
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Α. Δίπλα από κάθε πρόταση, να σημειώσετε Σ, αν είναι σωστή ή Λ, αν είναι λανθασμένη. 

1. Η οικονομία στην Αρχαία Ελλάδα θεωρούνταν μέρος της συνολικής διαχείρισης των 

υποθέσεων της πόλης. 

2.  Το οικονομικό πρόβλημα είναι η ικανοποίηση απεριόριστων αναγκών με περιορισμένους 

πόρους. 

3.  Σύμφωνα με τον Σμιθ, η σχεδιασμένη οικονομία θα δώσει λύση στα οικονομικά 

προβλήματα της ανθρωπότητας. 

4.  Οι φυσιοκράτες θεωρούσαν τη γεωργία ως τον σημαντικότερο τομέα της οικονομίας. 

5.  Ο Μαρξ διατύπωσε τη θεωρία της υπεραξίας. 

6.  Το βασικό οικονομικό πρόβλημα συνίσταται στην καταγραφή των αναγκών των μελών 

μιας κοινωνίας. 

7.  Ο Κέυνς εισηγήθηκε την κρατική παρέμβαση στην οικονομία. 

8.  Ο Φουραστιέ δημιούργησε μια ταξινόμηση των κοινωνιών με κριτήριο την κατανομή του 

εργατικού δυναμικού στους τομείς της οικονομίας. 

9.  Ο Κλαρκ ασχολήθηκε με το πώς θα αναπτυχθεί το εθνικό προϊόν. 

10.  Το New Deal στηρίχτηκε στις ιδέες του Άνταμ Σμιθ. 

11.  Η οικονομία αναπτύσσεται όταν αυξάνεται ο όγκος της παραγωγής της. 

12. Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι περιορισμένες. 

13.  Η εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει τη λύση στο οικονομικό πρόβλημα. 

14.  Μέλημα της πολιτικής οικονομίας είναι να προτείνει τρόπους για να διατηρηθεί η 

οικονομική σταθερότητα. 

15.  Ο Αριστοτέλης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θεωρητικός της οικονομίας. 

16.  Οι φυσιοκράτες έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στο εμπόριο, παρά στην παραγωγή. 

17.  Ο Άνταμ Σμιθ υποστήριζε την οικονομική ελευθερία. 

18.  Σύμφωνα με τον Μαρξ, ο καπιταλισμός δεν μπορεί να φέρει την κοινωνική δικαιοσύνη. 

19.  Η υψηλή ανεργία απειλεί την οικονομία και την κοινοβουλευτική δημοκρατία. 

 

 

 



Β.  Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση 

1.  Κατά τον Φουραστιέ  

α. Στις παραδοσιακές κοινωνίες το 70% του πληθυσμού εργάζεται στον πρωτογενή τομέα 

της οικονομίας. 

β. Στην περίοδο της ανάπτυξης της οικονομίας η πλειοψηφία του πληθυσμού εργάζεται 

στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. 

γ. Στις αναπτυγμένες οικονομίες ο μισός πληθυσμός εργάζεται στον πρωτογενή τομέα της 

οικονομίας. 

δ. Όλα τα παραπάνω 

 

2.   Ο Γιόζεφ Σουμπέτερ διατύπωσε: 

α. τη θεωρία της υπεραξίας 

β. τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης 

γ. τη δημιουργική καταστροφή 

δ. τίποτε από τα παραπάνω 

 

Γ. Αντιστοιχείστε τις έννοιες της Α΄ στήλης με τις έννοιες της Β΄ στήλης, γράφοντας τον 

αντίστοιχο αριθμό της Α΄ στήλης στο κενό της Β΄ στήλης. 

1.     Α΄ ΣΤΗΛΗ     Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. Σουμπέτερ      ____   Αρχαία Ρώμη 

2. Σμιθ      ____   ο καταναλωτής χειραγωγείται 

3. Γκαλμπρέιθ      ____   δουλοπάροικος 

4. δουλοκτητικό σύστημα   ____   ελεύθερη αγορά 

5. φεουδαρχία     ____   καινοτομία 

 

2.     Α΄ ΣΤΗΛΗ     Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. Μαρξ     ____   υπεραξία 

2. Ρικάρντο    ____   ελεύθερη αγορά 

3. Άνταμ Σμιθ     ____   κρατική παρέμβαση 

4. Τζον Κέυνς     ____   γεωργία 

5. φυσιοκράτες    ____   μείωση του κόστους παραγωγής 

 



 

Δ. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις 

1. Ποιες είναι οι βασικές θέσεις του Γκαλμπρέιθ; 

2. Πού οφείλεται το ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι; 

3. Ποιες είναι οι απόψεις του Ρικάρντο για το εισόδημα της κάθε κοινωνικής τάξης; 

4. Ποιο είναι το περιεχόμενο του οικονομικού προβλήματος; 

5. Ποιες ήταν οι μορφές της προσόδου στο φεουδαρχικό σύστημα; 

6. Ποιες ήταν οι κύριες πηγές προέλευσης των δούλων στην αρχαιότητα; 

7. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια οικονομία; Ποια είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης 

αυτής; 

8. Τι είναι το Εθνικό Προϊόν; 

9. Τι είναι η δημιουργική καταστροφή; 


