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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
41. Το οικονομικό πρόβλημα οφείλεται:
(α) Στην άνοδο της ανεργίας.
(β) Στον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος.
(γ) Στην επιβολή φορολογίας.
(δ) Στην στενότητα των παραγωγικών συντελεστών.
42. Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει ότι:
(α) Οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας είναι ανάλογες με το
διαθέσιμο εισόδημα.
(β) Οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας είναι ανάλογες με τον
αριθμό των εργαζομένων.
(γ) Αν χρησιμοποιούνται ήδη όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές μιας
οικονομίας κατά τον άριστο τρόπο, δεν μπορεί να αυξηθεί η
παραγωγή της ποσότητας ενός αγαθού, αν δεν μειωθεί η παραγόμενη
ποσότητα ενός άλλου.
(δ) Η οικονομία παράγει σταθερές ποσότητες προϊόντων.
43. Το οικονομικό σύστημα προσδιορίζει:
(α) Το ρυθμό αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος.
(β) Το επίπεδο πληθωρισμού.
(γ) Το επίπεδο ανεργίας.
(δ) Τον τρόπο διανομής του παραγόμενου προϊόντος.
44. Σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης:
(α) Η ζητούμενη ποσότητας αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η τιμή του
αγαθού.
(β) Η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού μειώνεται, καθώς αυξάνεται η
τιμή του.
(γ) Η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού δεν επηρεάζεται από την τιμή του
αγαθού.
(δ) Κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό.
45. Η σταυροειδής ελαστικότητα για συμπληρωματικά αγαθά είναι:
(α) Μηδενική.

(β) Άπειρη.
(γ) Αρνητική.
(δ) Θετική.
46. Ποια από τα παρακάτω είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της
προσφοράς:
(α) Η τιμή των παραγωγικών συντελεστών.
(β) Το ύψος του πληθωρισμού.
(γ) Ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας.
(δ) Κανένα από τα παραπάνω.
47. Σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς, καθώς μειώνεται η τιμή ενός
αγαθού η προσφερόμενη ποσότητα:
(α) Μειώνεται.
(β) Αυξάνεται.
(γ) Παραμένει σταθερή.
(δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
48. Το μέσο μεταβλητό κόστος είναι:
(α) Ο λόγος της ποσότητας παραγωγής προς το μεταβλητό κόστος.
(β) Ο λόγος του μεταβλητού κόστους προς την ποσότητα παραγωγής.
(γ) Το άθροισμα της ποσότητας παραγωγής με το μεταβλητό κόστος.
(δ) Η διαφορά του μεταβλητού κόστους με την ποσότητα παραγωγής.
49. Μία μορφή αγοράς με πολλούς παραγωγούς οι οποίοι παράγουν
προϊόντα παρόμοια είναι:
(α) Μονοπώλιο.
(β) Ολιγοπώλιο.
(γ) Μονοπωλιακός ανταγωνισμός.
(δ) Πλήρης ανταγωνισμός.
50. Τι από τα παρακάτω δεν αποτελεί συνθήκη ύπαρξης του μονοπωλίου:
(α) Η κατοχή πρώτης ύλης.
(β) Η αποκλειστική κατοχή της τεχνολογίας.
(γ) Το είδος του προϊόντος.
(δ) Το μέγεθος της αγοράς σε σχέση με την τεχνολογία παραγωγής.

51. Ο πληθωρισμός σε μία οικονομία οφείλεται:
(α) Στην εκδήλωση της υπερβάλλουσας ζήτησης.
(β) Στη μείωση της κατανάλωσης.
(γ) Στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος.
(δ) Στην αύξηση των επιτοκίων.
52. Η ανεργία που προκύπτει από την εγκατάλειψη μιας θέσης εργασίας με
σκοπό την ανεύρεση άλλης θέσης εργασίας είναι:
(α) Κυκλική.
(β) Τριβής.
(γ) Διαρθρωτική.
(δ) Εποχιακή.
53. Όταν το συνολικό ύψος της κατανάλωσης αυξάνεται με σταθερό το
συνολικό ύψος του εισοδήματος, η μέση ροπή προς κατανάλωση:
(α) Μειώνεται.
(β) Μένει σταθερή.
(γ) Αυξάνεται.
(δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
54. Όταν το συνολικό ύψος της αποταμίευσης μειώνεται με σταθερό το
συνολικό ύψος του εισοδήματος, η μέση ροπή προς αποταμίευση:
(α) Μειώνεται.
(β) Μένει σταθερή.
(γ) Αυξάνεται.
(δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
55. Οι μεταβιβαστικές δαπάνες του δημοσίου είναι:
(α) Το σύνολο των αμοιβών που πληρώνει τα δημόσιο.
(β) Το σύνολο των επιστροφών του φόρου εισοδήματος.
(γ) Το σύνολο των δημοσίων επενδύσεων.
(δ) Κανένα από τα παραπάνω.
56. Όταν η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς μειώνεται η τιμή
επιτοκίου της αγοράς:
(α) Αυξάνεται.
(β) Μειώνεται.
(γ) Μένει σταθερή.
(δ) Μηδενίζεται.
57. Τα οικονομικά αγαθά:
(α) Ικανοποιούν ανθρώπινες ανάγκες.
(β) Αυξάνουν το επίπεδο τιμών.
(γ) Μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα.
(δ) Μειώνουν την ανεργία.

58. Ένα δάνειο που λήγει μέσα σε διάστημα ενός έτους ονομάζεται:
(α) Βραχυπρόθεσμο.
(β) Μεσοπρόθεσμο.
(γ) Μακροπρόθεσμο.
(δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
59. Η κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται:
(α) Από τη νομοθετική εξουσία..
(β) Από την εκτελεστική εξουσία.
(γ) Από τη δικαστική εξουσία.
(δ) Από όλες τις παραπάνω εξουσίες.
60. Στην Κεντρική Διοίκηση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
(α) Τα Υπουργεία και οι Ανεξάρτητες Αρχές.
(β) Τα Υπουργεία και οι ΟΤΑ.
(γ) Τα Υπουργεία, οι ΟΤΑ και τα Νοσοκομεία.
(δ) Τίποτα από τα παραπάνω

