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Εκπαιδευτικόσ, Παναγιώτθσ Φουτςιτηισ, Οικονομολόγοσ.

1
Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα, αφοφ μποροφν 

ανταλλαγοφν.

2
Πολλοί οικονομολόγοι υποςτθρίηουν ότι υπάρχει και ζνασ τζταρτοσ ςυντελεςτισ παραγωγισ, που τον 

ονομάηουν επιχειρθματικότθτα.

3 Τθν οικονομία (ωσ επιςτιμθ) ενδιαφζρουν δεν ενδιαφζρουν οι οικονομικζσ ανάγκεσ, 

4
Ζςτω δφο αγακά ψωμί και όπλα, το κατά μονάδα κόςτοσ του ψωμιοφ ςε όρουσ όπλων είναι το αντίςτροφο του 

κατά μονάδα κόςτουσ των όπλων ςε όρουσ ψωμιοφ.

5
Όταν λζμε ότι π.χ. ζνα ποδιλατο κοςτίηει 100 ευρϊ, τα ευρϊ αυτά αντιπροςωπεφουν όλα τα άλλα προϊόντα 

που κα μποροφςαν να αγοραςτοφν αντί του ποδθλάτου.

6 Στθ ςφγχρονθ εποχι κάκε άτομο ςυνικωσ απαςχολείται ςτθν παραγωγι πολλϊν προϊόντων.

7

Ωσ επιχειρθματικότθτα κεωρείται θ  ικανότθτα που ζχουν οριςμζνοι άνκρωποι να διαβλζπουν κζρδοσ ςε 

διάφορεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και να αναλαμβάνουν να ςυνδυάςουν τουσ άλλουσ τρεισ ςυντελεςτζσ, 

για να γίνει θ παραγωγι.

8
Αυξανόμενο κόςτοσ ευκαιρίασ ςθμαίνει ότι απαιτοφνται ολοζνα και περιςςότερεσ μονάδεσ από τα άλλα αγακά 

για τθν παραγωγι κάκε επιπλζον μονάδασ του ςυγκεκριμζνου αγακοφ.

9
Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ.

10
Τα ςτοιχεία που αποτελοφν τουσ ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ μετατρζπονται ςε ςυντελεςτζσ παραγωγισ, όταν 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία.

11 Ο όροσ εξζλιξθ αναγκϊν αναφζρεται ςτθ διαφοροποίθςθ των αναγκϊν 

12
Το ςφνολο των  προϊόντων που ζχει τθ δυνατότθτα να παράγει κάκε οικονομία, μζςα ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι περίοδο  δείχνει τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ οικονομίασ.

13
Η αβεβαιότθτα που υπάρχει ςτθν οικονομικι ηωι ζχει οδθγιςει τα άτομα ςτθν ανάπτυξθ μεκόδων για τθν 

ολικι ι μερικι εξαςφάλιςι τουσ (πχ  ο κλάδοσ των αςφαλίςεων)

14
Ο ςυντελεςτισ κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

για τθν παραγωγι άλλων προϊόντων.

15
Η ςχετικι ζλλειψθ αγακϊν είναι ςτθν πραγματικότθτα ζλλειψθ παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. Το πρόβλθμα αυτό 

είναι προςωρινό και δεν απαςχολεί όλεσ τισ κοινωνίεσ.

16

Το οικονομικό πρόβλθμα κάκε κοινωνίασ προζρχεται από τθ διαφορά που υπάρχει μεταξφ του πλικουσ των 

αναγκϊν που οι άνκρωποι επιδιϊκουν να ικανοποιιςουν και του περιοριςμζνου όγκου των αγακϊν που 

υπάρχουν για τθν ικανοποίθςθ αυτϊν των αναγκϊν.

17 Χριμα  είναι ο,τιδιποτε  θ κοινωνία αποδζχεται ωσ γενικό μζςο ανταλλαγισ.

18
 Στο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ , οι ροζσ προϊόντων, παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, υπθρεςιϊν και 

χριματοσ ζχουν πάντοτε το ίδιο μζγεκοσ

19
Απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ είναι μόνο θ ανκρϊπινθ προςπάκεια και τα εργαλεία.

20
Στο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ, οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ που κατζχουν τα νοικοκυριά ρζουν 

προσ τισ επιχειριςεισ όπου μετατρζπονται ςε προϊόντα.

21 Η ζννοια τθσ αγοράσ δεν περιορίηεται ςε ζνα γεωγραφικό χϊρο, αλλά περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μζςα με τα 

οποία μπορεί να πραγματοποιθκεί μια αγοραπωλθςία και όλουσ τουσ ςχετικοφσ χϊρουσ.

22 Το πραγματικό κόςτοσ ενόσ αγακοφ είναι τα άλλα αγακά που κυςιάςτθκαν για τθν παραγωγι του.

23
Τθν ςχετικι ζλλειψθ των αγακϊν προςπακοφν οι άνκρωποι να ξεπεράςουν με τθν οργανωμζνθ 

δραςτθριότθτα, με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, με τθν εξεφρεςθ νζων παραγωγικϊν πόρων κτλ.

24 Οριςμζνεσ ανάγκεσ υπόκεινται  ςε προςωρινό κορεςμό ενϊ άλλεσ ςε μόνιμο.

25
Η ταχφτθτα με τθν οποία επζρχεται ο κορεςμόσ μιασ ανάγκθσ είναι κζμα υποκειμενικό, δθλαδι διαφζρει από 

άτομο ςε άτομο.

26
Οριςμζνα από τα αγακά βρίςκονται ελεφκερα ςτθν φφςθ, όπωσ το φωσ, θ κερμότθτα του ιλιου, κτλ. Τα αγακά 

αυτά ςυνικωσ ονομάηονται ελεφκερα αγακά.

27
Το κόςτοσ ευκαιρίασ είναι , ςυνικωσ, ςτακερό αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι ςυντελεςτζσ παραγωγισ δεν 

είναι εξίςου κατάλλθλοι για τθν παραγωγι όλων των αγακϊν.

28 Με τθ χρθςιμοποίθςθ του χριματοσ θ ανταλλαγι ονομάηεται αγοραπωλθςία.

29 Το πιεςτιριο του τυπογραφείου είναι υλικό, διαρκζσ και κεφαλαιουχικό αγακό.



30
Το χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των ςυντελεςτϊν τθσ παραγωγισ είναι ότι για κάκε χρονικι περίοδο και για κάκε 

οικονομία κεωροφνται απεριόριςτοι.

31
Κάκε αντικείμενο που είναι γενικά αποδεκτό ωσ μζςο ςυναλλαγισ των αγακϊν, επζχει κζςθ χριματοσ.

32
Η ΚΠΔ δείχνει τισ μικροτερεσ ποςότθτεσ ενόσ προϊόντοσ που είναι δυνατό να παραχκοφν ςε μια οικονομία για 

κάκε δεδομζνθ ποςότθτα του άλλου προϊόντοσ.

33
Το πραγματικό κόςτοσ ενόσ ποδθλάτου  είναι  όλα τα άλλα προϊόντα που κα μποροφςαν να αγοραςτοφν αντί 

του ποδθλάτου.

34
Όταν θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ ενόσ προϊόντοσ δεν επιφζρει μείωςθ ενόσ (ι του) άλλου ςθμαίνει ότι θ 

οικονομία παράγει ςυνδυαςμοφσ προϊόντων αριςτερά τθσ ΚΠΔ.

35 Το πιεςτιριο του τυπογραφείου είναι καταναλωτό αγακό.

36
Το χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των ςυντελεςτϊν τθσ παραγωγισ είναι ότι για κάκε χρονικι περίοδο και για κάκε 

οικονομία κεωροφνται δεδομζνοι.

37
Η μεγάλθ εξειδίκευςθ των ανκρϊπων ςε μία δραςτθριότθτα, ςτο πλαίςιο του καταμεριςμοφ των ζργων, 

μετατρζπει τθν εργαςία ςε ανιαρι απαςχόλθςθ.

38
Το ςφνολο των γνϊςεων και ικανοτιτων που αποκτά ο άνκρωποσ με τθν μόρφωςθ και τθν εμπειρία 

ονομάηουμε  κεφάλαιο.

39 Τα κεφαλαιουχικά αγακά είναι μόνο διαρκι.

40

Αυξανόμενο κόςτοσ ευκαιρίασ ςθμαίνει ότι κακϊσ αυξάνεται θ παραγωγι ενόσ αγακοφ (π.χ. όπλων), 

αποςπϊνται από τθν παραγωγι άλλων αγακϊν (π.χ. ψωμιοφ) ςυντελεςτζσ που είναι όλο και περιςςότερο  

κατάλλθλοι για τθν παραγωγι του πιο πάνω αγακοφ (όπλων).

41
Το κφριο χαρακτθριςτικό των οικονομικϊν αγακϊν είναι ότι βρίςκονται ςε περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ ςε ςχζςθ 

με τισ ανάγκεσ που ικανοποιοφν.

42

Σε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, όςο αυξάνεται θ ποςότθτα ενόσ ςυγκεκριμζνου αγακοφ που 

χρθςιμοποιείται για τθν ικανοποίθςθ μιασ ανάγκθσ, τόςο θ ζνταςθ αυτισ τθσ ανάγκθσ μειϊνεται, ϊςπου 

επζρχεται πλιρθσ ικανοποίθςθ ι κορεςμόσ.

43 Οι οικονομικζσ ανάγκεσ ωσ ςφνολο είναι δεν είναι απεριόριςτεσ 

44 Το ίδιο αγακό μπορεί να ανικει ςε δφο κατθγορίεσ, ανάλογα με το ςκοπό τθσ χριςθσ του.

45
Οι ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ ταξινομοφνται  ςε τρεισ κατθγορίεσ, που προςδιορίηονται με τουσ όρουσ 

εργαςία, ζδαφοσ και κεφάλαιο.

46
 Στο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ , οι ροζσ προϊόντων, παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, υπθρεςιϊν και 

χριματοσ ζχουν πάντοτε το ίδιο μζγεκοσ

47
Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν οικονομικι ηωι των ανκρϊπων είναι θ αβεβαιότθτα που 

υπάρχει ςχετικά με τα αποτελζςματα των ενεργειϊν τουσ.

48
Καταναλωτικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν ζμμεςθ ικανοποίθςθ των αναγκϊν των 

επιχειριςεων δθλαδι για παραγωγι.

49
Σε μακροχρόνιεσ περιόδουσ το μζγεκοσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν μεταβάλλεται , αλλά βραχυχρόνια 

μποροφν να κεωρθκοφν δεδομζνοι.

50

Μποροφν  να παραχκοφν ςυνδυαςμοί ποςοτιτων παραγόμενων αγακϊν δεξιά τθσ ΚΠΔ αν αυξθκοφν αρκετά οι 

ποςότθτεσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν τθσ οικονομίασ ι αν βελτιωκεί αρκετά θ τεχνολογία τθσ παραγωγισ 

ι αν υπάρξει ςυνδυαςμόσ των δφο.

51 Η ζννοια τθσ αγοράσ  περιορίηεται ςε ζνα γεωγραφικό χϊρο.

52

Επειδι οι ανάγκεσ των ανκρϊπων είναι ςχετικά μεγάλεσ, οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ και τα προϊόντα που 

παράγονται απ' αυτοφσ βρίςκονται ςε ςτενότθτα, δθλ. είναι περιοριςμζνοι ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ των 

ατόμων.

53 Γενικά το κόςτοσ ευκαιρίασ όχι μόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά ςυνικωσ είναι αυξανόμενο.

54
Διαρκι είναι εκείνα τα αγακά που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ για τον ίδιο ςκοπό, χωρίσ να 

μεταβλθκεί θ φυςικι τουσ υπόςταςθ.

55 Το ψυγείο είναι καταναλωτό αγακό.

56
Για κακεμία από τισ ροζσ αγακϊν και παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και υπθρεςιϊν υπάρχει μια αντίκετθ ροι 

χριματοσ.

57
Σε πολφ παλαιότερεσ εποχζσ οι ανταλλαγζσ προϊόντων μεταξφ νοικοκυριϊν ιταν ςε μεγάλθ κλίμακα (πολλζσ).

58 Τα οικονομικά αγακά ι προϊόντα (επειδι παράγονται με κάποια διαδικαςία) ι εμπορεφματα (επειδι γίνονται 

αντικείμενα αγοράσ και πϊλθςθσ) είναι αποτζλεςμα τθσ παραγωγικισ προςπάκειασ των ανκρϊπων.



59
Ζνα βιβλίο ςτο ςπίτι μασ είναι καταναλωτικό αγακό, ενϊ το ίδιο βιβλίο αν ανικει ςτθ βιβλιοκικθ ενόσ 

πανεπιςτθμίου, είναι κεφαλαιουχικό αγακό.

60 Η Οικονομικι Επιςτιμθ μελετάει όλα τα αγακά.

61
Η κυκλοφορία των προϊόντων μζςα ςτο οικονομικό ςφςτθμα ςυνοδεφεται από μια αντίκετθ ςε κατεφκυνςθ 

κυκλοφορία χριματοσ.

62  Η παραγωγικι  διαδικαςία αναλαμβάνεται από τισ επιχειριςεισ.

63
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα διάφορα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ, τα εργαλεία, τα ςκεφθ κτλ, εκτόσ από 

τα κτιρια που ανικουν ςτον ςυντελεςτι "γθ ι ζδαφοσ"

64
Κεφαλαιουχικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται μια φορά για το ςκοπό που ζχουν παραχκεί.

65 Το χαρακτθριςτικό των εργαλείων είναι ότι αποτελοφν προϊόντα παραγωγισ και χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

παραγωγικι διαδικαςία για τθν παραγωγι άλλων προϊόντων, είναι δθλαδι παραχκζντα μζςα παραγωγισ.

66 Σε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, όςο αυξάνεται θ ποςότθτα ενόσ ςυγκεκριμζνου αγακοφ που 

χρθςιμοποιείται για τθν ικανοποίθςθ μιασ ανάγκθσ, τόςο θ ζνταςθ αυτισ τθσ ανάγκθσ αυτισ αυξάνεται.

67 Η ςοκολάτα είναι υλικό, καταναλωτό και καταναλωτικό αγακό.

68 Στισ ςφγχρονεσ οικονομίεσ οι ανταλλαγζσ αγακϊν  γίνονται με τθ μεςολάβθςθ του χριματοσ.

69
Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ  υποκζτουμε ότι οι καταναλωτζσ   

γνωρίηουν τισ τιμζσ των προϊόντων που προςφζρονται ςτθν αγορά.

70 Χριμα  είναι ο,τιδιποτε  μπορεί να ανταλλαχκεί.

71
Το χρθματικό κόςτοσ δεν είναι παρά το πραγματικό ι εναλλακτικό κόςτοσ εκφραςμζνο ςε χριμα (π.χ. ευρϊ).

72 Σε μακροχρόνιεσ περιόδουσ το μζγεκοσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν κεωρείται ςτακερό.

73
Στο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ, οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ που κατζχουν οι επιχειριςεισ ρζουν 

προσ τα νοικοκυριά.

74 Η διαφιμιςθ ςυμβάλλει μόνο ςτθν εξζλιξθ των αναγκϊν.

75 Τα οικονομικά αγακά και οι ςυντελεςτζσ που τα παράγουν βρίςκονται ςε ςτενότθτα, αυτό ςθμαίνει ότι, αν μια 

οικονομία κελιςει να αυξιςει τθν ποςότθτα ενόσ αγακοφ πρζπει να μειϊςει τθν ποςότθτα κάποιου άλλου.

76
Στο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ , οι ροζσ προϊόντων, παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, υπθρεςιϊν και 

χριματοσ είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ.

77
Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ υποκζτουμε, ότι οι επιχειρθματίεσ 

γνωρίηουν τισ τιμζσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και τθν κατάςταςθ των αγορϊν.

78 Ο ςυντελεςτισ κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κατανάλωςθ.

79
Κεφαλαιουχικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία από τθν οποία 

παράγονται άλλα αγακά.

80 Η ςοκολάτα είναι υλικό, κεφαλαιουχικό και καταναλωτικό αγακό.

81
Παράλλθλα με τον καταμεριςμό των ζργων αναπτφςςονται και οι ανταλλαγζσ προϊόντων μεταξφ των ατόμων, 

γιατί διαφορετικά δε κα μποροφςαν να ικανοποιθκοφν οι διάφορεσ ανάγκεσ τουσ.

82 Η λιψθ των αποφάςεϊν των οικονομοφντων ατόμων  δε βαςίηεται ςτθ βεβαιότθτα του αποτελζςματοσ, αλλά 

ςτισ προςδοκίεσ που τα άτομα διαμορφϊνουν για τα αποτελζςματα των πράξεϊν τουσ.

83 Αν θ παραγωγι τθσ οικονομίασ αντιςτοιχεί ςε ςθμείο κάτω από τθν καμπφλθ των παραγωγικϊν δυνατοτιτων 

τθσ, θ οικονομία αυτι  χρθςιμοποιεί τουσ παραγωγικοφσ τθσ ςυντελεςτζσ  πλιρωσ και αποδοτικά

84 Σε πολφ παλαιότερεσ εποχζσ κάκε νοικοκυριό ιταν αναγκαςμζνο να παράγει ςχεδόν όλα τα προϊόντα που του 

ιταν απαραίτθτα γι’ αυτό οι ανταλλαγζσ προϊόντων μεταξφ νοικοκυριϊν ιταν πολφ περιοριςμζνεσ.

85 Η τεχνολογία ςυντελεί μόνο ςτθν εξζλιξθ  των αναγκϊν

86

Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ γίνεται ςυνικωσ θ υπόκεςθ ότι τα 

οικονομοφντα άτομα, δθλ. τα νοικοκυριά και οι επιχειριςεισ, δεν ζχουν πλιρθ γνϊςθ των δεδομζνων που 

επικρατοφν.

87
Τα ςτοιχεία που ςυντελοφν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία τα ονομάηουμε ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ.



88
Στο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ , οι ροζσ προϊόντων, παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, υπθρεςιϊν και 

χριματοσ είναι ςυνεχείσ, δθλαδι ςυμβαίνουν ςε κάκε χρονικι ςτιγμι.

89
Η λιψθ των αποφάςεϊν των οικονομοφντων ατόμων   βαςίηεται ςτθ βεβαιότθτα του αποτελζςματοσ.

90
Καταναλωτικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν άμεςθ ικανοποίθςθ των αναγκϊν των 

ανκρϊπων, δθλαδι για κατανάλωςθ.

91 Τα κεφαλαιουχικά αγακά είναι μόνο διαρκι.

92

Στθ ςφγχρονθ εποχι κάκε άτομο ςυνικωσ απαςχολείται ςτθν παραγωγι ενόσ μόνο προϊόντοσ (ι ακόμθ και 

ενόσ μζρουσ κάποιου προϊόντοσ), ενϊ ταυτόχρονα καταναλϊνει πολλά προϊόντα, ςτθν παραγωγι των οποίων 

δε ςυμμετζχει.

93 Το χαρακτθριςτικό των εργαλείων είναι ότι αποτελοφν καταναλωτικά αγακά.

94

Η αφξθςθ τθσ παραγωγισ του ενόσ προϊόντοσ με ςυνεπαγόμενθ (αναγκαςτικι)  μείωςθ τθσ παραγωγισ του 

άλλου οφείλεται ςτο ότι, βραχυχρόνια, θ οικονομία ζχει απεριόριςτουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ και 

μεταβαλλόμενθ τεχνολογία.

95
Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα, αφοφ μποροφν 

ανταλλαγοφν.

96
Με τθ χρθςιμοποίθςθ του χριματοσ θ ανταλλαγι χωρίηεται ςε δφο πράξεισ: μια πϊλθςθ και μια αγορά.

97 Ο κορεςμόσ των οικονομικϊν αναγκϊν είναι προςωρινόσ.

98 Σε μακροχρόνιεσ περιόδουσ το μζγεκοσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν κεωρείται ςτακερό.

99
Στθ ςφγχρονθ εποχι κάκε άτομο ςυνικωσ απαςχολείται ςτθν παραγωγι ενόσ μόνο προϊόντοσ (ι ακόμθ και 

ενόσ μζρουσ κάποιου προϊόντοσ), ενϊ ταυτόχρονα καταναλϊνει πολλά προϊόντα, ςτθν παραγωγι των οποίων 

δε ςυμμετζχει. Το φαινόμενο αυτό ονομάηουμε καταμεριςμό ζργων ι τθσ εργαςίασ.

100 Το ψυγείο είναι υλικό, διαρκζσ και καταναλωτικό αγακό.

101
Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ  υποκζτουμε ότι οι καταναλωτζσ  

δεν γνωρίηουν τισ τιμζσ των προϊόντων που προςφζρονται ςτθν αγορά.

102
Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ  υποκζτουμε ότι οι καταναλωτζσ  

δεν γνωρίηουν τισ τιμζσ των προϊόντων που προςφζρονται ςτθν αγορά.

103
Ο όροσ οικονομικό κφκλωμα χαρακτθρίηει το ςφνολο των ςχζςεων που δθμιουργοφνται μεταξφ  νοικοκυριϊν 

και των επιχειριςεων.

104

Στθν απλοφςτερθ μορφι του, το οικονομικό κφκλωμα περιλαμβάνει τισ ςχζςεισ μεταξφ επιχειριςεων, 

νοικοκυριϊν και κράτουσ και δείχνει τισ ροζσ αγακϊν, παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και χριματοσ που 

παρατθροφνται ςτθν οικονομία.

105 Πολλαπλαςιαςμόσ των αναγκϊν ςθμαίνει νζα αγακά που ικανοποιοφν προγενζςτερθ ανάγκθ.

106

Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ, υποκζτουμε ότι ζνασ εργαηόμενοσ 

γνωρίηει τουσ μιςκοφσ που προςφζρουν όλοι οι εργοδότεσ και μπορεί να επιλζξει τον εργοδότθ που προςφζρει 

το μεγαλφτερο μιςκό, ακόμθ γνωρίηει αν υπάρχουν άλλεσ διακζςιμεσ κζςεισ εργαςίασ ςτισ οποίεσ κα 

μποροφςε να απαςχολθκεί.

107
Οριςμζνα από τα αγακά βρίςκονται ελεφκερα ςτθν φφςθ, όπωσ το φωσ, θ κερμότθτα του ιλιου και δεν 

αποτελοφν αντικείμενο μελζτθσ τθσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ.

108
Η λιψθ των αποφάςεϊν των οικονομοφντων ατόμων   βαςίηεται ςτθ βεβαιότθτα του αποτελζςματοσ.

109 Η Οικονομικι Επιςτιμθ μελετάει όλα τα αγακά.

110
Το κόςτοσ ευκαιρίασ είναι , ςυνικωσ, αυξανόμενο αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι ςυντελεςτζσ παραγωγισ 

δεν είναι εξίςου κατάλλθλοι για τθν παραγωγι όλων των αγακϊν.

111
Το χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των ςυντελεςτϊν παραγωγισ είναι ότι για κάκε χρονικι περίοδο και για κάκε 

οικονομία κεωροφνται απζριόριςτοι.

112
Το ιδιωτικό αυτοκίνθτο μιασ οικογζνειασ είναι καταναλωτικό αγακό, ενϊ το ίδιο αυτοκίνθτο, αν ανικει ςε μια 

εταιρεία είναι κεφαλαιουχικό αγακό.

113
Χωρίσ καταμεριςμό, ο τεράςτιοσ πλοφτοσ των ςθμερινϊν οικονομιϊν δε κα ιταν δυνατό να δθμιουργθκεί.

114
Καταναλωτά είναι εκείνα τα αγακά  που  μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ  για το ςκοπό που ζχουν 

παραχκεί.

115 Με τθ χρθςιμοποίθςθ του χριματοσ θ ανταλλαγι ονομάηεται αγοραπωλθςία.



116 Δεν μποροφν να παραχκοφν ςυνδυαςμοί αγακϊν δεξιά από τθν καμπφλθ παραγωγικϊν δυνατοτιτων με τουσ 

παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ  και τθν τεχνολογία που διακζτει θ οικονομία ςε μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι.

117 Οριςμζνεσ ανάγκεσ υπόκεινται  ςε προςωρινό κορεςμό ενϊ άλλεσ ςε μόνιμο.

118
Απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ είναι θ ανκρϊπινθ προςπάκεια θ φφςθ (γθ και περιβάλλον) 

και τα εργαλεία.

119
Σε όλα τα οικονομοφντα άτομα υπάρχει ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο αβεβαιότθτασ ςχετικά με το αποτζλεςμα των 

ενεργειϊν τουσ.

120 Η τεχνολογία ςυντελεί μόνο ςτθν εξζλιξθ  των αναγκϊν

121 Ο ςυντελεςτισ ζδαφοσ ι γθ περιλαμβάνει τθ γεωγραφικι ζκταςθ, επιφάνεια, υπζδαφοσ, λίμνεσ, ποτάμια, 

κάλαςςεσ κακϊσ και τισ ιδιότθτεσ του εδάφουσ που είναι χριςιμεσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία.

122
Το ζδαφοσ πάνω ςτο οποίο χτίηεται ζνα εργοςτάςιο ι ζνα ςπίτι είναι παραγωγικόσ ςυντελεςτισ, όπωσ είναι και 

το ζδαφοσ πάνω ςτο οποίο φυτρϊνουν οι διάφορεσ καλλιζργειεσ.

123 Ο όροσ εξζλιξθ αναγκϊν αναφζρεται ςτθ διαφοροποίθςθ των αναγκϊν 

124
Καταναλωτικά είναι εκείνα τα αγακά  που μόνο μια φορά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό που 

ζχουν παραχκεί.

125
Ο καταμεριςμόσ των ζργων προχποκζτει ότι τα άτομα μποροφν να ανταλλάςςουν προϊόντα μεταξφ τουσ, ϊςτε 

να ικανοποιοφν όλεσ τισ ανάγκεσ τουσ.

126
Η ΚΠΔ δείχνει τισ μικροτερεσ ποςότθτεσ ενόσ προϊόντοσ που είναι δυνατό να παραχκοφν ςε μια οικονομία για 

κάκε δεδομζνθ ποςότθτα του άλλου προϊόντοσ.

127
Το Κράτοσ , ςτο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ δεν δθμιουργεί ροζσ χριματοσ και υπθρεςιϊν.

128
Για κακεμία από τισ ροζσ αγακϊν και παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και υπθρεςιϊν υπάρχει μια ίδιασ 

κατεφκυνςθσ  ροι χριματοσ.

129
Η ςχετικι ζλλειψθ αγακϊν είναι ςτθν πραγματικότθτα ζλλειψθ παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. Το πρόβλθμα αυτό 

είναι προςωρινό και δεν απαςχολεί όλεσ τισ κοινωνίεσ.

130
Το πρόβλθμα τθσ διανομισ των προϊόντων,ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ τθσ οικονομίασ του ενόσ ατόμου.

131 Ο όροσ οικονομικό κφκλωμα χαρακτθρίηει το ςφνολο των ςχζςεων που δθμιουργοφνται μεταξφ των βαςικϊν 

μονάδων ενόσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ, δθλ. των νοικοκυριϊν, των επιχειριςεων και του κράτουσ.

132
Όταν μεταβαίνουμε από ζνα ςθμείο τθσ ΚΠΔ ςε ζνα άλλο ςθμείο τθσ καμπφλθσ αυτό ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

παραγωγισ του ενόσ προϊόντοσ και  μείωςθ τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ του άλλου.

133
Ο όροσ οικονομικό κφκλωμα χαρακτθρίηει το ςφνολο των ςχζςεων που δθμιουργοφνται μεταξφ  νοικοκυριϊν 

και των επιχειριςεων.

134 Το πραγματικό κόςτοσ ενόσ ποδθλάτου  είναι  τα χριματα πο δίνουμε για να το αγοράςουμε.

135
Στο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ , οι ροζσ προϊόντων, παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, υπθρεςιϊν και 

χριματοσ είναι ςυνεχείσ και ζχουν τθν ίδια κατεφκυνςθ.

136 Αν θ παραγωγι τθσ οικονομίασ αντιςτοιχεί ςε ςθμείο κάτω από τθν καμπφλθ των παραγωγικϊν δυνατοτιτων 

τθσ, θ οικονομία αυτι  χρθςιμοποιεί τουσ παραγωγικοφσ τθσ ςυντελεςτζσ  πλιρωσ και αποδοτικά

137 Η ταχφτθτα με τθν οποία επζρχεται ο κορεςμόσ μιασ ανάγκθσ δεν διαφζρει από άτομο ςε άτομο.

138 Η μεγάλθ εξειδίκευςθ των ανκρϊπων ςε μία δραςτθριότθτα, ςτο πλαίςιο του καταμεριςμοφ των ζργων ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθ μειϊςθ τθσ παραγωγισ διότι μετατρζπει τθν εργαςία ςε ανιαρι απαςχόλθςθ.

139
Με τον όρο παραγωγικι διαδικαςία εννοοφμε όλουσ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο άνκρωποσ 

μεταςχθματίηει τθν φλθ, για να τθσ δϊςει μορφι χριςιμθ για τθ ηωι του.

140 Τθν οικονομία (ωσ επιςτιμθ) ενδιαφζρουν δεν ενδιαφζρουν οι οικονομικζσ ανάγκεσ, 

141
Το ςφνολο των γνϊςεων και ικανοτιτων που αποκτά ο άνκρωποσ με τθν μόρφωςθ και τθν εμπειρία 

ονομάηουμε  κεφάλαιο.

142

Η αφξθςθ τθσ παραγωγισ του ενόσ προϊόντοσ με ςυνεπαγόμενθ (αναγκαςτικι)  μείωςθ τθσ παραγωγισ του 

άλλου οφείλεται ςτο ότι, βραχυχρόνια, θ οικονομία ζχει δεδομζνουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ και δεδομζνθ 

τεχνολογία.

143 Το χαρακτθριςτικό των εργαλείων είναι ότι αποτελοφν καταναλωτικά αγακά.



144

Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ γίνεται ςυνικωσ θ υπόκεςθ ότι τα 

οικονομοφντα άτομα, δθλ. τα νοικοκυριά και οι επιχειριςεισ, ζχουν πλιρθ γνϊςθ των δεδομζνων που 

επικρατοφν.

145 Η ζννοια τθσ αγοράσ  περιορίηεται ςε ζνα γεωγραφικό χϊρο.

146
Για κακεμία από τισ ροζσ αγακϊν και παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και υπθρεςιϊν υπάρχει μια ίδιασ 

κατεφκυνςθσ  ροι χριματοσ.

147
Η Οικονομικι Επιςτιμθ μελετάει εκείνα τα αγακά που είναι αποτζλεςμα τθσ παραγωγικισ προςπάκειασ των 

ανκρϊπων.

148
Επίςθσ θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ μπορεί να οδθγιςει ςε ςυνδυαςμοφσ αγακϊν δεξιά τθσ 

ΚΠΔ.

149

Τα ςτοιχεία γθ, εργαςία, κεφάλαιο αποτελοφν ςυντελεςτζσ παραγωγισ μόνο όταν χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

παραγωγικι διαδικαςία όςο δεν χρθςιμοποιοφνται παραμζνουν (ι ονομάηονται)  «εν δυνάμει» παραγωγικοί 

ςυντελεςτζσ.

150 Χριμα  είναι ο,τιδιποτε  μπορεί να ανταλλαχκεί.

151 Η ουςία του οικονομικοφ προβλιματοσ βρίςκεται ςτθ ςχετικι ζλλειψθ ι ςτενότθτα των αγακϊν.

152
Ζνα αγακό να ανικει, πάντα,  ςε περιςςότερεσ από μια κατθγορίεσ π.χ μπορεί να είναι υλικό ςυγχρόνωσ 

καταναλωτό και κεφαλαιουχικό.

153
Κεφαλαιουχικά αγακά και επενδυτικά αγακά είναι διαφορετικζσ κατθγορίεσ παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν.

154
Άλλοι υποςτθρίηουν ότι θ επιχειρθματικότθτα είναι ζνα είδοσ εργαςίασ και, ςυνεπϊσ, περιλαμβάνεται ςτον 

οριςμό αυτοφ του  παραγωγικοφ ςυντελεςτι.

155
Η ΚΠΔ δείχνει τισ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ ενόσ προϊόντοσ που είναι δυνατό να παραχκοφν ςε μια οικονομία για 

κάκε δεδομζνθ ποςότθτα του άλλου προϊόντοσ.

156
Το χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των ςυντελεςτϊν παραγωγισ είναι ότι για κάκε χρονικι περίοδο και για κάκε 

οικονομία κεωροφνται απζριόριςτοι.

157
Το ςφνολο των γνϊςεων και ικανοτιτων που αποκτά ο άνκρωποσ με τθν μόρφωςθ και τθν εμπειρία 

ονομάηουμε ανκρϊπινο κεφάλαιο.

158
Στο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ, οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ που κατζχουν οι επιχειριςεισ ρζουν 

προσ τα νοικοκυριά.

159 Το χαρακτθριςτικό των εργαλείων είναι ότι αποτελοφν παραχκζντα μζςα παραγωγισ.

160
Καταναλωτά είναι εκείνα τα αγακά  που μόνο μια φορά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό που ζχουν 

παραχκεί.

161
Το ιδιωτικό αυτοκίνθτο μιασ οικογζνειασ είναι κεφαλαιουχικό αγακό, ενϊ το ίδιο αυτοκίνθτο, αν ανικει ςε μια 

εταιρεία είναι καταναλωτικό αγακό.


