ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
41. Η στενότητα παραγωγικών συντελεστών είναι υπεύθυνη για:
(α) Το οικονομικό πρόβλημα
(β) Την έλλειψη κρατικών εσόδων
(γ) Την ανεργία
(δ) Τον πληθωρισμό
42. Ποιος από τους παρακάτω είναι παραγωγικός συντελεστής:
(α) Η εργασία
(β) Η ανεργία
(γ) Το εισόδημα
(δ) Ο πληθωρισμός
43. Η καμπύλη των Παραγωγικών Δυνατοτήτων, δείχνει ότι:
(α) Οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας είναι ανάλογες με τον
αριθμό εργαζομένων
(β) Η λειτουργιά μιας οικονομίας εξασφαλίζει αυτόματα την παραγωγή του
μέγιστου προϊόντος
(γ) Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων
που αντιπροσωπεύονται από την καμπύλη των δυνατοτήτων παραγωγής
(δ) Αν χρησιμοποιούνται ήδη όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές μιας
οικονομίας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν μπορεί να αυξηθεί η
παραγωγή της ποσότητας ενός αγαθού αν δεν μειωθεί η παραγόμενη
ποσότητα άλλου
44. Ποιο από τα παρακάτω δεν προκαλεί μετατόπιση της καμπύλης
παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας προς τα μέσα;
(α) Η παραμέληση της συντήρησης της καλής ποιότητας της αγροτικής
γης
(β) Η μείωση της συνολικής ζήτησης προϊόντων
(γ) Η ανάπτυξη της νοοτροπίας στους εργαζομένους ότι πρέπει να
εργάζονται λιγότερο εντατικά
(δ) Μια μείωση του εργατικού δυναμικού λόγω εξωτερικής μετανάστευσης
45. Ο καφές και η ζάχαρη είναι:
(α) Υποκατάστατα αγαθά
(β) Συμπληρωματικά αγαθά
(γ) Ανεξάρτητα αγαθά
(δ) Ουδέτερα αγαθά
46. Όταν η καμπύλη ζήτησης και η καμπύλη προσφοράς για ένα προϊόν δεν
τέμνονται, τότε:
(α) Υπάρχει υπερβολικά μεγάλη προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση και το
αγαθό είναι ελεύθερο και όχι οικονομικό
(β) Η τιμή επιφύλαξης των παραγωγών για το προϊόν είναι υψηλότερη
από την τιμή επιφύλαξης των καταναλωτών για αυτό, οπότε δεν
παράγεται καθόλου το προϊόν
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(γ) Για να μπορέσουν να τέμνονται οι δυο καμπύλες, θα πρέπει να
αυξηθεί σημαντικά η σύνθεση
(δ) Το καθένα από τα παραπάνω ισχύει ανάλογα με το αν και οι δυο
καμπύλες τέμνουν αρχικά τον άξονα των ποσοτήτων ή τον άξονα των
τιμών στο σχετικό διάγραμμα
47. Ποιος από τους παρακάτω κλάδους είναι πολύ πιθανό να αποτελεί
ολιγοπώλιο:
(α) Το λιανικό εμπόριο
(β) Ο ξενοδοχειακός κλάδος
(γ) Ο κλάδος διύλισης πετρελαίου
(δ) Το χονδρικό εμπόριο
48. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν επηρεάζει την προτίμηση
ρευστότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων:
(α) Η επιθυμία να έχουν ασφαλισμένα τα περιουσιακά στοιχεία τους
(β) Η επιθυμία να έχουν ρευστά διαθέσιμα για να αντιμετωπίζουν
απρόβλεπτες ανάγκες
(γ) Η επιθυμία να έχουν ρευστά διαθέσιμα για να κάνουν κερδοσκοπικές
συναλλαγές
(δ) Η επιθυμία να έχουν ρευστά διαθέσιμα για να εξυπηρετούνται στις
καθημερινές πληρωμές που χρειάζεται να κάνουν

49. Μια καμπύλη ζήτησης με αρνητική κλίση που είναι ευθεία γραμμή έχει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
(α) Μεταβλητή κλίση και σταθερή ελαστικότητα
(β) Σταθερή ελαστικότητα και σταθερή κλίση
(γ) Σταθερή κλίση και μεταβλητή ελαστικότητα
(δ) Κανένα από τα παραπάνω
50. Το ολοκληρωμένο οικονομικό κύκλωμα δεν δείχνει ότι οι επιχειρήσεις:
(α) Εξάγουν παραγωγικούς συντελεστές
(β) Πουλάνε προϊόντα στα νοικοκυριά
(γ) Πληρώνουν τα νοικοκυριά για τους συντελεστές παραγωγής που
χρησιμοποιούν στην παραγωγή
(δ) Λαμβάνουν υπηρεσίες από το κράτος και του πληρώνουν φόρους
51. Το Καθαρό Εθνικό Προϊόν (Κ.Ε.Π.) προκύπτει αν:
(α) Αφαιρέσουμε από το Α.Ε.Π. τις αποσβέσεις της παραγωγικής
διαδικασίας
(β) Προσθέσουμε στο Α.Ε.Π. τις αποσβέσεις της παραγωγικής
διαδικασίας
(γ) Αφαιρέσουμε από το Α.Ε.Π. τις ακαθάριστες επενδύσεις
(δ) Προσθέσουμε στο Α.Ε.Π. τις ακαθάριστες επενδύσεις
52. Ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την τρέχουσα συνολική
Σελίδα 2 από 4

κατανάλωση σε μια οικονομία είναι:
(α) Τα δημογραφικά και τα άλλα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών
(β) Τα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών και ο βαθμός ρευστότητάς
τους
(γ) Το ύψος του επιτοκίου
(δ) Το τρέχον εισόδημα των νοικοκυριών
53. Η αρχή του Επιταχυντή είναι μια θεωρία προσδιορισμού:
(α) Του επιπέδου των επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία το ύψος τους
αποτελεί συνάρτηση των μεταβολών του συνολικού καθαρού προϊόντος
της οικονομίας
(β) Του επιπέδου των επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία το ύψος τους
αποτελεί συνάρτηση των μεταβολών του συνολικού εγχώριου προϊόντος
της οικονομίας
(γ) Του επιπέδου της κατανάλωσης
(δ) Του επιπέδου της αποταμίευσης
54. Σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς:
(α) όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των πωλητών ενός αγαθού, τόσο
υψηλότερη είναι η τιμή του
(β) Η προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού βρίσκεται σε θετική σχέση με
την τιμή
(γ) Η προσφερόμενη ποσότητα και η τιμή ενός αγαθού έχουν αρνητική
σχέση μεταξύ τους
(δ) Κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό
55. Το χρήμα δεν επιτελεί ένα από τα παρακάτω:
(α) Χρησιμοποιείται ως κοινό ανταλλακτικό μέσο
(β) Χρησιμοποιείται ως μέσο διαφύλαξης του πλούτου
(γ) Αυξάνει τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας
(δ) Χρησιμοποιείται για να συνάπτονται και να εξοφλούνται τα δάνεια
56. Ως πληθωρισμό ορίζουμε το φαινόμενο:
(α) Της συνεχούς ανόδου του γενικού επιπέδου των τιμών
(β) Της συνεχούς πτώσης του γενικού επιπέδου των τιμών
(γ) Της συνεχούς αύξησης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών
(δ) Κανένα από τα παραπάνω
57. Μια καμπύλη ζήτησης με αρνητική κλίση που είναι ευθεία γραμμή έχει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
(α) Μεταβλητή κλίση και σταθερή ελαστικότητα
(β) Σταθερή ελαστικότητα και σταθερή κλίση
(γ) Σταθερή κλίση και μεταβλητή ελαστικότητα
(δ) Κανένα από τα παραπάνω
58. Το ολοκληρωμένο οικονομικό κύκλωμα δεν δείχνει ότι οι επιχειρήσεις:
(α) Εξάγουν παραγωγικούς συντελεστές
(β) Πουλάνε προϊόντα στα νοικοκυριά
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(γ) Πληρώνουν τα νοικοκυριά για τους συντελεστές παραγωγής που
χρησιμοποιούν στην παραγωγή
(δ) Λαμβάνουν υπηρεσίες από το κράτος και του πληρώνουν φόρους
59. Ένας φόρος που επιβάλλεται στην πρόσοδο της γης είναι πολύ πιθανό:
(α) Να μετακυλιστεί στον χρήστη της γης
(β) Να προκαλέσει σημαντική αύξηση της ζήτησης για γη
(γ) Να προκαλέσει μεγάλη αύξηση της προσφοράς γης
(δ) Να μην έχει ουσιαστική επίδραση στην προσφορά γης
60. Το εθνικό προϊόν διαφέρει από το εγχώριο κατά το ότι:
(α) Το πρώτο διατίθεται ολόκληρο στη χώρα ενώ το δεύτερο παράγεται
ολόκληρο στη χώρα
(β) Το πρώτο είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το δεύτερο
(γ) Το δεύτερο είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το πρώτο
(δ) Το πρώτο παράγεται μέσα ή έξω από τη χώρα από συντελεστές
παραγωγής που ανήκουν σε κατοίκους της, ενώ το δεύτερο παράγεται
στη χώρα από συντελεστές που ανήκουν σε ντόπιους ή σε ξένους
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