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Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΟΜΑΓΑ Α
Α1. Τη δείρλεη ε Κ.Π.Γ;
Α2 .Πνηό ην αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο;
Α3.Πνηόο ν ζθνπόο ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο;
Α4. Πνύ αλαθέξεηαη ν όξνο εμέιημε, σο ηδηόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ;
Α5. Πνηέο νη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο Κ.Π.Γ;
Α6 .Πώο αιιηώο νλνκάδνληαη ηα νηθνλνκηθά αγαζά θαη γηαηί;
Α7. Πνηά αγαζά θαινύληαη επελδπηηθά;
Α8 .Γώζηε ηνπο νξηζκνύο:
I.
II.
III.

Παξαγσγηθή δηαδηθαζία
Σπληειεζηέο παξαγσγήο
Παξαρζέληα κέζα παξαγσγήο

Α9. Τη θαιείηαη επηρεηξεκαηηθόηεηα;
Α10. Να αλαθέξεηε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
Α11. Τη θαιείηαη αλζξώπηλν θεθάιαην;
Α12. Όηαλ ην ΚΔ είλαη ζηαζεξό ηόηε νη ΣΠ είλαη εμίζνπ θαηάιιεινη γηα ηελ παξαγσγή ησλ
αγαζώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα έρνπλ ζηαζεξή απόδνζε (Σ-Λ)
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Α13 .Πόηε έλαο ζπληειεζηήο παξαγσγήο θαιείηαη ''ελ δπλάκεη'';
Α14. Τα ζθεύε αλήθνπλ ζην θεθάιαην (Σ-Λ)
Α15. Πνηό ην ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ησλ Σ.Π γηα θάζε νηθνλνκία θαη γηα θάζε ρξνληθή
πεξίνδν;
Α16. Από πνύ πξνέξρεηαη ην θύξην νηθνλνκηθό πξόβιεκα θάζε επηθνηλσλίαο;
Α17. Πνηά ε νπζία ηνπ θύξηνπ νηθνλνκηθνύ πξνβιήκαηνο ; Πώο νη άλζξσπνη πξνζπαζνύλ λα ην
μεπεξάζνπλ;
Α18. Οηθνλνκηθή εξκελεία ησλ:
I.
Μέγηζησλ
II.
Δθηθηώλ
III.
Αλεθηηθώλ ζπλδπαζκώλ
Α19 .Τη θαιείηαη ελαιιαθηηθό θόζηνο ηνπ αγαζνύ ρ ζε όξνπο ή ζε κνλάδεο ελόο άιινπ αγαζνύ
y;
Α20. Δάλ ε Οηθνλνκία παξάγεη ζε έλα ζεκείν θάησ θαη αξηζηεξά από ηελ Κ.Π.Γ, ζα πξέπεη
νπσζδήπνηε λα κεηώζεη ηελ παξαγσγή ηνπ ελόο αγαζνύ, γηα λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ελόο
άιινπ.
Α21. Η ζεξκόηεηα ηνπ ήιηνπ δελ είλαη πξντόλ. (Σ -Λ)
Α22 . Χσξίο θαηακεξηζκό ησλ έξγσλ, ε επηβίσζε ησλ αλζξώπσλ ζα ήηαλ αδύλαηε (Σ-Λ)
Α23. Πώο ζπκβηβάδεηαη ην ρξεκαηηθό κε ην πξαγκαηηθό θόζηνο;
Α24. Η βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο νδεγεί ζηελ αύμεζε πεξηζζνηέξσλ πξντόλησλ πνπ παξάγεη
κηα νηθνλνκία . (Σ-Λ)
Α25. Όηαλ ππάξρεη αλεξγία, ηόηε ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε έλαλ ζπλδπαζκό κε εθηθηό (Σ-ι)
Α26 .Τν ρξεκαηηζηήξην δελ είλαη αγνξά δηόηη γίλεηαη ζπρλά ζε απηό θεξδνζθνπία.
Α27. Τη θιίζε έρεη πάληα ε Κ.Π.Γ, αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο ηεο θαη πνπ νθείιεηαη;
Α28 .Πνηα πνξεία ζπλήζσο έρεη ην ΚΔ δπν αγαζώλ; Τη ζεκαίλεη θαη πνπ νθείιεηαη;
Α29 Αλ y= - 2 100, ε εμίζσζε ηεο ΚΠΓ, λα πξνζδηνξίζεηε ηνπο ζπλδπαζκνύο.
I.
II.

(ρ=20, y= 50),
(x=30, y=50)

A30. Γώζηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ζε κία νηθνλνκία πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε
δηεύξπλζε ησλ παξαγσγηθώλ ηεο δπλαηνηήησλ
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Ομάδα Β
Αλ ζε κηα νηθνλνκία δνπιεύνπλ πιήξσο θαη απνδνηηθά 10 εξγάηεο θαη ν θαζέλαο παξάγεη είηε
5x είηε 10 y, πξνζδηνξίζεηε πνηά κνξθή ζα έρεη ε ζπλάξηεζε ηεο ΚΠΓ, λα ηελ θαηαζθεπάζεηε
θαη λα δώζεηε ελ νηθνλνκηθή ηεο εξκελεία.
Αλ απμεζεί ν αξηζκόο ησλ εξγαηώλ από 10 ζε 12, ρσξίο λα αιιάμεη ε απόδνζε ηνπο λα
απεηθνληζηεί ε λέα Κ.Π.Γ ζην ίδην δηάγξακκα κε ηελ αξρηθή.
Ομάδα Γ
Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηνπο κέγηζηνπο ζπλδπαζκνύο παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ κηαο
νηθνλνκίαο πνπ παξάγεη κόλν ηα αγαζά Χ θαη Ψ. Όινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο
απαζρνινύληαη πιήξσο θαη απνδνηηθά θαη ε ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπο είλαη δεδνκέλε.
Γ1. Να κεηαθέξεηε ηνλ πίλαθα ζην ηεηξάδηό ζαο θαη, θάλνληαο ηνπο θαηάιιεινπο
ππνινγηζκνύο, λα αληηθαηαζηήζεηε ηα εξσηεκαηηθά κε ηηο ζσζηέο αξηζκεηηθέο ηηκέο.
Γ2. Να ζρεδηάζεηε ηελ Κακπύιε Παξαγσγηθώλ Γπλαηνηήησλ (ΚΠΓ) ηεο νηθνλνκίαο.
Γ3. Πνηα είλαη ε κέγηζηε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Ψ πνπ κπνξεί λα παξαρζεί, όηαλ παξάγνληαη 75
κνλάδεο από ην αγαζό Χ;

Σπλδπαζκνί
πνζνηήησλ
Α
Β
Γ
Γ
Δ

Παξαγόκελεο
πνζόηεηεο
αγαζνύ Χ
0
;
;
70
90
100

Παξαγόκελεο
πνζόηεηεο
αγαζνύ Ψ

Κόζηνο
επθαηξίαο ηνπ
αγαζνύ Χ ζε
όξνπο Ψ (Κ.Δ.Χ)

Κόζηνο
επθαηξίαο ηνπ
αγαζνύ Ψ ζε
όξνπο Χ (Κ.Δ.ς)
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