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Παναγιώτης Φουτσιτζθς

Καιηγητθς, Οικονομολός ΠΕ 09

Κεφάλαιο Πρώτο: Βασικές Οικονομικές Έννοιες

Προτάσεις Σωστοφ Λάιους

1 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.

2 Τθν οικονομία ενδιαφζρουν οι οικονομικζσ ανάγκεσ, εκείνεσ, δθλαδι, που για τθν ικανοποίθςι 

τουσ χρθςιμοποιοφνται οικονομικά αγακά.

3 Το ψυγείο είναι υλικό, διαρκζσ και καταναλωτικό αγακό.

4 Κάκε μια οικονομικι ανάγκθ ξεχωριςτά υπόκειται ςε προςωρινό κορεςμό.

5 Οριςμζνα οικονομικά αγακά  είναι αποτζλεςμα τθσ παραγωγικισ προςπάκειασ των ανκρϊπων 

και άλλα τα βρίςκουμε ςτθ φφςθ.

6 Το κφριο χαρακτθριςτικό των οικονομικϊν αγακϊν είναι ότι βρίςκονται ςε απεριόριςτεσ 

ποςότθτεσ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ που ικανοποιοφν.

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

κτλ. τα αγακά αυτά ονομάηονται φυςικά οικονομικά αγακά.

8 Η παραγωγικι  διαδικαςία αναλαμβάνεται από τισ επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά.

9 Ο κορεςμόσ των οικονομικϊν αναγκϊν είναι μόνιμοσ.

10 Το πιεςτιριο του τυπογραφείου είναι υλικό, διαρκζσ και καταναλωτικό αγακό.

11 Η τεχνολογία ςυντελεί και ςτθν εξζλιξθ και ςτο πολλαπλαςιαςμό των αναγκϊν

12 Κεφαλαιουχικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία από τθν 

οποία παράγονται άλλα αγακά.

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

14 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.

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

ςυγχρόνωσ καταναλωτό και κεφαλαιουχικό.

16 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.

17 Πολλαπλαςιαςμόσ των αναγκϊν ςθμαίνει δθμιουργία νζων αναγκϊν.

18 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.

19 Απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ είναι θ ανκρϊπινθ προςπάκεια θ φφςθ (γθ 

και περιβάλλον) και τα εργαλεία.

20 Καταναλωτικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν άμεςθ ικανοποίθςθ των 

αναγκϊν των ανκρϊπων, δθλαδι για κατανάλωςθ.

21 Ο όροσ εξζλιξθ αναγκϊν αναφζρεται ςτθ διαφοροποίθςθ των αγακϊν που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν ικανοποίθςθ τθσ ίδιασ ανάγκθσ.

22 Η ταχφτθτα με τθν οποία επζρχεται ο κορεςμόσ μιασ ανάγκθσ είναι κζμα υποκειμενικό, δθλαδι 

διαφζρει από άτομο ςε άτομο.

23 Το ίδιο αγακό δεν μπορεί να ανικει ςε δφο κατθγορίεσ, ανάλογα με το ςκοπό τθσ χριςθσ του κα 

είναι π.χ. πάντα καταναλωτικό ι πάντα κεφαλαιουχικό.

24 Η μίμθςθ  ςυντελεί μόνο ςτθ δθμιουργία νζων αναγκϊν.

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

ςκοπό που ζχουν παραχκεί.

26 Τα κεφαλαιουχικά αγακά ονομάηονται και επενδυτικά.
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27 Η ζννοια τθσ αγοράσ περιορίηεται ςε ζνα γεωγραφικό χϊρο χωρίσ να  περιλαμβάνει τα μζςα με 

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

28 Κεφαλαιουχικά είναι εκείνα τα αγακά που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ για τον 

ίδιο ςκοπό, χωρίσ να μεταβλθκεί θ φυςικι τουσ υπόςταςθ.

29 Υπάρχουν οικονομικζσ ανάγκεσ που δεν υπόκεινται ςε προςωρινό κορεςμό.

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

και δεν αποτελοφν αντικείμενο μελζτθσ τθσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ.

31 Το ψυγείο ενόσ νοικοκυριοφ είναι υλικό, διαρκζσ και κεφαλαιουχικό αγακό.

32 Η Οικονομικι Επιςτιμθ μελετάει και τα ελεφκερα αγακά και εκείνα τα αγακά που είναι 

αποτζλεςμα τθσ παραγωγικισ προςπάκειασ των ανκρϊπων.

33 Οι οικονομικζσ ανάγκεσ ωσ ςφνολο είναι περιοριςμζνεσ.

34 Τθν οικονομία ενδιαφζρουν και οι οικονομικζσ και οι ψυχολογικζσ ανάγκεσ των ατόμων.

35 Ζνα βιβλίο ςτο ςπίτι μασ είναι καταναλωτικό αγακό, ενϊ το ίδιο βιβλίο αν ανικει ςτθ 

βιβλιοκικθ ενόσ πανεπιςτθμίου, είναι κεφαλαιουχικό αγακό.

36 Καταναλωτικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία από τθν 

οποία παράγονται άλλα αγακά.

37 Το ιδιωτικό αυτοκίνθτο μιασ οικογζνειασ είναι κεφαλαιουχικό αγακό, ενϊ το ίδιο αυτοκίνθτο, 

αν ανικει ςε μια εταιρεία είναι καταναλωτικό αγακό.

38 Καταναλωτά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν άμεςθ ικανοποίθςθ των 

αναγκϊν των ανκρϊπων, δθλαδι για κατανάλωςθ.

39 Το κφριο χαρακτθριςτικό των οικονομικϊν αγακϊν είναι ότι βρίςκονται ςε περιοριςμζνεσ 

ποςότθτεσ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ που ικανοποιοφν.

40 Η διαφιμιςθ ςυμβάλλει μόνο ςτον πολλαπλαςιαςμό των αναγκϊν.

41 Το πρόβλθμα τθσ διανομισ των προϊόντων ζχει νόθμα και ςτθν περίπτωςθ τθσ οικονομίασ του 

ενόσ ατόμου.

42 Το ςφνολο των  προϊόντων που διακζτει κάκε οικονομία, μζςα ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι 

περίοδο  δείχνει τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ οικονομίασ.

43 Το πρόβλθμα τθσ διανομισ των προϊόντων, δεν ζχει ζννοια ςτθν περίπτωςθ τθσ οικονομίασ του 

ενόσ ατόμου.

44 Ζνα βιβλίο ςτο ςπίτι μασ είναι καταναλωτό αγακό, ενϊ το ίδιο βιβλίο αν ανικει ςτθ βιβλιοκικθ 

ενόσ πανεπιςτθμίου, είναι κεφαλαιουχικό αγακό.

45 Ο κορεςμόσ των οικονομικϊν αναγκϊν είναι προςωρινόσ.

46 Πολλαπλαςιαςμόσ των αναγκϊν ςθμαίνει δθμιουργία νζων προϊόντων.

47 Η Οικονομικι Επιςτιμθ μελετάει εκείνα τα αγακά που είναι αποτζλεςμα τθσ παραγωγικισ 

προςπάκειασ των ανκρϊπων.

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

49 Η ταχφτθτα με τθν οποία επζρχεται ο κορεςμόσ μιασ ανάγκθσ είναι κζμα αντικειμενικό , δθλαδι 

δεν διαφζρει από άτομο ςε άτομο.

50 Οι οικονομικζσ ανάγκεσ ωσ ςφνολο είναι απεριόριςτεσ ι ακόρεςτεσ.

51 Σε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, όςο μειϊνεται 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.

52 Ο όροσ εξζλιξθ αναγκϊν αναφζρεται ςτθ διαφοροποίθςθ των αναγκϊν.

53 Με τον όρο παραγωγικζσ δυνατότθτεσ  εννοοφμε όλουσ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο 

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

54 Η ςοκολάτα είναι υλικό, καταναλωτό και κεφαλαιουχικό αγακό.

55 Η ςοκολάτα είναι υλικό, καταναλωτό και καταναλωτικό αγακό.
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56 Διαρκι είναι εκείνα τα αγακά που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ για τον ίδιο 

ςκοπό, χωρίσ να μεταβλθκεί θ φυςικι τουσ υπόςταςθ.

57 Τα διαρκι αγακά ονομάηονται και επενδυτικά.

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

αποτελοφν και αυτά αντικείμενο μελζτθσ τθσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ.

59 Η παραγωγικι  διαδικαςία αναλαμβάνεται από τισ επιχειριςεισ.

60 Η τεχνολογία ςυντελεί μόνο ςτθν εξζλιξθ των αναγκϊν.

61 Ζνα αγακό να ανικει, πάντα ςε  μια κατθγορία  π.χ δεν μπορεί να είναι υλικό και ςυγχρόνωσ 

καταναλωτό και κεφαλαιουχικό.

62 Η μίμθςθ  ςυντελεί ςτθ δθμιουργία νζων αναγκϊν.

63 Η ηιτθςθ των αγακϊν είναι αποτζλεςμα τθσ ςυμπεριφοράσ των ανκρϊπων, ςτθν προςπάκειά 

τουσ να ικανοποιιςουν τισ πολλζσ και διάφορεσ επικυμίεσ τουσ.

64 Καταναλωτά είναι εκείνα τα αγακά  που μόνο μια φορά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το 

ςκοπό που ζχουν παραχκεί.

65 Η διαφιμιςθ ςυμβάλλει ςτον πολλαπλαςιαςμό των αναγκϊν.

66 Η ηιτθςθ των αγακϊν είναι αποτζλεςμα τθσ ςυμπεριφοράσ των ανκρϊπων, ςτθν προςπάκειά 

τουσ να ικανοποιιςουν τισ πολλζσ και διάφορεσ ανάγκεσ τουσ.

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

ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο  δείχνει τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ οικονομίασ.

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

κτλ. Τα αγακά αυτά ςυνικωσ ονομάηονται ελεφκερα αγακά.

69 Το ιδιωτικό αυτοκίνθτο μιασ οικογζνειασ είναι καταναλωτικό αγακό, ενϊ το ίδιο αυτοκίνθτο, αν 

ανικει ςε μια εταιρεία είναι κεφαλαιουχικό αγακό.


