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ΣΑΞΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/04/20 

 
ΘΔΜΑ A 

A1 . Να  σαπακηηπίζεηε  ηιρ  πποηάζειρ  πος  ακολοςθούν,  γπάθονηαρ  ζηο 
ηεηπάδιό ζαρ δίπλα ζηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη ηη λέξη 
Σωζηό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, ή Λάθος, αν η ππόηαζη είναι 
λανθαζμένη.  

α.  Μία ππνζεηηθή νηθνλνκία παξάγεη έλαλ ζπλδπαζκό Κ  δύν  αγαζώλ, Φ  
θαη Χ, ν νπνίνο βξίζθεηαη αξηζηεξά ηεο Κακπύιεο Παξαγσγηθώλ 
Γπλαηνηήησλ. Γηα λα απμεζεί ε παξαγσγή ηνπ ελόο αγαζνύ πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα κεησζεί ε παξαγσγή ηνπ άιινπ. 

β. Σην ζεκείν όπνπ κία επζύγξακκε θακπύιε δήηεζεο ηέκλεη ηνλ άμνλα ησλ 
πνζνηήησλ ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή είλαη 0 (ΔD = 0). 

γ. Σηε βξαρπρξόληα πεξίνδν παξαγσγήο νη κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ 
πξντόληνο είλαη κηθξόηεξεο από εθείλεο ηνπ νξηαθνύ πξντόληνο.  

δ. Η ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο  ελόο  εππαζνύο  αγξν ηηθνύ  πξντόληνο  
είλαη ίζε κε ηε κνλάδα. 

ε. Τν θύξην νηθνλνκηθό πξόβιεκα θάζε θνηλσλίαο πξνέξρεηαη από ηε 
δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ αλαγθώλ πνπ νη 
άλζξσπνη επηδηώθνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν όγθν 
ησλ αγαζώλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ  ηθαλνπνίεζε  απηώλ  ησλ 
αλαγθώλ. 

Μονάδες 15 
 

Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ Α2 και Α3 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό  
ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

Α2 . Οη ηξεηο ηδηόηεηεο ησλ νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ είλαη : 

α. εμέιημε, ηερλνινγία, θνξεζκόο. 
β.  πνιιαπιαζηαζκόο, ηερλνινγία, κίκεζε. 
γ.   εμέιημε, πνιιαπιαζηαζκόο, δηαθήκηζε. 
δ. θνξεζκόο, πνιιαπιαζηαζκόο,  εμέιημε. 

Μονάδες 5 

Α3 .   Σηελ αγνξά ελόο πξντόληνο παξαηεξήζεθε ηαπηόρξνλα αύμεζε ηεο ηηκήο   
θαη κείσζε ηεο πνζόηεηαο ηζνξξνπίαο ηνπ. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη  ζε : 

α. αύμεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
β.   κείσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
γ. αύμεζε ηεο δήηεζήο ηνπ. 
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δ.     κείσζε ηεο δήηεζήο ηνπ. 
Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ Β  

Να πεξηγξάςεηε, αθνύ ζρεδηάζεηε θαη έλα δηάγξακκα (κνλάδεο 5) γηα  ηηο 
παξαθάησ δύν πεξηπηώζεηο, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη  παξαθάησ 
πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά ελόο αγαζνύ ( ceteris 
paribus): 

α. ηηκέο ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ. (κνλάδεο 10) 

β. θαηξηθέο ζπλζήθεο. (κνλάδεο 10) 
Μονάδες 25 

 

 
 ΘΔΜΑ Γ  

Μία επηρείξεζε, πνπ ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν παξαγσγήο , 
ρξεζηκνπνηεί σο κνλαδηθό κεηαβιεηό ζπληειεζηή παξαγσγήο  ηελ  εξγαζία  θαη 
10 κνλάδεο ζηαζεξνύ ζπληειεζηή. Όηαλ απαζρνιεί  20  εξγάηεο,  παξάγεη 
ζπλνιηθά 250 κνλάδεο πξντόληνο. Αλ απαζρνιήζεη 30 εξγάηεο, ε ζπλνιηθή 
παξαγσγή απμάλεηαη θαηά 250 κνλάδεο, ην κεηαβι εηό θόζηνο αλά κνλάδα 
πξντόληνο γίλεηαη 18 ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη ην κέζν ζπλνιηθό θόζηνο ( ATC) 30 
ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Αλ απαζρνιήζεη 40 εξγάηεο, ην κεηαβιεηό θόζηνο αλά 
κνλάδα πξντόληνο γίλεηαη 20 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ ακνηβή ( w) ηεο εξγαζίαο. 
Μονάδες 10 

 
Γ2. Αλ ε επηρείξεζε απμήζεη ηελ παξαγσγή ηεο από 450 ζε 580 κνλάδεο , κε ηη 

θόζηνο ζα επηβαξπλζεί;  
Μονάδες 10 

 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην ζηαζεξό θόζηνο ηεο επηρείξεζεο . 

Μονάδες 5 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Με βάζε ηα ππνζεηηθά δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ πίλαθα πνπ αθνξνύλ  ζηελ 
αγνξαία δήηεζε ελόο αγαζνύ Φ, 

 

Σπλδπαζκνί Τηκή (P) Σπλνιηθή δαπάλε 
(ΣΓ) 

Δηζόδεκα (Υ) 

Α 2 200 1000 

Β 3 240 1000 

Γ 3 300 1200 

 
 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή θαζώο ε ηηκή 
απμάλεηαη. 

Μονάδες 5 

 
Γ2.  Να  ππνινγίζεηε ηελ  ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο  πξνο  ην  εηζόδεκα  θαζώο   

ην εηζόδεκα απμάλεηαη (κνλάδεο 5) θαη λα ραξαθηεξίζεηε ην αγαζό.  
(κνλάδεο 2) 

Μονάδες 7 
 

Γ3. Να βξεζεί ε γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ. 

Μονάδες 5 
 
 

Γ4. Αλ ε αγνξαία ζπλάξηεζε πξνζθνξάο είλαη: Qs = 60 + 20  P  θαη ην θξάηνο  
νξίζεη αλώηαηε ηηκή PA = 1 , λα ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε ηηκή  ηελ νπνία  
είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ νη θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα 
απνθηήζνπλ ηελ πνζόηεηα πνπ πξνζθέξεηαη από ηνπο παξαγσγνύο ζηελ 
αλώηαηε ηηκή PA. 

Μονάδες 8



 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   

  

 

 

 


