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Ερωτήσεις – Απαντήσεις           Ενότητες 1-5 
1. Ποιο είναι το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας; 

Απάντηση: Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (ή της Οικονομικής Επιστήμης) είναι η 

μελέτη  

των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία.  

2.   Ποια είναι τα οικονομικά προβλήματα που απασχολούν κάθε κοινωνία; 

Απάντηση (i) Ποια προϊόντα παράγονται σε μια κοινωνία και σε τι ποσότητες, (σε μια 

ορισμένη χρονική περίοδο, π .χ. ένα έτος);  

(ii) Με ποιον τρόπο παράγονται αυτά τα προϊόντα;  

(iii) Πώς γίνεται η διανομή των προϊόντων στα μέλη της κοινωνίας;  

(iv) Πώς μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων πώς δηλαδή ανα- 

πτύσσεται η οικονομία μιας κοινωνίας;  

3. Ποια οικονομία ονομάζεται « οικονομία Ρ. Κρούσου»; 

Απάντηση Οικονομία ενός ατόμου (υποθετική – φανταστική κοινωνία) 

4. Ποιο πρόβλημα δεν απασχολεί μια οικονομία τύπου Ρ. Κρούσου; 

Απάντηση Το τρίτο, της διανομής των προϊόντων, δεν έχει έννοια στην περίπτωση της 

οικονομίας του ενός ατόμου. Ότι παράγει ο Κρούσος με τα διαθέσιμα υλικά ανήκει σε 

αυτόν διότι δεν υπάρχει άλλο άτομο  

5. Ποιο στοιχείο διαφοροποιεί την οικονομία Ρ. Κρούσου και την κάνει εξαιρετικά 

απλή; 

Απάντηση Η οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου περιέχει ένα στοιχείο που την κάνει 

εξαιρετικά απλή και διαφορετική από τις σύγχρονες οικονομίες. Το στοιχείο αυτό είναι ότι 

όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από το ίδιο άτομο. Αντίθετα, στις σύγχρονες οικονομίες 

εκατομμύρια άτομα παίρνουν ταυτόχρονα, αλλά χωριστά τις δικές τους αποφάσεις και το 

αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων προκύπτει μέσω πολύπλοκων μηχανισμών  

6. Ποιες είναι οι ιδιότητες των οικονομικών αναγκών; 

Απάντηση α) Εξέλιξη :  Ο όρος εξέλιξη αναφέρεται στη διαφοροποίηση των αγαθών που 

χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση της ίδιας ανάγκης.  

β) Πολλαπλασιασμός :Πολλαπλασιασμός των αναγκών σημαίνει δημιουργία νέων αναγκών.  

γ) Ο κορεσμός : Σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός 

συγκεκριμένου αγαθού που χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση μιας ανάγκης, τόσο η 



ένταση αυτής της ανάγκης μειώνεται, ώσπου επέρχεται πλήρης ικανοποίηση ή κορεσμός. 

Αυτός ο κορεσμός είναι προσωρινός.  

7.  Ποιοι  λόγοι συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών ;  

Απάντηση 1. Η τεχνολογία. Αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου είναι η συνεχής 

ανακάλυψη νέων προϊόντων. Από τα νέα αυτά προϊόντα, άλλα καλύπτουν περισσότερο 

ικανοποιητικά τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες και άλλα δημιουργούν νέες ανάγκες, 

2. Η μίμηση. Η έμφυτη τάση των ανθρώπων να μιμούνται τους άλλους συντελεί στη  

δημιουργία νέων αναγκών 

3. Η συνήθεια. Η τάση των ανθρώπων να ζητούν την επανάληψη μιας απόλαυσης από τη 

χρησιμοποίηση ενός αγαθού οδηγεί τελικά στην ανάγκη γι' αυτό το αγαθό. Οι άνθρωποι 

συνηθίζουν εύκολα σε νέα προϊόντα, όταν τα χρησιμοποιήσουν αρκετές φορές. Ακούμε 

συχνά την έκφραση "το συνήθισα και μου έγινε ανάγκη".  

4. Η διαφήμιση. Η διαφήμιση επιδρά ψυχολογικά στον καταναλωτή και του δημιουργεί  

την επιθυμία απόκτησης αγαθών, δηλαδή δημιουργία αναγκών που διαφορετικά δε θα υ- 

πήρχαν. Η τεράστια ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κυρίως η τηλεόραση έ- 

δωσαν στη διαφήμιση τη δυνατότητα να πλησιάσει τον καταναλωτή, ανεξάρτητα από ηλι- 

κία, και να του "επιβάλει" νέα προϊόντα, αυξάνοντας τις ανάγκες του και οδηγώντας τον  

σε «υπερκατανάλωση".  

 

8.  Ποια είναι τα είδη των οικονομικών αγαθών; 

(i) Υλικά και Άυλα αγαθά ή Υπηρεσίες  

Τα αγαθά μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή. Έχουμε υλικά αγαθά, όπως τα τρό- 

φιμα και τα ρούχα, και άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, όπως ένα μουσικό κομμάτι, μια διάλεξη.  

Στα άυλα αγαθά περιλαμβάνονται και διάφορες καταστάσεις ή μορφές ενέργειας, όπως η  

θερμότητα το χειμώνα, το φως το βράδυ. 

 (ii) Διαρκή και Καταναλωτά Αγαθά  

Μια άλλη διάκριση είναι σε διαρκή και σε καταναλωτά. Διαρκή είναι εκείνα που μπο- 

ρούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να μεταβληθεί η φυ- 

σική τους υπόσταση. Π.χ. τα έπιπλα, τα ρούχα, τα αυτοκίνητα, κτλ. Καταναλωτά είναι ε- 

κείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που έχουν παρα- 

χθεί. Π.χ. τα τρόφιμα, τα καυσόξυλα, η βενζίνη, τα τσιγάρα κτλ.  

(ii) Κεφαλαιουχικά και Καταναλωτικά Αγαθά  

Μία πολύ σημαντική διάκριση των αγαθών είναι σε κεφαλαιουχικά (ή επενδυτικά) και  

σε καταναλωτικά. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στην πα- 



ραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά. Π.χ. Το τρακτέρ που χρη- 

σιμοποιείται στην αγροτική παραγωγή, ο αργαλειός που χρησιμοποιείται για την παραγω- 

γή υφάσματος, το κτίριο ενός εργοστασίου. Γενικά, κεφαλαιουχικά αγαθά είναι τα μηχανή- 

ματα, τα κτίρια, τα εργαλεία, οι δρόμοι, τα πλοία, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ- 

ματος, κτλ. Καταναλωτικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικα- 

νοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, δηλαδή για κατανάλωση. Π.χ. Τα πορτοκάλια, η  

γραβάτα, το στερεοφωνικό κτλ.  

9.  Τι εννοούμε με τον όρο αγορά; 

Απάντηση: Η έννοια της αγοράς δεν περιορίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο, αλλά 

περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μέσα με  

τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αγοραπωλησία και όλους τους σχετικούς χώρους.  

 


