
   

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1  Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα 

σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α. Σωστό 

β. Λάθος, (Με σταθερή την ποσότητα, αφού έχουμε ανελαστική ζήτηση, η αύξηση της τιμής θα αυξήσει την 

συνολική δαπάνη, ΣΔ=P*Qd). 

γ. Λάθος, (Αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό το συνολικό προϊόν) . 

δ. Σωστό, (Η αύξηση της ζήτησης τείνει να αυξήσει την τιμή ισορροπίας, ενώ η αύξηση της προσφοράς τείνει 

να την μειώσει, άρα είναι δυνατόν η τιμή να παραμείνει σταθερή). 

ε. Λάθος, (αφού οι παραγωγικοί παραγωγικές συντελεστές υποαπασχολούνται, είναι δυνατόν να αυξηθεί η 

παραγωγή και των δύο αγαθών). 

 

Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα 

που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α.2. δ 

Α.3. α 

ΟΜΑΔΑ Β 

Κεφάλαιο 3, παράγραφος 2 «Ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης», από 53 έως 54 σελίδα. 

ΟΜΑΔΑ Γ 

 

Γ1. Χρησιμοποιώντας τον τύπο του ΚΕΧ συμπληρώνουμε τα κενά του πίνακα αφού συμπληρώσουμε στο ΨΔ=0 

που μας δίνεται στην εκφώνηση.  

 1= 640-ΨΒ/40-0  ΨΒ=600 

 3=600-480/ΧΓ-40  ΧΓ = 80 

 ΚΕΧΓΔ = 480-280/120-80 = 5 

 ΚΕΧΔΕ=280-0/160-120 = 7 

Γ2. Χρησιμοποιώντας τον τύπο του ΚΕΨ υπολογίζουμε σε κάθε συνδυασμό το ΚΕΨ: 

 ΚΕΨΑΒ = 40-0/640-600 = 1 

 ΚΕΨΒΓ = 80-40/600-480 = 1/3 

 ΚΕΨΓΔ = 120-80/480-280 = 0,2 

 ΚΕΨΔΕ = 160-120/280-0 = 1/7 

Γενικά το κόστος ευκαιρίας όχι μόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά συνήθως είναι αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. 

Καθώς αυξάνεται και η παραγωγή του αγαθού Ψ, αποσπώνται από την παραγωγή του Χ συντελεστές που είναι 

όλο και λιγότερο κατάλληλοι για την παραγωγή του. Καθώς δηλαδή αυξάνεται η παραγωγή του αγαθού Ψ 



   

 

απαιτούνται ολοένα και περισσότερες μονάδες από το αγαθό Χ για την παραγωγή κάθε επιπλέον μονάδας του 

Ψ. 

 

Γ3.  Χρησιμοποιώντας τον τύπο του ΚΕΧ υπολογίζω αντίστοιχα για κάθε Χ που μου δίνεται την μέγιστη 

ποσότητα Ψ που μπορεί να παραχθεί. (Φυσικά το ίδιο θα μπορούσα να κάνω παίρνοντας τις τιμές των Ψ ή 

χρησιμοποιώντας το ΚΕΨ αν ήθελα). 

 3= 640-ΨΒ’/43-40  ΨΒ’=591 

Άρα, ο συνδυασμός Χ=43,Ψ=590 είναι εφικτός αλλά όχι μέγιστος. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξαντλούνται οι 

παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, που σημαίνει ότι η οικονομία μπορεί να τους παράγει αλλά ή η 

τεχνολογία δεν είναι η πλέον κατάλληλη ή δεν απασχολούνται όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές που έχει στη 

διάθεση της (υποαπασχόληση παραγωγικών συντελεστών) ή συνδυασμός και των δύο 

 5=480- ΨΓ’/85-80  ΨΓ’ = 455 

Άρα, ο συνδυασμός Χ=85,Ψ=455 είναι εφικτός και μέγιστος. Αυτό σημαίνει ότι εξαντλούνται οι παραγωγικές 

δυνατότητες της οικονομίας, που σημαίνει ότι η οικονομία αξιοποιεί την δεδομένη τεχνολογία και 

απασχολούνται όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές που έχει στη διάθεση της αποδοτικά. 

 

Γ4. Οι τελευταίες 100 Ψ βρίσκονται από τις 640-100=540 μονάδες Ψ μέχρι τις 640. Για να υπολογίσουμε πόσα 

Χ θα πρέπει να θυσιαστούν, μπορούμε είτε να υπολογίσουμε με το Κόστος Ευκαιρίας πόσα Χ παράγονται 

ταυτόχρονα με 540Ψ και να υπολογίσουμε την μεταβολή μέχρι τα 0Χ στον συνδυασμό Α, είτε 

χρησιμοποιώντας το ΚΕΨ να πούμε ότι από 540Ψ μέχρι 600Ψ θυσιάζουμε 60*1/3=20Χ και για τα τελευταία 

40Ψ επιπλέον 40Χ άρα σύνολο 60 Χ.  

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

 

Δ1. Χρησιμοποιώντας την Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς, και γνωρίζοντας πως ΔQ/ΔP είναι 

αντίστοιχα για την ζήτηση το β και την προσφορά το δ, μπορώ να βρω τις δύο συναρτήσεις και εξισώνοντας τες 

να βρω το σημείο ισορροπίας. Οπότε έχουμε: 

Εd=β*(P/Q) -0,8= β 10/50  -40=10β β=-4 

άρα 50=α-4*10 α=90 άρα Qd=90-4P 

Εs=δ*(P/Q) -0,6= δ 10/100  60=10β δ=6 

άρα 100=γ+6*10 α=90 άρα Qs=40+6P 

άρα για το σημείο ισορροπίας Qd= Qs  90-4P=40+6P P0=5 και Q0=90-4*5=70 

 

Δ2. Έλλειμμα = Qd-Qs  20 = 90-4P- (40+6P)  P=3 

 

Δ3. α. Αφού η ζήτηση αυξήθηκε κατά 30 προϊόντα σε κάθε τιμή έχουμε : 

 

Qd’=90-4P+30 = 120 – 4P  άρα για το νέο σημείο ισορροπίας : Qd’= Qs  120-4P=40+6P P’0=8 και 

Q’0=120-4*8=88 

β. ΣΔ= P*Qd= 5*70 = 350 και στο νέο σημείο ΣΔ’= P’*Qd’= 8*88 =704 

 



   

 

Δ4. Για να υπολογίσω το καπέλο που θα δημιουργηθεί από την τιμή διατίμησης υπολογίζω αρχικά την 

ποσότητα που προσφέρουν οι παραγωγοί, έπειτα υπολογίζω την τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι 

καταναλωτές την ποσότητα αυτή και η διαφορά των τιμών είναι το καπέλο. 

Qs=40+6P=40+6*6=76 

76=120-4P2  P2= 11 

Καπέλο = 11 – 6 = 5 

  

Με το ΠΑΛΙΟ  

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Δ2 ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ 

 

Δ3.  Αφού η τιμή του συμπληρωματικού Ψ μειώνεται η ζήτηση του αγαθού μας θα αυξηθεί. 

Qd’=90-4P+30 = 120 – 4P  άρα για το νέο σημείο ισορροπίας : Qd’= Qs  120-4P=40+6P P’0=8 και 

Q’0=120-4*8=88 

 

Δ4. ΣΔ= P*Qd= 5*70 = 350 και στο νέο σημείο ΣΔ’= P’*Qd’= 8*88 =704 

άρα έχω Μεταβολή Συνολικής Δαπάνης = 704-350 = 354  

Η Συνολική Δαπάνη αυξήθηκε γιατί με την αύξηση της ζήτησης η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας αυξήθηκαν. 

Δ5. Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο 

χρόνος. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρμόζει τα δεδομένα της είναι καλύτερη, όσο μεγαλύτερο είναι 

το χρονικό διάστημα προσαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι η ελαστικότητα προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη 

μακροχρόνια περίοδο απ' ό,τι στη βραχυχρόνια περίοδο. Άλλωστε στο διάστημα της μακροχρόνιας περιόδου 

μπορεί να μεταβληθούν όλοι οι συντελεστές παραγωγής. 

 

Σχόλιο: 

Τα σημερινά θέματα ήταν αναμενόμενα και χωρίς εκπλήξεις. Οι υποψήφιοι βγήκαν από τις αίθουσες 

ικανοποιημένοι και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές αρίστευσαν. Η διάθρωση των θεμάτων ήταν η 

αναμενόμενη. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που απαιτούσαν μια πιο συνδυαστική σκέψη και όχι στείρα 

παπαγαλία από το βιβλίο. Οι  ασκήσεις στο Γ και  Δ θέμα κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και ήταν 

χωρίς ασάφειες και δύσκολες πράξεις. Σχετικά με τα θέματα που εξετάστηκαν όσοι έδιναν ξανά με το 

ΠΑΛΑΙΟ σύστημα είχαν διαφοροποιημένα τα 3 τελευταία ερωτήματα τα οποία ήταν πιο απαιτητικά (ελάχιστα 

όμως) από αυτά των υποψηφίων με το ΝΕΟ σύστημα.  

Ευχόμαστε σε όλους του μαθητές καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία στο επόμενο σημαντικό βήμα των 

σπουδών τους! 

 

Βεργοπούλου Εύη 

Οικονομολόγος 


