
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

ENIAIA ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ B΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2021-22 

Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2022  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Α΄ ΣΕΙΡΑ) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β024   

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ) 

ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 *Αριθμός ερώτησης στο τετράδιο απαντήσεων  

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Β024                                    16/05/2022     

Ερώτηση*   Mον 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Πολλαπλής επιλογής 10           

2 
 Προσδοκίες των καταναλωτών(Ζήτηση) 6           

3 α Καμπύλες ζήτησης/Προσφοράς 7           

β Τιμή και ποσότητας Ισορροπίας 4           

 γ Τιμή €3/Αποκατάσταση Ισορροπίας 7           

 δ Επιβολή κατώτατης τιμής 2           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 20           

4  Νόμος της Προσφοράς 3           

5  Επίδραση μείωσης της τιμής του καφέ 10           

6  Συμπληρωματικά αγαθά 6           

7  Στόχοι της Αποταμίευσης 4           

8  Επένδυση/Αποταμίευση 10           

9  Ομόλογα/Μετοχές διαφορές 6           

10  Κατηγορίες επένδυσης 4           

11  Ορθό/Λάθος 10           

 

12 
α Αναμενόμενη απόδοση της Επένδυσης 3           

β Λήψη απόφασης για την επένδυση 2           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 12 5           

13  Οφέλη του διεθνούς εμπορίου 6           

            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100           
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1  

Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα 

που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. i– α ή i – β κ.λπ.).  

Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση. 

 

i. Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού μειώνεται όταν: 
α) Μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών  
β) Αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών 
γ) Αυξάνεται η τιμή του υποκατάστατου του 
δ) Αυξάνεται η τιμή του 

 
ii. Αν προβλέπεται μελλοντική αύξηση της τιμής ενός αγαθού, αυτό θα έχει ως σημερινή 

συνέπεια: 
α) Την αύξηση της ζήτησής του 
β) Τη μείωση της ζητούμενης ποσότητάς του 
γ) Τη μείωση της ζήτησής του 
δ) Την αύξηση της ζητούμενης ποσότητάς του 

 

iii. Η επιβολή ανώτατης τιμής στην αγορά ενός προϊόντος προκαλεί: 
α) Αύξηση ανταγωνισμού 
β) Έλλειμμα προσφοράς 
γ) Πλεόνασμα προσφοράς  
δ) Είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο παραγωγής του προϊόντος 
 

iv. Παγετός καταστρέφει μέρος της παραγωγής πορτοκαλιών: 
α) Η τιμή ισορροπίας θα μειωθεί και η ποσότητα ισορροπίας  θα αυξηθεί 
β) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας θα αυξηθούν 
γ) Η τιμή ισορροπίας θα αυξηθεί και η ποσότητα ισορροπίας θα μειωθεί 
δ) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας θα μειωθούν 

 
v. Μείωση στη τιμή των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πατατών, 

θα έχει ως συνέπεια: 

α) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας των πατατών να αυξηθούν 

β) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας των πατατών να μειωθούν 

γ) Η τιμή ισορροπίας των πατατών να αυξηθεί και η ποσότητα ισορροπίας να μειωθεί. 

δ) Η τιμή ισορροπίας των πατατών να μειωθεί και η ποσότητα ισορροπίας να 

αυξηθεί 

                                    

 i)  α - Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 2.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης, σελ. 117 

 ii) α - Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 2.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης, σελ. 119 

iii) β - Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 5.1.1 Καθορισμός Ανώτατων Τιμών στα Αγαθά, σελ. 145 

iv) γ - Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 3.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Προσφοράς, σελ. 130 

 v) δ - Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 3.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Προσφοράς, σελ. 129 

 

(5*x2μ=Μονάδες 10) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

  Ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης είναι οι προσδοκίες των 

καταναλωτών για μεταβολή του εισοδήματός τους στο μέλλον.  

  Να εξηγήσετε πώς οι προσδοκίες των καταναλωτών για μεταβολή του εισοδήματός τους στο 

  μέλλον επηρεάζουν τη ζήτηση.  

 

Αν οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση* στο εισόδημά τους τον επόμενο μήνα, π.χ. λόγω 

προαγωγής, είναι πολύ πιθανόν να αυξήσουν* τη σημερινή τους ζήτηση* για αγαθά.  

Αντίθετα, αν αναμένουν μείωση* στο εισόδημα τους π.χ. λόγω απόλυσης από την εργασία 
τους, θα προσπαθήσουν να μειώσουν *από τώρα τη ζήτηση* αγαθών. 
 
Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 2.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης, σελ. 119 

(6*x1μ=Μονάδες 6) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης και προσφοράς μανταρινιών μιας υποθετικής οικονομίας. 

Τιμή € Ζητούμενη 
ποσότητα kg 

Προσφερόμενη 
ποσότητα kg 

6 60 140 

5 80 120 

4 100 100 

3 120 80 

2 140 60 

 
 Ζητείται: 

α) Να απεικονίσετε γραφικά σ' ένα διάγραμμα τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς του 
πιο πάνω προϊόντος.  

 
• Καμπύλη προσφοράς σημεία:  5x0,5μ =2,5 μονάδες 

• Καμπύλη ζήτησης σημεία:  5x0,5μ =2,5 μονάδες 

• Καμπύλη προσφοράς ονομασία:      0,5 μονάδα 

• Καμπύλη ζήτησης ονομασία:                               0,5 μονάδα 

• Άξονας ποσότητας ονομασία:                              0,5 μονάδα 

• Άξονας τιμής ονομασία:                                        0,5 μονάδα 

Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν τοποθετήσει ίσα διαστήματα, να αφαιρείται 1 μονάδα σε κάθε 
άξονα. Σε περίπτωση που ο μαθητής αντιστρέψει τους άξονες να αφαιρούνται 3 μονάδες, νοουμένου 

ότι τα υπόλοιπα είναι ορθά.                                                                                            (Μονάδες 7) 
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β) Να αναφέρετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.   
 
Τιμή ισορροπίας: €4* 
Ποσότητα ισορροπίας: 100kg* 

                                                                                                                           (2*x2μ= Μονάδες 4)    
 

γ) Τι θα παρατηρηθεί στην αγορά αν η τιμή πώλησης του προϊόντος είναι €3;                    
Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά.      
 
Θα δημιουργηθεί έλλειμμα προσφοράς** 
Οι παραγωγοί αυξάνουν την τιμή* αφού βλέπουν ότι υπάρχουν πολλοί 
ανικανοποίητοι καταναλωτές.  
Η αύξηση της τιμής μειώνει την έλλειψη*. 
H προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται*. 
H ζητούμενη ποσότητα μειώνεται*.  
Αυτό θα συνεχισθεί μέχρι η τιμή να φτάσει στο σημείο ισορροπίας*, όπου δεν 
θα υπάρχει πλέον έλλειψη. 

                                                                                               (7*x1μ=Μονάδες 7) 
 

γ) Να αναφέρετε τι θα συμβεί αν το κράτος ορίσει κατώτατη τιμή €5.   
 
Θα δημιουργηθεί πλεόνασμα προσφοράς* 

                                                                                                   (1*x2μ=Μονάδες 2) 
 

Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 4 Ισορροπία Προσφοράς και Ζήτησης, σελ. 135-137 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Να διατυπώσετε τον «Νόμο της Προσφοράς».  

 

Όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού* αυξάνεται και η προσφερόμενη ποσότητα του* 

και αντίστροφα*(όταν μειώνεται η τιμή του μειώνεται και η προσφερόμενη 

ποσότητα) 

(3*x1μ= Μονάδες 3) 

Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 3.2 Καμπύλη Προσφοράς - Νόμος Προσφοράς, σελ. 124 

 

                                                                                                                  
   ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Υποθέτουμε ότι μειώνεται η τιμή του καφέ.  

 

      α) Να αναφέρετε ποια θα είναι η επίδραση στη ζητούμενη ποσότητα του καφέ. 

Η μείωση της τιμής του καφέ σύμφωνα με τον νόμο της ζήτησης θα αυξήσει τη 

ζητούμενη ποσότητά του*. 

      β) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποια θα είναι η επίδραση στη ζήτηση της ζάχαρης. 
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Ο καφές και η ζάχαρη είναι συμπληρωματικά αγαθά*. Επομένως η μείωση της τιμής του 

καφέ θα αυξήσει τη ζήτηση της ζάχαρης*. 

γ) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποια θα είναι η επίδραση στη ζήτηση του τσαγιού, αν οι 

καταναλωτές το επιλέγουν αντί του καφέ.   

Ο καφές και το τσάι  είναι υποκατάστατα αγαθά*. Επομένως, η μείωση της τιμής του 

καφέ θα μειώσει τη ζήτηση του τσαγιού*. 

 
   Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 2.3 Μεταβολή στη Ζητούμενη Ποσότητα, σελ. 116 

Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 2.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης, σελ. 118 

Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 2.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης, σελ. 118 

                                                                                                    (5*x2μ=Μονάδες 10) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

Να εξηγήσετε την έννοια των συμπληρωματικών αγαθών και να ταιριάξετε στο τετράδιο των 

απαντήσεών σας τα ζεύγη των ακόλουθων συμπληρωματικών αγαθών: 

  Αυτοκίνητο       Φορτιστής 

         Κινητό Βενζίνη 

         Παπούτσια Προγράμματα λογισμικού 

         Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κορδόνια 

 
 
Συμπληρωματικά αγαθά θεωρούνται δύο αγαθά τα οποία πρέπει να καταναλωθούν 
μαζί* για να ικανοποιηθεί μια ανάγκη* 
 
Αυτοκίνητο – Βενζίνη* 
Κινητό – Φορτιστής* 
Κορδόνια – Παπούτσια* 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Προγράμματα λογισμικού* 
 

Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 2.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης, σελ. 118 

 
 (6*x1μ= Μονάδες 6) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Να αναφέρετε δύο (2) στόχους της αποταμίευσης.                                      

 

Δύο από τα πιο κάτω: 

• Χρηματοδότηση μεγάλων αγορών*, όπως κατοικίας, αυτοκινήτων, σπουδών για τα 

παιδιά κ.λπ. 

• Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών*, όπως για παράδειγμα, ιατρικών αναγκών. 

• Εξασφάλιση βιοτικού επιπέδου*για τα χρόνια που ο άνθρωπος δεν εργάζεται. 

• Μπορούν να γίνουν δεκτές και άλλες παρόμοιες απαντήσεις που σχετίζονται με την 

αποταμίευση.  

Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 2.2 Στόχοι της Αποταμίευσης, σελ. 198 

(2*x2μ=Μονάδες 4) 
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     ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

   Να σημειώσετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας, ποια από τις παρακάτω προτάσεις αποτελεί       

   αποταμίευση και ποια επένδυση, για την οικονομία.  

   (π.χ. α- Αποταμίευση ή α- Επένδυση) 

α) Ο Γιάννης κληρονομεί €10.000 και τα καταθέτει στην τράπεζα. 

β) Το κράτος προχώρησε στην ανέγερση νέου νοσοκομείου. 

γ) Μια ιδιωτική επιχείρηση αγοράζει καινούργιο αυτοκίνητο για τη διευκόλυνση των 

εργασιών της. 

δ) Μια οικογένεια παίρνει ένα δάνειο και αγοράζει καινούργιο σπίτι. 

ε) Ο Κώστας άνοιξε ένα νέο λογαριασμό στη τράπεζα και έδωσε εντολή να μεταφέρονται 

€100 ευρώ μηνιαίως από τον μισθό του. 

 

α) Αποταμίευση - Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 2 Αποταμίευση, σελ. 196 

β) Επένδυση - Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 3 Επένδυση, σελ. 202 

γ) Επένδυση - Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 3 Επένδυση, σελ. 202 

δ) Επένδυση - Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 3 Επένδυση, σελ. 202 

ε) Αποταμίευση - Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 2 Αποταμίευση, σελ. 196 

                                                                                                        (5*x2μ=Μονάδες 10)   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Να αναφέρετε και να εξηγήστε δύο (2) διαφορές μεταξύ ομολόγων και μετοχών.  

 

Δύο από τις πιο κάτω διαφορές: 

 

• Ο κάτοχος μετοχών μιας εταιρείας είναι ιδιοκτήτης ενός μέρους της εταιρείας, ενώ ο 

κάτοχος ομολόγου είναι απλά δανειστής. 

 

• Οι κάτοχοι μετοχών απολαμβάνουν μεγάλα οφέλη από τα κέρδη αν η εταιρεία είναι 

κερδοφόρα, ενώ οι κάτοχοι ομολόγων λαμβάνουν μόνο σταθερό επιτόκιο από τα 

ομόλογα τους. 

 

• Οι κάτοχοι ομολόγων λαμβάνουν πρώτοι τον τόκο που δικαιούνται αν η εταιρεία έχει 

οικονομικές δυσκολίες, πριν να εισπράξουν το μέρισμα οι κάτοχοι των μετοχών. 

 

• Σε αντίθεση με τα ομόλογα, οι μετοχές εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τους 

κατόχους τους και επομένως προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις. 

Αν ο μαθητής δώσει το νόημα των πιο πάνω λύσεων με δικά του λόγια, να θεωρηθεί σωστή η 

απάντηση. 

Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 5.3 Διαφορές μετοχών και ομολόγων, σελ. 209 

        (2x3μ=Μονάδες 6) 

 

 



8 
 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

Οι κατηγορίες επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε μία οικονομία είναι τέσσερις.  

Να αναφέρετε δύο (2) από τις κατηγορίες αυτές. 

 

Δύο κατηγορίες από τις πιο κάτω: 

 

α) Επένδυση των επιχειρήσεων σε πάγια κεφάλαια.  

β) Επένδυση των επιχειρήσεων σε αποθέματα.  

γ) Επένδυση των νοικοκυριών σε νέες κατοικίες.  

δ) Επένδυση του δημοσίου σε έργα υποδομής. 

Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 3.2 Κατηγορίες Επενδύσεων, σελ. 202 

 

                                                                                                                      (2x2μ=Μονάδες 4) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11  

Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος.  

Να σημειώσετε στο τετράδιο των απαντήσεων σας το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο 

χαρακτηρισμό. 

 (π.χ. α- Ορθό ή α - Λάθος). 

α) Ένας προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης είναι οι προτιμήσεις των 
καταναλωτών 

β) Το ύψος του επιτοκίου αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της επένδυσης 

γ) Όταν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται η ζήτηση των 
κατωτέρων αγαθών 

δ) Η αύξηση της τιμής του χοιρινού κρέατος θα αυξήσει τη ζήτηση για 
μοσχαρίσιο κρέας (υποκατάστατο αγαθό) 

ε) Η επιβολή ανώτατων τιμών στην αγορά από το κράτος προστατεύει τους 
καταναλωτές 

α) Ορθό - Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 3.2 Κατηγορίες Επενδύσεων, σελ. 202 

β) Ορθό - Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 3.3 Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Επενδύσεων, σελ. 203 

γ) Λάθος - Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 2.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης, σελ. 117 

δ) Ορθό - Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 2.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης, σελ. 118 

ε) Ορθό - Κεφάλαιο 5 - Ενότητα 5.1.1 Καθορισμός Ανώτατων Τιμών στα Αγαθά, σελ. 145                                                                                                                 

 (5*x2μ=Μονάδες 10) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 

Ένα ιδιωτικό νοσοκομείο προγραμματίζει την αγορά ενός ιατρικού μηχανήματος το οποίο θα 

κοστίσει 800 χιλιάδες ευρώ για εξετάσεις σπάνιων ασθενειών. 

Η αναμενόμενη αύξηση στα κέρδη του νοσοκομείου είναι 100 χιλιάδες ευρώ.  

α) Να υπολογίσετε την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης. 

(να γράψετε τον τύπο που θα χρησιμοποιήσετε και να δείξετε τους υπολογισμούς σας)                                                                             

 

𝜜𝝂𝜶𝝁𝜺𝝂ό𝝁𝜺𝝂𝜼 𝜶𝝅ό𝜹𝝄𝝈𝜼 𝝉𝜼𝝇 𝜺𝝅έ𝝂𝜹𝝊𝝈𝜼𝝇 =
𝜜𝝂𝜶𝝁𝜺𝝂ό𝝁𝜺𝝂𝝄 ό𝝋𝜺𝝀𝝄𝝇 𝜶𝝅𝝄 𝝉𝜼𝝂 𝜺𝝅έ𝝂𝜹𝝊𝝈𝜼

𝜥ό𝝈𝝉𝝄𝝇 𝝉𝜼𝝇 𝜺𝝅έ𝝂𝜹𝝊𝝈𝜼𝝇
𝒙 𝟏𝟎𝟎 ** 

 
𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 ∗

𝟖𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 ∗
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 ∗= 𝟏𝟐, 𝟓% ∗ 

(6*x0,5μ=Μονάδες 3) 
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β) Αν το ύψος του επιτοκίου είναι 10% θα συμβουλεύατε το ιδιωτικό νοσοκομείο να 

πραγματοποιήσει την επένδυση ή να μην την πραγματοποιήσει και γιατί.  

 

Αν το ύψος του επιτοκίου είναι 10% θα συμβούλευα την επιχείρηση να 

πραγματοποιήσει την επένδυση*, αφού το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης της 

επένδυσης 12,5% είναι μεγαλύτερο από το ύψος του επιτοκίου*.  

                                                                                                    

(2*x1μ=Μονάδες 2) 

 

Κεφάλαιο 7 - Ενότητα 3.2 Κατηγορίες Επενδύσεων, σελ. 202                                            

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 

 

Να αναφέρετε τρία (3) από τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου.                     

 

Τρία από τα πιο κάτω: 

 

✓ Το κυριότερο όφελος από το διεθνές εμπόριο είναι η δυνατότητα αγοράς αγαθών 

και υπηρεσιών σε χαμηλότερη τιμή.  

 

✓ Το διεθνές εμπόριο δίδει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν 

περισσότερες επιλογές σε προϊόντα.  

 

✓ Μακροπρόθεσμα το διεθνές εμπόριο οδηγεί στη μείωση του κόστους κατά μονάδα 

παραγωγής του προϊόντος. 

 

✓ Ο αυξημένος ανταγωνισμός που δημιουργείται μεταξύ εγχώριων και ξένων 

επιχειρήσεων μπορεί οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.  

 

✓ Είναι πιθανόν να βελτιωθεί η ποιότητα και να αυξηθεί η ποικιλία των αγαθών που 

προσφέρονται στους καταναλωτές λόγω αυξημένου ανταγωνισμού που 

δημιουργείται  μεταξύ των επιχειρήσεων από το διεθνές εμπόριο. 

 

✓ Οι πόροι παγκοσμίως αναμένεται να κατανέμονται και να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα κατά τη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου, επιτυγχάνοντας 

έτσι χαμηλότερο κόστος παραγωγής και επομένως χαμηλότερες τιμές. 

 

✓ Οι τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν να αγοραστούν και να αξιοποιηθούν  από 

άλλες χώρες εκτός από την χώρα που τις δημιούργησε. 

 

✓ Ενθαρρύνεται η ειρήνη μεταξύ των χωρών (αλληλεξάρτηση μεταξύ τους λόγω του 

διεθνές εμπορίου) 

   Αν ο μαθητής δώσει το νόημα των πιο πάνω λύσεων με δικά του λόγια, να θεωρηθεί σωστή   

η απάντηση. 

Κεφάλαιο 8 - Ενότητα 2.1 Τα οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου, σελ. 227-228 

                                              (3x2μ=Μονάδες 6)   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100 

ΤΕΛΟΣ  


