
 

 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ   «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 
 

 
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) Όλες οι υπηρεσίες µε στόχο την αυτοκατανάλωση δεν χρησιµοποιούν εµπορεύµατα. Σ       Λ    

β) Αλληλεξάρτηση των εµπορευµάτων στην παραγωγή σηµαίνει ότι η παραγωγή ενός 
εµπορεύµατος δεν µπορεί να αποκλείσει ένα άλλο εµπόρευµα.    Σ       Λ    
γ) Η προσπάθεια των ανθρώπων να δηµιουργήσουν και να αποκτήσουν τα εµπορεύµατα αποτελεί 
την ουσία της οικονοµικής δραστηριότητας.       Σ       Λ    

δ) Οι σχέσεις συνεργασίας ή ανταγωνισµού µεταξύ των ανθρώπων εξαρτώνται από τη σύµπτωση ή 
τη διάσταση των συµφερόντων τα οποία σχετίζονται µόνο µε την κατανάλωση των εµπορευµάτων.
             Σ       Λ    
 

2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του εµπορεύµατος; Να κάνετε απλή αναφορά. 
                                                                    

3. Πότε εµφανίζονται η χρηστική και η ανταλλακτική αξία του εµπορεύµατος;     
 

4. Να εξηγήσετε τον όρο «κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας.                                               
 

5. Ποιο είναι το αντικείµενο της οικονοµικής επιστήµης;       
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

2. Πρώτον, είναι αντικείµενα που έχουν δηµιουργηθεί από τον άνθρωπο. ∆εύτερον, είναι χρήσιµα 
αντικείµενα και υπηρεσίες, εξυπηρετούν, δηλαδή, τις ανθρώπινες ανάγκες. Τρίτον, είναι 
αντικείµενα ανταλλαγής. Αυτό σηµαίνει ότι για να τα αποκτήσουµε πρέπει να δώσουµε σε 
ανταπόδοση χρήµα ή κάποιο άλλο αντικείµενο ή να προσφέρουµε µια υπηρεσία 
3. Η χρηστική αξία ή η αξία χρήσης των εµπορευµάτων εµφανίζεται τη στιγµή που τα 
χρησιµοποιούµε ή τα καταναλώνουµε. Η ανταλλακτική αξία ενός εµπορεύµατος εµφανίζεται κατά 
την πράξη ανταλλαγής τον µε άλλα εµπορεύµατα. 
4. Η οργάνωση και ο συντονισµός της εργασίας όλων των ανθρώπων που αποτελούν µια κοινωνία 
ονοµάζεται κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας. Ο κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας 
δηλαδή, είναι ο τρόπος µε τον οποίο τα άτοµα µιας κοινωνίας αναλαµβάνουν να οργανώσουν την 
παραγωγή εµπορευµάτων ή άλλων χρήσιµων προϊόντων και υπηρεσιών. Αν και η εργασία του κάθε 
ατόµου φαίνεται να είναι αποµονωµένη από την εργασία των άλλων µελών της κοινωνίας, υπάρχει 
πλήρης αλληλεξάρτηση µεταξύ των εργασιών. 
5. Η οικονοµική επιστήµη έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των σχέσεων συνεργασίας και 
ανταγωνισµού που δηµιουργούνται µεταξύ των µελών µιας κοινωνίας κατά την παραγωγή, 
ανταλλαγή και χρήση των εµπορευµάτων. Για το λόγο αυτόν, αν και ξεκινά µε αφετηρία τις σχέσεις 
µεταξύ των εµπορευµάτων, προσπαθεί να δει τι συµβαίνει πίσω από αυτές, να µελετήσει, δηλαδή, 
τις κοινωνικές σχέσεις που υποκρύπτονται πίσω από τις σχέσεις µεταξύ των πραγµάτων και, 
ενδεχοµένως, να προτείνει λύσεις στα εµφανιζόµενα προβλήµατα. 
 


