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Παγκοσμιοποίηση και Ανεργία 

 

[…]Μέχρι πριν από μία δεκαετία, οι επιπτώσεις της 

παγκοσμιοποίησης στην κατανομή του πλούτου και στις θέσεις εργασίας 

ήταν ως επί το πλείστον ήπιες. Κατά μέσον όρο, οι προηγμένες 

οικονομίες παρουσίαζαν έναν αξιοπρεπή ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως 

του 2,5%, ενώ στις περισσότερες από αυτές τις οικονομίες το εύρος και η 

ποικιλία των επαγγελματικών ευκαιριών στα διάφορα επίπεδα 

εκπαίδευσης παρουσίαζε αυξητικές τάσεις. Χάρη στην εξωτερική 

βοήθεια, ακόμη και οι χώρες που είχαν καταστραφεί κατά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέκαμψαν. Καθώς οι αναδυόμενες αγορές 

συνδέθηκαν με την παγκόσμια οικονομία, τα εισαγόμενα αγαθά έγιναν 

φθηνότερα, κερδίζοντας καταναλωτές τόσο από τις ανεπτυγμένες όσο και 

από τις αναπτυσσόμενες χώρες.  

 

  

 

[…] 

 

Καθώς, όμως, οι αναπτυσσόμενες χώρες γίνονταν μεγαλύτερες και 

πλουσιότερες, οι οικονομικές δομές τους μεταβάλλονταν, 

ανταποκρινόμενες στις δυνάμεις του συγκριτικού πλεονεκτήματος : 

κινήθηκαν ανοδικά στην αλυσίδα της προστιθέμενης αξίας. Σήμερα, 

ολοένα και περισσότερο οι αναπτυσσόμενες χώρες παράγουν το είδος 

εκείνο των υψηλής προστιθέμενης αξίας συστατικών στοιχείων, που πριν 

από 30 χρόνια αποτελούσαν αποκλειστικό προνόμιο των προηγμένων 

οικονομιών. Αυτή η άνοδος αποτελεί μια μόνιμη και μη αναστρέψιμη 

αλλαγή. Με δεδομένο ότι η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες μαζί αριθμούν 

ποσοστό ανώτερο του 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, αναρριχώνται με 

αποφασιστικότητα σε αυτήν την κλίμακα, στο μέλλον οι διαρθρωτικές 
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οικονομικές μεταβολές στις αναδυόμενες χώρες θα επιδράσουν 

περισσότερο μόνο στον υπόλοιπο κόσμο.  

 

  

 

[…] 

 

  

 

Ο αείμνηστος αμερικανός οικονομολόγος Paul Samuelson είπε 

κάποτε ότι «κάθε καλός σκοπός αξίζει και κάποια ανεπάρκεια». Βεβαίως, 

ισότητα και κοινωνική συνοχή βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς. Η 

πρόκληση για την αμερικανική οικονομία θα είναι να βρει τη θέση της 

στην ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία, μια θέση που να 

διατηρεί τον δυναμισμό και την οικονομική ελευθερία ενώ θα προσφέρει 

σε όλους τους αμερικανούς ικανοποιητικές ευκαιρίες απασχόλησης και 

έναν λογικό βαθμό ισότητας. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζεται με εύκολες λύσεις. Καθώς το ζήτημα γίνεται πιο 

πιεστικό, η ιδεολογία και ο δογματισμός θα πρέπει να μπουν κατά μέρος 

ενώ η δημιουργικότητα, η ευελιξία και ο πραγματισμός θα πρέπει να 

ενθαρρυνθούν. Οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να συμπεράνουν τον δρόμο 

προς τις λύσεις, θα πρέπει να πειραματιστούν με τα βήματα προς τα 

εμπρός. 

 

 

Michael Spence, 14/09/2011, απόσπασμα 

 

Πηγή : http://www.foreignaffairs.gr 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε το είδος στο οποίο ανήκει το 

κείμενο. Να δοθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα από το κείμενο ανά 

περίπτωση. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________ 

  

 

Να βρείτε τον τρόπο πειθούς της τελευταίας παραγράφου και να το 

αιτιολογήσετε . 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________ 

  

 



ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Καθ. Σέβη Δριμαροπούλου 

Σελίδα 4 από 5 
 

Ποια είναι η λειτουργία της γλώσσας στο κείμενο . Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________ 

  

 

Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της 2ης παραγράφου. Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________ 

  

 

Ποια σύνταξη επιλέγει ο κειμενογράφος ( ενεργητική ή παθητική ) 

στο παρακάτω απόσπασμα ; Να το μετατρέψετε στην αντίστροφη . 

  

 

«Κατά μέσον όρο, οι προηγμένες οικονομίες παρουσίαζαν έναν 

αξιοπρεπή ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 2,5%» 

 

  

 

______________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Καλή επιτυχία ! 

 

  

 

 


