Majandusolümpiaadi piirkonnavoor 2019.
Teoreetilise osa küsimustik.
Iga õige vastus annab 2 punkti.
1. Maailmaturul tõusis pärast mitmete kaubanduspiirangute sisseviimist metalli hind. Mis juhtub mõne
aja pärast metallkonteinerite pakkumisega?
a. pakutavad kogused suurenevad
b. pakkumiskõver nihkub paremale
c. pakutavad kogused vähenevad
d. pakkumiskõver nihkub vasakule
2. Kapitali kulum e amortisatsioon on
a. kahjum, mis kantakse audiitori korraldusega kuludesse
b. kasum, mida ei jaotata dividendideks
c. kulutused ära tarbitud põhivara asendamiseks
d. aktsiisi-, käibe- ja kinnisvaramaksu summa
3. Mida kirjeldab majandusringluse skeem?
a. tootmisahela erinevaid etappe
b. kaupade, ressursside ja raha ringlust
c. tööjõu liikumist
d. tarbijate ja tootjate vahelist konkurentsi.
4. Milline allolevatest lausetest on tõene?
a. Toote omahind ei sisalda turunduskulusid
b. Turundus on reklaamitegevus, muud tegevused turunduse alla ei kuulu
c. Turundus stimuleerib toodete ja teenuste nõudlust
d. Turundus ja turustus on sünonüümid
5. Õpilasfirma valmistab diivanipatju. Ühe diivanipadja valmistamiseks kulub 3 euro eest porolooni,
0,30 euro eest niiti ja 4,7 euro ees mööbliriiet. Diivanipadja turuhinnaks on 15 eurot. Kui suur on
ühe toote lisandväärtus?
a. 7
b. 8
c. 10
d. 15
6. Meil on teada, et kauba W nõudlust väljendab võrrand p = 10 – 0,2q ja pakkumist võrrand p = 2 +
0,2q. Leia kauba W tasakaaluhind!
a. tasakaaluhind on 6
b. tasakaaluhind on 20
c. tasakaaluhind on 10
d. tasakaaluhind on 3
7. Sotsiaalne ettevõte
a. on sama, mis mittetulundusühing
b. on suunatud võimalikult suure kasumi teenimisele
c. tegeleb ettevõtlusega selleks, et lahendada ühiskondlikke probleeme
d. teenib tulu peamiselt projektide kirjutamisest.

8. Investeerimine on
a. sama, mis säästmine
b. kapitali pikaajaline paigutamine tulu teenimiseks
c. riskivaba rikkuse paigutamine
d. ainult rikaste inimeste privileeg
9. Kiirlaenu puhul
a. kontrollitakse täpselt maksevõimet ja tuvastatakse isik
b. maksevõimet ei kontrollita, tuvastatakse vaid isik
c. on tegemist madala intressimääraga
d. on maksetähtajad paindlikud.
10. Liikluskindlustus on
a. elukindlustuse liik
b. varakindlustus, mille abil kaetakse õnnetuse põhjustaja auto remondi kulud
c. kahju-, täpsemalt vastutuskindlustus
d. kõige väiksema kasutajaskonnaga kindlustusliik
11. Tarbija on majanduse mõistes inimene,
a. kes ostab tooteid või teenuseid isiklikuks kasutamiseks;
b. või organisatsioon, kes ostab tooteid või teenuseid oma igapäevaseks tegevuseks;
c. kes kasvatab ise põllumajandussaadusi isiklikuks tarbimiseks;
d. või organisatsioon, kes ostab tooteid; kasutamine ei ole määrav.
12. Ettevõtte kõige likviidsem vara alljärgnevatest on
a. kontorihoone kesklinnas
b. valmistoodang
c. väljalaenatud raha
d. pangas, kontol olev raha
13. Faktooring on
a. arvete ost-müük;
b. lühiajaline võlakiri;
c. ühekordne suurema kaubapartii sisseost;
d. leping eraettevõtte käivitamiseks, nagu see oleks suure ahela osa.
14. Muusikakeskuse hind on poes 420 eurot. Mitu eurot igalt ostult läheb käibemaksuna riigile?
a. 70 eurot
b. 84 eurot
c. 0 eurot
d. 42 eurot
15. Ettevõte võttis laenu 10 000 eurot pooleks aastas nominaalse intressimääraga 5% aastas. Pank
arvutas intressi kvartaalselt, ettevõte tasus pangale intressid laenu tagastamisel. Kui palju maksis
ettevõte pangale intresse, kui kasutati liitintressi meetodit?
a. 251,56 €
b. 375,15 €
c. 416,54 €
d. 506,25 €
16. Milline järgnevatest väidetest võiks kuuluda pigem alampalga tõstmise vastastele kui pooldajatele?
a. Alampalga tõstmine vähendab palgaerinevusi.
b. Alampalga tõstmine vähendab alla vaesuspiiri elavate leibkondade arvu.
c. Alampalga tõstmine kiirendab inflatsiooni.
d. Alampalga tõstmine sunnib ettevõtteid parandama oma tegevuse efektiivsust

17. Kahaneva piirkasulikkuse seadusele tuginedes saame väita, et
a. kui piirkasulikkus väheneb, siis väheneb samaaegselt ka kogukasulikkus.
b. mida rohkem me mingit kaupa või teenust tarbime, seda väiksemaks jääb iga
järgneva tarbitava ühiku kasulikkus.
c. pärast teatud koguse kauba tootmist on vaja tootmiseks üha suurenevaid
ressursikoguseid.
d. tootjad peaksid oma kaupade pakkumise suurendamiseks kauba hinda alandama.
18. Lähtudes majanduslikust mõtteviisist, tuleks suunata ressursid sinna, kus
a. alternatiivkulu on väikseim
b. elab palju elanikke
c. piirkonnas on vähe tööstusettevõtteid
d. klimaatilised tingimused on kõige paremad
19. Maria tahab tanklas pesta oma auto ja osta kaminapuid. Kui ta ostab 2 pakki kaminapuid hinnaga 5
eurot pakk, siis tuleb autopesu eest maksta 4 eurot. Kui ta ostab 3 pakki puid, saab autopesu tasuta.
Milline on Maria jaoks kolmanda paki kaminapuude piirkulu?
a. 4 eurot
b. 1 euro
c. 5 eurot
d. 15 eurot
20. Jõhvikakülas elab 200 inimest, kellest 75% on tööealised. Töökohad on 90 inimesel. Töövõimelisi,
kes eelistavad mitte töötada, on 15 ja töötuid on 10. Mitu Jõhvikaküla elanikku kuulu majanduslikult
aktiivsete inimeste hulka?
a. 150 inimest
b. 100 inimest
c. 90 inimest
d. 115 inimest
21. Likviidsus on
a. kasum, mida võlausaldaja saab raha laenamise eest
b. omadus, mis iseloomustab vara rahaks muutmise kiirust
c. omadus, millega kirjeldatakse väärtpaberi tulusust
d. ettevõtte pankrotieelne seisund
22. Leia lausele õige lõpp! Start-up ehk idufirma on hiljuti loodud ettevõte,
a. mis on väga populaarne investeerimisvõimalus, sest risk oma raha kaotada praktiliselt
puudub
b. mille ärimudel on pidevas aktiivses arengus ning võib protsessi käigus isegi
kardinaalselt muutuda
c. mille loomist toetab alati EAS
d. mis tegutseb vaid tehnoloogia-alal
23. Milline neist on mikroökonoomika uurimisobjekt?
a. tarbijahinnaindeks
b. töötute arv
c. riigi välisvõlg
d. pere-eelarve
24. Rõivaid tootev ettevõte korraldab kevaditi koolilõpetajatele suunatud reklaamikampaaniaid. Kuidas
nimetatakse seda tegevust turunduses?
a. turu segmentimiseks
b. turu-uuringuks
c. turu positsioneerimiseks
d. massturunduseks

25. Ettevõtte võlakirjad
a. kuuluvad ettevõtte võõrkapitali alla
b. kuuluvad omakapitali alla.
c. ei kajastu üldse ettevõtte raamatupidamises.
d. on arvesse võetud ainult sel juhul, kui ettevõte osaleb börsil.
26. AS Pallika toetab igal aastal 50 000 euroga koolinoorte spordi edendamist. Millise klassikalise
turundusmeetmestiku (4P) alla see tegevus kuulub?
a. Toode
b. Hind
c. Müügikoht
d. Turundussuhtlus
27. Milline alljärgnevatest väidetest kuulub pigem Brexiti pooldajatele?
a. Raha kokkuhoid EL-i tehtavate maksete arvelt võimaldab rahastada riiklikku
tervishoiuprogrammi
b. Euroopa ühisturust lahkumine pigem halvendab riigi majandustegevust
c. Võimalike ühisturu suhete säilitamine EL-s (nagu Norra või Šveits) nõuab suuri
kompensatsioonimakseid
d. Kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine on seotud lahutamatult ühisturu
põhimõtetega - ei saa otsustada ise ainult inimeste liikumise üle.
28. Missugust olukorda iseloomustab kõige paremini joonisel olev tootmisvõimaluste piir (TVP)?

a.
b.
c.
d.

Alternatiivkulu on konstantne
Tootmisressursid on piiratud
Alternatiivkulu on kahanev
Tootmisressursid on piiramatud

29. Milline all olevatest väidetest ei ole tõene?
a. Frantsiis on üks turule sisenemise meetoditest.
b. Frantsiisi saab nimetada ka müügiõiguseks.
c. Frantsiisivõtja tegutseb tuntud kaubamärgi all iseseisva ettevõtjana.
d. Frantsiisi ost on ühekordne tehing, edasisi kohustusi frantsiisilepingu osapooltel
üksteise suhtes ei ole.
30. Füsiokraadid arvasid, et:
a. rahvaste rikkus tuleneb üksnes põllumajandusest
b. riigile on kõige kasulikum olukord, kui eksport ületab impordi
c. kapitalistlik majandus ei ole olemuselt kunagi stabiilne ja seda tuleb riiklikult juhtida
d. riigile on kõige kasulikum, kui import ületab ekspordi ja riik sekkub aktiivselt majandusse

