
ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) 

 

1. Κατά τους οικονομολόγους ποιο από τα παρακάτω είναι ένας παραγωγικός 
συντελεστής; 

 
I. Μια κοινή μετοχή μιας εταιρείας υπολογιστών. 

II. Ένα εταιρικό ομόλογο μιας πετρελαϊκής εταιρείας. 
III. Τα μηχανήματα ενός εργοστασίου αυτοκινήτων. 
IV. Οι καταθέσεις σε μια τράπεζα. 

 

2. Τα άτομα που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να συνδυάσουν τους παραγωγικούς 
συντελεστές, με σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών ώστε να 
αποκομίσουν (οικονομικό) κέρδος, ονομάζονται: 

I. διευθυντές επιχειρήσεων. 

II. επιχειρηματίες. 

III. χρηματιστές. 

IV. οικονομολόγοι. 

3. Το κόστος ευκαιρίας για ένα νέο δημόσιο σχολείο είναι: 
 

I. το χρηματικό κόστος για να προσληφθούν οι καθηγητές του νέου 
σχολείου. 

II. το κόστος να χτιστεί το σχολείο αργότερα (σε κάποια στιγμή στο 
μέλλον). 

III. η αλλαγή που θα επέλθει στον ετήσιο φορολογικό συντελεστή εξαιτίας 
των εξόδων ανέγερσης του νέου σχολείου. 

IV. τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες που δεν θα δημιουργηθούν ώστε να 
ανεγερθεί το νέο σχολείο. 

 
4. Όταν χρησιμοποιούνται πλήρως όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές μιας χώρας, 

η παραγόμενη ποσότητα ενός προϊόντος: 
 

I. μπορεί να αυξηθεί μόνο μέσω των ιδιωτικών εταιρειών και όχι μέσω 
της κυβέρνησης. 

II. μπορεί να αυξηθεί μόνο αν μειωθεί η παραγόμενη ποσότητα ενός 
άλλου προϊόντος. 

III. μπορεί να αυξηθεί μόνο αν υπάρξει μια γενική μείωση τιμών. 
IV. δεν μπορεί να αυξηθεί. 

5. Η εξειδίκευση της εργασίας συνήθως έχει ως αποτέλεσμα: 



 
I. μια αύξηση του πληθωρισμού. 

II. μια μείωση της οικονομικής αλληλεξάρτησης των ανθρώπων. 
III. μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου. 
IV. μια αύξηση της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας. 

 
6. Αντικείμενο της Οικονομικής επιστήμης είναι η μελέτη των οικονομικών 

προβλημάτων που δημιουργούνται σε μια κοινωνία. Ποιο από τα παρακάτω 
είναι ένα βασικό πρόβλημα που πρέπει να απαντηθεί σε όλα τα  οικονομικά 
συστήματα; 

 
I. Ποιο θα είναι το μερίδιο των κερδών που θα διανεμηθεί στους 

μετόχους; 
II. Ποιος θα είναι ο βασικός μισθός των εργαζομένων; 

III. Με  ποιον τρόπο θα παραχθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες; 
IV. Πως θα ρυθμίζεται η λειτουργία των χρηματαγορών; 

 
7. Τα κέρδη είναι ίσα με: 

 
I. τα συνολικά έσοδα μείον τα συνολικά έξοδα. 

II. το ενεργητικό μείον το παθητικό. 
III. τις πωλήσεις μείον τους μισθούς. 
IV. τις πωλήσεις μείον τους φόρους και τις αποσβέσεις. 

8. Όταν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργατών, που συμμετέχουν σε σωματείο 
εργαζομένων, διαπραγματεύονται με τους εργοδότες, τότε αυτό αποτελεί: 

I. μια επιχείρηση που προσλαμβάνει μόνον εργάτες που ανήκουν στο 
συγκεκριμένο σωματείο. 

II. ένα σύστημα που οι υπάλληλοι έχουν διαφορετικά προνόμια ανάλογα 
με την αρχαιότητά τους. 

III. μια συλλογική διαπραγμάτευση. 

IV. δικαίωμα στην εργατική νομοθεσία. 

9. Μια μείωση των πραγματικών επιτοκίων προσφέρει κίνητρο στους 
ανθρώπους να αποταμιεύσουν: 

 
I. λιγότερο και να δανειστούν λιγότερο. 

II. λιγότερο και να δανειστούν περισσότερο. 
III. περισσότερο και να δανειστούν λιγότερο. 
IV. περισσότερο και να δανειστούν περισσότερο. 

 



10. Ένας μαθητής αγοράζει μια μπλούζα από ένα μαγαζί. Η μπλούζα πουλιέται με 
έκπτωση 20% από την αρχική της τιμή. Σε αυτή τη συναλλαγή: 

 
I. θα επωφεληθούν και ο μαθητής και το μαγαζί. 

II. ούτε ο μαθητής ούτε το μαγαζί. 
III. θα επωφεληθεί μόνο ο μαθητής. 
IV. θα επωφεληθεί μόνο το μαγαζί. 

 
11. Ποια βασική λειτουργία επιτελούν τα χρήματα, όταν χρησιμοποιούνται για να 

αγοραστεί ένα εισιτήριο σινεμά; 
I. Αποταμίευσης αξίας. 

II. Ροής κεφαλαίων. 
III. Λογιστικής μονάδας. 
IV. Μέσου συναλλαγής . 
 

12. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν να πουλούν τα προϊόντα τους σε υψηλές τιμές. Τα 
νοικοκυριά επιθυμούν να αγοράζουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Στην 
οικονομία της ελεύθερης αγοράς αυτή η σύγκρουση συμφερόντων συνήθως 
λύνεται: 

 
I. με μηνύσεις. 

II. με την παρέμβαση της κυβέρνησης. 
III. μέσω του ανταγωνισμού. 
IV. με συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

 
13. Ποιο από τα παρακάτω έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αυξήσει τις 

πωλήσεις βενζίνης σε μια αγορά που υπάρχει ανταγωνισμός; 
 

I. Μια αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου. 
II. Μια μείωση της τιμής των αυτοκινήτων. 

III. Μια μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών. 
IV. Μια αύξηση των φόρων στα πετρελαιοειδή. 

 
14. Αν η κυβέρνηση βάλει έναν νέο φόρο ύψους ενός ευρώ σε κάθε παντελόνι, σε 

τι είναι πιο πιθανό να οδηγήσει αυτό το μέτρο; 
I. Οι καταναλωτές να πληρώνουν υψηλότερες τιμές και να αγοράζουν 

λιγότερα παντελόνια. 
II. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν υψηλότερες τιμές και οι προμηθευτές 

θα έχουν μεγαλύτερα κέρδη. 
III. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν υψηλότερες τιμές και οι παραγωγοί θα 

πουλάνε περισσότερα παντελόνια. 
IV. Οι παραγωγοί θα αυξήσουν την ποσότητα που πουλάνε, έτσι ώστε να 

καλύψουν τους φόρους που πληρώνουν στην κυβέρνηση. 



15. Μια εφημερίδα αναφέρει: «Έσπασε το μονοπώλιο των παραγωγών καφέ και 
δημιουργήθηκαν αρκετές ανταγωνιστικές εταιρείες παραγωγής καφέ». Αν 
αυτό είναι αλήθεια στην αγορά καφέ θα υπάρξει: 

 
I. μείωση της παραγωγής και μείωση της τιμής 

II. αύξηση της παραγωγής και αύξηση της τιμής 
III. μείωση της παραγωγής και αύξηση της τιμής 
IV. αύξηση της παραγωγής και μείωση της τιμής 
 

16. Στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, οι υψηλοί μισθοί εξαρτώνται κυρίως 
από: 

I. τους νόμους που ρυθμίζουν τον κατώτατο μισθό. 
II. τις ενέργειες της κυβέρνησης. 

III. την υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας. 
IV. από τους υπεύθυνους επιχειρηματικούς ηγέτες. 
 

17. Η αντιπλημμυρική προστασία είναι μια παροχή της κυβέρνησης και όχι των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, επειδή 

 
I. οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν θέλουν να παράγουν υπηρεσίες για το 

κράτος. 
II. ακόμα και όσοι δεν πληρώνουν για ένα δημόσιο αγαθό επωφελούνται. 

III. όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα δημόσιο αγαθό, μένει λιγότερο 
διαθέσιμο στους υπόλοιπους. 

IV. ένα δημόσιο αγαθό δεν ωφελεί τα άτομα. 
 

18. Ο φόρος που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα είναι ένας: 
Πίνακας Φόρου 

Ατομικό 
Εισόδημα 

Φορολογικός  
συντελεστής  (%) 

0 – 10.000 0 

10.001–30.000 10 

30.001 – 60.000 20 

60.001 και πάνω 30 

 
I. ενιαίος φόρος εισοδήματος. 

II. προοδευτικός φόρος εισοδήματος. 
III. αναλογικός φόρος εισοδήματος. 
IV. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο εισόδημα. 

 



19. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα μέτρο: 
 

I. του επιπέδου τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν πουληθεί. 
II. των συνολικών δαπανών της κυβέρνησης. 

III. της ποσότητας των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

IV. της χρηματική αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που 
παράγονται σε μια χώρα μέσα σε ένα έτος. 

 
20. Οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας περιορίζονται από: 

 
I. την ποσότητα και ποιότητα της εργασίας, του κεφαλαίου και των 

φυσικών πόρων (παραγωγικοί συντελεστές). 
II. την ζήτηση των επιχειρήσεων για τελικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

III. τις ρυθμίσεις και τις δαπάνες  της κυβέρνησης. 
IV. την ποσότητα του χρήματος που βρίσκεται σε κυκλοφορία. 
 

21. Τι μειώνει συνήθως τη συνολική δαπάνη σε μια οικονομία; 
 

I. Μια μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών 
II. Μια μείωση των συντελεστών φορολόγησης των φυσικών προσώπων 

III. Μια πρόβλεψη για αύξηση των τιμών στο άμεσο μέλλον 
IV. Μια αύξηση των επενδύσεων σε νέα εργοστάσια και εξοπλισμό. 
 

22. Μια οικονομία είναι πιθανό να πετύχει τη μείωση του ποσοστού ανεργίας 
όταν υπάρξει: 

 
I. μια πληθυσμιακή αύξηση. 

II. οικονομική ανάπτυξη. 
III. μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών. 
IV. μείωση των επενδύσεων των επιχειρήσεων. 

 
23. Αν το ετήσιο εισόδημά σας αυξηθεί κατά 50%, ενώ οι τιμές των προϊόντων 

που αγοράζετε αυξηθούν –την ίδια περίοδο- κατά 100%, τότε: 
 

I. το πραγματικό σας εισόδημα αυξήθηκε. 
II. το πραγματικό σας εισόδημα μειώθηκε. 

III. το ονομαστικό σας εισόδημα μειώθηκε. 
IV. το πραγματικό σας εισόδημα δεν επηρεάστηκε. 

 
 
 
 



24. Όταν οι εμπορικές τράπεζες αυξάνουν τα δάνειά τους προς τις επιχειρήσεις 
και τους καταναλωτές, τότε αυτό συνήθως οδηγεί σε: 

 
I. μείωση της αγοραστικής δύναμης των επιχειρήσεων και των 

καταναλωτών. 
II. αύξηση του κρατικού ελέγχου στην αγορά. 

III. αύξηση των πλεοναζόντων αποθεματικών των τραπεζών. 
IV. αύξηση της προσφοράς χρήματος σε εθνικό επίπεδο. 
 

25. Έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό παρουσιάζεται όταν: 
 

I. οι κρατικές δαπάνες είναι μεγαλύτερες από τα έσοδα από τους φόρους. 
II. αυξάνονται οι κρατικές δαπάνες. 

III. όταν μειώνεται το εθνικό χρέος. 
IV. όταν μειώνονται οι φόροι. 

 
26. Ένας λόγος για να μειώσει η κυβέρνηση τους φόρους, είναι για να: 

 
I. μειώσει το ρυθμό του πληθωρισμού. 

II. μειώσει μια έντονη αύξηση των επιτοκίων. 
III. μειώσει τις δαπάνες των επιχειρήσεων για εξοπλισμό και εργοστάσια. 
IV. αυξήσει τις δαπάνες των καταναλωτών και να τονωθεί η οικονομία. 

 
27. Η εξειδίκευση και ο καταμερισμός της εργασίας κατά έθνη, αν συνδυαστεί με 

αύξηση του διεθνούς εμπορίου πιθανότατα θα: 
 

I. αυξήσει το επίπεδο της παγκόσμιας ανεργίας. 
II. αυξήσει την συνολική παγκόσμια παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 

III. θα μειώσει το βιοτικό επίπεδο στα φτωχότερα έθνη του κόσμου. 
IV. θα εξαλείψει τις διαφορές στο βιοτικό επίπεδο ανάμεσα στα έθνη. 
 

28. Ένα κράτος έχει πλεόνασμα στο διεθνές εμπορικό του ισοζύγιο όταν η αξία 
των: 

 
I. αποθεμάτων του σε χρυσό είναι μεγαλύτερη από την αξία των 

αποθεμάτων σε χρυσό των εμπορικών εταίρων του. 
II. εισαγωγών είναι μεγαλύτερη από αυτή των εξαγωγών. 

III. εξαγωγών είναι μεγαλύτερη από αυτή των εισαγωγών. 
IV. κυβερνητικών δαπανών είναι μεγαλύτερη από την αξία των εσόδων 

από φόρους. 
 
 
 

 



29. Η ισοτιμία ανάμεσα στο αμερικανικό δολάριο και το ευρώ, αλλάζει  από 
1 euro=$1,3 σε 1 euro= $1,5. Αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι: 
 

I. τα αμερικανικά προϊόντα θα είναι πιο ακριβά για τους κατοίκους των 
χωρών του ευρώ. 

II. τα προϊόντα των χωρών του ευρώ θα είναι πιο ακριβά για τους 
Αμερικανούς. 

III. θα υπάρξει αύξηση των εισαγωγών στην Αμερική από τις χώρες του 
ευρώ. 

IV. θα υπάρξει μείωση των εισαγωγών στις χώρες του ευρώ από την 
Αμερική. 

 
30. Ποιο από τα παρακάτω, μετρά καλύτερα –διαχρονικά- το βιοτικό επίπεδο μιας 

χώρας; 
 

I. Το ποσοστό του πληθωρισμού 
II. Το ποσοστό της ανεργίας 

III. Το πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα 
IV. Το ονομαστικό κατά κεφαλή εισόδημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Ζαρονικόλα Αικατερίνη 

                                                         ΑΜ: Μ615  


