
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 
1. Ως επιχειρηµατικότητα εννοούν την ικανότητα που έχουν ορισµένοι άνθρωποι να 
διαβλέπουν κέρδος σε διάφορες οικονοµικές δραστηριότητες και να αναλαµβάνουν να 
συνδυάσουν τους άλλους τρεις συντελεστές, για να γίνει η παραγωγή. 
Με τον όρο παραγωγική διαδικασία εννοούµε όλους τους τρόπους µε τους οποίους ο 
άνθρωπος µετασχηµατίζει την ύλη, για να της δώσει µορφή χρήσιµη για τη ζωή του. 
Στη σύγχρονη εποχή κάθε άτοµο συνήθως απασχολείται στην παραγωγή ενός µόνο 
προϊόντος (ή ακόµη και ενός µέρους κάποιου προϊόντος), ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει 
πολλά προϊόντα, στην παραγωγή των οποίων δε συµµετέχει. Το φαινόµενο αυτό 
ονοµάζουµε καταµερισµό έργων ή της εργασίας. 
Κάθε αντικείµενο που είναι γενικά αποδεκτό ως µέσο συναλλαγής των αγαθών, επέχει 
θέση χρήµατος. Χρήµα, δηλαδή, είναι ο,τιδήποτε η κοινωνία αποδέχεται ως γενικό 
µέσο ανταλλαγής. 
 

2. Πρέπει όµως να γίνουν δύο σχόλια: Πρώτο, ότι οι ροές είναι συνεχείς, δηλαδή 
συµβαίνουν σε κάθε χρονική στιγµή. ∆εύτερο, ότι οι ροές αυτές δεν έχουν πάντοτε το 
ίδιο µέγεθος, δηλαδή ο όγκος των συναλλαγών µπορεί να µεταβάλλεται, καθώς η 
παραγωγική δραστηριότητα αυξάνεται ή µειώνεται. 

 

3. Η µίµηση. Η έµφυτη τάση των ανθρώπων να µιµούνται τους άλλους συντελεί στη 
δηµιουργία νέων αναγκών. Για παράδειγµα, η κατανάλωση χριστουγεννιάτικων 
δέντρων στη χώρα µας είναι αποτέλεσµα µίµησης εθίµου άλλης χώρας. 
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. Γενικά το κόστος ευκαιρίας όχι µόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά συνήθως είναι 
αυξανόµενο. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου 
κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. 
Καθώς αυξάνεται και η παραγωγή ενός αγαθού (π.χ. όπλων), αποσπώνται από την 
παραγωγή άλλων αγαθών (π.χ. ψωµιού) συντελεστές που είναι όλο και λιγότερο 
κατάλληλοι για την παραγωγή του πιο πάνω αγαθού (όπλων). Απαιτούνται, δηλαδή, 
ολοένα και περισσότερες µονάδες από τα άλλα αγαθά για την παραγωγή κάθε επιπλέον 
µονάδας του συγκεκριµένου αγαθού, πράγµα που σηµαίνει αυξανόµενο κόστος 
ευκαιρίας 

 

5. Στην χώρα Α είναι περισσότερο συµφέρουσα η παραγωγή του Χ γιατί απαιτείται η 
θυσία µόνο τριών µονάδων Ψ (έναντι πέντε στη χώρα Β) για την παραγωγή µιας 
µονάδας Χ. 
Στην χώρα Β είναι περισσότερο συµφέρουσα η παραγωγή του Ψ γιατί απαιτείται η 
θυσία µόνο 1/5 µονάδας Χ (έναντι 1/3 στη χώρα Β) για την παραγωγή µιας µονάδας Ψ. 
 


