
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1994 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 

∆ΕΣΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (4η) 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

  

  

ΖΗΤΗΜΑ 1ο 
Α. Τι σηµαίνει η έννοια "όρια παραγωγικών δυνατοτήτων" µιας οικονοµίας; 

Β. Σε µια οικονοµία που παράγει δύο αγαθά, άρτο και θεάµατα, τα όρια 
παραγωγικών δυνατοτήτων σε δεδοµένη χρονική στιγµή δίδονται από τα εξής 
αριθµητικά δεδοµένα: 
 

Συνδυασµός Ποσότητα θεαµάτων Ποσότητα άρτου 

Α 0 155 

Β 9 140 

Γ 13 120 

∆ 17 100 

Ε 20 80 

Ζ 25 40 

Η 30 0 

 

Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του παραδείγµατος, να απαντήσετε στα εξής: 

α. Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. 

β. Τι εκφράζουν τα σηµεία που βρίσκονται επάνω στην καµπύλη παραγωγικών 
δυνατοτήτων; 

γ. Αν η οικονοµία παράγει στη δεδοµένη χρονική στιγµή το συνδυασµό Χ των 
αγαθών  (θεάµατα = 15, άρτος = 100), ποια είναι η οικονοµική σηµασία της 
παραγωγής αυτού του συνδυασµού; 

δ. Ποιο είναι το κόστος ευκαιρίας του αγαθού θεάµατα, όταν αυξάνεται η παραγωγή 
του από 13 σε 17 µονάδες; 

  

ΖΗΤΗΜΑ 2ο 
Α. Πώς επηρεάζει τη ζήτηση ενός αγαθού η µεταβολή της τιµής των άλλων αγαθών; 

Β. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της αγοράς, όταν το κράτος 
καθορίζει ανώτατες τιµές πώλησης ενός αγαθού; 

  



 

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 
Ποια είναι η πολιτική του προεξοφλητικού επιτοκίου και της ανοικτής αγοράς; 

  

ΖΗΤΗΜΑ 4ο 
Α. Ποιας µορφής ανεργία έχουµε στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν οι επιχειρήσεις απολύουν σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων, γιατί δεν 
υπάρχει ζήτηση για το προϊόν τους. 

2. Όταν οι εργαζόµενοι εγκαταλείπουν την εργασία τους για να βρουν µια καλύτερη 
δουλειά. 

3. Όταν οι επιχειρήσεις δεν προσλαµβάνουν νέους εργαζόµενους. γιατί περιµένουν 
µείωση της ζήτησης για το προϊόν τους. 

4. Όταν οι επιχειρήσεις απολύουν ορισµένους εργαζόµενους. γιατί 
αυτοµατοποίησαν την παραγωγή τους. 

5. Όταν αυξάνεται n ανεργία το χειµώνα στις τουριστικές περιοχές, 

6. Όταν υπάρχουν άνεργοι χωρίς ειδικότητα, ενώ οι επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν 
εξειδικευµένους εργάτες. 

Β. Ποιες είναι οι οικονοµικές συνέπειες της ανεργίας; 

  

 


