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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΑΟΘ ONLINE 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ - ΘΕΜΑ A 
 
A1. 
α. Σωστό   
β. Λάθος  
γ. Σωστό  
δ. Σωστό  
ε. Λάθος  
Μονάδες 15 
 
Α2. Β 
Μονάδες 5 
 
Α3. Γ 
Μονάδες 5  
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ - ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. (απάντηση: σχολικό βιβλίο σελ. 169) 
Ανεργία τριβής είναι εκείνη η οποία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς εργασίας 
να απορροφήσει άμεσα ανέργους, παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για τις 
οποίες οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επαγγελματική εξειδίκευση. Η 
ανεργία τριβής οφείλεται στην αδυναμία των εργατών να εντοπίζουν αμέσως τις ε-
πιχειρήσεις με τις κενές θέσεις και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν 
τους άνεργους εργάτες. Επίσης μπορεί να οφείλεται στη γεωγραφική απόσταση με-
ταξύ της περιοχής όπου υπάρχει ανεργία και αυτής όπου υπάρχουν κενές θέσεις ερ-
γασίας. Γενικότερα οφείλεται στην έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος πλη-
ροφοριών για ύπαρξη ανέργων και επιχειρήσεων με κενές θέσεις εργασίας. 
(μονάδες 7 )  
 
Β2. (απάντηση: σχολικό βιβλίο σελ. 170) 
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Όταν σε μια οικονομία υπάρχουν άνεργοι και κενές θέσεις εργασίας, αλλά οι άνεργοι 
δεν μπορούν να απασχοληθούν στις υπάρχουσες κενές θέσεις, επειδή υπάρχει ανα-
ντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και την ειδίκευση των ανέργων και σ’ αυτά που 
απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων, η ανεργία αυτή ονομάζεται διαρ-
θρωτική. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν σε μια οικονομία να υπάρχει ανεργία μηχα-
νικών και έλλειψη λογιστών, ή να υπάρχει ανεργία για τους βιομηχανικούς εργάτες 
και έλλειψη ξενοδοχειακών υπαλλήλων. Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται σε τεχνο-
λογικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέα επαγγέλματα και αχρηστεύουν άλλα, 
και σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση ορισμέ-
νων προϊόντων και ταυτόχρονα μειώνουν τη ζήτηση άλλων. Όπως είναι φανερό, η 
διαρθρωτική ανεργία δημιουργείται από τη δυσαναλογία προσφοράς και ζήτησης 
των διάφορων ειδικεύσεων. Η μείωσή της απαιτεί επανεκπαίδευση των ανέργων, ώ-
στε να αποκτήσουν τις ειδικεύσεις στις οποίες υπάρχει έλλειψη. Διαφορετικά, η 
διαρθρωτική ανεργία μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας. 
(μονάδες 11) 
 
Β3. (απάντηση: σχολικό βιβλίο σελ. 170) 
Η ανεργία έχει τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες. Πρώτον: Αποτελεί απώλεια πα-
ραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή της εργασίας των ανέργων, η οποία θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία. Δεύτερον: Σημαίνει απώλεια εισοδή-
ματος για τον άνεργο και την οικογένειά του. Τρίτον: Επιβαρύνει τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, λόγω της παροχής των επιδομάτων ανεργίας προς τους ανέργους. 
(μονάδες 3) 
Φυσικά οι συνέπειες της ανεργίας είναι ευρύτερες, γιατί η κατάσταση της ανεργίας 
μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνη για τον άνεργο και την οικογένειά του αφού, 
εκτός από την έλλειψη εισοδήματος, μειώνει την κοινωνική του θέση, δημιουργεί 
προβλήματα αυτοσεβασμού, οικογενειακών τριβών, κτλ. Με άλλα λόγια, πέρα από 
τις οικονομικές συνέπειες, η ανεργία δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. 
(Μονάδες 4) 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ - ΘΕΜΑ Γ 

 
Γ1.  
Συνδυασμοί 
ποσοτήτων 

Παραγόμενες 
ποσότητες  
αγαθού Χ 

Παραγόμενες 
ποσότητες 
αγαθού Ψ 

Κόστος ευκαι-
ρίας αγαθού Χ 
σε όρους του 
Ψ (ΚΕΧ) 

Κόστος ευκαι-
ρίας αγαθού 
Ψ σε όρους 
του Χ (ΚΕΨ ) 

Α 0 265   

   1/2 2 
Β 50 240   
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   1 1 

Γ 100 190   
   3 1/3 

Δ 130 100   
   5 1/5 

Ε 150 0   

 

Α->Β: ΚΕΧ =
𝛹𝛢−𝛹𝛣

ΧΒ−ΧΑ
= 

265−240

50−0
 =  

25

50
 =  

1

2
   και ΚΕΨ =

1

ΚΕΧ
 =

1

1/2
  = 2 

 

Β->Γ: ΚΕΧ=
𝛹𝛣−𝛹𝛤

ΧΓ−ΧΒ
=> 1=

240−𝛹𝛤

100−50
=>1=

240−𝛹𝛤

50
=>50=240-ΨΓ =>ΨΓ=190 

 

Γ->Δ: ΚΕΧ=
𝛹𝛤−𝛹𝛥

ΧΔ−ΧΓ
=> ΚΕΧ =

190−100

130−100
=> ΚΕΧ =

90

30
=> ΚΕΧ =3   ή   ΚΕΧ =

1

ΚΕΨ
 =

1

1/3
  = 3  

 

Δ->Ε: ΚΕΧ=
𝛹𝛥−𝛹𝛦

ΧΕ−ΧΔ
=> 5=

100−0

ΧΕ−130
=>5=

100

𝛸𝛦−130
=>5 (ΧΕ-130)=100 =>5ΧΕ-650=100 =>ΧΕ=150 

 
(Μονάδες 5) 
 
Γ2.  

Συνδυασμοί 
ποσοτήτων 

Παραγόμενες 
ποσότητες  
αγαθού Χ 

Παραγόμενες 
ποσότητες 
αγαθού Ψ 

Κόστος ευκαι-
ρίας αγαθού Χ 
σε όρους του 
Ψ (ΚΕΧ) 

Κόστος ευκαι-
ρίας αγαθού 
Ψ σε όρους 
του Χ (ΚΕΨ ) 

Α 0 265   
   1/2 2 

Β 50 240   
Β’ ΧΒ’ 220 1 1 

Γ 100 190   

   3 1/3 
Δ 130 100   

   5 1/5 
Ε 150 0   

Δημιουργούμε τον ενδιάμεσο συνδυασμό Β’ για Ψ=220 και από τον τύπο του κόστους 
ευκαιρίας έχουμε: 
 

Β->Β’: ΚΕΧ=
𝛹𝛣−𝛹𝛣′

ΧΒ′−ΧΒ
=> 1=

240−220

ΧΒ′−50
=>1=

20

ΧΒ′−50
=> ΧΒ’-50 =20 => ΧΒ’=70 

 
Συνεπώς το μέγιστο Χ που μπορεί να παράγει αυτή η οικονομία για 200 μονάδες του 
αγαθού Ψ είναι 70 μονάδες. 
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(Μονάδες 3) 
 
Γ3. 
Συνδυασμοί 
ποσοτήτων 

Παραγόμενες 
ποσότητες  
αγαθού Χ 

Παραγόμενες 
ποσότητες 
αγαθού Ψ 

Κόστος ευκαι-
ρίας αγαθού Χ 
σε όρους του 
Ψ (ΚΕΧ) 

Κόστος ευκαι-
ρίας αγαθού 
Ψ σε όρους 
του Χ (ΚΕΨ ) 

Α 0 265   

Α’ 20 ΨΑ’ 1/2 2 
Β 50 240   

Β’ 70 220 1 1 

Γ 100 190   
   3 1/3 

Δ 130 100   
   5 1/5 

Ε 150 0   
Δημιουργούμε τον ενδιάμεσο συνδυασμό Α’ ώστε να βρούμε το μέγιστο Ψ για Χ=20 
μονάδες: 
 

Α’->Β: ΚΕΧ=
𝛹𝛢′−𝛹𝛣

ΧΒ−ΧΑ′
=> 

1

2
=
𝛹𝛢′−240

50−20
=> 

1

2
=
𝛹𝛢′−240

30
=>30=2ΨΑ’ – 480 =>ΨΑ’=255 

 
 
Άρα για να αυξηθεί η παραγωγή του Χ από 20 σε 70 μονάδες, θα πρέπει να μειωθεί 
η παραγωγή του Ψ από 255 σε 220 μονάδες. Επομένως: 
 

Θυσία Ψ = 255-220 = 35 μονάδες 
 

Θα πρέπει να θυσιαστούν 35 μονάδες από το αγαθό Ψ. 
(μονάδες 5) 
 
Γ4.  

Συνδυασμοί 
ποσοτήτων 

Παραγόμενες 
ποσότητες  
αγαθού Χ 

Παραγόμενες 
ποσότητες 
αγαθού Ψ 

Κόστος ευκαι-
ρίας αγαθού Χ 
σε όρους του 
Ψ (ΚΕΧ) 

Κόστος ευκαι-
ρίας αγαθού 
Ψ σε όρους 
του Χ (ΚΕΨ ) 

Α 0 265   
Α’ 20 255 1/2 2 

Β 50 240   
Β’ 70 220 1 1 

Γ 100 190   
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Γ’ 110 ΨΓ’ 3 1/3 

Δ 130 100   
Δ’ 134 ΨΔ’ 5 1/5 

Ε 150 0   
Δημιουργούμε τον ενδιάμεσο συνδυασμό Γ’ ώστε να βρούμε το μέγιστο Ψ για Χ=110 
μονάδες: 
 

Γ’->Δ: ΚΕΧ=
𝛹𝛤′−𝛹𝛥

ΧΔ−ΧΓ′
=> 3=

𝛹𝛤′−100

130−110
=> 3=

𝛹𝛤′−100

20
=>60=ΨΓ’ – 100 =>ΨΓ’=160 

 
Επομένως ο συνδυασμός Κ είναι εφικτός καθώς 150<160, επομένως μπορεί να πα-
ραχθεί. 
 
Ομοίως: 
Δημιουργούμε τον ενδιάμεσο συνδυασμό Δ’ ώστε να βρούμε το μέγιστο Ψ για Χ=134 
μονάδες: 
 

Δ’->Ε: ΚΕΧ=
𝛹𝛥′−𝛹𝛦

ΧΕ−ΧΔ′
=> 5=

𝛹𝛥′−0

150−134
=> 5=

𝛹𝛥′

16
=>ΨΔ’=80 

 
Συνεπώς ο συνδυασμός Λ είναι μέγιστος ή άριστος. 
 
(μονάδες 8) 
 
Γ5.  
Η οικονομία μεταβαίνει από τη φάση της ανόδου στη φάση της κρίσης. 
(μονάδες 2) 
Το γεγονός ότι η οικονομία μετακινείται από τον εφικτό συνδυασμό Κ στο μέγιστο 
συνδυασμό Λ, υποδεικνύει ότι μεταβαίνει από μία κατάσταση υποαπασχόλησης πα-
ραγωγικών συντελεστών, σε μία κατάσταση πλήρους απασχόλησης των παραγωγι-
κών συντελεστών. Επομένως παρατηρείται αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, 
εξάλειψη της ανεργίας και αύξηση της παραγωγής. 
(βλ σχολικό βιβλίο σελ. 164-165) 
(μονάδες 2) 
 
 ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1.  
 
Υπολογίζουμε τη Συνολική Δαπάνη από το σημείο ισορροπίας: 
ΣΔ = Po * Qo = 10 * 20 = 200 χρηματικές μονάδες (P≠0) 
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Εφόσον γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, ξέρουμε 

ότι θα είναι της μορφής QD=
𝛢

𝑃
 , όπου η σταθερά Α ισούται με τη Συνολική Δαπάνη, η 

οποία θα είναι σταθερή και ίση με τις 200 χρημ. μον. που υπολογίσαμε, σε όλο το 
μήκος της καμπύλης ζήτησης. 
Επομένως η συνάρτηση της καμπύλης ζήτησης είναι: 

QD=
200

𝑃
 

 
Για τη συνάρτηση προσφοράς: 
Εφόσον γνωρίζουμε ότι είναι γραμμική και διέρχεται από την αρχή των αξόνων, ι-
σχύει ότι γ=0 και θα είναι της μορφής Qs=δP.  
 
Αντικαθιστούμε το σημείο ισορροπίας στην ανωτέρω συνάρτηση και έχουμε: 
Qs=δ*P => 20 = δ*10 => δ=2 
 
Επομένως η συνάρτηση προσφοράς θα είναι: Qs=2*P 
 
(Μονάδες 6) 
 
Δ2. 
Το κράτος επιβάλει κατώτατη τιμή 12,5 μονάδες, συνεπώς δημιουργείται πλεόνασμα 
ίσο με:  
Πλεόνασμα = QSK-QDK= (2*12.5)-(200/12.5) = 25-16 = 9 μονάδες προϊόντος 
 
Αν το κράτος αγοράζει το πλεόνασμα στην τιμή παρέμβασης τότε η κρατική επιβά-
ρυνση θα είναι: PK*( QSK-QDK ) = 12,5 * 9 = 112,5 χρηματικές μονάδες 
(μονάδες 6) 
 
Δ3. 
 
Το κράτος πουλά το πλεόνασμα στην τιμή ισορροπίας, οπότε τα Συνολικά Έσοδα του 
κράτους θα είναι: 
ΣΕ κράτους = Po*( QSK-QDK ) = 10 * 9 = 90 χρηματικές μονάδες 
 
Επομένως η τελική κρατική επιβάρυνση θα είναι: 
Κρατική επιβάρυνση = Κρατική δαπάνη – κρατικά έσοδα = 112,5-90 = 22,5 μονάδες 
(Μονάδες 4) 
 
Δ4. 
 
Πριν την κρατική παρέμβαση: 
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Αρχική ΣΔ καταναλωτών = 200 όπως υπολογίσαμε στο ερώτημα Δ1 
 
Μετά την κρατική παρέμβαση: 
Τελική ΣΔ καταναλωτών = Pκ * QDK = 12.5*16 = 200 χρ.μον. 
 
Επομένως η ποσοστιαία μεταβολή της ΣΔ των καταναλωτών θα είναι: 

%Δ ΣΔ καταναλωτών = 
𝛴𝛥𝜏𝜀𝜆𝜄𝜅ή−𝛴𝛥𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅ή

ΣΔαρχική
 * 100 = 

200−200

200
 * 100 = 0% 

(Μονάδες 3) 
 
Είναι αναμενόμενο να μη μεταβληθεί καθόλου η ΣΔ των καταναλωτών καθώς η συ-
νάρτηση ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, επομένως για κάθε τιμή, το γινόμενο 
τιμής και ζητούμενης ποσότητας παραμένει σταθερό και στην περίπτωση αυτή ίσο 
με 200 μονάδες. Πάντοτε στην περίπτωση ζήτησης σε μορφή ισοσκελούς υπερβολής 
η συνολική δαπάνη των καταναλωτών παραμένει σταθερή για κάθε επίπεδο τιμής. 
(Μονάδες 3) 
 
Δ5. 
 
Εφόσον το αγαθό είναι κανονικό, η αύξηση του εισοδήματος θα προκαλέσει αύξηση 
της ζήτησής του και επομένως μετακίνηση της καμπύλης ζήτησης πάνω και δεξιά. 
Η νέα συνάρτηση ζήτησης υπολογίζεται ως εξής: 
 

QD’= QD + 20% QD = 1,2* QD = 1,2 * 
200

𝑃
 => QD’=

240

𝑃
 

 
(Μονάδες 3) 
 

 
ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!! 

 
Επιμέλεια: Ευδοξία Μπούνα 
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