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ΖΗΤΗΜΑ 1o  

∆ίδονται τα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν στις παραγωγικές δυνατότητες µιας 
υποθετικής οικονοµίας:  

Συνδυασµοί ποσοτήτων Αγροτικά προϊόντα Βιοµηχανικά προϊόντα 
A 25 0 
B 20 25 
Γ 15 45 
∆ 10 60 
Ε 5 67 
Ζ 0 70 

α) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων της 
οικονοµίας αυτής.  

β) Να ορίσετε τους συνδυασµούς Κ: (Αγροτικά προϊόντα = 6, Βιοµηχανικά προϊόντα = 
48) και Λ : (Αγροτικά προϊόντα = 22, Βιοµηχανικά προϊόντα = 50) και να τους 
σχολιάσετε.  

γ) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας των αγροτικών προϊόντων σε όρους 
βιοµηχανικών προϊόντων µεταξύ των συνδυασµών Β και Γ, καθώς και το κόστος 
ευκαιρίας των βιοµηχανικών προϊόντων σε όρους αγροτικών προϊόντων µεταξύ των 
συνδυασµών ∆ και Ε.  

δ) Ποιοι λόγοι συντελούν στην αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων µιας 
οικονοµίας;  

 

ΖΗΤΗΜΑ 2o  

∆ίνεται ο ακόλουθος πίνακας, που αφορά σε µια γεωργική εκµετάλλευση δέκα 
στρεµµάτων, η οποία καλλιεργήθηκε οκτώ διαφορετικές περιόδους.  

 



Καλλιεργητική 
περίοδος 

Ποσότητα 
εργασίας 
(αριθµός 
εργατών) 

Συνολικό 
προϊόν 

Οριακό 
προϊόν 

Σταθερό 
κόστος 

Μεταβλητό 
κόστος 

Συνολικό 
κόστος 

Οριακό 
κόστος 

1η 0       
2η 10       
3η 30       
4η 40       
5η 48       
6η 53       
7η 55       
8η 56       

(Ο πίνακας να µεταφερθεί στο τετράδιο σας)  

∆ίνεται επίσης ότι σε κάθε καλλιεργητική περίοδο το σταθερό κόστος της αγροτικής 
εκµετάλλευσης είναι 5 εκατ. δρχ. και ο µισθός του κάθε εργάτη είναι 200.000 δρχ.  

Ζητείται:  
α) Να συµπληρωθούν τα στοιχεία στη στήλη του οριακού προϊόντος του παραπάνω 
πίνακα και, µε βάση τα στοιχεία αυτά, να διατυπώσετε το νόµο της φθίνουσας 
απόδοσης.  
β) Να συµπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα.  

 

ΖΗΤΗΜΑ 3o  

Α) Το κράτος σε µερικές περιπτώσεις παρεµβαίνει στην αγορά ορισµένων προϊόντων 
επιβάλλοντας κατώτατες τιµές. Να εξηγήσετε, µε τη βοήθεια διαγράµµατος, τις 
συνέπειες από την επιβολή κατώτατης τιµής σε ένα προϊόν.  

Β) ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που περιέχει τα δεδοµένα της ζήτησης και της 
προσφοράς ενός αγαθού για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Τιµή Ζητούµενη 
ποσότητα 

Προσφερόµενη 
ποσότητα 

Πλεόνασµα Έλλειµµα Ελαστικότητα 
ζήτησης 

Ελαστικότητα 
προσφοράς 

12 φ 36 15    
10 24 ω    1/3 
8 27 32     
6 χ 30     
4 ψ 28   -0,3  
2 36 ζ  10   

Εάν η τιµή ισορροπίας του αγαθού στην αγορά είναι 6, να υπολογιστούν τα φ, χ, ψ, ω, ζ 
και µόνον αυτά.  

Σηµείωση: Η ελαστικότητα ζήτησης έχει υπολογιστεί, καθώς η τιµή µεταβάλλεται από 
6 σε 4, και η ελαστικότητα προσφοράς, καθώς η τιµή µεταβάλλεται από 12 σε 10.  



ΖΗΤΗΜΑ 4o  

Α. Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι λόγοι, εξαιτίας των οποίων το Α.Ε.Π. παρουσιάζει 
αδυναµίες ως µέτρο της οικονοµικής ευηµερίας;  

Β. ∆ηµόσιος δανεισµός 

 


