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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Να διαπιστώσετε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες και να κυκλώσετε     
το Σ αν είναι σωστή ή το Λ αν είναι λανθασµένη: 
α) Οι επιθυµίες µας µετατρέπονται σε οικονοµικές ανάγκες όταν ικανοποιούνται µε τη 
χρησιµοποίηση εµπορευµάτων .        Σ       Λ    

β) Τα άτοµα ακολουθούν τη «µόδα» για να µιµηθούν τα άλλα άτοµα και όχι για να ξεχωρίζουν από 
τους υπολοίπους.           Σ       Λ    

γ) Η ανάγκη για να διασκεδάζουµε µε ορισµένο τρόπο ανήκει στις βιοτικές ανάγκες. Σ       Λ    
 

δ) Η δυνατότητα που έχουµε να αποκτήσουµε συγκεκριµένες ποσότητες από ένα εµπόρευµα ή από 
µια οµάδα εµπορευµάτων είναι η αγοραστική µας δύναµη.     Σ       Λ    
 

2. Ποια είναι τα δύο είδη δικαιωµάτων που συνδέονται µε την ιδιοκτησία και που αναφέρονται;                        
   

3. Ποια αγαθά χαρακτηρίζονται «αγαθά για κατανάλωση» και ποια «αγαθά για παραγωγή». Να 
αναφέρετε παραδείγµατα.    

 

4. Να δώσετε τους ορισµούς των ιδιωτικών και των δηµόσιων αγαθών.  
 

5. Με το κριτήριο της προέλευσης, σε ποια είδη ταξινοµούνται οι ανάγκες; Να αναφέρετε 
παραδείγµατα.      

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

2. Υπάρχουν δύο ειδών δικαιώµατα που συνδέονται µε την ιδιοκτησία: 
Το δικαίωµα κυριότητας και το δικαίωµα χρήσης. Όταν πωλούµε ένα αντικείµενο εκχωρούµε το 
δικαίωµα κυριότητας, ενώ όταν το νοικιάζουµε εκχωρούµε το δικαίωµα χρήσης. 
3. Τα αγαθά, τα χρησιµοποιούµε είτε για την άµεση ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών, είτε 
για την ικανοποίηση των αναγκών που δηµιουργούνται από την παραγωγή άλλων αγαθών. Το ψωµί 
είναι αγαθό που καλύπτει άµεσες ανθρώπινες ανάγκες. Το σιτάρι είναι αγαθό που καλύπτει 
ανθρώπινες ανάγκες αφού όµως µετασχηµατιστεί πρώτα σε αλεύρι και ψωµί. Το ψωµί είναι ένα 
αγαθό για κατανάλωση, ενώ το σιτάρι ένα αγαθό για την παραγωγή. 
Αγαθά για κατανάλωση είναι τα ρούχα που φοράµε, τα τρόφιµα, οι διάφορες προσωπικές 
υπηρεσίες (το κόψιµο των µαλλιών από τον κουρέα, λ.χ.), οι υπηρεσίες για διασκέδαση κ.τ.λ. Οι 
πρώτες ύλες που χρησιµοποιούµε για την παραγωγή προϊόντων, τα εργαλεία, οι µηχανές, οι 
υπηρεσίες που προσφέρονται σε επιχειρήσεις (π.χ., η διαφηµιστική εκστρατεία για την προώθηση 
των πωλήσεων µιας οδοντόκρεµας) είναι αγαθά για την παραγωγή. 
4. Ιδιωτικά αγαθά είναι εκείνα των οποίων η χρήση προφέρει ικανοποίηση σε ένα άτοµο ή σε µια 
οµάδα ατόµων (µια οικογένεια, µια παρέα φίλων) µε τον αποκλεισµό κάθε άλλον από τη χρήση 
τους. ∆ηµόσια είναι εκείνα τα αγαθά των οποίων η χρησιµοποίηση από ένα άτοµο ή οµάδα ατόµων 
δεν αποκλείει τη χρήση τους από άλλα άτοµα ή οµάδες. Η χρήση τους µπορεί να γίνεται χωρίς 
πληρωµή ή πληρώνοντας ένα συµβολικό αντίτιµο. 
5. Οι ανάγκες µπορούν να προκύπτουν είτε από τις άµεσες επιθυµίες των ανθρώπων (όπως π.χ. η 
ανάγκη για φαγητό, η ανάγκη για την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας), είτε από τις ανάγκες της 
παραγωγής: η κατασκευή ενός τραπεζιού που ικανοποιεί µια άµεση ανθρώπινη ανάγκη δηµιουργεί 



 

 

την ανάγκη για ξυλεία, εργαλεία, καρφιά, ξυλόκολλα κ.τ.λ. Η πώληση του τραπεζιού δηµιουργεί 
την ανάγκη της έκθεσή του σε κατάλληλο χώρο, της διαφήµισης κ.τ.λ. Οι άµεσες ανάγκες των 
ανθρώπων ονοµάζονται καταναλωτικές ανάγκες, ενώ οι ανάγκες που δηµιουργούνται από την 
παραγωγή και την εµπορία των εµπορευµάτων ονοµάζονται ανάγκες της παραγωγής. 

 
 
 


