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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 

14-3-2017 

ΟΜΑΔΑ Α 

Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι Α.5, να σημειώσετε Σ αν η πρόταση είναι σωστή και Λ αν η 
πρόταση είναι λανθασμένη. 

Α.1 Αν βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής ενός αγαθού Χ, η Συνολική Δαπάνη του υπο-
κατάστατου αγαθού Ψ θα αυξηθεί. 

Α.2 Στην τελείως ανελαστική ζήτηση, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών μεταβάλλε-
ται ανάλογα με τη μεταβολή της ποσότητας του αγαθού. 

Α.3 Η ουσία του οικονομικού προβλήματος βρίσκεται στη σχετική έλλειψη ή στη στενό-
τητα των αγαθών. 

Α.4 Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊό-
ντος από πάνω προς τα κάτω στην μέγιστη τιμή του. 

Α.5 Μία αύξηση της τιμής ενός αγαθού κατά 10% θα οδηγήσει σε μία αύξηση της ζη-
τούμενης ποσότητά του  κατά ένα μεγαλύτερο ποσοστό, εάν η ζήτηση του αγαθού 
είναι ελαστική. 

Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7, να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απά-
ντηση. 

Α.6 Η προσφορά ενός αγαθού αυξάνεται όταν: 

α. αυξηθεί η τιμή των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.  

β. μειωθεί η τιμή των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.  

γ. αυξηθεί η τιμή πώλησης του αγαθού.  

δ. μειωθεί η τιμή πώλησης του αγαθού.  

Α.7 Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό αυξάνεται όταν η τιμή: 

α. αυξάνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης. 

β. μειώνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης. 

γ. αυξάνεται και το αγαθό είναι ελαστικής ζήτησης. 

δ. μειώνεται και το αγαθό έχει μοναδιαία ελαστικότητα.  
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ΟΜΑΔΑ Β 

Αφού αναφέρετε ποιο φαινόμενο ονομάζεται καταμερισμός των έργων ή της εργασίας, στη 
συνέχεια να περιγράψετε τα πλεονεκτήματα του καταμερισμού των έργων  καθώς και το 
βασικό του μειονέκτημα. 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας για ένα αγαθό: 

P QD QS ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

10 220   80 

20  160  40 

30     

   40  

1. Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα αν γνωρίζουμε ότι οι συναρτήσεις ζήτησης και 
προσφοράς του αγαθού είναι γραμμικές. 

2. Σε τι ποσοστό θα πρέπει να μεταβληθεί η προσφορά του αγαθού ώστε να μεγιστοποιη-
θούν τα Συνολικά Έσοδα των παραγωγών; 

3. Να προσδιορίσετε την νέα συνάρτηση προσφοράς, η οποία μεγιστοποιεί τα Συνολικά 
Έσοδα των παραγωγών. 

4. Να απεικονίσετε διαγραμματικά (σε κοινό διάγραμμα), τις συναρτήσεις ζήτησης και 
προσφοράς καθώς και τα σημεία ισορροπίας. 

5. Έστω ότι το κράτος παρεμβαίνει στην αγορά του αγαθού επιβάλλοντας ανώτατη τιμή 
ίση με την αρχική τιμή ισορροπίας.  

 α.  Να προσδιορίσετε το έλλειμμα που θα διαμορφωθεί στην αγορά του αγαθού. 

  β. Να υπολογίσετε την τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές, 
προκειμένου να απορροφήσουν την ελλειμματική προσφερόμενη ποσότητα. 

 γ. Ποιο είναι το «καπέλο» που είναι πιθανό να πληρώσουν οι καταναλωτές, μετά την 
κρατική παρέμβαση; 

6. Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται κατά 15%. Να υπολογιστεί η εισο-
δηματική ελαστικότητα του αγαθού εάν νέα τιμή ισορροπίας διαμορφωθεί η τιμή των 
40 χρηματικών μονάδων. Στη συνέχεια να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την εισο-
δηματική ελαστικότητα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Λ Α.2 Λ Α.3 Σ Α.4 Σ Α.5 Λ  

Α.6 β Α.7 α 

ΟΜΑΔΑ Β 

 Κεφάλαιο 1, πργ. 8. Ο Καταμερισμός των έργων, σελ. 22 σχολικού βιβλίου. 

ΟΜΑΔΑ Γ 

1.  Για P = 10: έλλειμμα = QD - QS =80. Άρα QS =140 

 Για P = 20: έλλειμμα = QD - QS =40. Άρα QD =200 Ορ
όσ
ημ
ο



3  Φροντιστήριο Ορόσημο 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

Για να βρούμε την γραμμική συνάρτηση ζήτησης χρησιμοποιούμαι τους παρακάτω 
συνδυασμούς: 

για P1=10, Q1=220 

για P2=20, Q2=200 

έτσι προκύπτει:  

D 1

1

Q Q

P P






2 1

2 1

Q Q

P P






DQ 220

P 10




=
200 220

20 10




  QD=240-2P 

Αντίστοιχα μπορούμε να προσδιορίσουμε τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς χρησι-
μοποιώντας τους παρακάτω συνδυασμούς: 

για P1=10, Q1=140 

για P2=20, Q2=160, έτσι προκύπτει: 

S 1

1

Q Q

P P






2 1

2 1

Q Q

P P






SQ 140

P 10






160 140

20 10




  QS=120+2P 

 Με την βοήθεια των γραμμικών συναρτήσεων ζήτησης και προσφοράς, προκύπτει: 

 Για P = 30:  QD = 240 -2.30  QD = 180   

    QS = 120+2.30   QS =180   

Παρατηρούμε ότι στην τιμή αυτή, η ζητούμενη ποσότητα ισούται με την προσφερό-
μενη ποσότητα. Αυτό σημαίνει ότι η Τιμή Ισορροπίας είναι η P = 30 ενώ η Ποσότητα 
Ισορροπίας είναι η QD = QS =180.  

 Για P =χ, ισχύει: πλεόνασμα = 40.  

 Άρα: QS - QD =40  120 +2P-240+2P =40 P =40 

 Για P = 40:  QD = 240 -2.40  QD = 160   

  QS  = 120+2.40  QS =200   

 Ο πίνακας συμπληρωμένος έχει ως εξής: 

P QD QS ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

10 220 140  80 

20 200 160  40 

30 180 180 0 0 

40 160 200 40  

2.  Γνωρίζουμε ότι τα Συνολικά Έσοδα των παραγωγών μεγιστοποιούνται στο Μέσο της 
ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι το νέο σημείο ισορροπίας θα 
πρέπει να γίνει το Μέσο (Μ).  Οι συντεταγμένες του είναι: 

PM =
120

2
  PM =60  QM =

240

2
  QM =120. 

Για PM =60, η ποσότητα που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν οι παραγωγοί εί-
ναι: QS =120+ 2.60   QS =240.  

Άρα η ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς, η οποία θα προκαλέσει μεγιστοποίη-

ση των Σ.Ε. των παραγωγών είναι 
120 240

100
240


=-50%. Ορ
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3. Η νέα συνάρτηση προσφοράς προκύπτει:  

QS2  = QS -50%. QS =0,5. QS =0,5.(120+2P)  QS2=60+P 

4.   

 

5. α.  Στην PA=30: QSΑ  = 60+30   QSΑ =90 

  QDΑ =180  

Άρα το έλλειμμα = QDΑ - QSΑ  = 180-90=90 μονάδες. 

β.  Η τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές(P1), προκει-
μένου να απορροφήσουν την QSΑ, προκύπτει ως εξής: 90=240-2.P1  P1=75. 

γ.  Το πιθανό καπέλο υπολογίζεται ως εξής: P1 - PA=75-30=45 χρημ. μονάδες. 

6.  Εφόσον η νέα Τιμή Ισορροπίας γίνεται η P=40, συμπεραίνουμε ότι η καμπύλη Ζή-
τησης μετατοπίζεται προς τα αριστερά και τέμνει την νέα καμπύλη προσφοράς S2 
σε ένα σημείο όπου αντιστοιχεί το: QS2=60+40  QS2=100.  

Άρα η νέα Ποσότητα Ισορροπίας θα είναι  η Q=100. 

Αρχικά οι καταναλωτές, πριν τη μεταβολή του εισοδήματος, στην P=40 ήταν διατε-
θειμένοι να αγοράσουν την QD = 160.  

Άρα η ζήτηση μεταβάλλεται κατά: 
100 160

.100
160


=-37,5%. 

Για να υπολογίσουμε την εισοδηματική ελαστικότητα, χρησιμοποιούμε τον τύπο: 

ΕΥ=
%ΔQ

%ΔY
=

37,5%

15%




  ΕΥ=2,5. 

Επειδή η εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού είναι θετική (ΕΥ 0), το αγαθό χα-
ρακτηρίζεται κανονικό που σημαίνει ότι όταν το εισόδημα των καταναλωτών μειώ-
νεται, μειώνεται και η ζήτηση για το αγαθό. 
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