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1. Όταν ένας ξυλουργός κατασκευάζει ένα πάγκο εργασίας για το ξυλουργείο του, η 
αξία αυτού θα καταγραφεί διπλογραφικώς στους λογαριασµούς  

a. σχηµατισµού κεφαλαίου ως αποταµίευση αφ’ ενός και ως επένδυση 
παγίου κεφαλαίου αφ’ ετέρου, * 

b. παραγωγής ως προϊόν αφ’ ενός και σχηµατισµού κεφαλαίου ως 
επένδυση παγίου κεφαλαίου αφ’ ετέρου,  

c. χρήσεως εισοδήµατος ως διαθέσιµο εισόδηµα σε είδος αφ’ ενός και 
σχηµατισµού κεφαλαίου ως επένδυση παγίου κεφαλαίου αφ’ ετέρου,  

d. διανοµής πρωτογενούς εισοδήµατος ως διαθέσιµο εισόδηµα σε είδος αφ’ 
ενός και χρήσεως εισοδήµατος ως εισόδηµα σε είδος αφ’ ετέρου. 

2. Επιλέξτε την σωστή πρόταση: Σε µία επιχείρηση η καθαρή αποταµίευση ταυτίζεται 
προς το άθροισµα  

a. σχηµατισµός ενσωµάτου κεφαλαίου+σχηµατισµός ασωµάτου 
κεφαλαίου+ σχηµατισµός εγχρηµάτου κεφαλαίου, * 

b.  καθαρή επένδυση παγίου κεφαλαίου+καθαρή µεταβολή 
αποθεµάτων+καθαρή µεταβολή τιµαλφών,  

c.  καθαρή µεταβολή αξιώσεων µείον καθαρής µεταβολής υποχρεώσεων,  
d.  παραγωγή+εισόδηµα. 

3. Οι υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρει η Αστυνοµία, συνιστούν αγαθό  
a. τελικής καταναλώσεως, * 
b. ενσώµατο,  
c. ενδιάµεσης καταναλώσεως,  
d.  παγίου κεφαλαίου. 

4. Επιλέξτε την σωστή πρόταση: Η εργασία, την οποία χρησιµοποιεί ένας δικαστικός 
λειτουργός, όταν εκδικάζει υποθέσεις, χαρακτηρίζεται ως  

a.  εξηρτηµένη,  
b. ανεξάρτητη, *  
c.  εκτελεστική,  
d.  χειρωνακτική. 

5. Οι λογαριασµοί αναδιανοµής εισοδήµατος και χρησιµοποιήσεως εισοδήµατος 
έχουν ως κοινό το κονδύλιο 

a. διαθέσιµο εισόδηµα, * 
b. µεταβολή καθαρής θέσεως λόγω συναλλαγών,  
c. τελική κατάνάλωση,  
d. αποταµίευση. 

6. Ποιά από τα ακόλουθα µεγέθη αποτελούν ροή:  
a. φόροι, * 
b. αξιώσεις,  
c. παραγωγικό κεφάλαιο,  
d. υποχρεώσεις . 

7. Ποιά από τα ακόλουθα µεγέθη αποτελούν απόθεµα:  
a. σχηµατισµός αποθεµάτων,  
b. παραγωγική δυναµικότητα µιάς επιχειρήσεως,  
c. εργατικό δυναµικό µιάς επιχειρήσεως, * 
d. αύξηση υποχρεώσεων. 



8. Ποιά από τα ακόλουθα µεγέθη είναι τρέχοντα:  
a. αποταµίευση,* 
b. φόροι κληρονοµιών,  
c. πολεµικές επανορθώσεις,  
d. ενισχύσεις επενδύσεων. 

9. Επιλέξτε τον ορθό ορισµό: Ο όρος «µέγεθος-ροή» σηµαίνει, ότι πρόκειται µέγεθος, 
το οποίο  

a. εκρέει από την παραγωγή, 
b. εισρέει στην παραγωγή,  
c. νοείται και µετρείται ως µεταβολή στην διάρκεια ενός χρονικού 

διαστήµατος, * 
d. νοείται και µετρείται ως αξία σε µία χρονική στιγµή. 

10. Υπό οµαλές συνθήκες είναι «αντιαγαθό»  
a. η καθαρή θέση, 
b. ο κίνδυνος, * 
c. τα αποθέµατα, 
d. τα τιµαλφή. 

 
11. Υπό οµαλές συνθήκες δεν είναι «αντιαγαθό»  

a. το εισόδηµα, * 
b. η ασθένεια,  
c. η ηχορρύπανση,  
d. η µόλυνση του εδάφους. 

12. Το ακόλουθο διάγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί, προκειµένου να παρουσιάσει 
την αγορά ενός αγαθού, το οποίο είναι  

a. αντιαγαθό, * 
b. οικονοµικό,  
c. απόθεµα,  
d. πάγιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Σε µία «οµαλή αγορά» πρέπει να ισχύει η συνθήκη-περιορισµός  

a. p,q #0,  

b. p∃0, q#0,  

c. p,q ∃0,  * 

d. q∃0, p#0. 
14. Στην αγοραία θεώρηση τύπου Marshall ισχύει η συνθήκη ισορροπίας  

a. S(p)=D(p), * 
b. p(S)=S(p),  
c. p(S)=p(D),  
d. D(p)=p(D). 

15. Ως «παράµετρος προσδοκίας» χαρακτηρίζεται  
a. µία σταθερή ποσότητα,  
b. ένα οικονοµικό µέγεθος, του οποίου την αριθµητική τιµή ένας φορέας 

οικονοµικής συµπεριφοράς θεωρεί ως δεδοµένη, * 
c. ένα οικονοµικό µέγεθος, του οποίου την αριθµητική τιµή ένας φορέας 

οικονοµικής συµπεριφοράς προσδιορίζει,  
d. µία σταθερή τιµή. 

16. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία ύδρευσης µιας πόλης είναι αγαθό: 
a.  ελεύθερο, άυλο και διαρκούς χρήσεως   
b.  οικονοµικό, άυλο και εφάπαξ χρήσεως 
c.  οικονοµικό, ενσώµατο και διαρκούς χρήσεως 
d.  οικονοµικό, ενσώµατο και εφάπαξ χρήσεως * 

17. Στο φυσικό περιβάλλον ως παραγωγικό συντελεστή µπορούµε να περιλάβουµε 
a.  Τις υδατοπτώσεις 
b.  την άµπωτη και την παλίρροια 
c.  το έδαφος ως τόπο εγκατάστασης κτιριακών εγκαταστάσεων 
d.  όλα τα παραπάνω  * 

18. Μια επιχείρηση εκτίµησε ότι η ελαστικότητα του προϊόντος της ως προς την τιµή 
είναι ίση µε –1.6. Εάν η επιχείρηση αυξήσει την τιµή του προϊόντος τα έσοδα της θα 
: 

a.  αυξηθούν  
b.  µειωθούν  * 
c.  µείνουν ανεπηρέαστα   
d.  Στην αρχή θα αυξηθούν και στη συνέχεια θα µειωθούν 

19. Εάν εισοδηµατική ελαστικότητα ενός αγαθού είναι ίση µε  (-3). Τα αγαθό αυτό 
χαρακτηρίζεται 

a.  ως κατώτερο * 
b.  ως κανονικό  
c.  ως πολυτελείας  
d.  δεν µπορούµε να απαντήσουµε διότι δεν έχουµε πληροφορίες για τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών  
20. Ο λογαριασµός παραγωγής σε ροές αξίας δεν περιλαµβάνει 

a.  την κατανάλωση παγίου κεφαλαίου * 
b.  τη χρηµατοοικονοµική απόσβεση των µηχανηµάτων 
c.  Τις αµοιβές των υπηρεσιών συντελεστών παραγωγής  
d.  τη δαπάνη της ενδιάµεσης κατανάλωσης   

21. Οριακή χρησιµότητα ορίζεται ως : 
a. Η διαφορά στην τιµή µεταξύ δύο καταστηµάτων  

q 

p 

S(p) 

D(p) 



b. Η διαφορά στην αξία µεταξύ µικρής ποσότητας κατανάλωσης από ένα 
αγαθό και καθόλου κατανάλωση από το ίδιο αγαθό 

c. ∆ιαφορά ,µεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων συνολικής χρησιµότητας * 
d. Η χρησιµότητα που αποκτάται από τις πρώτες λίγες ποσότητες από ένα 

αγαθό 
22. Κατώτερο αγαθό είναι αυτό: 

a. Που παράγεται από τις ελληνικές επιχειρήσεις 
b. Του οποίου η ζητούµενη ποσότητα µειώνεται καθώς αυξάνει το εισόδηµα 

του καταναλωτή * 
c. Που συνήθως αγοράζεται από τους φοιτητές επειδή έχουν χαµηλό 

εισόδηµα 
d. Του οποίου η ζητούµενη ποσότητα αυξάνει µε κάθε αύξηση του 

εισοδήµατος του καταναλωτή. 
23. Ο άριστος συνδυασµός αγαθών που θα επιλέξει ένας καταναλωτής δίδεται από: 

a. Κάθε τοµή µεταξύ µιας καµπύλης αδιαφορίας και της γραµµής του 
εισοδηµατικού περιορισµού 

b. Το σηµείο στο οποίο  γραµµή του εισοδηµατικού περιορισµού τέµνει τον 
κάθετο άξονα 

c. Το σηµείο επαφής της γραµµής του εισοδηµατικού περιορισµού µε την 
καµπύλη αδιαφορίας * 

d. Το σηµείο στο οποίο η καµπύλη αδιαφορίας καθίσταται παράλληλη προς 
τον οριζόντιο άξονα 

24. Ένας φοιτητής δαπάνησε 7 ευρώ για να δεί µια ταινία τρόµου. Εποµένως 
γνωρίζουµε ότι: 

a. Η ταινία άξιζε 700 µονάδες χρησιµότητας  
b. Η συνολική χρησιµότητα που ο φοιτητής αποκόµισε από την ταινία ήταν 

ίση µε 7 ευρώ 
c.  Η ταινία  άξιζε τουλάχιστον 7 ευρώ αξίας από άλλα αγαθά. * 
d. Η ταινία αύξησε την οριακή χρησιµότητα του φοιτητή 

25. Όταν η τιµή ενός αγαθού µειώνεται τότε µπορούµε να αναµένουµε : 
a. Πτώση της συνολικής χρησιµότητας  
b. Μείωση της οριακής χρησιµότητας της τελευταίας µονάδας που 

αγοράζεται. * 
c. Αύξηση της οριακής χρησιµότητας της τελευταίας µονάδας που 

αγοράζεται 
d. Μείωση των αγορών  

26. Η ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας σηµαίνει ότι: 
a. Το κόστος ανά µονάδα προϊόντος µειώνεται καθώς αυξάνει το 

παραγόµενο προϊόν * 
b.  Όταν η κυβέρνηση µέσω της επιτροπής ανταγωνισµού θεωρεί ότι θα 

πρέπει να επιβάλει την διάσπαση της επιχείρησης 
c. Το κόστος παραγωγής µειώνεται καθώς αυξάνει το παραγόµενο προϊόν  
d. Όλα τα παραπάνω 

27. Ελαχιστοποίηση κόστους είναι η διαδικασία της επιλογής της άριστης χρήσης των 
παραγωγικών εισροών των οποίων οι ποσότητες είναι: 

a. Στην βραχυχρόνια περίοδο 
b. Στην µακροχρόνια περίοδο 
c. Στην ενδιάµεση περίοδο 
d. Μεταβαλλόµενες  * 

28. Σε έναν τέλεια ανταγωνιστικό κλάδο: 
a. Η επιχείρηση µπορεί να επηρεάσει την τιµή όµως ο κλάδος όχι 
b. Ο κλάδος µπορεί να επηρεάσει την τιµή όµως η επιχείρηση όχι * 
c. Ούτε η επιχείρηση ούτε ο κλάδος µπορούν να επηρεάσουν την τιµή 
d. Τόσο η επιχείρηση όσο και ο κάδος µπορούν να επηρεάσουν τη τιµή 

29.  Η καµπύλη µέσου κόστους µια επιχείρησης µπορεί τελικά να αρχίζει να έχει θετική 
κλίση διότι 

a. Το οριακό σταθερό κόστος αρχίζει να αυξάνει όταν η επιχείρηση 
πλησιάζει το µέγιστο της παραγωγικής της δυναµικότητας 

b. Πλησιάζει το εύρος των αρνητικών αποδόσεων 
c. Το µεγάλο µέγεθος τρέφει τις γραφειοκρατικές αναποτελεσµατικότητες * 
d. Οι µισθοί των στελεχών αυξάνουν µε τον όγκο της παραγωγής 

30. Εάν, βρισκόµενη πάνω σε µια καµπύλη ισοπαραγωγής, µία επιχείρηση παράγει 
χρησιµοποιώντας µη άριστη ποσότητα από µια εισροή: 
a. Το παραγόµενο προϊόν θα είναι µικρότερο από το άριστο επίπεδο 
b. Το οριακό έσοδο θα είναι µικρότερο από την τιµή της εισροής 
c. Το κόστος δεν θα είναι το ελάχιστο * 
d. Ο λόγος των σχετικών τιµών των εισροών πρέπει να µεταβληθεί 
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1) Όταν µία οικογενειακή αγροτική επιχείρηση αποκτά για ιδιοχρησιµοποίηση µέρος των 
παραγοµένων από αυτήν οπωροκηπευτικών, η αξία του µέρους αυτού των προϊόντων 
θα καταγραφεί διπλογραφικώς στους λογαριασµούς  
a) χρήσεως εισοδήµατος ως διαθέσιµο εισόδηµα σε είδος αφ’ ενός και ως τελική 

κατανάλωση αφ’ ετέρου, * 
b) παραγωγής ως προϊόν αφ’ ενός και χρήσεως εισοδήµατος ως εισόδηµα σε χρήµα 

αφ’ ετέρου,  
c) σχηµατισµού κεφαλαίου ως αποταµίευση αφ’ ενός και παραγωγής ως προϊόν αφ’ 

ετέρου,  
d) αναδιανοµής εισοδήµατος ως χαριστικό εισόδηµα αφ’ ενός και σχηµατισµού 

κεφαλαίου ως επένδυση παγίου κεφαλαίου αφ’ ετέρου. 
2) Επιλέξτε την σωστή πρόταση: Σε µία επιχείρηση η καθαρή αποταµίευση ταυτίζεται προς 

το άθροισµα  
a) καθαρή επένδυση παγίου κεφαλαίου+καθαρή µεταβολή αποθεµάτων+καθαρή 

µεταβολή τιµαλφών+µεταβολή αξιώσεων µείον µεταβολής υποχρεώσεων,  
b) σχηµατισµός ενσωµάτου κεφαλαίου+σχηµατισµός ασωµάτου κεφαλαίου  * 
c) καθαρή µεταβολή αξιώσεων µείον καθαρής µεταβολής υποχρεώσεων,  
d) κατανάλωση+επένδυση. 

3) Η ξυλεία σ’ ένα επιπλοποιείο συνιστά αγαθό  
a) ενδιάµεσης καταναλώσεως, * 
b) τελικής καταναλώσεως,  
c) ασώµατο,  
d) παγίου κεφαλαίου. 

4) Επιλέξτε την σωστή πρόταση: Η αξία της εργασίας, την οποία δαπανά ένας 
πρωτόγονος, για να κατασκευάσει ένα κυνηγετικό εργαλείο, από άποψη αποτελέσµατος 
αποτελεί ταυτοχρόνως  
a) ενδιάµεση κατανάλωση και αποταµίευση,  
b) τελική κατανάλωση και αποταµίευση,  
c) αποταµίευση και σχηµατισµό παραγωγικού κεφαλαίου,  * 
d) εισόδηµα κι ενδιάµεση κατανάλωση. 

5) Οι λειτουργίες «παραγωγή» και «σχηµατισµός κεφαλαίου» έχουν ως κοινό το κονδύλιο  
a) αποταµίευση,  
b) κατανάλωση παγίου κεφαλαίου. * 
c) µεταβιβάσεις κεφαλαίου,  
d) τελική κατανάλωση,  

6) Ποιά από τα ακόλουθα µεγέθη αποτελούν απόθεµα:  
a) σχηµατισµός αποθεµάτων α΄ υλών,  
b) φόροι,  
c) πάγιο κεφάλαιο, * 
d) επιδοτήσεις. 

7) Ποιά από τα ακόλουθα µεγέθη αποτελούν ροή:  
a) αποθέµατα προς πώληση αγαθών,  
b) διαθέσιµο εισόδηµα, * 
c) υποχρεώσεις 
d) αποταµιευτικό κεφάλαιο. 



8) Ποιά από τα ακόλουθα µεγέθη είναι µη τρέχοντα:  
a) φόροι κληρονοµιών,* 
b) προϊόν,  
c) φόροι εισοδήµατος,  
d) εισόδηµα. 

9) Ο όρος «µέγεθος-απόθεµα» σηµαίνει, ότι πρόκειται µέγεθος, το οποίο  
a) υπάγεται στα αποθέµατα µιάς επιχειρήσεως,  
b) µπορεί να ορισθεί ως «αριθµητική τιµή σε µία χρονική στιγµή», * 
c) εκφράζει τα αποθεµατικά µιάς επιχειρήσεως,  
d) αποτελεί τµήµα της αποταµιεύσεως. 

10) Υπό οµαλές συνθήκες  είναι «αντιαγαθό»  
a) το πάγιο κεφάλαιο,  
b) οι υποχρεώσεις, * 
c) τα τιµαλφή,  
d) οι α΄ ύλες. 

11) Υπό οµαλές συνθήκες δεν είναι «αντιαγαθό»  
a) η µόλυνση ενός ποταµού., 
b) η καθαρή θέση. * 
c) η ασθένεια,  
d) το έγκληµα, 

12) Το ακόλουθο διάγραµµα αναφέρεται σε αγαθό, το οποίο είναι  
a) πάγιο,  
b) ελεύθερο.* 
c) απόθεµα,  
d) οικονοµικό, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) Σε ποιό είδος αγαθού την τιµή εισπράττει ο αγοραστής 

a) µη αρνητικό αγαθό,  
b) απόθεµα,  
c) απορρίµµατα,  * 
d) πάγιο. 

14) Στην αγοραία θεώρηση τύπου Walras-Hicks ισχύει η συνθήκη ισορροπίας 
a) S(p)=D(p),   

b) p(S)=S(p),  
c) p(S)=p(D), * 
d) D(p)=p(D). 

15) Ως «παράµετρος δράσεως» χαρακτηρίζεται  
a) µία σταθερή ποσότητα,  
b) ένα οικονοµικό µέγεθος, του οποίου την αριθµητική τιµή ένας φορέας οικονοµικής 

συµπεριφοράς προσδιορίζει, * 
c) ένα οικονοµικό µέγεθος, του οποίου την αριθµητική τιµή ένας φορέας οικονοµικής 

συµπεριφοράς θεωρεί ως δεδοµένη, 
d) µία σταθερή τιµή. 

16) Μια  επιχείρηση επεξεργάζεται το µετάλλευµα και παράγει χαλκό. Αυτή η επιχείρηση 
ανήκει  
a) Στην πρωτογενή παραγωγή διότι ο χαλκός βγαίνει πρωτογενώς από το 

µετάλλευµα. 
b) στην δευτερογενή παραγωγή * 
c) στην πρωτογενή παραγωγή καθώς το µετάλλευµα βγαίνει ανεπεξέργαστο από τη 

γη 
d) στην δευτερογενή παραγωγή διότι ανήκει στην εξορρυκτική βιοµηχανία  

17) Ποια από τις παρακάτω αντιστοιχήσεις υπηρεσίας και αµοιβής δεν είναι σωστή; 

a) υπηρεσίες εµπράγµατου και άυλου κεφαλαίου   → µισθώµατα 

b) υπηρεσίες εργασίας → µισθώµατα * 

c) υπηρεσίες φυσικών πόρων →πρόσοδος φυσικών πόρων 

d) υπηρεσίες επιχειρηµατικής δράσης   → οργανικά κέρδη  
18) Έστω µια επιχείρηση η οποία χρησιµοποίησε πρώτες ύλες αξίας 600 ευρώ και πλήρωσε 

για αµοιβές εργατών 2200 ευρώ. και τέλος  κατανάλωσε πάγιο κεφάλαιο αξίας 1200 
ευρώ. Η καθαρή προστιθέµενη  αξία της επιχείρησης είναι ίση µε  
a) 1600 ευρώ * b. 1200 ευρώ  c.  4000 ευρώ   d. 1800 ευρώ      

19) ∆ύο προϊόντα εκτιµήθηκε ότι  η σταυροειδής ελαστικότητα της ποσότητας του ενός προς 
την τιµή του άλλου εκτιµήθηκε ότι έχει θετικό πρόσηµο. Μπορούµε λοιπόν να 
συµπεράνουµε ότι τα αγαθά αυτά είναι 
a)  κατώτερα 
b)  συµπληρωµατικά 
c)  Ουδέτερα 
d)  Υποκατάστατα *  

20) Μια µοτοσικλέτα ανήκει στην κατηγορία 
a) των παραγωγικών αγαθών  
b) των καταναλωτικών αγαθών 
c) θετικών αγαθών 
d) όλα τα παραπάνω * 

21) Για τα περισσότερα αγαθά και τους περισσότερους ανθρώπους η οριακή χρησιµότητα 
πιθανόν: 
a) Μειώνεται καθώς αυξάνει η καταναλισκόµενη ποσότητα * 
b) Συνεχίζει να αυξάνει καθώς αυξάνει η αγοραζόµενη ποσότητα 
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c) Αυξάνει µε την αγορά των πρώτων µονάδων ενός αγαθού αλλά στη συνέχεια 
µειώνεται 

d) Αρνητική µετά την  πρώτη µονάδα που αγοράζεται 
22) Η συνολική χρησιµότητα θα µεγιστοποιηθεί µόνο εάν: 

a) Οι τιµές κρατούνται χαµηλότερα από τις οριακές χρησιµότητες 
b) Ένας καταναλωτής αγοράζει µια ποσότητα ώστε η τιµή να εξισώνεται µε την οριακή 

χρησιµότητα * 
c) Ενας καταναλωτής αγοράζει µια τόσο µεγάλη ποσότητα ώστε η συνολική 

χρησιµότητα εξισώνεται µε τις τιµές 
d) Η τιµή κρατείται πάνω από την οριακή χρησιµότητα 

23) Η γραµµή του εισοδηµατικού περιορισµού είναι µια γραµµή η οποία δείχνει: 
a) Πως το εισόδηµα συνδέεται µε τις ώρες εργασίας 
b) Τον τρόπο που ένα νοικοκυριό πρέπει να µοιράσει το εισόδηµα του µεταξύ των 

διαφόρων αγαθών 
c) Ότι εάν περισσότερα χρήµατα δαπανώνται για την απόκτηση ενός αγαθού ο 

καταναλωτής πρέπει να δουλεύει περισσότερες ώρες για να διατηρήσει το βιοτικό 
του επίπεδο. 

d)  Όλους τους δυνατούς συνδυασµούς δύο αγαθών   που µπορούν να αγορασθούν 
µε δεδοµένο το συνολικό πραγµατικό εισόδηµα. * 

24) Εάν χρησιµοποιήσετε καµπύλες αδιαφορίες και τον εισοδηµατικό περιορισµό για να 
αναλύσετε τις επιλογές του καταναλωτή, ένα κατώτερο αγαθό: 
a) ∆εν µπορεί να αναγνωρισθεί καθώς το εισόδηµα αυξάνει 
b) Εύκολα αναγνωρίζεται διότι η ποσότητα που αγοράζεται αυξάνει µε την αύξηση του 

εισοδήµατος 
c) Εύκολα αναγνωρίζεται διότι η ποσότητα που αγοράζεται µειώνεται µε την αύξηση 

του εισοδήµατος * 
d) Εύκολα αναγνωρίζεται διότι θα µεταβληθεί η κλίση του εισοδηµατικού περιορισµού 

25) Όταν µια φοιτήτρια δαπανά 2 ευρώ για µια κρέπα γνωρίζουµε: 
a) Η φοιτήτρια αγαπά την κρέπα περισσότερο από όλα τα άλλα αγαθά  
b) Ότι εάν δαπανήσει ακόµη δύο ευρώ για την αγορά µιας εξτρα κρέπας θα λάβει την 

ίδια οριακή χρησιµότητα 
c) Ότι εάν δαπανήσει τα δυο ευρώ για την κατανάλωση κάποιου άλλου αγαθού θα 

λάβει µικρότερη οριακή χρησιµότητα * 
d) Η κρέπα αξίζει, για την φοιτήτρια, 200 µονάδες χρησιµότητας. 

26) Όταν η τιµή ενός αγαθού αυξάνει, τότε  µπορούµε να αναµένουµε: 
a) Η οριακή χρησιµότητα της τελευταίας αγοραζόµενης µονάδας θα µειωθεί 
b) Η οριακή χρησιµότητα της τελευταίας αγοραζόµενης µονάδας θα αυξηθεί * 
c) Η οριακή χρησιµότητα της τελευταίας αγοραζόµενης µονάδας θα µείνει 

ανεπηρέαστη 
d) Οι αγορές να αυξηθούν  

27) Τέλειος ανταγωνισµός είναι ο όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει: 
a) Έναν κλάδο στο οποίο µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων παράγουν ακριβώς τα ίδια 

προϊόντα * 
b) Έναν κλάδο στο οποίο οι επιχειρηµατίες είναι τίµιοι και διευθετούν τις υποθέσεις 

τους ανάλογα µε τα προτάγµατα της αγοράς 

c) Έναν κλάδο ο οποίος δεν έχει επιβαρυνθεί από το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει 
µιας κυβέρνηση  

d) Το είδος του κλάδου που κάθε Έλληνας θα επιθυµούσε 
28) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις  είναι σωστή όσον αφορά τον οριακό κανόνα για την 

άριστη αναλογία παραγωγικών εισροών; Μια επιχείρηση θα πρέπει να προσαρµόζει την 
χρησιµοποίηση των εισροών της: 
a) Έτσι ώστε λόγος των τιµών των παραγωγικών εισροών να είναι ίσος µε τον λόγο 

των οριακών φυσικών προϊόντων * 
b) Έτσι ώστε να χρησιµοποιείται περισσότερο η εισροή µε την χαµηλότερη τιµή 
c) Έτσι ώστε ο λόγος τω τιµών των παραγωγικών εισροών να είναι ίσος µε µηδέν. 
d) Έτσι ώστε να χρησιµοποιείται περισσότερο η παραγωγική εισροή µε το υψηλότερο 

οριακό φυσικό προϊόν 
29) Σε µια τυπική καµπύλη µέσου κόστους (AC), το τµήµα µε την αρνητική κλίση οφείλεται: 

a) Στο ότι το σταθερό κόστος µοιράζεται σε όλο και µεγαλύτερη παραγόµενη 
ποσότητα * 

b) Στη µείωση του σταθερού κόστους 
c) Στην µείωση του διοικητικού κόστους λόγω της  όλο και µεγαλύτερης παραγόµενης 

ποσότητας 
d) Στην αύξησης του συνολικού προϊόντος  

30) Εάν, βρισκόµενη πάνω σε µια καµπύλη ισοπαραγωγής, µία επιχείρηση παράγει 
χρησιµοποιώντας µη άριστη ποσότητα από µια εισροή: 
a) Το παραγόµενο προϊόν θα είναι µικρότερο από το άριστο επίπεδο 
b) Το κόστος δεν θα είναι το ελάχιστο * 
c) Το οριακό έσοδο θα είναι µικρότερο από την τιµή της εισροής 
d) Ο λόγος των σχετικών τιµών των εισροών πρέπει να µεταβληθεί 

 
 

 
 


