
 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

Θεμα Α 

 

Α1. 

α   ΣΩΣΤΟ 

β  ΛΑΘΟΣ 

γ   ΣΩΣΤΟ 

δ   ΣΩΣΤΟ 

ε   ΛΑΘΟΣ 

Α2.   

1. β    

2. γ    

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Θεμα Β 

 

Β1 

Ανεργία τριβής: 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 

επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να 

εντοπίσουν τους άνεργους εργάτες. Επίσης μπορεί να οφείλεται στη 

γεωγραφική απόσταση μεταξύ της περιοχής όπου υπάρχει ανεργία και 

αυτής όπου υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. Γενικότερα οφείλεται στην 

έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφοριών για ύπαρξη 

ανέργων και επιχειρήσεων με κενές θέσεις εργασίας. 

 

Β2 

Διαρθρωτική ανεργία: Όταν σε μια οικονομία υπάρχουν άνεργοι και 

κενές θέσεις εργασίας, αλλά οι άνεργοι δεν μπορούν να απασχοληθούν 

στις υπάρχουσες κενές θέσεις, επειδή υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα 

στα προσόντα και την ειδίκευση των ανέργων και σ' αυτά που 

απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων, η ανεργία αυτή 

ονομάζεται διαρθρωτική. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν σε μια 

οικονομία να υπάρχει ανεργία μηχανικών και έλλειψη λογιστών, ή να 

υπάρχει ανεργία για τους βιομηχανικούς εργάτες και έλλειψη 

ξενοδοχειακών υπαλλήλων. Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται σε 

τεχνολογικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέα επαγγέλματα και 

αχρηστεύουν άλλα, και σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης, οι 

οποίες αυξάνουν τη ζήτηση ορισμένων 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, ώστε να αποκτήσουν τις ειδικεύσεις στις οποίες υπάρχει 

έλλειψη. Διαφορετικά, η διαρθρωτική ανεργία μπορεί να είναι μεγάλης 

διάρκειας. 

 

Β3 

Η ανεργία έχει τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες. Πρώτον: Αποτελεί 

απώλεια παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή της εργασίας των ανέργων, η 

οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία. 

Δεύτερον: Σημαίνει απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την 

οικογένεια του. Τρίτον: Επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω 

της παροχής των επιδομάτων ανεργίας προς τους ανέργους. Φυσικά οι 



 

 

συνέπειες της ανεργίας είναι ευρύτερες, γιατί η κατάσταση της ανεργίας 

μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνη για τον άνεργο και την οικογένεια 

του αφού, εκτός από την έλλειψη εισοδήματος, μειώνει την κοινωνική 

του θέση, δημιουργεί προβλήματα αυτοσεβασμού, οικογενειακών 

τριβών, κ.τ.λ. Με άλλα λόγια, πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, η 

ανεργία δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

Θεμα Γ 

 

Συνδιασμοι Χ Ψ ΚΕΧ ΚΕΨ 

Α 0 265     

      0,5 2 

Β 50 240     

      1 1 

Γ 100 190     

      3 0,3 

Δ 130 100     

      5 0,2 

Ε 150 0     

 

Γ1. Με την βοηθεια του κοστους ευκαιριας ΚΕΧ και ΚΕΨ υπολογιζω τα 

κενα του πινακα 

 

Γ2. Με την βοηθεια του κοστους ευκαιριας υπολογιζω οτι οταν το 

Χ=220 Ψ max=70 

 

Γ3 

 

 

 

 

 

Χ Ψ 

20 255 

↓   ↓ 

70 220 

  

35 

ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ 



 

 

Γ4 

Με την βοηθεια του κοστους ευκαιριας βρισκω οτι για Χ=110 το μεγιστο 

Ψ ειναι 160 αρα ο Χ=110 Ψ=150 ειναι εφικτος(υπαρχει 

υποασπασχοληση) 

Και  

Με την βοηθεια του κοστους ευκαιριας βρισκω οτι για Χ=134 το μεγιστο 

Ψ ειναι 80 αρα (Χ=134 Ψ=80) ειναι μεγιστος και βρισκεται πανω στην 

ΚΠΔ 

 

Γ5 

Η οικονομια μετακινουμενη απο τον συνδιασμο Κ που ειναι εφικτος στον 

συνδυασμο Λ που ειναι μεγιστος σημαινει οτι πηγαινουμε απο την φαση 

της ανοδου η ανθησης  που υπαρχει αχρησημοποιητη η πλεοναζουσα 

παραγωγικη δυναμικοτητα και ανεργια αλλα οχι εκτεταμενη, σε φαση 

κρισης που εχουμε κατασταση πληρους απασχολησης δηλαδη σχετικα 

χαμηλα επιπεδα ανεργιας 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

Θεμα Δ 

 

Δ1 

Εφοσον ειναι ισοσκελης υπερβολη η συναρτηση ζητησης δινεται απο τον 

τυπο Qd=200/P και εφοσον η συναρτηση προσφορας ειναι γραμμικη και 

διερχεται απο την αρχη των αξονων εχουμε 2 σημεια το  σημειο 

ισσοροπιας (10, 20) και το το σημειο (0, 0) αρχη αξονων .Οποτε με 2 

σημεια υπολογιζουμε Qs=2P . Eναλλακτικα γνωριζουμε οτι Es=1 οταν η 

καμπηλη προσφορας διερχεται απο την αρχη των αξονων και αντιστοιχα 

με την βοηθεια της κλισης υπολογιζουμε την συναρτηση προσφορας Mε 

την βοθηθεια πλεον των συναρτησεων βρισκω το Qd=16 και το Qs=25 

και το πλεονασμα   (Qs-Qd) =9 μοναδες 

 

 



 

 

Δ2 

Επιβαρυνση κρατικου προυπλογισμου 

Pκατ X (Qs-Qd) =12.5 Χ 9=112,5€ 

 

Δ3 

Εσοδα του κρατους απο την πωληση του πλεονασματαος ειναι  

Pi X (Qs-Qd) =10 Χ 9=90€ αρα η τελικη επιβαρυνση του κρατους ειναι 

112,52-90=22,5€ 

 

Δ4  

Eφοσον η συναρτηση ζητησης ειναι ισοσκελης υπερβολη η συνολικη 

δαπανη παραμενει αμεταβλητη αρα 0% η ποσοστιαια μεταβολη της. 

 

Δ5 

Η αυξηση της ζητησης κατα 20% διαμορφωνει την νεα συναρτηση 

Qd’=240/P 


