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ΖΗΤΗΜΑ  Α 
 

Α.1 Στις προτάσεις, από Α.1.1 µέχρι και Α.1.7, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο τετράδιό σας και δίπλα 
του, την ένδειξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

Α.1.1  Η οικονοµική µεγέθυνση υπολογίζεται µε διάφορους δείκτες όπως η παραγωγικότητα της εργασίας.  
 (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.2  Ο όρος «οικονοµική ανάπτυξη» ταυτίζεται µε τον όρο «οικονοµική µεγέθυνση» (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.3  Η επιχειρηµατικότητα, το µάνατζµεντ και η ηγεσία, είναι τρεις διαφορετικές έννοιες οι οποίες µπορούν να 
συνυπάρχουν σε ένα άτοµο.  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5) 

 

Α.1.4  Μάνατζερ είναι εκείνος που κάνει τα σωστά πράγµατα, ενώ ηγέτης είναι αυτός που κάνει τα πράγµατα 
σωστά. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5) 

 

Α.1.5  Η οικονοµική ανάπτυξη έπεται κατά κύριο λόγο της κοινωνικής και είναι ευρύτερη έννοια από αυτήν.   
  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5) 

 

Α.2  Ακολούθως, αναφέρονται εννέα (αριθµηµένα) µεγέθη που περιλαµβάνονται στον κύκλο οικονοµικής 
µεγέθυνσης. Να τα τοποθετήσετε στη σωστή σειρά, γράφοντας τον αριθµό που αντιστοιχεί στο καθένα. 
  1. οικονοµική σταθερότητα 
  2. αύξηση εισοδήµατος 
  3. υψηλό ποσοστό επιχειρηµατικότητας  
  4. αξιοποίηση διαθέσιµων πόρων 
  5. αύξηση οικονοµικής ευηµερίας 
  6. αύξηση επενδύσεων 
  7. αύξηση παραγωγής 
  8. αύξηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
  9. αύξηση κατανάλωσης και αποταµίευσης                   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 13,5) 
 
Α.3  Στην πρώτη στήλη του ακόλουθου πίνακα αναφέρονται διάφορα µεγέθη που αποτελούν χαρακτηριστικά της 
οικονοµικής µεγέθυνσης ή της κοινωνικής ανάπτυξης. Σε κάθε γράµµα της πρώτης στήλης να αντιστοιχίσετε ένα εκ 
των αριθµών της δεύτερης στήλης. 
 

1η στήλη 2η στήλη  
 

Α. Βιοτικό επίπεδο 
Β. Φυσικοί πόροι 
Γ. Επενδύσεις 
∆. Θεσµικό πλαίσιο 
Ε. Ανταγωνιστικότητα 
ΣΤ. Ποιότητα προϊόντων 
Ζ. Εξαγωγές 
Η. Αποταµιεύσεις   
Θ. Ευηµερία 
 

1. Οικονοµική µεγέθυνση 
 
 
2. Κοινωνική ανάπτυξη  

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 13,5) 
 
 

ΖΗΤΗΜΑ  Β 
 

Β.1  Να αναφέρετε τους 6 κυριότερους παράγοντες που προσδιορίζουν την οικονοµική µεγέθυνση. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 21) 
 

Β.2  Η ικανότητα στην οργάνωση και διοίκηση της επιχείρηση είναι κάτι που πρέπει να διαθέτει ένας φιλόδοξος 
επιχειρηµατίας. Με ποιες βασικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει, φαίνεται αυτή η ικανότητα;    (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 9) 
 

Β.3  Ένας µικρο-µεσαίος επιχειρηµατίας είναι αναγκασµένος να αναλάβει τους επιπλέον διοικητικούς ρόλους εκτός 
από τη σύλληψη και εφαρµογή της επιχειρηµατικής ιδέας. Ειδικότερα, τι πρέπει να κάνει;    (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15) 
 

Β.4  Γιατί θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική η έννοια της κοινωνικής ανάπτυξης;     (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5) 


