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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 

12-3-2019 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό 

σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α.  Η αύξηση του εισοδήματος του καταναλωτή θα αυξήσει την τιμή ισορροπί-

ας ενός κανονικού αγαθού. 
β. Το οριακό προϊόν της εργασίας δεν είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά 

ο συγκεκριμένος επιπλέον εργάτης, αλλά η μεταβολή που επέρχεται στις 
συνθήκες παραγωγής και, συνεπώς στο συνολικό προϊόν, εξαιτίας της πα-
ρουσίας του επιπλέον εργάτη.  

γ. Στην ανελαστική ζήτηση η αύξηση της τιμής ενός αγαθού, μειώνει τη Συνο-
λική Δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό. 

δ. Η αγορά με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μέσα με τα ο-
ποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μία αγοραπωλησία και όλους του σχετι-
κούς χώρους. 

ε. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά την ελά-
χιστη τιμή του. 

Για τις προτάσεις Α.2 και Α.3, να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

Α.2 Έστω QD  =
P

1800
 η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού και QS=200+2P η συνάρτηση 

προσφοράς του. Τα Συνολικά Έσοδα των παραγωγών: 
α. θα αυξηθούν με την βελτίωση της τεχνολογίας.  
β. θα μειωθούν με την αύξηση των τιμών των συντελεστών παραγωγής.  
γ. θα αυξηθούν με την ευνοϊκή αλλαγή των προτιμήσεων των  καταναλωτών.  
δ. θα παραμείνουν σταθερά με την πρόβλεψη για μελλοντική αύξηση της τι-

μής του αγαθού.  
ε.  κανένα από τα παραπάνω. 

Α.3 Οι αγορές των αγαθών Χ και Ψ, που είναι μεταξύ τους υποκατάστατα, βρίσκονται 
σε ισορροπία. Μία αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που παράγουν το αγαθό 
Χ θα έχει ως αποτέλεσμα: 
α.  την μείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της προσφοράς του Ψ. 
β.  τη μείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ. 
γ.  την αύξηση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ. 
δ. την αύξηση της προσφοράς του Χ και τη μείωση της ζήτησης του Ψ. 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
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.  (Δεν απαιτείται η χρήση παραδειγμάτων).  
 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τα δεδομένα της αγοραίας ζήτησης και της αγοραίας προ-
σφοράς ενός αγαθού για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
 

Τιμή 
P 

Ζητούμενη Ποσό-
τητα  
QD 

Προσφερόμενη Ποσό-
τητα 
Qs 

Πλεόνα-
σμα 

Έλλειμμα 

16  60 40 - 

14 30   - 

12  40   

10 50 30 -  

8  20 -  

6 70  - 60 

 
1. Να μεταφέρετε τον πίνακα και υπολογίσετε τα κενά του, εάν η τιμή ισορροπίας του 

αγαθού στην αγορά είναι 12. Η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση  με –1 καθώς η τιμή με-
ταβάλλεται από 10 € σε 8 €, και η ελαστικότητα προσφοράς είναι ίση με 4/3, καθώς η 
τιμή μεταβάλλεται από 16 € σε 14 €. 

2. Να υπολογίσετε τη συνάρτηση της αγοραίας ζήτησης και αγοραίας προσφοράς του α-
γαθού. 

3. Το κράτος επιβάλλει κατώτατη τιμή πώλησης του αγαθού Pκ= 14 €.  
Ποια θα είναι η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και πόσο θα αυξηθούν τα 
συνολικά έσοδα των παραγωγών ; 

4. Το κράτος σταματά την παρέμβαση του, με αποτέλεσμα η αγορά να ισορροπήσει στο 
αρχικό σημείο ισορροπίας. 
Μια μεταβολή στην τεχνολογία παραγωγής του αγαθού έχει ως αποτέλεσμα να δια-
μορφωθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς ως εξής:  Qs΄ =  - 30 + 5P 
α. Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας. 
β. Βελτιώθηκε ή χειροτέρευσε η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού; Να δικαιολογή-

σετε την απάντηση σας. 
γ. Να βρείτε τη ελαστικότητα ζήτησης από την αρχική τιμή ισορροπίας στη  νέα τιμή 

ισορροπίας και να εξηγήσετε γιατί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών μειώνεται 
από το αρχικό στο νέο σημείο ισορροπίας.    

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
Α.1  

α.  Σ 
β. Σ 
γ. Λ 
δ. Σ 
ε. Λ 

Α.2 γ 
Α.3 δ 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Κεφάλαιο 1, πργ. 8 .Ο Καταμερισμός των έργων, σελ. 22 σχολικού βιβλίου. 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 
1. Στην τιμή P=16, 20Q04QQ 40 πλεόνασμα DDS -   

Καθώς η τιμή μεταβάλλεται από 16  σε 14, 
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Στην τιμή P=14, 02QQ  πλεόνασμα DS -   

Στην τιμή ισορροπίας  P0  = 12 ισχύει, 40QQ SD   και το έλλειμμα και το πλεόνασμα είναι 

μηδέν. 
Στην τιμή P=10, 02QQ  έλλειμμα SD -   

Καθώς η τιμή μεταβάλλεται από 10  σε 8, 
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Στην τιμή P=8, 40QQ  έλλειμμα SD -   

Στην τιμή P=6, 10Q06QQ 60 έλλειμμα SSD -   

Έτσι ο πίνακας συμπληρώνεται  ως εξής  
 

Τιμή 
P 

Ζητούμενη ποσό-
τητα  
QD 

Προσφερόμενη Ποσό-
τητα 
Qs 

Πλεόνασμα Έλλειμμα 

16 20 60 40 - 

14 30 50 20 - 

12 40 40 0 0 

10 50 30 - 20 

8 60 20 - 40 

6 70 10 - 60 

 
2. 

Παρατηρούμε ότι σε κάθε τιμή, 5
ΔP

ΔQ
  για τη ζήτηση και 5

ΔP

ΔQ
  για την προσφορά. Οι 

συναρτήσεις δηλαδή είναι γραμμικές . 

Χρησιμοποιώντας τον τύπο 
12

12

1

1

P-P

Q-Q

P-P

Q-Q
  για τα δύο πρώτα σημεία του πίνακα έχουμε : 

 Για τη ζήτηση 
 
 

 
Για την προσφορά 
 

 
 
 

3. Παρατηρούμε από τον πίνακα ότι για PΚ = 14, δημιουργείται πλεόνασμα = 20 μονά-
δες. Το πλεόνασμα αυτό θα το αγοράσει το κράτος στην τιμή παρέμβασης, επιβαρύνοντας 
τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού = πλεόνασμα • PΚ = 20 • 14 = 280 € 
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Στο σημείο ισορροπίας, τα αρχικά συνολικά έσοδα των παραγωγών ήταν:  
ΣΕ1 = P0 • Q0 = 12 • 40 = 480 € 

Μετά την παρέμβαση, στην τιμή  PΚ = 14: 
ΣΕ2 = PΚ • QS = 14 • 50 = 700 € 

Tα συνολικά έσοδα των παραγωγών θα αυξηθούν κατά    
ΣΕ2 – ΣΕ1 = 700 – 480 = 220 € 

4. 
α)  Για να υπολογίσουμε τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας, εξισώνουμε τη 

νέα συνάρτηση αγοραίας προσφοράς με τη συνάρτηση της αγοραίας ζήτησης. 
D SQ Q 100 5P 30 5P P 13       

   Για P = 13 , 35135100Q D   

Επομένως η νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας είναι: P0΄ = 13 και Q0΄  = 35 
β) Η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού χειροτέρευσε. 

Το αρχικό σημείο ισορροπίας αντιστοιχεί σε P0 = 12 και Q0  = 40 και το νέο σημείο 
ισορροπίας σε P0΄ = 13 και Q0΄  = 35. 
Παρατηρούμε ότι το νέο σημείο ισορροπίας, αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη τιμή και μι-
κρότερη ποσότητα ισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι με σταθερή τη ζήτηση η προσφο-
ρά έχει μειωθεί και η καμπύλη προσφοράς έχει μετατοπιστεί προς τα αριστερά. 
Και τέτοια μεταβολή της προσφοράς προκαλεί η χειροτέρευση της τεχνολογίας πα-
ραγωγής. 

γ) Από την αρχική τιμή ισορροπίας στη  νέα τιμή ισορροπίας η ED  είναι  

5,1
40
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40-35

Q
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ΔP

ΔQ
E

1

1
D   

  Στο αρχικό σημείο ισορροπίας:  ΣΔ1 = P0 • Q0 = 12 • 40 = 480 
 Στο νέο σημείο ισορροπίας:  ΣΔ2 = P0΄ • Q0΄ = 13 • 35 = 455 

Παρατηρούμε ότι  1DE  , δηλαδή η ζήτηση είναι ελαστική.  

Στην ελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας είναι μεγαλύτερη από 
την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Η συνολική δαπάνη επη-
ρεάζεται από τη μεγαλύτερη μεταβολή, δηλαδή αυτή της ποσότητας.  
Επομένως με ελαστική ζήτηση ,όταν η τιμή αυξάνεται, η ζητούμενη ποσότητα μειώ-
νεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών μειώνεται.  

 


