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ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Να διαπιστώσετε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες και να κυκλώσετε     
το Σ αν είναι σωστή ή το Λ αν είναι λανθασµένη: 
α) Η αύξηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ονοµάζεται συσσώρευση του κεφαλαίου και 
αποτελεί βασική προϋπόθεση της οικονοµικής ανάπτυξης.     Σ        Λ    

β) Η οικονοµική ανάπτυξη οδηγεί συνήθως σε µείωση της εσωτερικής µετανάστευσης. Σ        Λ    

γ) Η ανάπτυξη είναι µία ενιαία και συµµετρική διαδικασία.     Σ       Λ    

δ) Η αύξηση του εργατικού δυναµικού και η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας είναι 
παράγοντας και, συγχρόνως, αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάπτυξης.   Σ       Λ    
 

2. Να αναφερθείτε στους παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην αυξηµένη ένταξη των γυναικών 
στο εργατικό δυναµικό τα τελευταία χρόνια. Ποιες απόψεις διατυπώθηκαν από διάφορους 
οικονοµολόγους;  
                          

3. Η διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης συνεπάγεται συνεχείς αλλαγές. Να αναλύσετε αυτές 
που αναφέρονται στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας και στη µεταβολή των 
θεσµών. 

 

4. Γιατί ο ρόλος της τεχνολογίας θεωρείται πολύ σηµαντικός στην οικονοµική ανάπτυξη; Με 
ποιους τρόπους οι επιχειρήσεις επενδύουν για την προώθηση της τεχνολογίας που χρησιµοποιούν; 
 

  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

2. Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται µια έντονη είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας 
και αύξηση της συµµετοχής τους στο εργατικό δυναµικό σ' όλες τις αναπτυγµένες χώρες και στην 
Ελλάδα. Η τάση αυτή είναι αποτέλεσµα πολλών παραγόντων: 
• της αλλαγής της επικρατούσας αντίληψης για την εργασία των γυναικών και την ισότιµη 
συµµετοχή τους στο οικογενειακό εισόδηµα, 
• της αλλαγής στη σύνθεση των παραγόµενων προϊόντων (επέκταση τοµέων υπηρεσιών που 
απασχολούν κυρίως γυναίκες, όπως υγεία, εκπαίδευση, εµπόριο κ.τ.λ.), 
• της αλλαγής στον τρόπο που οι ίδιες οι γυναίκες ιεραρχούν τους στόχους τους και στην επιδίωξη 
για µεγαλύτερη οικονοµική ανεξαρτησία από τη γονική και τη συζυγική οικογένεια. 
Ορισµένοι οικονοµολόγοι υποστηρίζουν ότι σηµαντικό ρόλο στην αυξηµένη ένταξη των γυναικών 
στο εργατικό δυναµικό έχει διαδραµατίσει η γενίκευση της χρήσης των ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών που απελευθέρωσαν το χρόνο που αφιέρωναν οι γυναίκες στις οικιακές ενασχολήσεις. 
Άλλοι οικονοµολόγοι θεωρούν ότι η ένταξη των γυναικών τα τελευταία χρόνια αντανακλά την 
προσπάθεια να διατηρηθεί το οικογενειακό εισόδηµα σταθερό, δεδοµένης της αυξηµένης ανεργίας 
των ανδρών και της µείωσης του πραγµατικού εισοδήµατος των εργαζοµένων. Στην περίπτωση 
αυτή, η αυξηµένη ένταξη των γυναικών δε θεωρείται ως µόνιµο, αλλά συγκυριακό φαινόµενο. 
 
3. Στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας. Παραγωγική ικανότητα είναι η 
δυνατότητα παραγωγής εµπορευµάτων µε δεδοµένη εργασία, κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, φυσικούς 
πόρους και τεχνολογία. Αύξηση αυτής της ικανότητας σηµαίνει είτε αύξηση των ποσοτήτων της 
εργασίας και του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, είτε βελτίωση της ποιότητάς τους, είτε καλύτερη 
χρήση τους, δηλαδή εφαρµογή µιας αποτελεσµατικότερης τεχνολογίας. Η αύξηση της παραγωγικής 



 
ικανότητας µιας χώρας αποτυπώνεται συχνά στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η 
παραγωγικότητα της εργασίας µετριέται από ένα δείκτη που έχει στον αριθµητή την ποσότητα ή 
την αξία τον παραγόµενου προϊόντος και στον παρονοµαστή τον αριθµό των εργαζοµένων ή τις 
ώρες εργασίας. 
Στη µεταβολή των θεσµών. Η διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης επιφέρει µεταβολές στη 
συγκρότηση της κοινωνίας και του κράτους. Η αγορά προϊόντων και εργασίας καθίστανται 
αποφασιστικοί παράγοντες οργάνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας. Εµφανίζονται νέοι 
οικονοµικοί θεσµοί (τραπεζικό σύστηµα, ασφάλειες, χρηµατιστήριο), περιορίζεται η 
αυτοαπασχόληση κ.τ.λ. Παράλληλα, αλλάζει το µέγεθος της οικογένειας και προσαρµόζονται οι 
λειτουργίες της, ενώ το κράτος παύει να είναι απλώς ο εγγυητής των πολιτικών δικαιωµάτων, αλλά 
αναλαµβάνει ευθύνη για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και τη βελτίωση της 
ευηµερίας των κατοίκων. 
 
4. Ο ρόλος της τεχνολογίας είναι πολύ σηµαντικός στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι τεχνολογικές 
καινοτοµίες µπορεί να είναι νέα προϊόντα (όπως το κοµπιούτερ ή τα [µηχανήµατα αναπαραγωγής 
ήχου µε ακτίνες λέιζερ), νέες µέθοδοι παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών (π.χ., η χρήση ροµπότ 
στη συναρµολόγηση των αυτοκινήτων) ή νέοι τρόποι οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Οι 
τεχνολογικές καινοτοµίες είναι πολύ σηµαντικές για τις επιχειρήσεις γιατί, όσες επιχειρήσεις τις 
υιοθετούν πριν από τις άλλες, αποκτούν πλεονέκτηµα στους όρους ανταγωνισµού έναντι των 
λοιπών επιχειρήσεων. Το πλεονέκτηµα αυτό µπορεί να είναι η κατοχύρωση µιας ευρεσιτεχνίας για 
ένα προϊόν ή µια µέθοδος παραγωγής ή η µείωση του κόστους παραγωγής ενός εµπορεύµατος. 
Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν σηµαντικά χρηµατικά ποσά για την προώθηση της τεχνολογίας που 
χρησιµοποιούν. Αυτό µπορεί να σηµαίνει είτε τη χρηµατοδότηση της έρευνας για την παραγωγή 
και εφαρµογή νέων τεχνολογιών, είτε την αγορά νέων µηχανηµάτων, στα οποία ενσωµατώνεται η 
νέα τεχνολογία (κοµπιούτερ, συστήµατα αυτοµατισµών και ροµποτικής κ.τ.λ.), είτε, απλώς, την 
αποµίµηση προϊόντων και οργανωτικών µορφών άλλων επιχειρήσεων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


