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Β2. Από τους κοινωνικούς θεσμούς να περιγράψετε την Επιχείρηση. 
Μονάδες 7 

Β3. Να περιγράψετε το φαινόμενο του καταμερισμού των έργων. 
Μονάδες 8 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας που παράγει τα αγαθά Χ και Υ. 
 

Συνδυασμοί 
παραγωγής 

Αγαθό Χ Αγαθό Υ 

Α 65 0 

Β 60 20 

Γ 50 30 

Δ 30 35 

Ε 0 38 
 
Γ1. Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. 

Μονάδες 13 
Γ2. Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω συνδυασμούς ως εφικτούς, μέγιστους ή ανέφικτους (μονάδες 

6) και να εξηγήσετε την οικονομική τους σημασία για την οικονομία (μονάδες 6). 
α. Χ=34, Υ=32 
β. Χ=56, Υ=27 

Μονάδες 12 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας η οποία, με 
δεδομένη τεχνολογία, παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Υ χρησιμοποιώντας αποδοτικά όλους τους 
παραγωγικούς συντελεστές της. 
 

Συνδυασμοί 
ποσοτήτων 

Παραγόμενες 
ποσότητες 
αγαθού Χ 

Παραγόμενες 
ποσότητες 
αγαθού Υ 

Κόστος 
ευκαιρίας 

αγαθού Υ (σε 
μονάδες Χ) 

Κόστος 
ευκαιρίας 

αγαθού Χ (σε 
μονάδες Υ) 

Α 0 110   
   0,5 2 
Β 10 ;   
   ; 4 
Γ ; 50   
   0,2 ; 
Δ ; 0   

 
Δ1. Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς να συμπληρώσετε τα πέντε κενά του πίνακα στα 

οποία υπάρχουν ερωτηματικά. 
Μονάδες 5 

Δ2. Να χαρακτηρίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Υ ως αυξανόμενο ή μειούμενο και να 
εξηγήσετε την οικονομική του σημασία. 

Μονάδες 4 



 

 

Δ3. Πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιασθούν για να παραχθούν οι πρώτες 58 μονάδες 
του αγαθού Υ; 

Μονάδες 4 
Δ4. Πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιασθούν για να παραχθούν οι τελευταίες 15 μονάδες 

του αγαθού Χ; 
Μονάδες 5 

Δ5. Να βρεθεί η μεταβολή στη μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ αν παράγονται 30 μονάδες του 
αγαθού Υ και η παραγωγή του αυξηθεί κατά 80%. 

Μονάδες 7 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


