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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
1.

Αφήστε αριστερό περιθώριο πλάτους 2,5 εκ. και χρησιμοποιήστε μονό διάστημα
μεταξύ γραμμών.

2.

Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσετε να είναι η Courier new και το μέγεθος
γραμμάτων (Font) να είναι 11 ή 12.

3.

Η διόρθωση λαθών επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης και
εντός του χρόνου των 10 λεπτών.

4.

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, να το αναφέρετε αμέσως και αθόρυβα στον επιτηρητή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για επιτυχία στο δοκίμιο αυτό πρέπει:


Να έχετε εξασφαλίσει ακαθάριστη ταχύτητα τουλάχιστον 35 λέξεων το λεπτό, με
ποσοστό λαθών που να μην υπερβαίνει το 2 τοις εκατό.



Να έχετε επιτύχει και στο ∆οκίμιο Ικανότητας, Μέσου ή Ανώτερου Επιπέδου, είτε
αυτής είτε προηγούμενης εξεταστικής περιόδου.

Σημείωση:
Η ακαθάριστη ταχύτητα και το ποσοστό ακρίβειας αναγράφονται στα πιστοποιητικά που
απονέμονται στους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες.
© Copyright 2011 – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου
ή μέρους του περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.

Η οικονομική πολιτική, ως κύριος τομέας της γενικής πολιτικής, είναι
το σύνολο των μέτρων που λαμβάνει το κράτος (Κοινοβούλιο, Κυβέρνηση
και Διοίκηση), καθώς και οι επιφορτισμένοι με καθορισμένες
λειτουργίες, θεσμοί (Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Σωματεία) με σκοπό τη
διαμόρφωση οικονομικής τάξης και τη χάραξη οικονομικής πορείας.
Γενικός στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι η αύξηση της
οικονομικής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και κατά συνέπεια η
σταθερή βελτίωση του επιπέδου ζωής με σκοπό την προαγωγή της
ανθρώπινης ευημερίας. Η οικονομική πολιτική βρίσκεται σε στενή
συνάφεια με τη δημοσιονομική πολιτική και με την κοινωνική πολιτική.
Το θεμελιώδες πρόβλημα της σύγχρονης πολιτικής οικονομίας συνδέεται
στενά με το αίτημα σταθερότητας και ανάπτυξης. Σε σχέση με τη
σταθερότητα παρουσιάζονται δυσκολίες, εξαιτίας της σύγχρονης απαίτησης
για πλήρη απασχόληση, για σταθερότητα της αξίας του χρήματος και για
οικονομική ισορροπία, το αίτημα ανάπτυξης οδηγεί σε μεταβολή της
οικονομικής δομής τόσο στους τομείς όσο και στις περιοχές οικονομικής
δραστηριότητας. Εκτός τούτου, υπάρχουν προβλήματα με την οργάνωση του
οικονομικού ανταγωνισμού. Αν και η οικονομική πολιτική διαθέτει πολλά
μέσα παρέμβασης, ο στόχος της σταθερότητας σε μια περίοδο παγκόσμιας
εξάπλωσης του πληθωρισμού είτε δεν πραγματοποιείται είτε κινδυνεύει
στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της οικονομικής
πολιτικής σε υπερεθνικό επίπεδο. Όπως πχ στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των ισχυρών οικονομικά κρατών.
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Η έλλειψη σταθερότητας επιδρά αρνητικά για αρκετά μεγάλο χρονικό
διάστημα στην ανάπτυξη, της οποίας η εξασφάλιση είναι απαραίτητη για
τη γρήγορη προαγωγή της ευημερίας. Οι δομικές μεταβολές που
συντελούνται στη διαδικασία της ανάπτυξης ανάγονται σε αλλαγές της
ζήτησης και στην επίδραση της τεχνολογικής προόδου, θέτουν προβλήματα
όπως φαίνεται, για παράδειγμα στην αγροτική οικονομία, την εξορυκτική
βιομηχανία, στις συγκοινωνίες, προβλήματα, η επίλυση των οποίων είναι
μακροχρόνια και πολυδάπανη και απαιτεί εν μέρει κοινωνική πολιτική.
Επίσης, η διαδικασία συγκέντρωσης της οικονομίας μπορεί να εμποδίσει
την ανάπτυξη, εφόσον οδηγεί σε μείωση της ανταγωνιστικής τάσης. Η
αυξανόμενη επιστημονικοποίηση της πρακτικής πολιτικής οικονομίας, ως
συνέπεια της προόδου των οικονομικών επιστημών και της ανοικτής
δυναμικής των παραγόντων της οικονομικής πολιτικής, οδηγεί συχνά στην
πεποίθηση ότι πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην επίλυση των κύριων
προβλημάτων της οικονομίας. Στο σημείο όμως αυτό παραβλέπεται ότι ο
οικονομικός και κοινωνικός πλουραλισμός των συμφερόντων δημιουργεί τη
σημαντικότερη δυσκολία, η οποία μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με την
πολιτική πράξη. Εδώ φαίνεται με σαφήνεια ότι η οικονομία στηρίζεται
στη γενική πολιτική.
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Η οικονομία την εποχή της εμποροκρατίας επιδίωκε μια εκτεταμένη
οικονομική ανεξαρτησία των σχηματιζόμενων εθνικών κρατών, ιδιαίτερα
της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου και της δασμολογικής πολιτικής,
καθώς και τη διαρκή υποστήριξη των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας,
κυρίως μέσω της άμεσης κρατικής πρωτοβουλίας. Ως αντίδραση στην
εμποροκρατική παρέμβαση στην οικονομική ζωή εμφανίστηκε η οικονομία
του φιλελευθερισμού, η οποία προσανατολιζόταν προς μια οικονομία
απαλλαγμένη κρατικών παρεμβάσεων, όπου παραχωρούνταν ελεύθερο πεδίο
στον οικονομικό ανταγωνισμό και στην ιδιωτική πρωτοβουλία στη βάση της
ατομικής ιδιοκτησίας και δειχνόταν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις
αυτορρύθμισης της οικονομίας της αγοράς. Ο 19ος αιώνας μπορεί να
χαρακτηριστεί ως η εποχή της φιλελεύθερης οικονομίας, από το 1870
ωστόσο, συνοδεύτηκε ως ένα βαθμό από αυξανόμενο παρεμβατισμό, ο οποίος
σημάδεψε μονοσήμαντα την οικονομία των βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών
μέχρι τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο.
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