
Κώστας Καραμπάσης 
Οικονομολόγος 

Βασικές Έννοιες Οικονομίας 

 Κάθε κοινωνία, από τις  πρώτες ακόμη κοινωνίες ανθρώπων βρίσκεται 

αντιμέτωπη με ερωτήματα, οι απαντήσεις στα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την 

ίδια την επιβίωση και ευημερία της. Τέτοια ερωτήματα έχουν να κάνουν με το ποια 

είδη πρέπει να παράγει η κοινωνία, σε τι ποσότητες, πως αυτά τα είδη θα μοιραστούν 

στα μέλη της αλλά και τι μπορεί να κάνει, αυτή η κοινωνία ανθρώπων, για να αυξήσει 

την παραγωγή των απαραίτητων (και όχι απαραίτητων) αυτών ειδών. 

 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα που κάθε κοινωνία αντιμετωπίζει σε όλη την 

ιστορία των ανθρώπων είναι ότι τα είδη που παράγονται δεν επαρκούν για να 

καλύψουν απόλυτα τις ανάγκες όλων των μελών της. 

 Όπως καταλαβαίνει κανείς, οι παραπάνω διατυπώσεις, έχουν πολλά σημεία 

που χρειάζονται διευκρίνιση και η ερμηνεία τους δεν είναι μόνο μια. Για παράδειγμα 

όταν λέμε ότι τα αγαθά δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των μελών της 

κοινωνίας, τι εννοούμε; Ποιες είναι δηλαδή οι ανάγκες μιας κοινωνίας; Είναι ίδιας 

βαρύτητας η ανάγκη για τροφή με την ανάγκη για ένα κινητό τηλέφωνο νέας 

τεχνολογίας; 

 Επειδή δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις σε ερωτήματα όπως το 

προηγούμενο, είναι φανερό ότι η Οικονομία δεν είναι μια θετική επιστήμη, όπως τα 

Μαθηματικά ή η Φυσική. Στα Μαθηματικά τα προβλήματα τίθενται και οι απαντήσεις 

είναι (συνήθως) πολύ συγκεκριμένες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι για μένα 1+1=2 

ενώ για κάποιον φίλο μου 1+1=3. Στην Οικονομία οι απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα 

επιλογών μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Για μένα πιθανώς η ανάγκη για 

iphone να είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη μου για διακοπές σε ένα καλό 

ξενοδοχείο, ενώ για κάποιο φίλο μου να ισχύει το ανάποδο. 

 Για λόγους όπως ο παραπάνω η Οικονομία εντάσσεται στις Κοινωνικές 

Επιστήμες, όπως η Κοινωνιολογία, η Ιστορία, η Νομική και άλλες. Αυτό συμβαίνει και 

γιατί οι οικονομικές αποφάσεις πολλών ξεχωριστών ατόμων, διαμορφώνουν την 

πορεία της οικονομίας μιας χώρας ή και ολόκληρου του πλανήτη. 

 Η σημασία των Οικονομικών Επιστημών είναι μάλλον αυτονόητη. Η ευημερία 

των πολιτών όλων των χωρών του πλανήτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

πορεία οικονομικών μεγεθών. Για παράδειγμα η ύφεση των προηγούμενων χρόνων 

στη χώρα μας, οδήγησε σε σοβαρές ελλείψεις σε βασικές κρατικές υποδομές (υγεία, 

παιδεία, ασφάλεια), στην κατάρρευση του επιπέδου ζωής της μεγάλης πλειοψηφίας 

του λαού μας αλλά και στην απώλεια, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ανθρώπινων ζωών. 

 Επειδή τα ζητήματα της Οικονομικής Επιστήμης είναι τόσο έντονα συνδεμένα 

με την καθημερινότητά μας θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε κάποια βασικά 

οικονομικά μεγέθη, τα οποία πολύ συχνά συναντούμε. 

Τα μεγέθη στα οποία αρχικά θα εστιάσουμε είναι μεγέθη του κλάδου της 

Μακροοικονομίας, δηλαδή του κλάδου των Οικονομικών που ασχολείται με τα 

μεγέθη ολόκληρων κρατών και όχι με τα οικονομικά κάθε ξεχωριστού ατόμου η 

νοικοκυριού. 



Κώστας Καραμπάσης 
Οικονομολόγος 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν:  Είναι το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που 

παράγονται σε μια χώρα στη  διάρκεια ενός έτους, εκφρασμένο σε χρηματικές 

μονάδες. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το Α.Ε.Π. της Ελλάδας τα τελευταία 14 χρόνια, σε 

σταθερές τιμές 2010, δηλαδή υπολογίστηκε η παραγωγή με βάση τις τιμές των 

αγαθών το 2010, ώστε να μπορεί να γίνεται σύγκριση της πραγματικής παραγωγής 

και να μην επηρεάζονται τα αποτελέσματα από τις αλλαγές των τιμών των αγαθών. 

Οι τιμές είναι σε δις €. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

210.5 225 231.9 231.6 224.5 205.4 191.9 185 182 177.9 176.9 179.1 183.7 188.2 

     

Παρατηρούμε ότι από το 2006 μέχρι και το 2009 το Α.Ε.Π. κάθε χρόνο αυξάνονταν 

(έχετε ακούσει την έκφραση «μεγέθυνση του Α.Ε.Π.») και στη συνέχεια μειώνονταν 

μέχρι και το 2016. Από το 2017 και μετά έχει αυξητική τάση. 

Αυτές οι αυξήσεις και μειώσεις του Α.Ε.Π. είναι αυτές που ορίζουν τις έννοιες της 

ανάπτυξης και της ύφεσης που συχνά ακούμε.  

Ανάπτυξη έχουμε κάποια χρονιά που το Α.Ε.Π. είναι μεγαλύτερο από το Α.Ε.Π. της 

προηγούμενης και ύφεση στην αντίθετη περίπτωση. Μπορούμε μάλιστα να 

υπολογίσουμε το ποσοστό αυτής της ανάπτυξης ή ύφεσης με τον τύπο 

(Α.Ε.Π. τρ.χρ – Α.Ε.Π. πρ. χρ) / Α.Ε.Π. πρ. χρ. * 100 

Α.Ε.Π. τρ.χρ.: Α.Ε.Π. τρέχουσας χρονιάς, Α.Ε.Π. πρ.χρ.: Α.Ε.Π. προηγούμενης χρονιάς 

Για παράδειγμα το 2019 είχαμε: (188,2 – 183,7) / 183,7 * 100 = 2,45% 

Ενώ για το 2012: (191,9 – 205,4)/205,4 * 100 = -6,57% 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι το 2019 είχαμε ανάπτυξη της οικονομίας κατά 

2,45% και το 2012 ύφεση κατά 6,57%. 

 

Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

1. Ποιο είναι το κύριο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία; 

2. Τι είναι το Α.Ε.Π και σε τι μετριέται; 

3. Υπολογίστε αν και πόση ανάπτυξη ή ύφεση παρουσίασε η οικονομία της 

χώρας το έτος 2017. 

** Τα στατιστικά στοιχεία ανασύρθηκαν από τη σελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: 
https://www.statistics.gr/el/statistics/eco 

 

Για απορίες – διευκρινήσεις μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο kkarabasis@hotmail.com  
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