
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1997 

ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1997 

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

  
  

ΖΗΤΗΜΑ 1ο 
 

Α. Να υποθέσετε ότι σε µια οικονοµία παράγονται µόνο δύο (2) αγαθά, το Χ και    
το Ψ. Για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιµοποιείται µόνον εργασία. Στη 
συγκεκριµένη οικονοµία απασχολούνται 5 εργαζόµενοι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται 
πλήρως και αποδοτικά, είτε στην παραγωγή του αγαθού Χ είτε στην παραγωγή του 
αγαθού Ψ, Ανεξάρτητα από τον αριθµό των απασχολουµένων στην παραγωγή του 
ιδίου αγαθού, ένας εργαζόµενος µπορεί να παράγει είτε 20 µονάδες από το αγαθό Χ 
είτε 10 µονάδες από το αγαθό Ψ. 

α) Να κατασκευαστεί η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της συγκεκριµένης 
οικονοµίας και να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού 
Ψ, όπως επίσης και το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ.  

β) Αν αυξηθεί ο αριθµός των εργαζοµένων από 5 σε 6, να κατασκευαστεί η νέα 
καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Σηµειώνεται ότι η αύξηση του αριθµού των 
εργαζοµένων δεν επηρεάζει την απόδοση του κάθε εργαζοµένου. 
  

Β. Να περιγράψετε το Οικονοµικό Κύκλωµα. (Απαιτείται διάγραµµα). 

  

ΖΗΤΗΜΑ 2ο 
 

Α, ∆ίνεται ο πίνακας ζήτησης ενός αγαθού: 
 

Σηµεία Τιµή / µονάδα Ζητούµενη ποσότητα 

Α 6 0 

Β 5 20.000 

Γ 4 40.000 

∆ 3 60.000 

Ε 2 80.000 

Ζ 1 100.000 

Η 0 120.000 
 

Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα, ζητείται: 

α) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή, κατά τη 
µετακίνηση από το σηµείο Β στο σηµείο ∆, και την ελαστικότητα του τόξου Β∆, 



 

 

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης από το σηµείο ∆ στο σηµείο Ε. Τι 
παρατηρείτε σε σχέση µε την τιµή της ελαστικότητας, κατά τη µετακίνηση από το 
σηµείο ∆ προς το σηµείο Α, καθώς και κατά τη µετακίνηση από το σηµείο ∆ προς 
το σηµείο Η. 

Β. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας της µονοπωλιακής επιχείρησης και σε ποιες 
ενέργειες µπορεί να προβεί µια τέτοια επιχείρηση, για να αυξήσει το κέρδος της; 

  

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 
 

Α. Έστω ότι η επιχείρηση Α λειτουργεί κάτω από συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού. 
Καθώς η εργασία, ο µοναδικός µεταβλητός συντελεστής της επιχείρησης, 
αυξάνεται, το οριακό κόστος του παραγόµενου προϊόντος λαµβάνει στη 
βραχυχρόνια περίοδο τις παρακάτω τιµές: 
  

Μονάδες εργασίας Οριακό κόστος σε δρχ. 

1 5.000 

2 2.500 

3 1.250 

4 1.000 

5 2.000 

6 3.333,33 

7 10.000 
 

Αν η αµοιβή της εργασίας είναι 10.000 δρχ. ανά εργαζόµενο, να κατασκευαστεί ο 
πίνακας προσφοράς του αγαθού της επιχείρησης.  

Παρατήρηση: Στους υπολογισµούς να µη χρησιµοποιηθούν περισσότερα από δύο 
δεκαδικά ψηφία. 

Β. Να εξηγήσετε και να δείξετε διαγραµµατικά πώς επηρεάζεται η καµπύλη 
προσφοράς: i) από τη βελτίωση της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται στην 
παραγωγή του προϊόντος, ii) από την αύξηση στις τιµές των παραγωγικών 
συντελεστών. 

  

ΖΗΤΗΜΑ 4o 

Α. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα µεταξύ τους. Να εξηγήσετε, µε τη 
βοήθεια διαγραµµάτων, τι θα συµβεί στις αγορές των δυο αγαθών, οι οποίες 
βρίσκονται σε ισορροπία, αν βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού Χ. 

Β. Ποιες είναι οι βασικές επιδράσεις που ασκούν στη λειτουργία της οικονοµίας οι 
δηµόσιες δαπάνες και η επιβολή διαφόρων µορφών φορολογίας; 

  
 


