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ΤΜΗΜΑ 2 
ΤΡΙΤΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΟΜΑΔΑ Α 
Α1. Κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να τη χαρακτηρίσετε ως «Σωστή» ή 
«Λάθος» 

1. Τα οικονομικά ερωτήματα, που αποτελούν και το αντικείμενο της πολιτικής 
οικονομίας είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

2. Η πολιτική οικονομία είναι κοινωνική επιστήμη. 
3. Το ποια κριτήρια θα επιλεγούν για τη διανομή του προϊόντος στα μέλη της 

κοινωνίας  είναι ζήτημα της οικονομικής επιστήμης. 
4. Κατά τον Adam Smith, όταν στην αγορά ενός προϊόντος επικρατήσει τιμή 

υψηλότερη της τιμής ισορροπίας δημιουργείται πλεόνασμα και ανεπιθύμητα 
αποθέματα για τις επιχειρήσεις. 

5. Στις χώρες της δυτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ μετά τη δεκαετία του 1970 
επικρατεί το μοντέλο της εγκατάλειψης των δημοσίων επενδύσεων προς 
όφελος της ιδιωτικής επιχείρησης. 

6. Η οικονομική επιστήμη προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του 
οικονομικού προβλήματος. 

7. Οι αστοί πρωτοστατούν στη διαμόρφωση των εθνικών κρατών, καθώς 
επιδιώκουν μια ενοποιημένη εσωτερική αγορά υπό την επικράτεια ενός 
κράτους. 

8. Μετά την κρίση του 1929 η πίστη στην ελευθερία της αγοράς υποχώρησε και 
αυξάνεται ο κρατικός παρεμβατισμός. 

9. Οι οικονομολόγοι, εκπρόσωποι της κλασικής σχολής υποστήριξαν ότι η 
οικονομική συμπεριφορά των ανθρώπων μπορεί να διατυπωθεί με νόμους. 

10. Ο μηχανισμός της αγοράς για τον προσδιορισμό της τιμής κάθε αγαθού 
λειτουργεί ακόμα και σε αγορές με μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές δομές. 

 
                                                                                                                               (Μονάδες 20) 
Α2. Σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
1. Το δουλοκτητικό σύστημα απαντάται:  

A. Στη βιομηχανική κοινωνία  
B. Στη μεταβιομηχανική κοινωνία  
C. Στην αγροτική κοινωνία  
D. Στις πρωτόγονες κοινωνίες 

2. Ο νεοφιλελευθερισμός 
A. Υποστηρίζει τη συρρίκνωση του ρόλου του κράτους στην οικονομία.  
B. Ενισχύει το κράτος πρόνοιας.  
C. Υποστηρίζει την παρέμβαση του κράτους στην οικονομία.  
D. Μειώνει τον ανταγωνισμό. 

3. Το οικονομικό σύστημα που συναντούμε στη μεταβιομηχανική κοινωνία είναι:  
A. Το δουλοκτητικό.  
B. Το καπιταλιστικό με αναπτυγμένο τον τομέα των υπηρεσιών και τη χρήση 

της πληροφορικής στην παραγωγή.  
C. Το φεουδαρχικό.  
D. Το σοσιαλιστικό. 
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4. Τα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα αναφέρονται:  
A. Στο ποιος τομέας κυριαρχεί στη συνολική οικονομία.  
B. Στο είδος των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται.  
C. Στις παραγωγικές σχέσεις με τις οποίες οι άνθρωποι παράγουν τα διάφορα 

προϊόντα.  
D. Στο επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας. 

5. Τα λατιφούντια ήταν: 
A. Τεράστια αγροκτήματα.  
B. Μικρά χωράφια που νοίκιαζε ο φεουδάρχης στους δουλοπάροικους.  
C. Ένα ποσοστό από τη σοδειά των δουλοπάροικων. 
D. Εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ο αγρότες. 

 
                                                                                                                               (Μονάδες 10) 
Α3. α) Σε ποια ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η πολιτική οικονομία;  
β) Να αντιστοιχίσετε κάθε μία από τις παρακάτω φράσεις σε ένα από τα παραπάνω 
ερωτήματα: 

1. Ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή; 
2. Οι επιχειρήσεις μπορεί να σταματήσουν να παράγουν ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία αν θεωρήσουν ότι δεν τις συμφέρει οικονομικά. 
3. Μια καλλιέργεια μπορεί να γίνει με λιπάσματα ή χωρίς αυτά. 
4. Τα παραγόμενα προϊόντα να μοιραστούν στα μέλη της κοινωνίας ανάλογα 

με τις ανάγκες τους, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται ή αν έχουν τη 
δυνατότητα να τα αγοράσουν. 

5. Οι καταναλωτές εκφράζουν ζήτηση για κάποια προϊόντα. 
6. Ένα χωράφι μπορεί να οργωθεί με άροτρο ή με τρακτέρ. 
7. Το κράτος αποφασίζει ποια προϊόντα και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης (όπως 

το νερό, οι συγκοινωνίες) πρέπει να παρέχονται στην κοινωνία, ακόμη και αν 
αυτό αναλαμβάνει τη χρηματοδότησή τους. 

8. Αύξηση του όγκου παραγωγής της οικονομίας. 
 

                                                                                                                               (Μονάδες 20) 
ΟΜΑΔΑ Β 
Β1. Με ποιους τρόπους μπορούν να επιλυθούν τα οικονομικά προβλήματα 
σύμφωνα με τους οικονομολόγους που: α) είναι υπέρμαχοι της 
επιχειρηματικότητας και της ελεύθερης αγοράς (μονάδες 5);  β) είναι υπέρμαχοι της 
σχεδιασμένης οικονομίας (μονάδες 5);  γ) είναι υπέρμαχοι της μεικτής οικονομίας 
(μονάδες 5).                                                                                                        (Μονάδες 15) 
Β2. Να περιγράψετε το κύριο οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας. Πού οφείλεται; 
Μπορεί να λυθεί;                                                                                               (Μονάδες 10) 

Β3. Είναι η οικονομική ανάπτυξη η απάντηση στο οικονομικό πρόβλημα; Τι σημαίνει 
οικονομική ανάπτυξη;                                                                                      (Μονάδες 10) 

Β4. Να περιγράψετε τη συμβολή του Αριστοτέλη στην οικονομική σκέψη. 

                                                                                                                               (Μονάδες 15) 


