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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 

2-4-2019 

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.  Μία μείωση της τιμής ενός αγαθού κατά 10% θα οδηγήσει σε μία μείωση της 

ζητούμενης ποσότητάς του πάνω από 10% αν η ζήτησή του είναι ελαστική. 

β. Η  βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει την κα-

μπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς 

προς τα δεξιά.  

γ. Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε μείω-

ση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα. 

δ. Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος 

του εκφρασμένο σε χρήμα. 

ε. Το μέσο προϊόν της εργασίας δίνεται από το λόγο: μεταβολή του συνολικού 

προϊόντος προς τη μεταβολή του μεταβλητού συντελεστή εργασία. 

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

σωστή απάντηση. 

Α.2 Έστω μία ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης που τέμνει τον άξονα τιμών στο ση-

μείο Α και τον άξονα των ποσοτήτων στο σημείο Β. Η ελαστικότητα ζήτησης 

ως προς την τιμή: 

α. είναι ίση με 0 στο σημείο Α.  

β. τείνει στο άπειρο στο σημείο Α.  

γ. είναι ίση με 0 στο μέσο (Μ) της ευθύγραμμης καμπύλης.  

δ. τείνει στο άπειρο στο σημείο Β.  

Α.3 Τα αγαθά Χ και Ψ είναι μεταξύ τους υποκατάστατα. Μία αύξηση της τιμής   

του αγαθού Χ με τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης 

σταθερούς, θα έχει ως αποτέλεσμα: 



Φροντιστήριο Ορόσημο  2 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

α.  την μείωση της ζήτησης και τη μείωση της Συνολικής Δαπάνης των κατανα-

λωτών για το Ψ αγαθό. 

β.  τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας του Χ αγαθού και την αύξηση της ζή-

τησης για το Ψ αγαθό. 

γ.  την αύξηση της ζήτησης  και την αύξηση της Συνολικής Δαπάνης των κατα-

ναλωτών για το Χ αγαθό. 

δ.  την αύξηση της ζητούμενης ποσότητας και την μείωση της Συνολικής Δαπά-

νης των καταναλωτών για το Χ αγαθό. 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Ποιος είναι ο σκοπός του κράτους, όταν επιβάλλει σε ένα αγαθό ανώτατη τιμή δια-

τίμησης; 

Με τη βοήθεια διαγράμματος να εξηγήσετε τις συνέπειες που έχει για την αγορά 

ενός αγαθού η επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης. 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές (P), οι ζητούμενες ποσότητες (Q), του αγα-

θού Χ, τα αντίστοιχα εισοδήματα (Y) και οι τιμές ενός άλλου αγαθού Ψ (PΨ), (η τιμή 

του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση του άλλου), ceteris paribus. 

 

 

1. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, για το αγαθό Χ, 

καθώς η τιμή αυξάνεται. Να εξηγήσετε  γιατί η συνολική δαπάνη αυξά-

νεται όταν αυξάνεται η τιμή. 

 

2. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού Χ όταν το εισό-

δημα αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε το  αγαθό. 

3. Να προσδιορίσετε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης ζήτησης του αγαθού 

Χ και να υπολογίσετε την τιμή και τη  ζητούμενη ποσότητα αν η ελα-

 Τιμή του Χ 

αγαθού 

PΧ 

Ζητούμενη ποσό-

τητα του Χ αγαθού 

QDX 

Εισόδημα 

Y 

Τιμή του Ψ α-

γαθού 

PΨ 

Α 2 80 1000 3 

Β 4 72 1100 3 

Γ 4 82 1100 4 

Δ 4 60 1000 3 
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στικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι -1,5. 

4. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας με δεδομένη τη συ-

νάρτηση προσφοράς  Qs1 = 10 + 5P. 

5. Μια μεταβολή των τιμών (αμοιβών) των συντελεστών παραγωγής του αγαθού 

Χ είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί η συνάρτηση της αγοραίας προσφοράς 

ως εξής: Qs2  = 12 + 6P  

Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. 

Να απαντήσετε αν οι τιμές (αμοιβές) των συντελεστών παραγωγής του αγα-

θού Χ αυξήθηκαν ή μειώθηκαν και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

6. Tα δύο αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα ή συμπληρωματικά; Τεκμηριώστε 

την απάντησή σας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α.1  

α.  Λ 

β. Σ 

γ. Λ 

δ. Σ 

ε. Λ 

Α.2 β 

Α.3 β 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Κεφάλαιο 5, πργ. 5. Κρατική παρέμβαση στην αγορά (i) Επιβολή ανώτατων τιμών, 

σελ. 100-101 σχολικού βιβλίου. 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

1. Θα υπολογίσουμε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή από το σημείο 

Α στο σημείο Δ. Σε αυτά τα σημεία η τιμή του Ψ αγαθού παραμένει σταθερή, 

ίση με 3 και το εισόδημα σταθερό, ίσο με  1000. Αυξάνεται η τιμή και μειώ-

νεται η ζητούμενη ποσότητα.  

A Δ

Α
D 

Α

ΔQ P 60-80 2
E 0,25

ΔP Q 4-2 80
        

Παρατηρούμε ότι  1ED  , δηλαδή η ζήτηση είναι ανελαστική.  

Στο σημείο Α: ΣΔΑ = PΑ • QΑ = 2 • 80 = 160 

 Στο σημείο Δ:   ΣΔΔ = PΔ • QΔ = 4 • 60 = 240 
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Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τι-

μές) είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της  ποσότητας (σε α-

πόλυτες τιμές). Η συνολική δαπάνη επηρεάζεται από τη μεγαλύτερη ποσο-

στιαία μεταβολή, δηλαδή αυτή της τιμής.  

Επομένως με ελαστική ζήτηση, όταν η τιμή αυξάνεται, η ζητούμενη ποσότη-

τα μειώνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται.  

2. Θα υπολογίσουμε την ελαστικότητα ζήτησης ως το εισόδημα από το σημείο 

Δ στο σημείο Β.  

Σε αυτά τα σημεία η τιμή του αγαθού Χ παραμένει σταθερή, ίση με 4 και η 

τιμή του Ψ αγαθού σταθερή, ίση με 3. Αυξάνεται το εισόδημα και η ζητού-

μενη ποσότητα.  

Δ Β

Δ
Y 

Δ

ΔQ Υ 72-60 1000
E 2

ΔΥ Q 1100-1000 60
       

Παρατηρούμε ότι  0 , δηλαδή το αγαθό Χ είναι κανονικό. 

3. Για να προσδιορίσουμε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης ζήτησης του 
αγαθού Χ χρειαζόμαστε δύο σημεία. 

Αυτά είναι τα σημεία Α και Δ, γιατί σε αυτά τα σημεία η τιμή του Ψ αγαθού 
παραμένει σταθερή, ίση με 3 και το εισόδημα σταθερό, ίσο με 1000. 

Χρησιμοποιώντας τον τύπο 
12

12

1

1

P-P

Q-Q

P-P

Q-Q
  για τα σημεία Α, Δ του πίνακα έ-

χουμε : 

D Α Δ Α D
D

Α Δ Α

Q -Q Q -Q Q -80 60-80
Q 100 10P

P-P P -P P-2 4-2
       

Στην παραπάνω γραμμική συνάρτηση ζήτησης μορφής βPαQD   παρατη-

ρούμε ότι β = -10. 

Και  10 β
ΔP

ΔQ
 .  Χρησιμοποιώντας τον τύπο της ελαστικότητας ζήτησης ως 

προς την τιμή έχουμε : 

1 1 1
D D 1 

1 1 1

ΔQ P P P
E E β 1,5 10 P 6

ΔP Q Q 100-10 P
             

Για  P1= 6 ,   QD = 100 – 10 • 6 = 40 

Επομένως, όταν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι -1,5 η τιμή 
είναι P = 6 και η ζητούμενη ποσότητα Q = 40. 

4. Για να υπολογίσουμε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας, εξισώνουμε τη 
συνάρτηση της προσφοράς με τη συνάρτηση της ζήτησης. 

6PP51010P100QQ S1D    



5  Φροντιστήριο Ορόσημο 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

Για  P = 6, 40610100Q D   

Επομένως η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας είναι : P0 = 6 και Q0 = 40 

5. Για να υπολογίσουμε τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας, εξισώ-
νουμε τη νέα συνάρτηση προσφοράς με τη συνάρτηση της ζήτησης. 

5,5PP61210P100QQ S2D   

  Για P = 5,5  , 455,510100Q D   

Επομένως η νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας είναι:  

P0΄ = 5,5 και Q0΄  = 45 

Οι τιμές (αμοιβές) των συντελεστών παραγωγής του αγαθού Χ μειώθηκαν. 

Το αρχικό σημείο ισορροπίας αντιστοιχεί σε P0 = 6 και Q0  = 40 και το νέο ση-
μείο ισορροπίας σε P0΄ = 5,5 και Q0΄  = 45 

Παρατηρούμε ότι το νέο σημείο ισορροπίας, αντιστοιχεί σε μικρότερη τιμή 
και μεγαλύτερη ποσότητα ισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι με σταθερή τη ζή-
τηση η προσφορά έχει αυξηθεί και η καμπύλη προσφοράς έχει μετατοπιστεί 
προς τα δεξιά. Και τέτοια μεταβολή της προσφοράς προκαλεί η μείωση των 
τιμών των συντελεστών παραγωγής. 

6. Από τα στοιχεία του πίνακα και από τους συνδυασμούς Β, Γ, παρατηρούμε 
ότι αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα του Χ αγαθού  (με την τιμή του Χ αγα-
θού να παραμένει σταθερή καθώς και το εισόδημα του καταναλωτή σταθε-
ρό) και αυτό οφείλεται στην αύξηση της τιμής του Ψ αγαθού.   Άρα τα δύο 
αγαθά είναι υποκατάστατα. Γνωρίζουμε ότι υποκατάστατα είναι δύο (ή πε-
ρισσότερα αγαθά), όταν το ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του άλλου (ή 
άλλων), για να ικανοποιήσει την ίδια ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση, η ζή-
τηση του ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μετα-
βολή της τιμής του υποκατάστατου. 

 

 


