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ΠΑΡΑΚΔΤΖ 26 ΗΟΤΝΗΟΤ 2020 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΑΔΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΧΣΖ 

ΘΔΜΑ Α. 

Α1. α. ωζηό 

       β. Λάθος 

       γ. Λάθος 

       δ. ωζηό 

       ε. Λάθος 

 

Α2. δ  

 

Α3. α  

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Βξαρπρξόληα πεξίνδνο είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα 

κεηαβάιεη ηελ πνζόηεηα ελόο ή πεξηζζόηεξσλ από ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γειαδή, 

ζηελ πεξίνδν απηή άιινη ζπληειεζηέο είλαη ζηαζεξνί θαη άιινη κεηαβιεηνί. ηαζεξνί είλαη απηνί 

πνπ ε πνζόηεηά ηνπο δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν θαη είλαη ζπλήζσο, αιιά 

όρη απαξαίηεηα, ηα κεραλήκαηα, ε ηερλνινγία, ε γε θαη γεληθά ν θεθαιαηνπρηθόο εμνπιηζκόο. 

Μεηαβιεηνί ζπληειεζηέο είλαη απηνί πνπ ε πνζόηεηά ηνπο κπνξεί λα απμνκεησζεί, όπσο νη πξώηεο 

ύιεο, εξγαζία θηι. 

Μαθξνρξόληα πεξίνδνο είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

κεηαβάιεη ηηο πνζόηεηεο όισλ ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ. Όινη νη ζπληειεζηέο είλαη 

επνκέλσο κεηαβιεηνί.  

 

Β2. Οη έλλνηεο ηεο βξαρπρξόληαο θαη ηεο καθξνρξόληαο πεξηόδνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνινγηαθή πεξίνδν. Η δηάθξηζε γίλεηαη κε βάζε ηε δπλαηόηεηα 

http://www.romvos.edu.gr/
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πξνζαξκνζηηθόηεηαο ησλ ζπληειεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε επηρείξεζε, θαη απηό εμαξηάηαη 

θπξίσο από ην αληηθείκελν θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, κηα απηνθηλεηνβηνκεραλία 

ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ρξόλν, γηα λα κεηαβάιεη όινπο ηνπο παξαγσγηθνύο ηεο ζπληειεζηέο, από 

κηα βηνκεραλία ηξνθίκσλ. πλεπώο, ε βξαρπρξόληα πεξίνδνο γη’ απηήλ ηελ επηρείξεζε είλαη 

ζπγθξηηηθά κεγαιύηεξε. 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

σνδσαζμοί 

Ποζοηήηων 
Αγαθό Υ Αγαθό Φ 

Κόζηος Δσκαιρίας 

αγαθού Υ (Κ.Δ.Υ) 

Α 0 640  

   1 

Β 40 ;=600  

   3 

Γ ;=80 480  

   ;=5 

Γ 120 280  

   ;=7 

Δ 160 ;=0  

  

Γ1. Δθόζνλ ζην ζπλδπαζκό Δ όινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή 

ηνπ αγαζνύ Χ ε παξαγσγή ηνπ αγαζνύ Ψ ζα είλαη κεδέλ, δειαδή ΨΔ=0 
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Γ2.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Σν ΚΔΨ (ζε κνλάδεο Χ) είλαη απμαλόκελν. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο δελ είλαη εμίζνπ θαηάιιεινη γηα ηελ παξαγσγή θαη ησλ δύν αγαζώλ. Καζώο απμάλεηαη 

ε παξαγσγή ηνπ αγαζνύ Ψ, απνζπώληαη από ηελ παξαγσγή ηνπ αγαζνύ Χ ζπληειεζηέο πνπ είλαη 

όιν θαη ιηγόηεξν θαηάιιεινη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πην πάλσ αγαζνύ Ψ. Απαηηνύληαη λα 

ζπζηαζηνύλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο κνλάδεο από ην αγαζό Χ γηα ηελ παξαγσγή θάζε επηπιένλ 

κνλάδαο ηνπ αγαζνύ Ψ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη απμαλόκελν θόζηνο επθαηξίαο. 

 

Γ3. (α) (Χ=43 , Ψ=590) 

 Αγαθό Υ Αγαθό Φ ΚΔΥ 

Β 40 600  

Β΄ 43 ΦΒ΄ 3 

Γ  80 480  

 

 
 

Όηαλ ε νηθνλνκία παξάγεη 43 κνλάδεο από ην αγαζό Χ, ε κεγαιύηεξε δπλαηή πνζόηεηα πνπ είλαη 

ζε ζέζε λα παξάγεη από ην αγαζό Ψ είλαη 591 κνλάδεο, επνκέλσο ν ζπλδπαζκόο (α) (Χ=43, 

Ψ=590) είλαη εθηθηόο γηαηί αληηζηνηρεί ζε κηθξόηεξε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Ψ από ηε κέγηζηε, 

δειαδή 590 κνλάδεο.  

Η ζεκαζία ηνπ ζπλδπαζκνύ απηνύ γηα ηελ νηθνλνκία είλαη όηη δελ ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο 

παξαγσγηθέο ηεο δπλαηόηεηεο θαη νξηζκέλνη ή όινη νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο ππναπαζρνινύληαη. 

(β) (Χ=85 , Ψ=455) 
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 Αγαθό Υ Αγαθό Φ ΚΔΥ 

Γ 80 480  

Γ΄ 85 ΦΓ΄ 5 

Γ 120 280  

 

 
 

Όηαλ ε νηθνλνκία παξάγεη 85 κνλάδεο από ην αγαζό Χ ε κεγαιύηεξε δπλαηή πνζόηεηα από ην 

αγαζό Ψ πνπ κπνξεί λα παξάγεη είλαη 455 κνλάδεο, επνκέλσο ν ζπλδπαζκόο (β) (Χ=85 , Ψ=455) 

είλαη κέγηζηνο. 

Η ζεκαζία απηνύ ηνπ ζπλδπαζκνύ γηα ηελ νηθνλνκία είλαη όηη εμαληιεί ηηο παξαγσγηθέο ηεο 

δπλαηόηεηεο θαη ρξεζηκνπνηεί όινπο ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο νξζνινγηθά (απνδνηηθά). 

 

Γ4. Η αξρηθή πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Ψ πνπ παξάγεηαη είλαη 640 – 100 = 540 κνλάδεο. 

 

 Αγαθό Υ Αγαθό Φ ΚΔΥ 

Β 40 600  

Η ΥΗ 540 3 

Γ 80 480  

 

 
 

Όηαλ ε νηθνλνκία παξάγεη 540 κνλάδεο από ην αγαζό Ψ ε κεγαιύηεξε δπλαηή πνζόηεηα πνπ 

κπνξεί λα παξάγεη από ην αγαζό Χ είλαη 60 κνλάδεο, νπόηε γηα λα παξαρζνύλ νη ηειεπηαίεο 100 

κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ψ πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ 60 – 0 = 60 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ. 
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ΘΔΜΑ Γ 

P QD QS ED ES 

10 50 100 -0,8 0,6 

 

Γ1.  

 

 
ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο Ρν ηζρύεη: QD=QS 

 
Δπνκέλσο,  

 

 
Άξα Qo = 70 

 

Γ2. Έζησ Ρ1 ε ηηκή ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη έιιεηκκα 20 κνλάδσλ. 

ΔΛΛΔΙΜΜΑ = QD – QS   

 
 

Γ3.  

α. Η κεηαβνιή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ αύμεζε ηε δήηεζε ηνπ αγαζνύ Χ θαηά 30 

κνλάδεο πξντόληνο ζε θάζε ηηκή, επνκέλσο ε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ζα είλαη: 

 
 

ηε λέα ηηκή ηζνξξνπίαο Ρν΄ ηζρύεη: QD΄=QS 

 
Δπνκέλσο,  

 

 
Άξα Qo΄ = 88 

 

β.  

 ρ.κ. 

 ρ.κ. 

 

Γ4.  

Γηα ΡΑ=6:    

Γηα P=Ρ2:    

Γηα ηελ πνζόηεηα QS πνπ πξνζθέξνπλ νη παξαγσγνί, ππάξρνπλ θαηαλαισηέο πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα ηελ πιεξώζνπλ ζηελ ηηκή Ρ2. Δπνκέλσο: 

Qs(PA) = QD(P2) 

 
Άξα ην κέγηζην πηζαλό «θαπέιν» ζηελ ηηκή ηνπ πξντόληνο είλαη: 

Ρ2 – ΡΑ = 11 – 6 = 5 ρ.κ. 
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τολιαζμός Απανηήζεων 

 

Σα ζέκαηα ήηαλ αλακελόκελα θαη θαιύπηνπλ όιν ην εύξνο ηεο ύιεο. Γελ ππήξραλ αζάθεηεο ζηε 

δηαηύπσζε νύηε παγίδεο ζηα εξσηήκαηα. Γελ ππήξρε κεγάινο βαζκόο δπζθνιίαο θάηη πνπ ζεκαίλεη 

όηη νη καζεηέο κπνξνύλ ζήκεξα λα επηηύρνπλ πςειέο βαζκνινγίεο. Σν ΘΔΜΑ Γ πξνέθππηε κέζα 

από ζπλδπαζκό δύν αζθήζεσλ πνπ ππήξραλ ζην ζρνιηθό, ζην 5
ν
 Κεθάιαην. 

  

 

 

 

Δπιμέλεια Απανηήζεων 

Εαρμπούνη Έμμσ 

Μσλωνάς Λεσηέρης 

 

 

 


