
  

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: • Κύπροσ 51, ηει. 2109941471, 2109935566 • Γεροσλάνοσ 103, ηει. 2109911067 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ: • Νασαρίνοσ 12, ηει. 2109944396,  

ΓΛΤΦΑΓΑ: Λ. Βνπιηαγκέλεο 147 &Πξαμηηέινπο 2, ηει. 2109680008 

email : support@romvos.edu.gr 

 

 

www.romvos.edu.gr  

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 10 ΗΟΤΝΗΟΤ 2022 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ  

ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΧΣΖ  

ΘΔΜΑ Α 

Α1.  

α. σζηφ 

β. Λάζνο 

γ. σζηφ 

δ. σζηφ 

ε. Λάζνο 

 

Α2. β 

Α3. γ 

 

 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Ανεργία ηριβής: Αλεξγία ηξηβήο είλαη εθείλε ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο λα απνξξνθήζεη άκεζα αλέξγνπο, παξφηη ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, γηα ηηο νπνίεο 

νη άλεξγνη έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε. Η αλεξγία ηξηβήο 

νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ησλ εξγαηψλ λα εληνπίδνπλ ακέζσο ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο θελέο ζέζεηο 

θαη ζηελ αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ λα εληνπίζνπλ ηνπο άλεξγνπο εξγάηεο. Δπίζεο κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηε γεσγξαθηθή απφζηαζε κεηαμχ ηεο πεξηνρήο φπνπ ππάξρεη αλεξγία θαη απηήο φπνπ 

ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο. Γεληθφηεξα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ γηα χπαξμε αλέξγσλ θαη επηρεηξήζεσλ κε θελέο ζέζεηο εξγαζίαο. 

http://www.romvos.edu.gr/
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Β2. Γιαρθρωηική ανεργία: Όηαλ ζε κηα νηθνλνκία ππάξρνπλ άλεξγνη θαη θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, 

αιιά νη άλεξγνη δελ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηηο ππάξρνπζεο θελέο ζέζεηο, επεηδή ππάξρεη 

αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηα πξνζφληα θαη ηελ εηδίθεπζε ησλ αλέξγσλ θαη ζ’ απηά πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ, ε αλεξγία απηή νλνκάδεηαη δηαξζξσηηθή. Γηα παξάδεηγκα, είλαη 

δπλαηφλ ζε κηα νηθνλνκία λα ππάξρεη αλεξγία κεραληθψλ θαη έιιεηςε ινγηζηψλ, ή λα ππάξρεη 

αλεξγία γηα ηνπο βηνκεραληθνχο εξγάηεο θαη έιιεηςε μελνδνρεηαθψλ ππαιιήισλ. Η δηαξζξσηηθή 

αλεξγία νθείιεηαη ζε ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ λέα επαγγέικαηα θαη 

αρξεζηεχνπλ άιια, θαη ζε αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε ηεο δήηεζεο, νη νπνίεο απμάλνπλ ηε δήηεζε 

νξηζκέλσλ πξντφλησλ θαη ηαπηφρξνλα κεηψλνπλ ηε δήηεζε άιισλ. Όπσο είλαη θαλεξφ, ε 

δηαξζξσηηθή αλεξγία δεκηνπξγείηαη απφ ηε δπζαλαινγία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ησλ δηάθνξσλ 

εηδηθεχζεσλ. Η κείσζή ηεο απαηηεί επαλεθπαίδεπζε ησλ αλέξγσλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο 

εηδηθεχζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη έιιεηςε. Γηαθνξεηηθά, ε δηαξζξσηηθή αλεξγία κπνξεί λα είλαη 

κεγάιεο δηάξθεηαο. 

 

Β3. Η αλεξγία έρεη ηξεηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Πξψηνλ: Απνηειεί απψιεηα παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ, δειαδή ηεο εξγαζίαο ησλ αλέξγσλ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Γεχηεξνλ: εκαίλεη απψιεηα εηζνδήκαηνο γηα ηνλ άλεξγν θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Σξίηνλ: Δπηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ιφγσ ηεο παξνρήο ησλ 

επηδνκάησλ αλεξγίαο πξνο ηνπο αλέξγνπο.  

Φπζηθά νη ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο είλαη επξχηεξεο, γηαηί ε θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο κπνξεί λα είλαη 

εμαηξεηηθά επψδπλε γηα ηνλ άλεξγν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αθνχ, εθηφο απφ ηελ έιιεηςε 

εηζνδήκαηνο, κεηψλεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα απηνζεβαζκνχ, 

νηθνγελεηαθψλ ηξηβψλ, θηι. Με άιια ιφγηα, πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, ε αλεξγία 

δεκηνπξγεί ζνβαξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 
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ΟΜΑΓΑ ΣΡΗΣΖ 

ΘΔΜΑ Γ 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.  

σνδσαζμοί 

ποζοηήηων 

Παραγόμενες 

ποζόηηηες 

αγαθού Υ 

Παραγόμενες 

ποζόηηηες 

αγαθού Φ 

Κόζηος 

εσκαιρίας 

ηοσ αγαθού 

Υ ζε όροσς Φ 

(ΚΔΥ) 

Κόζηος 

εσκαιρίας 

ηοσ αγαθού 

Φ ζε όροσς Υ 

(ΚΔΦ) 

Α 0 265   

   ;=0,5 ;=2 

Β 50 240   

   1 1 

Γ 100 ;=190   

   ;=3 1/3 

Γ 130 100   

   5 1/5 

Δ ;=150 0   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Γ  

 

Γ2.  

σνδσαζμοί Υ Φ ΚΔΥ 

Β 50 240  

Β΄ ΧΒ΄ 220 1 

Γ 100 190  

 

Θεσξψ  
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Γ3.  

σνδσαζμοί Υ Φ ΚΔΥ 

Α 0 265  

Α΄ 20 ΨΑ΄ 0,5 

Β 50 240  

 

Θεσξψ  

 

 
 

 

σνδσαζμοί Υ Φ ΚΔΥ 

Β 50 240  

Β΄΄ 70 ΨΒ΄΄ 1 

Γ 100 190  

 

Θεσξψ  

 

 
 

Δπνκέλσο γηα λα απμεζεί ε παξαγσγή ηνπ αγαζνχ Χ απφ 20 ζε 70 κνλάδεο, νη κνλάδεο ηνπ αγαζνχ 

Ψ πνπ πξέπεη λα ζπζηαζηνχλ είλαη 255 – 220 = 35. 

 

Γ4. Κ(Χ=110 , Ψ=150)  

σνδσαζμοί Υ Φ ΚΔΥ 

Γ 100 190  

Γ΄ 110 ΨΓ΄ 3 

Γ 130 100  

 

Θεσξψ  

 

 
 

Όηαλ ε νηθνλνκία παξάγεη 110 κνλάδεο απφ ην αγαζφ Χ, ε κέγηζηε πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα 

παξάγεη απφ ην αγαζφ Ψ είλαη 160 κνλάδεο. Δπνκέλσο ν ζπλδπαζκφο Κ είλαη εθηθηφο (αιιά φρη 

κέγηζηνο) αθνχ αληηζηνηρεί γηα ΧΚ=100 ζε ΨΚ=150 < ΨΓ΄=160. 

 

Λ(Χ=134 , Ψ=80) 

σνδσαζμοί Υ Φ ΚΔΥ 

Γ 130 100  

Γ΄ 134 ΨΓ΄ 5 

Δ 150 0  
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Θεσξψ  

 

 
 

Όηαλ ε νηθνλνκία παξάγεη 134 κνλάδεο απφ ην αγαζφ Χ, ε κέγηζηε πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα 

παξάγεη απφ ην αγαζφ Ψ είλαη 80 κνλάδεο. Δπνκέλσο ν ζπλδπαζκφο Λ είλαη κέγηζηνο αθνχ 

αληηζηνηρεί γηα ΧΛ=134 ζε ΨΛ=80. 

 

Γ5. Ο ζπλδπαζκφο Κ είλαη εθηθηφο (αιιά φρη κέγηζηνο), Άξα ζηελ νηθνλνκία ππάξρεη 

ππναπαζρφιεζε ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ζπλεπψο θαη αλεξγία. Δπνκέλσο βξηζθφκαζηε ζηελ 

θάζε ηεο αλφδνπ φπνπ ε αλεξγία έρεη αξρίζεη λα κεηψλεηαη θαη απμάλεηαη ε απαζρφιεζε. Καζψο ε 

νηθνλνκία κεηαθηλείηαη απφ ην ζπλδπαζκφ Κ θαη ε νηθνλνκία παξάγεη ηνλ Λ ν νπνίνο είλαη 

κέγηζηνο, ζην ζπλδπαζκφ απηφ ε νηθνλνκία εμαληιεί ηηο παξαγσγηθέο ηηο δπλαηφηεηεο, ε αλεξγία 

κεδελίδεηαη. Έρνπκε πιήξε απαζρφιεζε ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηελ 

θνξπθή ηνπ θχθινπ δειαδή ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αλνδηθήο πνξείαο άξα ζηελ θάζε ηεο θξίζεο. 

 

 

ΟΜΑΓΑ ΣΔΣΑΡΣΖ  

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Αθνχ ε θακπχιε δήηεζεο είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή ζα είλαη ηεο κνξθήο . 

Σν ζεκείν ηζνξξνπίαο Δ(Ρν=10 , Qo=20) αλήθεη ζηελ θακπχιε δήηεζεο άξα: 

  

Δπνκέλσο ε ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη . 

 

Αθνχ ε θακπχιε πξνζθνξάο είλαη γξακκηθή θαη δηέξρεηαη απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ, γηα Ρ=0 είλαη 

Qs=0, άξα γ=0 θαη είλαη ηεο κνξθήο Qs = δΡ 

 

Σν ζεκείν ηζνξξνπίαο Δ(Ρν=10 , Qo=20) αλήθεη ζηελ θακπχιε πξνζθνξάο άξα:  

 
 

Δπνκέλσο ε ζπλάξηεζε πξνζθνξάο είλαη . 

 

Γ2. Γηα ΡΚ = 12,5: 

 

 
 

Πιεφλαζκα = QS – QD = 25 – 16 = 9 κνλάδεο 

 

Άξα ε επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη: 

 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 
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Γ3. Έζνδα θξάηνπο απφ ηελ πψιεζε ηνπ πιενλάζκαηνο = 

 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

 

Άξα ε ηειηθή επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη: 

112,5 – 90 = 22,5 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

 

Γ4. ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο: Γ1  ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

ηελ θαηψηαηε ηηκή: Γ2  ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

 

 
 

Δθφζνλ ηα δχν ζεκεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα θακπχιε δήηεζεο, πνπ είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή, ε 

πλνιηθή Γαπάλε παξακέλεη ζηαζεξή γηα απηφ έρνπκε κεδεληθή πνζνζηηαία κεηαβνιή. 

 

[Παξαηήξεζε: ε κεδεληθή πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ΣΔ κπνξεί λα ηεθκεξηωζεί θαη κε ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο ηνμνεηδνύο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ωο πξνο ηελ ηηκή ε νπνία είλαη |Ε_D |=1]. 

 

Γ5. Δθφζνλ ην αγαζφ είλαη θαλνληθφ, ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζα απμήζεη ηε δήηεζε ηνπ αγαζνχ 

Χ θαηά 20%, επνκέλσο ε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ζα είλαη: 

   

 
 

 

 

τολιαζμός Θεμάηων 

Σα ζέκαηα ήηαλ γηα θαιά πξνεηνηκαζκέλνπο καζεηέο, θάιππηαλ κεγάιν κέξνο ηεο χιεο, είραλ 

αξθεηφ φγθν δνπιεηάο θαη απαηηνχζαλ θξηηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο γηα ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο 

ρξεηαδφηαλ ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ θεθαιαίσλ. 

 

 

Δπιμέλεια Απανηήζεων 

Εαρμπούνη Έμμσ, Μσλωνάς Λεσηέρης 


