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Παλαγηώηες Φοσηζηηδής 

Καζεγεηής, Οηθολοκοιόγος ΠΔ09 

 

Μάζεκα Αρτές Οηθολοκηθής Θεωρίας, Γ΄ Λσθείοσ 

 

Δρωηήζεης 

Βαζηθές Οηθολοκηθές Έλλοηες 

 

      1.  Δηζαγωγή 
1. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο;  

2. ε πνην νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαιείηαη λα απαληήζεη ε Πνιηηηθή Οηθνλνκία; Ή Πνηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κειεηά ε Πνιηηηθή Οηθνλνκία;  

2. Οηθολοκία ηοσ Ροβηλζώλα Κρούζοσ 
1. Πνην απφ ηα ηέζζεξα πξνβιήκαηα πνπ κειεηά ε Οηθνλνκηθή Επηζηήκε δελ ελδηαθέξεη κία 

νηθνλνκία ηχπνπ Ρνβηλζψλα Κξνχζνπ;  

3. Οη αλάγθες 
1. Γηα πνην ιφγν δεηνχλ νη άλζξσπνη αγαζά; 

2. Πνηεο αλάγθεο ελδηαθέξνπλ ηελ Οηθνλνκηθή Επηζηήκε;  

3. Πνηεο αλάγθεο νλνκάδνληαη νηθνλνκηθέο;  
4. Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ησλ αλαγθψλ;  

5. ε ηη αλαθέξεηαη ν φξνο «εμέιημε ησλ αλαγθψλ»;  

6. Ση ζεκαίλεη πνιιαπιαζηαζκφο αλαγθψλ;  
7. Με πνηνπο ηξφπνπο έρνπκε αχμεζε ησλ αλαγθψλ;  

8. Πψο ε ηερλνινγία/κίκεζε/ζπλήζεηα/δηαθήκηζε δεκηνπξγνχλ λέεο αλάγθεο;  

9. Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη νη αλάγθεο ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλφ θνξεζκφ;  

4.Προϊόληα ή Οηθολοκηθά Αγαζά 
1. Πνηα αγαζά νλνκάδνληαη ειεχζεξα θαη πνηα νηθνλνκηθά αγαζά ή πξντφληα ή εκπνξεχκαηα;  

2. Πνην είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ;  

3. Πψο ηαμηλνκνχληαη ηα νηθνλνκηθά αγαζά;  
4. Πνηα θξηηήξηα ρξεζηκνπνηνχκε θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ;  

5. Πνηα αγαζά νλνκάδνληαη πιηθά θαη πνηα άπια ή ππεξεζίεο;  

6. Πνηα αγαζά νλνκάδνληαη δηαξθή θαη πνηα θαηαλαισηά;  

7. Πνηα αγαζά νλνκάδνληαη θεθαιαηνπρηθά θαη πνηα θαηαλαισηηθά;  
8. Είλαη δπλαηφ έλα αγαζφ λα αλήθεη ζε παξαπάλσ απφ κία θαηεγνξία ηαμηλφκεζεο;  

5. Αγορά 
1. Ση νλνκάδεηαη αγνξά;  

7. Παραγωγηθές δσλαηόηεηες ηες Οηθολοκίας 
1.Ση είλαη νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο κηαο νηθνλνκίαο; 

6. σληειεζηές παραγωγής 
1. Πνηαο δηαδηθαζίαο είλαη απνηέιεζκα ηα νηθνλνκηθά αγαζά ή πξντφληα; Απφ πνηνπο 

αλαιακβάλεηαη απηή ε δηαδηθαζία;  

2. Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν παξαγσγηθή δηαδηθαζία;  

3. Ση είλαη ηα παξαρζέληα κέζα παξαγσγήο; Ή πνην είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εξγαιείσλ;  
4. Ση θαη πνηνη είλαη νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο;  

5. Ση είλαη ν ζπληειεζηήο παξαγσγήο εξγαζία/έδαθνο/θεθάιαην;  

6. Ση νλνκάδνπκε «αλζξψπηλν θεθάιαην»; Με πνην ζπληειεζηή παξαγσγήο ζρεηίδεηαη;  
7. Ση ζα πξέπεη λα ζπκβεί γηα λα ζεσξεζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο;  

8. Έλα αρξεζηκνπνίεην ζηξέκκα γεο είλαη παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο;  
9. Πνην ζηνηρείν πξνζζέηνπλ σο ηέηαξην παξαγσγηθφ ζπληειεζηή πνιινί νηθνλνκνιφγνη;  

10. Ση είλαη ε «επηρεηξεκαηηθφηεηα»; Ση ζεσξνχλ φηη είλαη απηνί πνπ δελ ηελ δέρνληαη σο 

παξαγσγηθφ ζπληειεζηή;  

11. Πνην είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο;  
12. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ζρεηηθή ζηελφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ;  
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7. Σο θύρηο οηθολοκηθό πρόβιεκα 

1. Πνην είλαη ην θχξην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη θάζε θνηλσλία;  
2. ρνιηάζηε/δηθαηνινγήζηε ηνλ πξνζδηνξηζκφ «ζρεηηθή έιιεηςε ή ζρεηηθή ζηελφηεηα» ησλ 

αγαζψλ, φηαλ θάλνπκε ιφγν γηα ην θχξην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη θάζε 

θνηλσλία.  

3. Πψο πξνζπαζνχλ νη άλζξσπνη λα μεπεξάζνπλ ηελ ζρεηηθή έιιεηςε ησλ αγαζψλ;  
4. Ση ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε ζρεηηθή έιιεηςε ησλ αγαζψλ;  

5. Πψο ζα ήηαλ ε θνηλσλία αλ ηα αγαζά βξίζθνληαλ ζε απφιπηε αθζνλία θαη έπεθηαλ σο «κάλλα 

εμ νπξαλνχ»;  

8. Κακπύιε Παραγωγηθώλ Γσλαηοηήηωλ 

1. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε θακπχιε παξαγσγηθψλ 

δπλαηνηήησλ;  
2. Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη ε νηθνλνκία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί νξζνινγηθά ηνπο παξαγσγηθνχο 

ζπληειεζηέο;  

3. χκθσλα κε ηελ ΚΠΔ, ηη ζπλεπάγεηαη ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν ε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ελφο 

πξντφληνο;  
4. ε έλα δηάγξακκα φπνπ παξηζηάλεηαη ε ΚΠΔ πψο ραξαθηεξίδεηαη ην ζεκείν (ζπλδπαζκφ 

αγαζψλ) πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο θακπχιεο θαη ησλ αμφλσλ/πάλσ ζηελ ΚΠΔ/δεμηά ηεο ΚΠΔ;  

5. Ση είλαη ε ΚΠΔ;  
6. Πψο είλαη δπλαηφ κηα νηθνλνκία λα πεηχρεη ζπλδπαζκνχο αγαζψλ δεμηά ηεο ΚΠΔ;  

9. Έλλοηα ηοσ Κόζηοσς 

1. Ση απνηέιεζκα έρεη ζηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ ε ζρεηηθή ζηελφηεηα ησλ π/ζ;  
2. Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ θφζηνπο;  

3. Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο ή ελαιιαθηηθνχ θφζηνπο;  

4. Πνηα είλαη ζπλήζσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελαιιαθηηθνχ θφζηνπο ή θφζηνπο επθαηξίαο θαηά 

κήθνο ηεο ΚΠΔ; Πνπ νθείιεηαη απηή ε ζπκπεξηθνξά;  
5. Ση ζπλέπεηεο έρεη ζην θφζηνο επθαηξίαο (πψο ην επεξεάδεη) ην φηη φινη νη π/ζ δελ είλαη εμίζνπ 

θαηάιιεινη ζηελ παξαγσγή φισλ ησλ αγαζψλ;  

6. Πνπ νθείιεηαη ην θαηλφκελν φηη γηα ηελ παξαγσγή θάζε επηπιένλ κνλάδαο ελφο αγαζνχ 
απαηηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο απφ ηα άιια αγαζά;  

7. Ση ζρέζε ππάξρεη κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη ρξεκαηηθνχ θφζηνπο; Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα  

10. Καηακερηζκός ηωλ έργωλ 

1. Γηαηί ζε παιαηφηεξεο επνρέο νη αληαιιαγέο πξντφλησλ κεηαμχ λνηθνθπξηψλ ήηαλ 
πεξηνξηζκέλεο;  

2. Ση νλνκάδνπκε θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ ή ηεο εξγαζίαο;  

3. Ση αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο;  
4. Γηαηί ν θαηακεξηζκφο ησλ έξγσλ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο; Ή 

πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ έξγσλ;  

5. Ση ζπλέπεηεο/απνηέιεζκα έρεη ζηελ παξαγσγή ην λα απαζρνιείηαη θάζε άηνκν ζηελ παξαγσγή 
ελφο πξντφληνο ( ή αθφκε ελφο κέξνπο πξντφληνο);  

6. Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα (ζεηηθά/αξλεηηθά) ηεο κεγάιεο εμεηδίθεπζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο;  

7. Ση πξνυπνζέηεη ε αλάπηπμε ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ έξγσλ;  
8. Καζψο αλαπηχζζεηαη ν θαηακεξηζκφο ησλ έξγσλ ηη είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα δπζρεξάλεη ηελ 

αληαιιαγή κεηαμχ ησλ αηφκσλ; Πσο αληηκεησπίδεηαη απηφ ην πξφβιεκα;  

11. Χρήκα 
1. Ση είλαη ρξήκα; Ση επέθεξε ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ;  

2. Πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμχ ησλ ξνψλ/θπθινθνξίαο πξντφλησλ θαη ρξήκαηνο;  

12. Οηθολοκηθό Κύθιωκα 
1. Ση ραξαθηεξίδεη ν φξνο νηθνλνκηθφ θχθισκα;  

2. Ση  πεξηιακβάλεη ην νηθνλνκηθφ θχθισκα; Δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε  

3. Πνηα ζρφιηα/παξαηεξήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηελ εμήγεζε/παξνπζίαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θπθιψκαηνο;  

13. Αβεβαηόηεηα ζηελ Οηθολοκηθή Εωή 
1. Πνηα αβεβαηφηεηα επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ;  



panagiotis foutsitzis

2. Πψο ε αβεβαηφηεηα επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ νηθνλνκνχλησλ αηφκσλ;  

3. ρνιηάζηε ηελ πξφηαζε: Σα νηθνλνκνχληα άηνκα φηαλ απνθαζίδνπλ δελ βαζίδνληαη ζηελ 
βεβαηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο αιιά ζηηο πξνζδνθίεο πνπ ηα άηνκα δηακνξθψλνπλ γηα ην 

απνηέιεζκα ησλ πξάμεψλ ηνπο  

14. Πιεροθορίες 
1. Πνηεο ππνζέζεηο θάλνπκε ζρεηηθά κε ηε γλψζε/πιεξνθνξίεο ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ;  

2. Ση ελλννχλ νη νηθνλνκνιφγνη φηαλ ιέλε: «Δελ ππάξρεη δσξεάλ γεχκα»;  

 


