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Πρωινή εξέταση στα μαθήματα:
«1.1 Γενικές γνώσεις και δεξιότητες»
«1.2 Πολιτική Οικονομία»
Σάββατο 28-4-2007

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αποτελείται από ενενήντα (90) ερωτήσεις, οι οποίες
αντιστοιχούν στα δύο μαθήματα της πρωινής εξέτασης. Οι πρώτες σαράντα πέντε (45) αφορούν
το μάθημα «Γενικές γνώσεις και δεξιότητες» και οι επόμενες σαράντα πέντε (45) το μάθημα
«Πολιτική Οικονομία». Και τα δύο μαθήματα της πρωινής εξέτασης έχουν την ίδια βαθμολογική
βαρύτητα: 30 % το καθένα.
Όλα τα μαθήματα βαθμολογούνται με άριστα το εκατό (100) και οι ερωτήσεις κάθε μαθήματος
είναι μεταξύ τους βαθμολογικά ισοδύναμες. Επομένως, καθεμία από τις 90 ερωτήσεις του
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (45 των «Γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων» και 45 της «Πολιτικής
Οικονομίας») συμμετέχει με 2 2/9 μονάδες στη διαμόρφωση της βαθμολογίας του αντίστοιχου
μαθήματος.
Να απαντήσετε και στις ενενήντα (90) ερωτήσεις του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των
πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Γενικές γνώσεις και δεξιότητες
(45 ερωτήσεις από το 1 ως το 45)

1.

Τα Προεδρικά Διατάγματα υπογράφονται από:
α) τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
β) τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
γ) τους αρμόδιους Υπουργούς.
δ) τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

2.

Ο σημερινός Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνος για θέματα:
α) μεταφορών.
β) παιδείας.
γ) περιβάλλοντος.
δ) υγείας.

3.

Οι Περιφέρειες του ελληνικού κράτους:
α) συνιστούν οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού.
β) συνιστούν οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού.
γ) συνιστούν οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης γ΄ βαθμού.
δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.
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4.

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτή την εποχή:
α) ο Τάκης Αράπογλου.
β) ο Νίκος Γκαργκάνας.
γ) ο Γιάννης Κωστόπουλος.
δ) ο Λουκάς Παπαδήμoς.

5.

Το Μάιο του 2004 εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από περίοδο διαπραγματεύσεων,
δέκα χώρες. Δεν εντάχθηκε:
α) η Ουγγαρία.
β) η Βουλγαρία.
γ) η Λετονία.
δ) η Μάλτα.

6.

Τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας έχουν ορισθεί με νόμο στα:
α) 6 χιλιόμετρα.
β) 6 ναυτικά μίλια.
γ) 10 χιλιόμετρα.
δ) 10 ναυτικά μίλια.

7.

Από τις πιο κάτω τέσσερις προτάσεις:
¾ Η Vodafone είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο.
¾ Ο ήχος διαδίδεται πιο γρήγορα στο νερό από ό,τι στον αέρα.
¾ Οι τρεις μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές τράπεζες είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
η Alpha Bank και η Τράπεζα της Ελλάδος.
¾ Η Microsoft ιδρύθηκε από τους Paul Allen και Bill Gates.
α) σωστή είναι μόνο μία.
β) σωστές είναι μόνο δύο.
γ) σωστές είναι μόνο τρεις.
δ) σωστές είναι όλες.

8.

Το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης βρίσκεται:
α) στο Βρετανικό Μουσείο.
β) στο Λούβρο στο Παρίσι.
γ) στο Μετροπόλιταν της Ν. Υόρκης.
δ) στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο.

9.

Χαρακτηριστικά μουσικά όργανα της τζαζ είναι:
α) τα χάλκινα πνευστά, η βιόλα, το αρμόνιο, το ξυλόφωνο.
β) το φλάουτο, το μαντολίνο, το πιάνο, το κλαρίνο.
γ) το φαγκότο, η βιόλα, η άρπα, το κοντραμπάσο.
δ) τα χάλκινα πνευστά, το κοντραμπάσο, το πιάνο, το κλαρινέτο.

10.

Ποιοι ήταν οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας;
α) Υψηλάντης, Σκουφάς, Καποδίστριας.
β) Ξάνθος, Τσακάλωφ, Σκουφάς.
γ) Καποδίστριας, Σούτσος, Τσακάλωφ.
δ) Σούτσος, Υψηλάντης, Ξάνθος.

11.

Τα ποσοστά που έλαβαν οι βασικοί υποψήφιοι στις γαλλικές προεδρικές εκλογές την περασμένη
Κυριακή ήταν:
α) Λε Πεν: 10%, Μπαϊρού: 20%, Ρουαγιάλ: 24%, Σαρκοζί: 34%.
β) Λε Πεν: 11%, Μπαϊρού: 19%, Ρουαγιάλ: 26%, Σαρκοζί: 31%.
γ) Λε Πεν: 12%, Μπαϊρού: 18%, Ρουαγιάλ: 30%, Σαρκοζί: 28%.
δ) Λε Πεν: 15%, Μπαϊρού: 23%, Ρουαγιάλ: 24%, Σαρκοζί: 32%.

12.

Δεν συγκαταλέγεται στους έμμεσους φόρους:
α) ο φόρος προστιθέμενης αξίας.
β) ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων.
γ) ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων.
δ) ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καπνά.

13.

Το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών αντιστοιχεί σε περίπου:
α) 1,35 ευρώ.
β) 1,15 ευρώ.
γ) 0,95 ευρώ.
δ) 0,75 ευρώ.
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14.

Ο φόρος που παρακρατείται από τους τόκους των καταθέσεων ταμιευτηρίου είναι σήμερα στην
Ελλάδα:
α) 0%.
β) 5%.
γ) 10%.
δ) 15%.

15.

Το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι σήμερα υψηλότερο από το
αντίστοιχο της Κεντρικής Τράπεζας:
α) της Μεγάλης Βρετανίας.
β) των Ηνωμένων Πολιτειών.
γ) της Ιαπωνίας.
δ) της Τουρκίας.

16.

Η χωρητικότητα ενός DVD είναι:
α) όση και μιας δισκέτας.
β) όση και ενός CD.
γ) μεγαλύτερη από αυτή ενός CD.
δ) ίση με 13 megabytes.

17.

Δεν μπορούμε να διαγράψουμε αρχεία:
α) από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
β) από δισκέτα.
γ) από CD-R.
δ) από CD-RW.

18.

Μια οικογένεια μέσα σε ένα δίμηνο χρησιμοποίησε για φωτισμό 5 λαμπτήρες των 100 βατ (W) για
300 ώρες συνολικά και για μαγείρεμα μια ηλεκτρική κουζίνα ισχύος 2 κιλοβάτ (KW) για 80 ώρες
συνολικά. Αν κάθε κιλοβατώρα (KWh) χρεώνεται με 0,10 ευρώ, πόσα ευρώ πλήρωσε η
οικογένεια για ηλεκτρισμό αυτό το δίμηνο;
α) 28 ευρώ.
β) 30 ευρώ.
γ) 31 ευρώ.
δ) 35 ευρώ.

19.

Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος;
α) Ο ήχος μεταδίδεται ταχύτερα στο σίδερο από ό,τι στο νερό.
β) Ο ήχος μεταδίδεται ταχύτερα στο νερό από ό,τι στον αέρα.
γ) Ο ήχος μεταδίδεται ταχύτερα στο ξύλο από ό,τι στον αέρα.
δ) Ο ήχος μεταδίδεται ταχύτερα στο κενό από ό,τι στον αέρα.

20.

Κατά τη διάρκεια ηλιακής έκλειψης η σελήνη βρίσκεται:
α) στο πρώτο τέταρτο.
β) σε πανσέληνο.
γ) στο δεύτερο τέταρτο.
δ) σε νέα σελήνη.
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21.

Αν στο επόμενο σχήμα η γωνία α είναι 35°, η γωνία β είναι 100°, και η γωνία γ είναι 90°, τότε η
γωνία x θα είναι:

α

x

γ
β

α)
β)
γ)
δ)

20°.
22°.
23°.
25°.

22.

Το νησί της Ελλάδας στο οποίο αργεί το πιο πολύ να ξημερώσει είναι:
α) η Χίος.
β) η Σάμος.
γ) η Λευκάδα.
δ) η Εύβοια.

23.

Αν ο Ανδρέας έχει σήμερα τετραπλάσια ηλικία από την 8χρονη ανιψιά του, σε ποια ηλικία η
ανιψιά του θα έχει τη μισή ηλικία από τον Ανδρέα;
α) 19.
β) 21.
γ) 22.
δ) 24.

24.

Δώδεκα ομάδες θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα βόλεϊ και το κάθε ζευγάρι πρέπει να
αγωνισθεί δύο φορές. Πόσοι αγώνες πρέπει να γίνουν συνολικά;
α) 120.
β) 132.
γ) 144.
δ) 240.

25.

Κατασκευαστής πλυντηρίων επεκτείνει κάθε χρόνο τις εγκαταστάσεις του, αυξάνει το
προσωπικό του και βελτιώνει τις μεθόδους παραγωγής, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει συνέχεια
αύξηση της παραγωγής του όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα:
Έτος 2000: 500 πλυντήρια.
Έτος 2001: 510 πλυντήρια.
Έτος 2002: 530 πλυντήρια.
Έτος 2003: 570 πλυντήρια.
Έτος 2004: 640 πλυντήρια.
Έτος 2005: 750 πλυντήρια.
Έτος 2006: 910 πλυντήρια.
Αν η ετήσια παραγωγή συνεχίσει να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό, πόση θα καταστεί το έτος 2010;
α) 1.550 πλυντήρια.
β) 2.250 πλυντήρια.
γ) 2.750 πλυντήρια.
δ) 3.150 πλυντήρια.
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26.

Τρεις ζωγράφοι (Αναγνώστου, Βούλγαρης, Γεωργίου), που ειδικεύονται ο καθένας σε
διαφορετική θεματολογία (τοπία, προσωπογραφίες, νεκρές φύσεις) πρόκειται να συμμετάσχουν
σε κοινή έκθεση ζωγραφικής με διαφορετικό ο καθένας αριθμό πινάκων (5, 10, 15 έργα). Τα μικρά
τους ονόματα είναι Ανδρέας, Βασίλης, Γιάννης. Γνωρίζουμε ότι ο Αναγνώστου λέγεται Ανδρέας,
ο Βούλγαρης δεν λέγεται Βασίλης, ο Ανδρέας εκθέτει 15 πίνακες, 10 πίνακες δεν είναι νεκρές
φύσεις, 15 πίνακες είναι τοπία και ο Βασίλης δεν εκθέτει 10 πίνακες. Τι πρόκειται να εκθέσουν οι
τρεις ζωγράφοι;
α) Ο Ανδρέας Αναγνώστου 5 προσωπογραφίες, ο Βασίλης Βούλγαρης 15 τοπία, ο Γιάννης Γεωργίου
10 νεκρές φύσεις.
β) Ο Ανδρέας Αναγνώστου 15 τοπία, ο Γιάννης Βούλγαρης 10 νεκρές φύσεις, ο Βασίλης Γεωργίου 5
προσωπογραφίες.
γ) Ο Ανδρέας Αναγνώστου 15 τοπία, ο Βασίλης Βούλγαρης 5 νεκρές φύσεις, ο Γιάννης Γεωργίου 10
προσωπογραφίες.
δ) Ο Ανδρέας Αναγνώστου 15 τοπία, ο Γιάννης Βούλγαρης 10 προσωπογραφίες, ο Βασίλης
Γεωργίου 5 νεκρές φύσεις.

27.

Σε μια συντροφιά ο Γιάννης είναι μεγαλύτερος από τον Δήμο, ο Ανδρέας είναι μεγαλύτερος από
όλους, ο Θάνος είναι μικρότερος από τον Γιάννη και ο Βασίλης μικρότερος από τον Δήμο. Ποιο
από τα παρακάτω είναι λάθος;
α) Ο Γιάννης είναι μικρότερος από το Βασίλη.
β) Ο Θάνος είναι μικρότερος από τον Ανδρέα.
γ) Ο Γιάννης είναι μεγαλύτερος από τον Δήμο.
δ) Ο Δήμος είναι μεγαλύτερος από τον Θάνο.
Το επόμενο διάγραμμα αφορά στις επόμενες δύο (2) ερωτήσεις 28 και 29:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1994 - 2004
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Πηγή: Ετήσια έκθεση ΑΣΕΠ 2004

Με βάση το διάγραμμα αυτό:
28.

Σε ποιο έτος παρουσιάζεται η μεγαλύτερη διαφορά προσλήψεων μεταξύ τακτικού και εποχικού
προσωπικού;
α) 1995.
β) 1996.
γ) 1999.
δ) 2000.
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29.

Η δεύτερη μικρότερη ελάττωση στον αριθμό προσλήψεων εποχικού προσωπικού παρουσιάζεται
κατά την περίοδο:
α) από το 1995 στο 1996.
β) από το 1996 στο 1997.
γ) από το 1999 στο 2000.
δ) από το 2001 στο 2002.
Ο επόμενος πίνακας αφορά στις επόμενες δύο (2) ερωτήσεις 30 και 31:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΛΕΥΣΗ»
ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ειδικότητα

Πιλότοι
Τεχνικό προσωπικό
Αεροσυνοδοί
Προσωπικό εδάφους
Βοηθητικό προσωπικό
ΣΥΝΟΛΟ

2003
Μόνιμο

35
60
55
30
20
200

2004

Εποχικό

2
5
80
40
30
157
357

Μόνιμο

2005

Εποχικό

35
60
60
30
20
205

3
5
85
45
32
170
375

Μόνιμο

35
65
60
30
20
210

2006
Εποχικό

2
10
90
45
35
182
392

Μόνιμο

Εποχικό

40
70
60
35
25
230

3
5
95
50
35
188
418

30.

Σε ποια από τις επόμενες ειδικότητες έγινε η μεγαλύτερη ποσοστιαία (%) αύξηση μεταξύ των
ετών 2003 και 2006 στο εποχικό προσωπικό;
α) Τεχνικό προσωπικό.
β) Αεροσυνοδοί.
γ) Προσωπικό εδάφους.
δ) Βοηθητικό προσωπικό.

31.

Ποιος είναι ο μέσος όρος του τεχνικού προσωπικού που απασχολήθηκε σε ετήσια βάση στην
εταιρεία κατά την περίοδο 2003-2006;
α) 63 άτομα.
β) 65 άτομα.
γ) 68 άτομα.
δ) 70 άτομα.

32.

Ένας σωλήνας διαμέτρου 25 εκατοστών και μήκους 1.000 μέτρων χρειάζεται 100 κιλά μπογιά για
να βαφτεί. Αν διπλασιάσουμε τη διάμετρο του σωλήνα θα χρειαστούμε:
α) 200 κιλά.
β) 314 κιλά.
γ) 400 κιλά.
δ) 628 κιλά.

33.

Σκάφος που έπλεε προς τα δυτικά ακολούθησε την παρακάτω πορεία, κάνοντας μόνο αριστερές
και δεξιές στροφές:
πρώτα έστριψε βόρεια, μετά δυτικά, μετά νότια, μετά δυτικά,
μετά νότια, μετά ανατολικά, μετά νότια, μετά ανατολικά,
μετά βόρεια, μετά ανατολικά, μετά βόρεια και τέλος δυτικά.
Πόσες αριστερές και πόσες δεξιές στροφές έκανε;
α) 4 δεξιές και 8 αριστερές.
β) 6 δεξιές και 6 αριστερές.
γ) 8 δεξιές και 4 αριστερές.
δ) 5 δεξιές και 8 αριστερές.
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Οι ακόλουθες δώδεκα ερωτήσεις (34 έως 45) αναφέρονται στο ΚΕΙΜΕΝΟ που βρίσκεται στις
δύο τελευταίες σελίδες του «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ».
Για τις πρώτες τέσσερις από αυτές (ερωτήσεις 34-37) να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων
εναλλακτικών απαντήσεων εκείνη που συμπληρώνει κατάλληλα το αντίστοιχο κενό του
κειμένου, ενώ για τις υπόλοιπες οκτώ (ερωτήσεις 38-45) να επιλέξετε την ορθή απάντηση
με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κείμενο και μόνο, χωρίς να λάβετε υπόψη σας
προσωπικές γνώμες ή απόψεις τρίτων που δεν εκφράζονται σε αυτό. Υπενθυμίζεται ότι από
τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις (α, β, γ, δ) μία και μόνο μία είναι η ορθή.
Μπορείτε, για την ευχερέστερη αναφορά σας στο κείμενο, να αποκόψετε από το
«ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» τις οικείες σελίδες, τις οποίες όμως θα πρέπει κατά την παράδοση
του Απαντητικού σας Φύλλου να τις επιστρέψετε στους επιτηρητές, προκειμένου να
καταστραφούν μαζί με το υπόλοιπο έντυπο υλικό που σας έχει διανεμηθεί.
34.

Το αντίστοιχο κενό του κειμένου συμπληρώνεται με τη λέξη:
α) αυξηθεί
β) υποχωρήσει
γ) βελτιωθεί
δ) χειροτερέψει

35.

Το αντίστοιχο κενό του κειμένου συμπληρώνεται με τη λέξη:
α) υπερκαλύπτει
β) υπερτονίζει
γ) υπερβαίνει
δ) υπολείπεται

36.

Το αντίστοιχο κενό του κειμένου συμπληρώνεται με τη λέξη:
α) δημοσιονομικής
β) δημοσιολογικής
γ) δημόσιας
δ) δημώδους

37.

Το αντίστοιχο κενό του κειμένου συμπληρώνεται με τη φράση:
α) τη μεταμόρφωση
β) την αναμόρφωση
γ) το μετασχηματισμό
δ) τον ανασχηματισμό

38.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ:
α) επηρεάζεται από την τιμή του πετρελαίου.
β) διαμορφώνεται ανεξάρτητα από την τιμή του πετρελαίου.
γ) προσδιορίζεται μονοσήμαντα από την τιμή του πετρελαίου, από την οποία και εξαρτάται.
δ) επηρεάζεται από παράγοντες που δεν αναφέρονται στο κείμενο.

39.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ:
α) αφού παρουσιάσει πρόσκαιρη κάμψη κατά το β’ και γ’ τρίμηνο του 2007, θα κινηθεί και πάλι
ανοδικά ξεπερνώντας το 2,7%.
β) θα κινηθεί πτωτικά το 2007, ακολουθώντας την τιμή του πετρελαίου.
γ) αναμένεται να παρουσιάσει αυξομείωση το 2007, κυμαινόμενος κατά μέσο όρο στο 2%.
δ) δεν είναι προβλέψιμος λόγω των αυξομειώσεων της τιμής του πετρελαίου.

40.

Η τιμή του πετρελαίου τους πρώτους μήνες του 2006 σε σχέση με τους τελευταίους μήνες του
προηγούμενου έτους:
α) ήταν υψηλότερη, σύμφωνα με το κείμενο.
β) ήταν χαμηλότερη, σύμφωνα με το κείμενο.
γ) ήταν ίδια, σύμφωνα με το κείμενο.
δ) δεν προκύπτει από το κείμενο.
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41.

Όσον αφορά το ΑΕΠ Ελλάδας και ζώνης του ευρώ, για το 2007 προβλέπεται, σύμφωνα με το
κείμενο, ότι:
α) στην Ελλάδα θα αυξηθεί, ενώ στη ζώνη του ευρώ θα μειωθεί.
β) στην Ελλάδα θα αυξηθεί αναλογικά περισσότερο από ό,τι στη ζώνη του ευρώ.
γ) ο ρυθμός ανόδου και των δύο θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.
δ) στην Ελλάδα θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ στη ζώνη του ευρώ θα αυξηθεί οριακά.

42.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο τρόπος ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας:
α) εγγυάται μακροχρόνια σταθερότητα.
β) έχει βραχυπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα.
γ) οδηγεί σε αδιέξοδο.
δ) είναι ανεξάρτητος από τη διεθνή οικονομία.

43.

Σύμφωνα με το κείμενο, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βασίζεται κυρίως:
α) στην εγχώρια κατανάλωση.
β) στις εξαγωγές και στις επενδύσεις.
γ) στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.
δ) σε παράγοντες που δεν αναφέρονται στο κείμενο.

44.

Σύμφωνα με το κείμενο, η νομισματική σταθερότητα της Ελλάδας:
α) είναι εξασφαλισμένη για τα επόμενα χρόνια, διαμορφώνοντας ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη
της οικονομίας.
β) είναι επισφαλής λόγω του υψηλού πληθωρισμού.
γ) εξαρτάται από την οικονομική πολιτική της χώρας και τις διεθνείς χρηματοοικονομικές εξελίξεις.
δ) αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας.

45.

Σύμφωνα με το κείμενο, στην Ελλάδα:
α) απασχόληση και ρυθμός ανάπτυξης συνδέονται τα τελευταία χρόνια με αντιστρόφως ανάλογη
σχέση.
β) η απασχόληση κυμάνθηκε το 2006 σε επίπεδα χαμηλότερα από ό,τι τα αμέσως προηγούμενα
χρόνια.
γ) η απασχόληση σημείωσε αύξηση, η οποία όμως δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο η ανοδική τάση
που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη.
δ) η απασχόληση παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια παρά τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.

Πολιτική Οικονομία
(45 ερωτήσεις από το 46 ως το 90)

46.

Το οικονομικό πρόβλημα οφείλεται:
α) στην υποαπασχόληση των παραγωγικών συντελεστών.
β) στη στενότητα των παραγωγικών συντελεστών.
γ) στην έλλειψη κρατικών εσόδων.
δ) σε όλα τα παραπάνω.

47.

Εάν η ποσοστιαία αύξηση της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού είναι μικρότερη από την
ποσοστιαία μείωση της τιμής του, τότε ο συντελεστής ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την
τιμή είναι:
α) μεγαλύτερος από 1.
β) ίσος με 1.
γ) μικρότερος από 1.
δ) μηδέν.
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48.

Ποιο από τα ακόλουθα μεγέθη δεν διατηρείται σταθερό στη σχεδίαση μιας καμπύλης ζήτησης
ενός ατόμου για ένα αγαθό;
α) Το χρηματικό εισόδημα του ατόμου.
β) Η τιμή του αγαθού.
γ) Οι τιμές των άλλων αγαθών.
δ) Οι προτιμήσεις του ατόμου.

49.

Εάν οι ζητούμενες ποσότητες δύο αγαθών αυξάνονται συγχρόνως ή μειώνονται συγχρόνως όταν
η τιμή του ενός μεταβάλλεται, τότε η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης μεταξύ των δύο
αγαθών είναι:
α) αρνητική.
β) θετική.
γ) μηδέν.
δ) ίση με 1.

50.

Η τοξοειδής ελαστικότητα δίνει μια καλύτερη εκτίμηση της ελαστικότητας σημείου μιας καμπύλης
ζήτησης που δεν είναι ευθεία, καθώς:
α) το μέγεθος του τόξου γίνεται μικρότερο.
β) η καμπυλότητα της καμπύλης ζήτησης στο τόξο αυτό μικραίνει.
γ) συμβαίνουν και τα δύο προηγούμενα.
δ) δεν συμβαίνει τίποτε από τα παραπάνω.

51.

Μια αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης ενός αγαθού σημαίνει ότι, όταν τo
εισόδημα μειώνεται, τότε η ποσότητα του αγαθού που ζητείται:
α) μόνο αυξάνεται.
β) μόνο μειώνεται.
γ) αυξομειώνεται.
δ) παραμένει αμετάβλητη.

52.

Μια μείωση της τιμής ενός αγαθού του οποίου η καμπύλη ζήτησης είναι ορθογώνια υπερβολή
έχει ως αποτέλεσμα:
α) η συνολική δαπάνη για το αγαθό να αυξηθεί.
β) η συνολική δαπάνη για το αγαθό να μειωθεί.
γ) η συνολική δαπάνη για το αγαθό να παραμείνει αμετάβλητη.
δ) η συνολική δαπάνη για το αγαθό να αυξομειώνεται.

53.

Σύμφωνα με τη θεωρία της χρησιμότητας, για την κατανάλωση κάθε αγαθού από ένα άτομο
ισχύει ότι:
α) η συνολική χρησιμότητα είναι φθίνουσα και η οριακή χρησιμότητα αύξουσα.
β) τόσο η συνολική όσο και η οριακή χρησιμότητα είναι αύξουσες.
γ) η συνολική χρησιμότητα είναι αύξουσα και η οριακή χρησιμότητα σταθερή.
δ) η οριακή χρησιμότητα είναι φθίνουσα και η συνολική χρησιμότητα είναι συνήθως αύξουσα.

54.

Για ποιο λόγο οι καμπύλες αδιαφορίας είναι κυρτές προς την αρχή των αξόνων;
α) Λόγω του νόμου της φθίνουσας απόδοσης.
β) Λόγω των περιορισμένων παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.
γ) Λόγω της μεταβλητότητας των καταναλωτικών προτιμήσεων.
δ) Λόγω του νόμου της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας.

55.

Όταν για ένα αγαθό η συνολική χρησιμότητά του βρίσκεται στο σημείο κορεσμού, τότε:
α) η οριακή χρησιμότητά του είναι θετική.
β) η οριακή χρησιμότητά του είναι αρνητική.
γ) η οριακή χρησιμότητά του είναι μηδέν.
δ) η οριακή χρησιμότητά του είναι πότε θετική και πότε αρνητική.

56.

Όταν η καμπύλη προσφοράς της αγοράς ενός αγαθού έχει κλίση αρνητική, τότε:
α) έχουμε ευσταθή ισορροπία.
β) έχουμε ασταθή ισορροπία.
γ) έχουμε ευσταθή ή ασταθή ισορροπία, ανάλογα με τις συνθήκες.
δ) έχουμε ευσταθή ισορροπία μόνο εφόσον ισχύει το θεώρημα STERN.

57.

Η γραμμή που συνδέει σημεία ισορροπίας του καταναλωτή, τα οποία προκύπτουν όταν μόνο το
εισόδημά του μεταβάλλεται, καλείται:
α) καμπύλη ζήτησης.
β) καμπύλη προσφοράς.
γ) καμπύλη τιμής-κατανάλωσης.
δ) καμπύλη εισοδήματος-κατανάλωσης.
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58.

Σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, μια επιχείρηση κλείνει όταν βρίσκεται στο σημείο όπου:
α) η τιμή ισούται με το μέσο μεταβλητό κόστος.
β) το συνολικό έσοδο ισούται με το συνολικό μεταβλητό κόστος.
γ) η συνολική ζημιά είναι ίση με το συνολικό σταθερό κόστος.
δ) ισχύουν όλα τα παραπάνω.

59.

Η καμπύλη Engel για ένα αγαθό Giffen:
α) έχει αρνητική κλίση.
β) έχει θετική κλίση.
γ) είναι κατακόρυφη.
δ) είναι οριζόντια.

60.

Εάν ο Οριακός Λόγος Τεχνικής Υποκατάστασης (MRTSLK) του συντελεστή (K) από τον
συντελεστή (L) είναι ίσος με 2, τότε ο λόγος του Οριακού Προϊόντος του συντελεστή (K) προς το
Οριακό Προϊόν του συντελεστή (L), δηλαδή MPK/MPL, είναι ίσος με:
α) 2.
β) 1.
γ) 0,5.
δ) 4.

61.

Εάν το Κεφάλαιο (K) προσμετράται στον κατακόρυφο άξονα και η Εργασία (L) στον οριζόντιο
άξονα, τότε η κλίση μιας καμπύλης ίσου κόστους, που είναι ευθεία γραμμή, θα είναι:
α) PL/PK.
β) PK/PL.
γ) -PL/PK.
δ) -PK/PL.

62.

Το επίπεδο παραγωγής της βραχυχρόνιας ισορροπίας μιας επιχείρησης που λειτουργεί σε
συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού καθορίζεται από το σημείο όπου:
α) η τιμή ισούται με το βραχυχρόνιο οριακό κόστος.
β) η τιμή ισούται με το βραχυχρόνιο μέσο κόστος.
γ) η καμπύλη του οριακού εσόδου τέμνει την καμπύλη του βραχυχρόνιου οριακού κόστους.
δ) η καμπύλη του οριακού εσόδου τέμνει την καμπύλη του βραχυχρόνιου οριακού κόστους από κάτω
και η τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση με το μέσο μεταβλητό κόστος.

63.

Το άριστο επίπεδο παραγωγής για μια καθαρά μονοπωλιακή επιχείρηση καθορίζεται από το
σημείο όπου:
α) το βραχυχρόνιο συνολικό κόστος είναι ελάχιστο.
β) το συνολικό έσοδο ισούται με το βραχυχρόνιο συνολικό κόστος.
γ) το συνολικό έσοδο είναι μέγιστο.
δ) οι καμπύλες συνολικού εσόδου και βραχυχρόνιου συνολικού κόστους είναι παράλληλες.

64.

Το συγκεντρωτικό καρτέλ:
α) οδηγεί στη μονοπωλιακή κατάσταση.
β) συμπεριφέρεται ως ένας μονοπωλητής με πολλές εγκαταστάσεις, που θέλει να ελαχιστοποιεί το
συνολικό κόστος παραγωγής.
γ) είναι παράνομο.
δ) Ισχύουν όλα τα παραπάνω.

65.

Στον υπολογισμό του εθνικού προϊόντος με την εισοδηματική μέθοδο δεν περιλαμβάνονται σε
αυτό:
α) οι έμμεσοι φόροι και οι αποσβέσεις.
β) οι πωλήσεις των τελικών καταναλωτικών αγαθών.
γ) οι μισθοί και τα ημερομίσθια.
δ) οι τόκοι και οι έγγειοι πρόσοδοι.

66.

Αν (c)=οριακή ροπή προς κατανάλωση και (s)=οριακή ροπή προς αποταμίευση, ο πιο απλός
πολλαπλασιαστής δαπάνης θα είναι ίσος με:
α) 1/c.
β) 1/(c-s).
γ) 1/(1-s).
δ) 1/(1-c).
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67.

Ο επιταχυντής μετρά την επίδραση που έχει:
α) η μεταβολή της επένδυσης στην κατανάλωση.
β) η μεταβολή της κατανάλωσης στην αποταμίευση.
γ) η μεταβολή της αποταμίευσης στο εισόδημα.
δ) η μεταβολή του εισοδήματος στην επένδυση.

68.

Μια οικονομία με δύο τομείς (επιχειρήσεις & νοικοκυριά) βρίσκεται σε ισορροπία όταν:
α) η προσφορά χρήματος ισούται με τη ζήτηση χρήματος.
β) η προγραμματισμένη δαπάνη ισούται με τα έσοδα των επιχειρήσεων.
γ) η προγραμματισμένη δαπάνη ισούται με την αξία του προϊόντος.
δ) ισχύουν όλα τα παραπάνω.

69.

Μια κλειστή οικονομία που χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις: Κατανάλωση:
C=20+0,5Yd, Επενδύσεις: I=40, Δημόσιες Δαπάνες: G=10, Φόροι: T=5 και Διαθέσιμο Εισόδημα:
Yd=Y-T, έχει επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματός της:
α) 102 νομισματικές μονάδες.
β) 110 νομισματικές μονάδες.
γ) 135 νομισματικές μονάδες.
δ) 143 νομισματικές μονάδες.

70.

Στην ίδια οικονομία (της αμέσως προηγούμενης ερώτησης) τα επίπεδα κατανάλωσης (C) και
αποταμίευσης (S) είναι:
α) C=70 νομισματικές μονάδες και S=50 νομισματικές μονάδες.
β) C=75 νομισματικές μονάδες και S=48 νομισματικές μονάδες.
γ) C=80 νομισματικές μονάδες και S=43 νομισματικές μονάδες.
δ) C=85 νομισματικές μονάδες και S=45 νομισματικές μονάδες.

71.

Ο πολλαπλασιαστής δαπάνης μιας ανοιχτής οικονομίας είναι μικρότερος από εκείνον της
κλειστής οικονομίας, διότι η οριακή ροπή για εισαγωγές:
α) είναι στον αριθμητή, με αρνητικό πρόσημο.
β) είναι στον παρονομαστή, με αρνητικό πρόσημο.
γ) είναι στον αριθμητή, με θετικό πρόσημο.
δ) είναι στον παρονομαστή, με θετικό πρόσημο.

72.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν περιλαμβάνει:
α) το εμπορικό ισοζύγιο.
β) το ισοζύγιο αδήλων συναλλαγών.
γ) το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων.
δ) τίποτε από τα παραπάνω.

73.

Πληθωριστικό κενό υπάρχει στην οικονομία όταν:
α) η συνολική προσφορά είναι μικρότερη από τη συνολική ζήτηση στο επίπεδο πλήρους
απασχόλησης.
β) η συνολική ζήτηση είναι μικρότερη από τη συνολική προσφορά στο επίπεδο ισορροπίας.
γ) η ex ante επένδυση είναι μικρότερη από την ex post αποταμίευση.
δ) η ex post επένδυση διαφέρει από την ex ante αποταμίευση.

74.

Σύμφωνα με το θεώρημα του ισοσκελισμένου
πολλαπλασιαστής του λαμβάνει τιμή ίση με:
α) μηδέν.
β) 1.
γ) 2.
δ) άπειρο.

75.

Το μέγεθος του πολλαπλασιαστή καταθέσεων ή τραπεζικού πολλαπλασιαστή είναι αντίστροφη
συνάρτηση:
α) του ύψους του επιτοκίου καταθέσεων.
β) της οριακής ροπής για κατανάλωση.
γ) του ποσοστού διακράτησης διαθεσίμων των τραπεζών.
δ) της οριακής ροπής για αποταμίευση.

76.

Εάν μια γραμμική συνάρτηση κατανάλωσης τέμνει τον κατακόρυφο άξονα και το επίπεδο του
διαθέσιμου εισοδήματος αυξάνεται, τότε:
α) η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι σταθερή και η μέση ροπή προς κατανάλωση αυξάνεται.
β) η οριακή ροπή προς κατανάλωση και η μέση ροπή προς κατανάλωση αυξάνονται.
γ) η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι σταθερή και η μέση ροπή προς κατανάλωση μειώνεται.
δ) η οριακή ροπή προς κατανάλωση και η μέση ροπή προς κατανάλωση μειώνονται.
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77.

Με δεδομένη την εξίσωση που προσδιορίζει την καμπύλη IS, μια αυτόνομη αύξηση των
επενδύσεων:
α) δεν ασκεί επίδραση στην καμπύλη IS.
β) δεν ασκεί επίδραση στην καμπύλη IS, αλλά επιφέρει μια πολλαπλασιαστική μεταβολή στο επίπεδο
του εισοδήματος.
γ) προκαλεί μια μετατόπιση της IS προς τα δεξιά.
δ) προκαλεί μια μετατόπιση της IS προς τα αριστερά.

78.

Εάν η εξίσωση που προσδιορίζει την καμπύλη LM είναι Y=600+800i, τότε ποιος από τους
παρακάτω συνδυασμούς επιτοκίου και εισοδήματος δεν αντιστοιχεί σε ισορροπία μεταξύ της
προσφοράς και της ζήτησης χρήματος;
α) Το επιτόκιο είναι 10% και το επίπεδο του εισοδήματος 680 νομισματικές μονάδες.
β) Το επιτόκιο είναι 8% και το επίπεδο του εισοδήματος 660 νομισματικές μονάδες.
γ) Το επιτόκιο είναι 6% και το επίπεδο του εισοδήματος 648 νομισματικές μονάδες.
δ) Το επιτόκιο είναι 5% και το επίπεδο του εισοδήματος 640 νομισματικές μονάδες.

79.

Η καμπύλη LM μετατοπίζεται:
α) προς τα δεξιά, όταν υπάρχει αύξηση στην προσφορά χρήματος.
β) προς τα δεξιά, όταν υπάρχει αύξηση στη ζήτηση χρήματος.
γ) προς τα αριστερά, όταν υπάρχει αύξηση στην προσφορά χρήματος.
δ) προς τα αριστερά, όταν υπάρχει μείωση στη ζήτηση χρήματος.

80.

Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις η νομισματική πολιτική είναι περισσότερο
αποτελεσματική;
α) Η καμπύλη IS έχει κλίση που τείνει στο άπειρο και η καμπύλη LM έχει κλίση μεγαλύτερη από το
μηδέν αλλά μικρότερη από το άπειρο.
β) Η καμπύλη IS έχει κλίση μεγαλύτερη από το μηδέν αλλά μικρότερη από το άπειρο και η καμπύλη
LM έχει κλίση μηδέν.
γ) Η καμπύλη IS έχει κλίση που τείνει στο άπειρο και η καμπύλη LM έχει κλίση μηδέν.
δ) Η καμπύλη IS έχει κλίση μεγαλύτερη από το μηδέν αλλά μικρότερη από το άπειρο και η καμπύλη
LM έχει κλίση που τείνει στο άπειρο.

81.

Η καμπύλη Phillips παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα:
α) στις τιμές των προϊόντων και στο κόστος παραγωγής τους.
β) στο ρυθμό μεταβολής του εισοδήματος και στον πληθωρισμό.
γ) στον πληθωρισμό και στην ανεργία.
δ) στο κόστος παραγωγής και στο επίπεδο της κατανάλωσης.

82.

Το φαινόμενο της ακούσιας ανεργίας δημιουργείται όταν:
α) η ποσότητα της ζητούμενης εργασίας υπερβαίνει την ποσότητα της προσφερόμενης εργασίας
στον τρέχοντα πραγματικό μισθό.
β) η ποσότητα της ζητούμενης εργασίας ισούται με την ποσότητα της προσφερόμενης εργασίας στον
τρέχοντα πραγματικό μισθό.
γ) η ποσότητα της προσφερόμενης εργασίας υπερβαίνει την ποσότητα της ζητούμενης εργασίας
στον τρέχοντα πραγματικό μισθό.
δ) εκείνοι που επιθυμούν να εργασθούν με υψηλότερο πραγματικό μισθό είναι τώρα άνεργοι.

83.

Η καμπύλη της συνολικής οριακής αποδοτικότητας του κεφαλαίου είναι μια γραφική
παράσταση:
α) της ζήτησης για επενδύσεις.
β) της απόδοσης των επενδύσεων.
γ) του χρηματικού κεφαλαίου των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.
δ) του ύψους των δυνητικών επενδύσεων διατεταγμένων σε φθίνουσα σειρά απόδοσης.

84.

Η παρούσα αξία ενός ποσού που μετά από ένα χρόνο θα είναι 1.000,00 € και το επιτόκιο
προεξόφλησης ανέρχεται σε 8% είναι:
α) 900,10 €.
β) 952,25 €.
γ) 934,84 €.
δ) 925,93 €.
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85.

Έστω ότι η αναμενόμενη απόδοση Ε(RA) από τη μετοχή Α είναι 20% και η τυπική απόκλιση είναι
σΑ=20%. Έστω επίσης ότι η απόδοση από τα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου είναι
5%. Αν ένα χαρτοφυλάκιο αποτελείται κατά 70% από τη μετοχή Α και κατά 30% από τα Έντοκα
Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τότε:
α) η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι 12,8% και ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου
16,3%.
β) η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι 17,6% και ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου
11,4%.
γ) η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι 15,5% και ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου
14,0%.
δ) η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι 19,4% και ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου
13,8%.

86.

Ο χρηματιστηριακός δείκτης P/E, που ανακοινώνεται για κάθε μετοχή εισηγμένης εταιρείας, είναι:
α) ο λόγος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής προς τη λογιστική αξία της μετοχής.
β) ο λόγος της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής προς τα καθαρά κέρδη της τρέχουσας
οικονομικής χρήσης.
γ) ο λόγος της λογιστικής αξίας της μετοχής προς τα ακαθάριστα κέρδη της τελευταίας οικονομικής
χρήσης που έκλεισε.
δ) ο λόγος της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής προς τα καθαρά κέρδη της τελευταίας
οικονομικής χρήσης που έκλεισε.

87.

Ποιο από τα ακόλουθα δεν αποτελεί προϊόν της κεφαλαιαγοράς;
α) Τα πιστοποιητικά καταθέσεων των τραπεζών.
β) Τα ομόλογα υψηλού κινδύνου.
γ) Τα γραμμάτια κυμαινόμενου επιτοκίου.
δ) Τα ομόλογα με ρήτρα ξένου νομίσματος.

88.

Ο συντελεστής Βήτα (Beta coefficient), που αφορά το συστηματικό κίνδυνο μετοχής, μπορεί να
περιγραφεί ως μέγεθος μέτρησης:
α) της ευαισθησίας της απόδοσης της μετοχής σε σχέση προς την απόδοση της αγοράς.
β) της ευαισθησίας της απόδοσης της μετοχής σε σχέση προς τη μεταβολή του επιτοκίου.
γ) του συνδυασμού του επιχειρηματικού κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας και του λειτουργικού
κινδύνου της μετοχής.
δ) της απόδοσης που προκύπτει από την επένδυση στη μετοχή σε σχέση προς τον κίνδυνο της
απόδοσής της.

89.

Η Συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ, για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, συστήνει για το
συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και σε σχέση με το ισχύον σήμερα ποσοστό
(8%):
α) την αύξησή του κατά 50%.
β) το διπλασιασμό του.
γ) τη μείωσή του κατά 20%.
δ) τη διατήρησή του στο ίδιο επίπεδο.

90.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων
(units of money market funds), που προσμετρώνται στην προσφορά χρήματος ως νομισματικό
μέγεθος, καταγράφονται:
α) στο μέγεθος M1.
β) στο μέγεθος M2.
γ) στο μέγεθος M3.
δ) σε κανένα από τα παραπάνω.
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ΚΕΙΜΕΝΟ
Οι προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του
ευρώ το 2007 είναι ευνοϊκές, καθώς αναμένεται να συνεχιστεί η
αύξηση της εγχώριας ζήτησης, ενώ θετική προβλέπεται να είναι
και η επίδραση της εξωτερικής ζήτησης για προϊόντα και
υπηρεσίες της ζώνης του ευρώ. Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ
προβλέπεται να σημειώσει μικρή επιβράδυνση το 2007 και να
κυμανθεί μεταξύ 1,7% και 2,7%. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του
ευρώ αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,5% και 2,5% το 2007. Τον
Ιανουάριο του 2007 ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ
διαμορφώθηκε σε 1,9% και, όπως εκτίμησε η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, θα ........ (34) …….. την άνοιξη και το θέρος
(λόγω της μείωσης της τιμής του πετρελαίου σε σύγκριση με τα
αντίστοιχα υψηλά περυσινά επίπεδα), αλλά θα αυξηθεί και πάλι
τους τελευταίους μήνες του 2007.
Στην ελληνική οικονομία ο ρυθμός ανάπτυξης το τρέχον έτος
αναμένεται ότι θα παραμείνει περίπου στο υψηλό επίπεδο του
2006, και επομένως θα εξακολουθήσει να ........ (35) ……..
αισθητά

το

ρυθμό

ανάπτυξης

της

ζώνης

του

ευρώ.

Ο

πληθωρισμός προβλέπεται ότι το 2007 θα μειωθεί ελαφρά σε
σύγκριση με το 2006, αλλά ο πυρήνας του πληθωρισμού
προβλέπεται ότι θα αυξηθεί και θα επανέλθει κοντά στο μέσο όρο
της τελευταίας εξαετίας. Το ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί
περίπου κατά 4% το 2007, όπως και το προηγούμενο έτος. Το
2007 οι νομισματικές συνθήκες θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν
την ανάπτυξη, ενώ η κατεύθυνση της ........ (36) …….. πολιτικής
θα είναι ελαφρώς περιοριστική. Η προβλεπόμενη αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης θα εξακολουθήσει να προωθεί την
εγχώρια ζήτηση.
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Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης θα υποστηριχθεί από την
προβλεπόμενη άνοδο των πραγματικών αποδοχών, την αύξηση
του δανεισμού των νοικοκυριών και την άνοδο της αξίας των
περιουσιακών τους στοιχείων (κυρίως των κατοικιών) τα τελευταία
έτη.
Η ελληνική οικονομία, παρά την επίτευξη εντυπωσιακά υψηλών
ρυθμών ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία, αντιμετωπίζει σοβαρές
προκλήσεις όσον αφορά τις αναπτυξιακές προοπτικές της. Αν και
η συμμετοχή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ διασφαλίζει
μακροχρόνια

συνθήκες

νομισματικής

σταθερότητας,

ο

πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι υψηλός. Το ποσοστό της
ανεργίας, αν και μειώθηκε το 2006, παραμένει υψηλό. Επίσης, η
αύξηση της απασχόλησης ήταν τα τελευταία χρόνια αναντίστοιχη
με τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Η εγχώρια ζήτηση, και μάλιστα η
κατανάλωση, όπου έχει βασιστεί η οικονομική άνοδος των
τελευταίων ετών, δεν είναι δυνατόν να στηρίξουν ένα πρότυπο
ανάπτυξης

μακροχρόνια.

Η

διασφάλιση

υψηλών

ρυθμών

ανάπτυξης σε μόνιμη βάση θα απαιτήσει ........ (37) …….. της
ελληνικής οικονομίας, ώστε να στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές
και στις επιχειρηματικές επενδύσεις.
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