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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Α. 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. 

 
Σωστό 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. Παλαιότερα, ο χρόνος παραγωγής ενός προϊόντος ήταν πολύ μεγαλύτερος απ’ 

ό,τι σήμερα. 

5. Τα αγαθά βρίσκονται σε στενότητα σε σχέση με τις απεριόριστες ανάγκες που 

ικανοποιούν. 

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

οικονομικού προβλήματος. 
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7. Η ανεπάρκεια των αγαθών πηγάζει από τη σχετική έλλειψη των παραγωγικών 

συντελεστών. 

8. Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού οξύνει το οικονομικό πρόβλημα. 

9. Το κράτος και οι δημόσιες επενδύσεις έπαιξαν τον κύριο ρόλο στην ανόρθωση 

της ευρωπαϊκής ηπείρου, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 

10. Οι φυσιοκράτες έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο εμπόριο και όχι στην παραγωγή. 

11. Κατά τον Francois Quesnay (Κενέ) οι βιοτέχνες αποτελούν τη «στείρα» τάξη της 

κοινωνίας. 

12. Κατά τον Adam Smith, στον καπιταλισμό όταν ένα άτομο δρα για το προσωπικό 

του συμφέρον, προωθεί τελικά και το συμφέρον της κοινότητας. 

13. Οι θέσεις του Adam Smith για την επιχειρηματικότητα και την επιδίωξη κέρδους 

υποστήριζαν την ασυδοσία των επιχειρήσεων. 

14. Ο Αριστοτέλης συνδέει τις αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις (δουλεία στην 

εποχή του) με την τεχνολογική ανάπτυξη των μηχανών. 

15. Ο Ξενοφώντας πίστευε ότι η ανάπτυξη του εμπορίου δε θα συμβάλλει τελικά 

στην οικονομική ανάπτυξη της Αθήνας. 

 

 
Αντιστοίχηση: 
 
Η γεωργία στρατηγικός τομέας της οικονομίας Adam Smith 
Καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία πλούτου σε μια 
οικονομία είναι το εμπόριο 

Francois Quesnay 

Ατομική πρωτοβουλία – Επιδίωξη κέρδους Φυσιοκράτες 
Η προσφορά και η ζήτηση ενός 
προϊόντος διαμορφώνουν την τιμή του. 
 

Αριστοτέλης 

Η παραγωγική διαδικασία και όχι το εμπόριο είναι η πηγή 
παραγωγής πλεονάσματος σε μια οικονο- 
μία. 
 

Ξενοφώντας 

«Ο Πλούτος των Εθνών» Μερκαντιλισμός 
Χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο «οικονομικός» 

 
David Ricardo 

Οι χώρες πρέπει να εξάγουν εκείνα τα αγαθά στα οποία έχουν 
συγκριτικό  πλεονέκτημα 

Karl Marx 

«Πολιτικά» , «Ηθικά Νικομάχεια» 
 

Shumpeter 
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Δημιουργός και ιδρυτής της Σχολής της Φυσιοκρατίας 
 

Galbraith 

Ενδιαφέρονταν κυρίως για την ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς (εμπόριο μέσα στη χώρα) και δευτερευόντως για το 
εξωτερικό εμπόριο (εμπόριο με άλλες χώρες). 
 

 

Καινοτομία  
Οι κοινωνίες να δώσουν βαρύτητα στο πως θα διανείμουν το 
παραγόμενο προϊόν ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια. 

 

Το προσωπικό συμφέρον είναι το «αόρατο χέρι» που ωθεί 
τους ανθρώπους να δραστηριοποιούνται οικονομικά 

 

  «Tο Κεφάλαιο»  
Το κέρδος προέρχεται από την ανταλλαγή των εμπορευμάτων 
και κυρίως από το εξωτερικό εμπόριο. 
 

 

Δημιουργική Καταστροφή  
Ο εργάτης δεν πληρώνεται για την αξία του προϊόντος που 
παράγει. Ο κεφαλαιοκράτης ιδιοποιείται την υπεραξία 

 

Διατύπωσε τις έννοιες «χρηστική» και «ανταλλακτική» αξία. 
 

 

Η αξία ενός προϊόντος καθορίζεται από την ποσότητα 
εργασίας που απαιτείται για να παραχθεί μια μονάδα του. 

 

Διέκρινε τον κάτοχο περιουσίας από τον ικανό διαχειριστή 
της περιουσίας. 
 

 

 
Ερωτήσεις ανάπτυξης: 

1. Ποια η συμβολή του Ξενοφώντα στην οικονομική σκέψη; 

2. Ποια η συμβολή του Αριστοτέλη στην οικονομική σκέψη; 

3. Ποιες οι βασικές θέσεις των φυσιοκρατών (18ος αιώνας στη Γαλλία); 

4. Πώς επηρεάστηκε η θεωρία των φυσιοκρατών από το γεγονός  ότι οι 

φυσιοκράτες ζούσαν και δραστηριοποιούνταν στη Γαλλία, όπου κυριαρχούσε η  

γεωργία και υπήρχε ένας τεράστιος αγροτικός πληθυσμός; 

5. Ποιες κοινωνικές τάξεις διακρίνει ο Francois Quesnay στο έργο του  

«Οικονομικός Πίνακας»; 

6. Να εξηγήσετε τι σημαίνει η άποψη του Quesnay ότι «Αρχικός και μοναδικός 

παραγωγός του πλεονάσματος είναι ο καλλιεργητής». 

7. Να εξηγήσετε γιατί οι φυσιοκράτες έδωσαν με τις θεωρίες τους μεγάλη ώθηση 

στην οικονομική σκέψη. Ποια η βασική αδυναμία των θέσεών τους; 
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8. Πώς προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού κατά τη θεωρία του Adam Smith; 

9. Γιατί κατά τη γνώμη σας στις σύγχρονες οικονομίες  η λειτουργία του 

μηχανισμού της αγοράς όπως την περιέγραψε ο Adam Smith δεν επιφέρει 

οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη; 

10. Ποιες οι βασικές θέσεις της κλασικής οικονομικής σκέψης και ποιοι οι 

κυριότεροι εκπρόσωποί της; 

11. Να εντοπίσετε κοινές θέσεις μεταξύ Αριστοτέλη και Marx.  

12. Συγκρίνετε τις θέσεις των κλασικών οικονομολόγων Άνταμ Σμιθ, Ντέιβιντ 

Ρικάρντο και Τζον Μιλ. 

13. Να συγκρίνετε τις θέσεις των Σμιθ και Μαρξ και να περιγράψετε τις βασικές τους 

διαφορές. 

14. Να συγκρίνετε τις βασικές θέσεις των Smith, Keynes  και Galbraith.. (κρατική 

παρέμβαση, επίδραση του καταναλωτή στην αγορά μέσω της ζήτησης, τέλειος 

ανταγωνισμός…). 
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