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41. Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται ένα εργοστάσιο ανήκει στο
συντελεστή:
(α) γη
(β) κεφάλαιο
(γ) εργασία
(δ) επιχειρηματικότητα
42. «Εν δυνάμει» παραγωγικός συντελεστής είναι:
(α) ένας άνεργος οικονομολόγος
(β) ένας διορισμένος καθηγητής
(γ) οι αποθήκες που χρησιμοποιεί ένα εργοστάσιο
(δ) ένα χωράφι που καλλιεργείται
43. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί συντελεστή παραγωγής;
(α) τα χρήματα
(β) οι εγκαταστάσεις μιας εταιρείας
(γ) η εργασία ενός υπάλληλου
(δ) το οικόπεδο ενός εργοστασίου
44. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται όταν:
(α) μεταβληθεί η τιμή του αγαθού
(β) μεταβληθεί η τιμή ενός παραγωγικού συντελεστή
(γ) μεταβληθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων
(δ) κανένα από τα παραπάνω
45. Ποια από τις παρακάτω συναρτήσεις αντιστοιχεί σε συνάρτηση ζήτησης;
(α) QD= -500 -5P
(β) QD= 500 +5P
(γ) QD= -500 +5P
(δ) QD= 500 -5P
46. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν επηρεάζει την ατομική
συνάρτηση προσφοράς;
(α) η μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών
(β) ο αριθμός των επιχειρήσεων
(γ) η βελτίωση των καιρικών συνθηκών

(δ) η βελτίωση της τεχνολογίας
47. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν μετατοπίζει την καμπύλη
προσφοράς;
(α) η τιμή ενός αγαθού
(β) οι καιρικές συνθήκες
(γ) οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών
(δ) η τεχνολογία
48. Ένας εφικτός συνδυασμός σε μία καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
δείχνει:
(α) τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας
(β) τη χειροτέρευση της τεχνολογίας
(γ) τη μείωση των παραγωγικών συντελεστών
(δ) την υποαπασχόληση των παραγωγικών συντελεστών
49. Μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων θα μετακινηθεί προς τα
αριστερά όταν:
(α) υπάρχουν φυσικές καταστροφές
(β) αυξηθεί η ανεργία
(γ) αυξηθούν οι παραγωγικοί συντελεστείς
(δ) αυξηθεί το χρηματικό κεφάλαιο
50. Η είσοδος οικονομικών μεταναστών σε μία χώρα:
(α) θα μετακινήσει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας
προς τα αριστερά
(β) θα μετακινήσει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας
προς τα δεξιά
(γ) θα αφήσει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας
αμετάβλητη
(δ) θα οδηγήσει σε ύφεση της οικονομίας
51. Με βάση το βασικό οικονομικό κύκλωμα:
(α) οι επιχειρήσεις δίνουν χρήμα και προϊόντα στα νοικοκυριά και
παίρνουν παραγωγικούς συντελεστές
(β) το κράτος δίνει χρήμα και προϊόντα στα νοικοκυριά και παίρνει
παραγωγικούς συντελεστές
(γ) τα νοικοκυριά δίνουν προϊόντα στο κράτος και παίρνουν χρήμα
(δ) κανένα από τα παραπάνω
52. Οι ροές αγαθών, χρήματος και παραγωγικών συντελεστών σε ένα
οικονομικό κύκλωμα:
(α) είναι συνεχείς, αλλά δεν συμβαίνουν πάντα
(β) δεν είναι συνεχείς, αλλά έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος
(γ) είναι συνεχείς και έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος
(δ) είναι συνεχείς και συμβαίνουν σε κάθε χρονική στιγμή
53. Η αγορά ενός προϊόντος θεωρείται πλήρως ανταγωνιστική όταν:
(α) υπάρχει μικρός αριθμός επιχειρήσεων που παράγουν το προϊόν
(β) το προϊόν όλων των επιχειρήσεων είναι ομοιογενές

(γ) υπάρχουν εμπόδια εισόδου και εξόδου στην αγορά
(δ) κανένα από τα παραπάνω
54. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μπορεί να υπολογιστεί:
(α) με τη μέθοδο της τελικής αξίας
(β) με τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας
(γ) με τη μέθοδο των ταμειακών ροών
(δ) το (α) και το (β)
55. Η σπουδαιότερη αδυναμία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος είναι:
(α) ότι δεν περιλαμβάνει την ιδιοκατανάλωση
(β) ότι δεν περιλαμβάνει την παραοικονομία
(γ) ότι αγνοεί τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής
(δ) όλα τα παραπάνω
56. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού
Συμβουλίου δεν επιτρέπεται δύο (2) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να
παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε
εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας την:
(α) διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών
(β) διαχείριση ακίνητης περιουσίας
(γ) διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
(δ) διαχείριση ορυκτών πόρων
57. Ποια από τις παρακάτω αρχές δεν περιλαμβάνεται στις αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης που διέπουν τη διαχείριση των οικονομικών της
Γενικής Κυβέρνησης;
(α) η αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας
(β) η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
(γ) η αρχή της διαφάνειας
(δ) η αρχή της εγκυρότητας
58. Ποιος από τους ακόλουθους υποτομείς δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό
της Γενικής Κυβέρνησης;
(α) η Κεντρική Κυβέρνηση
(β) η Ανεξάρτητη Αρχή
(γ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(δ) οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
59. Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι αρμοδιότητα του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους;
(α) Η υπογραφή με φορείς της κεντρικής διοίκησης μνημονίων
συνεργασίας
που
περιλαμβάνουν
τουλάχιστον
τριμηνιαίους
δημοσιονομικούς στόχους
(β)Η συμμετοχή στην κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής με τη παροχή στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους των στοιχείων του Δημοσίου Χρέους
(γ) Η εξυπηρέτηση του δημόσιου Χρέους

(δ) Η κατάρτιση του προγράμματος δανεισμού και διαχείρισης του
δημοσίου χρέους, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό
Οικονομικών.
60. Στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και Εποπτείας- Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ποιες
από τις ακόλουθες αρμοδιότητες δεν ανήκουν στην Βουλή των Ελλήνων;
(α) η συζήτηση και η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής και η επικαιροποίηση του
(β) η λήψη γνώσης του προγράμματος δανεισμού και διαχείρισης
δημόσιου χρέους που καταρτίζεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους, πριν εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών
(γ) η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του δημοσίου,
ιδίως μέσω εκθέσεων που υποβάλλονται σε αυτήν
(δ) η συζήτηση και η ψήφιση του απολογισμού του ετήσιου κρατικού
προϋπολογισμού, του ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης

