
 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» 

 
 
 
ΖΗΤΗΜΑ  Α 
 

Στις προτάσεις, από Α.1.1 µέχρι και Α.1.5, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο τετράδιό σας και 
δίπλα του, την ένδειξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

Α.1.1 Η κατώτατη τιµή είναι χρήσιµη, όταν είναι χαµηλότερη από την τιµή ισορροπίας, διότι τότε 
προστατεύει τους παραγωγούς.          ( Μονάδες 3 ) 
 

Α.1.2  Εάν το µέγεθος της µείωσης της ζήτησης ενός αγαθού είναι µεγαλύτερο από το µέγεθος της 
αύξησης της προσφοράς του, η ποσότητα ισορροπίας του θα αυξηθεί.     ( Μονάδες 3 ) 
 

Α.1.3 Αν µειωθεί η ζήτηση και η προσφορά, τότε θα µειωθεί οπωσδήποτε και η τιµή ισορροπίας.  
 ( Μονάδες 3 ) 

 

Α.1.4 Όταν η ζητούµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη από την προσφερόµενη, παρουσιάζεται 
πλεόνασµα.             ( Μονάδες 3 ) 
 

Α.1.5 Όταν εµφανίζεται πλεόνασµα στην αγορά ενός προϊόντος, τότε οι παραγωγοί του προϊόντος 
µειώνουν την τιµή του.          ( Μονάδες 3 ) 
 
Στις προτάσεις, από Α.2.1 µέχρι και Α.2.2, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο τετράδιό σας και 
δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Α.2.1 Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική (διάφορη του µηδενός) και αυξηθεί µόνο η 
προσφορά του, τότε:  
 

α.  αυξάνεται η τιµή του. 
β.  αυξάνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό. 
γ.  µειώνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό. 
δ.  µειώνεται η ποσότητα ισορροπίας.        ( Μονάδες 5 ) 
 

Α.2.2 Αν µειωθεί η προσφορά του αγαθού Χ που είναι υποκατάστατο του Ψ (ceteris paribus), ενώ η 
ζήτηση του Χ παραµένει αµετάβλητη, τότε:  
 

α.  θα αυξηθεί η ζήτηση του Ψ 
β.  θα αυξηθεί η ζητούµενη ποσότητα του Ψ 
γ.  θα µειωθεί η ζήτηση του Χ 
δ.  θα µειωθεί η τιµή του Χ          ( Μονάδες 5 ) 
 

 
 
 
ΖΗΤΗΜΑ  Β 
 
Β.1 Να αναλύσετε την έννοια και τη λειτουργία της αγοράς.              ( Μονάδες 10 ) 
 
Β.2 Θεωρείστε την αγορά του αγαθού Χ, η οποία βρίσκεται αρχικώς σε ισορροπία µε τιµή P0 και ποσότητα Q0 . 
Να αναλύσετε και να εξηγήσετε µε τη βοήθεια διαγραµµάτων, τις επιπτώσεις στην ισορροπία της αγοράς για το 
αγαθό Χ, στις παρακάτω, ανεξάρτητες µεταξύ τους, περιπτώσεις.  
 

α) Αύξηση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών. 
 

β) Μείωση της τιµής ενός συµπληρωµατικού αγαθού Ψ.  
 

γ) Πρόβλεψη για µελλοντική µείωση της τιµής του αγαθού Χ  
 

Για την ανάλυση της κάθε περίπτωσης να χρησιµοποιήσετε από ένα διαφορετικό διάγραµµα.      ( Μονάδες 15 ) 
 
 



 

 

 
ΖΗΤΗΜΑ  Γ 
 
 Στην αγορά ενός αγαθού µε γραµµικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, στην τιµή των 12 ευρώ η 
ζητούµενη ποσότητα είναι 40 µονάδες και η προσφερόµενη ποσότητα είναι 20 µονάδες. Όταν 
αυξάνεται η τιµή του αγαθού από τα 12 στα 15 ευρώ, η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την 
τιµή του είναι ίση µε –1,5 (ED = –1,5) και η ελαστικότητα προσφοράς του είναι ίση µε 3 (ES = 3). 
 

Γ.1 Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού.     ( Μονάδες 8 ) 
 

Γ.2 Να υπολογίσετε την τιµή στην οποία παρατηρείται έλλειµµα 50 µονάδων προϊόντος  ( Μονάδες 5 ) 
 

Γ.3 Με τη χρήση της συνάρτησης ζήτησης, να υπολογίσετε τη µέγιστη συνολική δαπάνη καταναλωτών 
που µπορεί να παρατηρηθεί.           ( Μονάδες 6 ) 
 

Γ.4 Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιµή πώλησης (PA) για το αγαθό, οι καταναλωτές είναι 
διατεθειµένοι να καταβάλουν «καπέλο» ίσο µε 6 ευρώ για να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του 
αγαθού, να υπολογίσετε την ανώτατη τιµή PA που επιβλήθηκε.      ( Μονάδες 6 ) 
 
 
 
ΖΗΤΗΜΑ  ∆ 
 

Για ένα αγαθό η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τη σχέση QD1 = 
Ρ

1000
 και η συνάρτηση προσφοράς 

από τη σχέση  QS = 10 + 2 � Ρ.     
 

∆.1 Να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας.      ( Μονάδες 5 ) 
 

∆.2 Να εξετασθεί  αν οι  παραγωγοί  µπορούν  µε  µείωση  ή  αύξηση της προσφοράς να  αυξήσουν  τα 
έσοδά τους.             ( Μονάδες 5 ) 
 

∆.3 Αν το κράτος, για να προστατεύσει τους παραγωγούς, επιβάλει κατώτατη τιµή ΡΚ=25 χρηµατικές 
µονάδες, να υπολογίσετε:  
 

ι) τη µεταβολή που θα επέλθει στα συνολικά έσοδα των παραγωγών, όταν το κράτος αγοράσει το 
πλεόνασµα.  
ιι) την επιβάρυνση του κράτους από την επιβολή της κατώτατης τιµής.    ( Μονάδες 5 ) 

 

∆.4 Μία αύξηση της ζήτησης, λόγω µεταβολής του εισοδήµατος των καταναλωτών, έχει ως αποτέλεσµα 

να διαµορφωθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης QD2 = 
Ρ

1200
 .  Αν στην τιµή ισορροπίας παρατηρείται        

ΕΥ = 2, να υπολογίσετε την ποσοστιαία µεταβολή του εισοδήµατος.     ( Μονάδες 5 ) 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


