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2. Προϊόντα ή Οικονομικά Αγαθά
Αγαθά είναι τα μέσα που ικανοποιούν άμεσα ή έμμεσα τις ανάγκες των ανθρώπων.
Ανάγκη είναι το δυσάρεστο αίσθημα μιας έλλειψης που εκδηλώνεται με την επιθυμία
ικανοποίησης της.

Τα αγαθά μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δυο βασικές κατηγορίες:

ΑΓΑΘΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Αγαθά που είναι αποτέλεσμα
παραγωγικής προσπάθειας

ΔΕ

ΙΓ

ΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑ
Τα αγαθά που βρίσκονται σε
απεριόριστες ποσότητες στη
φύση. Δεν παράγονται και δεν
έχουν τιμή

ΥΛΙΚΑ
Έχουν υλική
υπόσταση

ΑΫΛΑ η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δεν έχουν υλική
υπόσταση

ΔΙΑΡΚΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΑ
Τα χρησιµοποιούµε µία
φορά
(π.χ. τσιγάρα)

Τα χρησιµοποιούµε
περισσότερες από µΙα
φορές
(π.χ. ρούχα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΑ
Χρησιµοποιούνται
στη παραγωγική.
διαδικασία

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
χρησιµοποιούνται για
την άµεση ικανοποΙηση
αναγκών

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
Σελίδα 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Η Αγορά
Αγορά είναι όλα τα μέσα με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αγοραπωλησία και όλοι οι
σχετικοί χώροι.
Οικονομικό κύκλωμα

ΔΕ

ΙΓ

ΜΑ

Οικονομικό κύκλωμα απεικονίζει τις σχέσεις μεταξύ των φορέων της οικονομικής δραστηριότητας:

Αρχίζοντας από τα νοικοκυριά, βλέπει κανείς μια συνεχή ροή υπηρεσιών, παραγωγικών
συντελεστών από τα νοικοκυριά, μέσω της αγοράς συντελεστών, στις επιχειρήσεις οι οποίες
επίμονα ζητούν παραγωγικούς συντελεστές.
Ως αντιστάθμισμα αυτών, οι επιχειρήσεις πληρώνουν τους παραγωγικούς συντελεστές και
έτσι τα νοικοκυριά αποκτούν κάποιο εισόδημα. Το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους,
τα νοικοκυριά το δαπανούν για την αγορά των προϊόντων που προσφέρουν οι επιχειρήσεις
σ' αυτά, ενώ οι επιχειρήσεις, από τη προσφορά και εν συνεχεία αγορά των προϊόντων τους
από τους καταναλωτές, εισπράττουν τα χρήματα που οι τελευταίοι δαπάνησαν. Μεταξύ των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών παρεμβαίνει το κράτος. Το κράτος επιβάλλει φόρους στα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και με τα έσοδα αυτά προβαίνει σε διάφορες παροχές στα
νοικοκυριά (π.χ. επιδόματος) και σε διάφορες επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις (π.χ.
επιδοτήσεις στις εξαγωγές).
Στο οικονομικό κύκλωμα υπάρχουν δύο αντΙθετες κυκλικές ροές: μΙα πραγματική και μια
χρηματική .



Στην πραγματική ροή υπάρχει διοχέτευση παραγωγικών συντελεστών από τα
νοικοκυριά στις επιχειρήσεις και εν συνεχεΙα μετατροπή αυτών σε οικονομικά αγαθά,
τα οποία μέσω της αγοράς προϊόντων φτάνουν στα χέρια των καταναλωτών.
Στην χρηματική ροή, αντίθετα, υπάρχει διακίνηση του χρήματος από τις επιχειρήσεις
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