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ΚΥΡΙΑΚΗ  11  ΙΟΥΛΙΟΥ  2004

Η εξέταση θα γίνει µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών µε βάση το ακόλουθο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.  Σε καθεµιά από τις επόµενες ερωτήσεις (1-40) να επιλέξετε τη
σωστή απάντηση και να τη σηµειώσετε στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
             ΚΩ∆ΙΚΟΣ  * B E Z

1. Το αντικείµενο της Οικονοµικής περιλαµβάνει :
α) Τον τρόπο µε τον οποίο διανέµονται τα αγαθά ανάµεσα στο παρόν και το µέλλον
β) Τον τρόπο µε τον οποίο παράγονται τα αγαθά
γ) Τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθούν οι παραγωγικοί συντελεστές
δ) Όλα τα παραπάνω

2. Τι θεωρείται ως ορθό :
α) Ένα οικονοµικό σύστηµα µπορεί να στηρίζεται στο µηχανισµό της αγοράς 
β) Ένα οικονοµικό σύστηµα µπορεί να λειτουργεί µε εντολές  οι οποίες δίνονται από την κεντρική

εξουσία
γ) Ένα οικονοµικό σύστηµα µπορεί να λειτουργεί στη βάση της παράδοσης
δ) Όλα τα προηγούµενα

3. Το οικονοµικό πρόβληµα αποδίδεται στην :
α) Έλλειψη δηµοσίων εσόδων
β) Αδυναµία δανεισµού
γ) Στενότητα των παραγωγικών συντελεστών
δ) Σε τίποτα από τα προηγούµενα

4. ∆εν θεωρείται ως συντελεστής  της παραγωγής :
α) Το κεφάλαιο
β) Το έδαφος 
γ) Το χρήµα
δ) Η εργασία

5. Όταν προσδιορίζονται οι παραγωγικές δυνατότητες µιας οικονοµίας, θεωρείται σταθερό :
α) Το συνολικό χρηµατικό εισόδηµα
β) Το σύνολο των συντελεστών της παραγωγής και της τεχνολογίας
γ) Το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται και προσφέρονται
δ) Τίποτα από τα προηγούµενα

* Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
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6. Το κόστος ευκαιρίας αποκαλείται και εναλλακτικό κόστος επειδή :
α) Υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες χρησιµοποίησης των συντελεστών της παραγωγής
β) Τα αγαθά µπορούν να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά
γ) Το σχετικό κόστος παραγωγής βαίνει αυξανόµενο
δ) Ισχύουν όλα τα παραπάνω

7. Με βάση το νόµο της ζήτησης:
α) Η ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού και η τιµή του συσχετίζονται αρνητικά
β) Η ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού και η τιµή του συσχετίζονται θετικά
γ) Η ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού και η τιµή του δεν σχετίζονται µεταξύ τους
δ) Τίποτα από τα προηγούµενα

8. Σε µια πλήρως ανταγωνιστική αγορά η ποσότητα ισορροπίας ενός αγαθού καθορίζεται από : 
α) Την προσφορά και τη ζήτηση
β) Τις αποφάσεις των αγοραστών
γ) Τις αποφάσεις των παραγωγών
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

9. Οι τιµές των αγαθών στην αγορά προσδιορίζονται :
α) Από τις δυνάµεις της προσφοράς
β) Από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης 
γ) Από τις δυνάµεις της ζήτησης
δ) Από όλα τα παραπάνω

10. Οι οικονοµικές ανάγκες χαρακτηρίζονται από :
α) Την ιδιότητα της εξέλιξης
β) Την ιδιότητα του πολλαπλασιασµού
γ) Την ιδιότητα του προσωρινού κορεσµού
δ) Από όλες τις προηγούµενες ιδιότητες

11. Το τσάι και ο καφές είναι :
α) Ουδέτερα αγαθά
β) Συµπληρωµατικά αγαθά
γ) Υποκατάστατα αγαθά
δ) Τίποτα από τα προηγούµενα

12. Τα µαγνητόφωνα και οι κασέτες είναι :
α) Υποκατάστατα αγαθά
β) Συµπληρωµατικά αγαθά
γ) Ουδέτερα αγαθά
δ) Ανεξάρτητα αγαθά

13. Κανονικά ή ανώτερα  είναι τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν :
α) Το εισόδηµα µειώνεται
β) Το εισόδηµα αυξάνεται
γ) Ισχύουν τα προηγούµενα
δ) ∆εν ισχύουν τα προηγούµενα

14. Βραχυχρόνια είναι η περίοδος στη διάρκεια της οποίας η επιχείρηση :
α) ∆εν µπορεί να µεταβάλλει  την ποσότητα ορισµένων από τους παραγωγικούς συντελεστές που

χρησιµοποιεί
β) Μπορεί να µεταβάλλει  τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιεί
γ) Ισχύουν τα προηγούµενα
δ) ∆εν ισχύουν τα προηγούµενα

15. Μείωση της προσφοράς ενός αγαθού έχουµε στην περίπτωση κατά την οποία :
α) Μειώνονται οι τιµές των άλλων αγαθών
β) Βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής του
γ) Αυξάνονται οι τιµές των συντελεστών της παραγωγής οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην παραγωγή

του
δ) ∆εν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω
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16. Η ζήτηση ενός αγαθού θεωρείται ανελαστική στην περίπτωση κατά την οποία :
α) Μειουµένης της τιµής του αγαθού η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυτό αυξάνεται
β) Αυξανοµένης της τιµής του αγαθού η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυτό µειώνεται
γ) Αυξανοµένης της τιµής του αγαθού η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυτό παραµένει σταθερή
δ) Μειουµένης της τιµής του αγαθού η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυτό µειώνεται

17. Συνάρτηση παραγωγής θεωρείται η σχέση η οποία υπάρχει ανάµεσα :
α) Στις ποσότητες των συντελεστών της παραγωγής και της αξίας του παραγοµένου από αυτές

προϊόντος
β) Στις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών και της ποσότητας του παραγοµένου από αυτές

προϊόντος
γ) Στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών και των ποσοτήτων τους οι οποίες χρησιµοποιούνται

στο παραγόµενο προϊόν
δ) Στις τιµές των συντελεστών της παραγωγής και των εσόδων από τη διάθεση του παραγοµένου

προϊόντος

18. Στο εµφανές κόστος περιλαµβάνονται :
α) Οι δαπάνες για πρώτες ύλες
β) Οι αµοιβές των εργατών
γ) Όλα τα προηγούµενα
δ) Τίποτα από τα προηγούµενα

19. Μια πλήρως ανελαστική ζήτηση παριστάνεται γραφικά µε µια γραµµή η οποία :
α) Έχει θετική κλίση
β) Έχει αρνητική κλίση
γ) Είναι κατακόρυφη
δ) Είναι οριζόντια

20. Τα κουρεία διέπονται από τις αρχές :
α) Του µονοπωλιακού ανταγωνισµού
β) Του µονοψωνίου
γ) Του πλήρους ανταγωνισµού
δ) Του ολιγοπωλίου

21. Μια επιχείρηση αποβλέπει :
α) Στη µεγιστοποίηση των κερδών της
β) Στην αύξηση της παραγωγής της
γ) Στη µείωση των τιµών της
δ) Στην αύξηση των πωλήσεών της 

22. Με τις συγχωνεύσεις οι επιχειρήσεις επιδιώκουν :
α) Μεγαλύτερο έλεγχο της αγοράς
β) Αύξηση της κερδοφορίας τους
γ) Αύξηση του µεγέθους τους
δ) Όλα τα παραπάνω

23. Σε µια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση η πρόσληψη ενός επιπλέον εργαζόµενου
πραγµατοποιείται όταν :
α) Η αµοιβή της εργασίας είναι µικρότερη από το οριακό χρηµατικό προϊόν της εργασίας
β) Η αµοιβή της εργασίας είναι µεγαλύτερη από το οριακό χρηµατικό προϊόν της εργασίας
γ) Έχει µεγιστοποιηθεί το οριακό φυσικό προϊόν της εργασίας
δ) Τίποτα από τα προηγούµενα

24. Μονοπωλιακά ανταγωνιστικός είναι ο κλάδος :
α) Της τσιµεντοβιοµηχανίας
β) Των διυλιστηρίων
γ) Του λιανικού εµπορίου
δ) Κανένας από τους παραπάνω

25. Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις συγκρινόµενες µε τις πλήρως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις :
α) Μειώνουν την τιµή και αυξάνουν την προσφερόµενη ποσότητα
β) Κάνουν αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων
γ) Περιορίζουν την προσφερόµενη ποσότητα και αυξάνουν την τιµή
δ) Τίποτα από τα προηγούµενα
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26. Τα εργατικά σωµατεία  επιδιώκουν τη :
α) Βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
β) Βελτίωση των αποδοχών
γ) ∆ιασφάλιση της απασχόλησης 
δ) Όλα τα παραπάνω

27. Η ζήτηση ρευστών διαθεσίµων από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις επηρεάζεται από την
επιδίωξή τους να έχουν ρευστά διαθέσιµα για :
α) Κερδοσκοπικούς λόγους
β) Εξυπηρέτηση καθηµερινών αναγκών
γ) Κάλυψη εκτάκτων αναγκών
δ) Όλα τα προηγούµενα

28. Ο τόκος αποσκοπεί κυρίως στην εξασφάλιση :
α) Εσόδων στις τράπεζες
β) Αποτελεσµατικής κατανοµής και χρήσης των χρηµατικών κεφαλαίων
γ) Εισοδήµατος στους καταθέτες
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

29. Το επιτόκιο καθορίζεται  από :
α) Τη ζήτηση και την προσφορά αγαθών
β) Τη ζήτηση και την προσφορά συντελεστών της παραγωγής
γ) Τη ζήτηση και την προσφορά δανειακών κεφαλαίων
δ) Την προσφορά δανειακών κεφαλαίων

30. Η άνοδος του επιτοκίου µπορεί να προκληθεί από :
α) Μια αύξηση της ζήτησης χρήµατος
β) Μια άνοδο της προτίµησης για ρευστότητα
γ) Μια µείωση της προσφοράς χρήµατος
δ) Όλα τα παραπάνω

31. Στους κόλπους της διεθνούς  οικονοµίας ισχυροποιείται η τάση :
α) Μείωσης του ρόλου των τιµών
β) Ενίσχυσης του ρόλου των πολυεθνικών επιχειρήσεων
γ) Μείωσης του ρόλου των διεθνών οικονοµικών οργανισµών
δ) Τίποτα από τα προηγούµενα

32. ∆εν αποτελεί δείκτη µεταβολής των τιµών των αγαθών :
α) Ο δείκτης τιµών των εισαγοµένων αγαθών
β) Ο δείκτης τιµών των µετοχών
γ) Ο δείκτης τιµών καταναλωτή
δ) Ο δείκτης τιµών χονδρικής

33. Η µικροοικονοµική ανάλυση είναι απαραίτητη για :
α) Τα οικονοµικά στελέχη του δηµόσιου τοµέα
β) Τα στελέχη του ιδιωτικού τοµέα
γ) Τους επιχειρηµατίες
δ) Όλους τους παραπάνω

34. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν περιλαµβάνει :
α) Το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων 
β) Το εµπορικό ισοζύγιο
γ) Το ισοζύγιο υπηρεσιών
δ) Το ισοζύγιο δωρεών 

35. Το ισοζύγιο διεθνών πληρωµών περιλαµβάνει :
α) Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
β) Το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων
γ) Τα δύο προηγούµενα
δ) Κανένα από τα προηγούµενα

36. Το ισοζύγιο διεθνών πληρωµών από οικονοµική άποψη µπορεί να είναι :
α) Πλεονασµατικό
β) Ελλειµµατικό
γ) Ισοζυγισµένο
δ) Όλα τα προηγούµενα
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37. Το ισοζύγιο υπηρεσιών περιλαµβάνεται :
α) Στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων
β) Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
γ) Στον τακτικό προϋπολογισµό
δ) Στον ισολογισµό

38. Η θεωρία των αναλογιών των συντελεστών ή θεωρία των Hecksher – Ohlin  αναφέρεται :
α) Στην ύπαρξη διαφορών στη σχετική αφθονία των παραγωγικών συντελεστών ανάµεσα στις

διάφορες χώρες
β) Στη σπανιότητα των συντελεστών της παραγωγής
γ) Στην κινητικότητα των συντελεστών της παραγωγής
δ) Στο απόλυτο πλεονέκτηµα 

39. Το χρήµα είναι :
α) Μέσο ανταλλαγής
β) Μονάδα µέτρησης αξίας
γ) Μέσο διατήρησης αγοραστικής δύναµης
δ) Όλα τα παραπάνω

40. Στα πλαίσια του οικονοµικού κυκλώµατος οι επιχειρήσεις :
α) Απασχολούν εργαζόµενους
β) Επενδύουν
γ) Καταβάλλουν φόρους
δ) Όλα τα προηγούµενα 


