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ΔΕΟ34-ΤΟΜΟΣ Α- 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 

 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΕ 

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΓΑΘΩΝ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 

MULTIPLE ΣΕ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ 

1) Τα αγαθά Χ και Ψ  είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά. Μια 

βελτίωση της τεχνολογίας  παραγωγής του αγαθού Χ με όλους 

τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες  σταθερούς  θα έχει 

ως αποτέλεσμα  

Α) τη μείωση της προσφοράς  του αγαθού Χ και την αύξηση της ζήτησης  

του αγαθού Ψ. 

Β) τη μείωση της ζήτησης  του αγαθού Χ και την αύξηση της προσφοράς 

του αγαθού Ψ. 

Γ) την αύξηση της προσφοράς  του αγαθού Χ και την αύξηση της 

ζήτησης του Ψ. 

Δ) την αύξηση της προσφοράς  του αγαθού Χ και την μείωση της  

ζήτησης του Ψ. 

 ΣΩΣΤΟ ΤΟ Γ 

ΛΥΣΗ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ   

ΤΑ ΑΓΑΘΑ Χ,Υ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Χ  

Από δεδομένα ξέρω  ότι η βελτίωση της τεχνολογίας του χ αποτελεί 

προσδιοριστικό παράγοντα  της καμπύλης προσφοράς Επομένως θα έχω 

μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά .Αποτελεσμα αυτής 

της μεταβολής θα είναι  μείωση της τιμής και αύξηση της ποσότητας 

ισορροπίας όπως φαίνεται στο σχήμα.   
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Είναι για το αγαθό Χ

 

Από το δεύτερο δεδομένο από τη θεωρία μου ξέρω  

 

Για Το αγαθό Χ 

 

Άρα σωστό το γ 

 

 

2) Αν τα αγαθά  Χ,Ψ είναι υποκατάστατα, μια αύξηση της τιμής 

του αγαθού Χ θα επιφέρει : 

 

 

a) μείωση της ζήτησης του αγαθού Χ 
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Σελίδα 4 από 15 
Eclass4U- grammateia@eclass4U, 210-5711484 

 

β) μείωση της ζήτησης του αγαθού Ψ 

γ) μείωση στη ζητούμενη ποσότητα  του αγαθού Χ  και ταυτόχρονα  

αύξηση της ζήτησης του αγαθού Ψ. 

δ)Κανένα από τα παραπάνω  

ΣΩΣΤΟ Γ 

ΛΥΣΗ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ   

ΤΑ ΑΓΑΘΑ Χ,Υ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 

Αυτό σημαίνει ότι από θεωρία  

 

Επομένως περιμένω μείωση της ζητούμενής ποσότητας του αγαθού Χ 

και ταυτόχρονη αύξηση της ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ 
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3)     Αν τα αγαθά  Χ,Ψ συμπληρωματικά, μια αύξηση της τιμής 

του αγαθού Χ θα επιφέρει : 

Α) μείωση της ζήτησης του αγαθού Χ 

Β) μείωση στη ζητούμενη ποσότητα  του αγαθού Χ  και ταυτόχρονα  

αύξηση της ζήτησης του αγαθού Ψ. 

Γ) μείωση της ζήτησης του αγαθού Ψ. 

Δ) Κανένα από τα παραπάνω  

ΣΩΣΤΟ Γ 

ΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Χ,Ψ συμπληρωματικά, μια αύξηση της τιμής του 

αγαθού Χ  

 

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ  ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ Υ 
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4)  Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες  δεν επηρεάζει τη 

ζήτηση ενός αγαθού στην αγορά 

 

Α) το εισόδημα των καταναλωτών  

Β) η μεταβολή της τιμής του  

Γ) οι τιμές των άλλων αγαθών  

Δ) οι προτιμήσεις και οι προσδοκίες των καταναλωτών 

ΣΩΣΤΟ ΤΟ Β 

ΛΥΣΗ 

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης ΕΙΝΑΙ  

Α)ΕΙΣΟΔΗΜΑ  

Β)ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

Γ)ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ 

Δ) ΑΓΟΡΑΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΟΠΟΥ  με σταθερή την τιμή θα 

έχω μετατόπιση αν μεταβάλλεται κάποιος από αυτούς τους παράγοντες . 

ενώ με σταθερούς τους προσδιοριστικούς  θα έχω μεταβολή της 

τιμής και μετακίνηση επι της καμπύλης ζήτησης και επηρεάζεται η 

ζητούμενη ποσότητα 
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5) Η καμπύλη της αγοραίας ζήτησης για ένα αγαθό προκύπτει αν 

αθροίσουμε  

Α) κάθετα  τις ατομικές καμπύλες ζήτησης 

Β)οριζόντια  τις καμπύλες  ατομικής ζήτησης 

Γ)τις τιμές για κάθε ποσότητα  

Δ)τις ποσότητες του ζητουμένου αγαθού  από όλους τους καταναλωτές . 

ΣΩΣΤΟ ΤΟ Β 

Λύση 

Από θεωρία ξέρω ότι  Η καμπύλη της αγοραίας ζήτησης για ένα αγαθό 

προκύπτει από το άθροισμα των ατομικών καμπυλών ζήτησης. 

Η καμπύλη της αγοραίας ζήτησης για ένα αγαθό προκύπτει Η καμπύλη 

της αγοραίας ζήτησης για ένα αγαθό προκύπτει 

 

 

6)Αν μειώνεται  η ζήτηση για ένα αγαθό Χ όταν μειώνεται  η τιμή ενός 

αγαθού Ψ  τότε θα πρέπει  

Α)τα αγαθά Χ,Ψ είναι συμπληρωματικά  

Β) τα αγαθά Χ,Ψ είναι πολυτέλειας 

Γ) τα αγαθά Χ,Ψ είναι κατωτέρα  
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Δ) τα αγαθά Χ,Ψ είναι υποκατάστατα. 

 

ΣΩΣΤΟ Δ 

Λύση  

Δεδομένα  α) μειώνεται η ζήτηση για ένα αγαθό Χ όταν μειώνεται η 

τιμή ενός αλλού αγαθού Υ 

 Η μεταβολή της τιμής εχει επίδραση στα συμπληρωματικά και στα 

υποκατάστατα στη θεωρία μας έχουμε  

 

Βλέπω ότι το δεδομένα μου αποτυπώνεται στο κόκκινο χρώμα στα 

υποκατάστατα. 
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7) Μια μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης  για αυτοκίνητα  προς 

τα αριστερά  οφείλεται  

Α) Σε μια αύξηση των δασμών  

Β) στη βελτίωση της παραγωγής των αυτοκίνητων  

Γ) Στη μείωση του κόστους των πρώτων υλών για αυτοκίνητα  

Δ)Στη μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών  

ΣΩΣΤΟ ΤΟ Δ 

Λύση  

Δεδομένα   μου μιλά η άσκηση  για μετατόπιση της καμπύλης 

ζήτησης προς τα αριστερά  

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης ΕΙΝΑΙ  

Α)ΕΙΣΟΔΗΜΑ  αν αυξάνεται  μετατόπιση δεξιά και το αντίθετο! 

Β)ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ αν αυξάνονται  μετατόπιση δεξιά και 

το αντίθετο. 

Γ)ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ αύξηση  του ενός αγαθού  μείωση 

της ζήτησης του άλλου αγαθού δηλαδή μετατόπιση αριστερά. 

 ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ αύξηση της τιμής του ενός αγαθού  

συνεπάγεται αύξηση της ζήτησης του άλλου δηλαδή μετατόπιση δεξιά 

Δ) ΑΓΟΡΑΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 

Στο συγκεκριμένο ερώτημα βλέπω  

Αύξηση των δασμών  που επηρεάζει  την καμπύλη προσφοράς  

Βελτίωση της παραγωγής των αυτοκίνητων  . είναι προσδιοριστικός 

παράγοντας της προσφοράς (μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς προς 

τα δεξιά). Το ίδιο συμβαίνει  και  τη μείωση του κόστους των πρώτων 

υλών. Η μείωση του εισοδήματος είναι το σωστό διότι είναι 

προσδιοριστικός παράγοντας που μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης προς 

τα αριστερά. 
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8) Τα αγαθά Χ,Ψ  είναι υποκατάστατα, ενώ  τα Χ,Ω είναι 

συμπληρωματικά . Μια αύξηση της τιμής  του αγαθού Χ με ceretis 

paribus τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς  θα 

έχει ως αποτέλεσμα να : 

a) Να αυξηθεί η ζήτηση του αγαθού Ω 

b) Να μειωθεί η ζήτηση  του αγαθού Ψ 

c) Να αυξηθεί  η συνολική δαπάνη  των καταναλωτών για το 

αγαθό Ψ και να μειωθεί η συνολική δαπάνη  για το Ω 

d) Να αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Χ 

 

ΣΩΣΤΟ ΤΟ Γ) 

ΛΥΣΗ  

 

ΕΦΟΣΟΝ Χ,ΥΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ τότε  η ζήτηση για το Υ εφόσον 

αυξάνεται η τιμή του Χ θα αυξάνεται και η ζήτησή του Υ με αποτελεσμα 

η συνολική δαπάνη για το αγαθό Υ να αυξάνει . Αντίθετα επειδή τα Χ,Ω 

συμπληρωματικά η ζήτησή για το Ω μειώνεται  με αποτελεσμα η 

συνολική δαπάνη για το αγαθό Ω να μειώνεται  
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9) Εάν αυξηθεί  ταυτόχρονα  η ζήτηση  και μειωθεί η προσφορά  

τότε 

Α) η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας θα αυξηθούν  

Β) η τιμή ισορροπίας θα αυξηθεί  και η ποσότητα ισορροπίας θα μειωθεί  

Γ) η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας θα μειωθούν  

Δ) ) η τιμή ισορροπίας θα αυξηθεί   ενώ είναι αβέβαιο τι θα συμβεί 

στην ποσότητα ισορροπίας. 

ΣΟΥΠΕΡ ΣΟΣ  ΣΩΣΤΟ Δ  

Λύση   

Δεδομένα  ταυτόχρονη  αύξηση της ζήτησης  και μείωση της προσφοράς 

 ΣΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΣΟΣ 

Δεν μας αναφέρει η άσκησή πιο μέγεθος  επηρεάζεται περισσότερο ή 

λιγότερο. Σε αυτή την περίπτωση ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ 3 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΩ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. 

 ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

d

 

P1 

P2 

Q1 Q2 

A 

B 

D 

D’ 

S 

S’ 
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Αρχική ισορροπία  στο σημείο Α τελική ισορροπία στο σημείο Β όπου 

έχουμε  υψηλότερη τιμή ισορροπίας και υψηλότερη ποσότητα 

ισορροπίας. 

Δεύτερη περίπτωση  η αύξηση της ζήτησης είναι μικρότερη από τη 

μείωση της προσφοράς. 

 

`

 

Αποτέλεσμα   : αύξηση της τιμής ισορροπίας και  μείωση της 

ποσότητας  διότι είμαι αρχικά στο σημείο Α και με τις μετατοπίσεις 

πήγα στο σημείο Β. 

 

Τρίτη περίπτωση : η αύξηση της ζήτησης να είναι ίση με τη μείωση 

της προσφοράς 

 Σε αυτή τη περίπτωση ως αποτελεσμα  βλέπουμε αύξηση της τιμής  

με καμμιά μεταβολή της ποσότητας ισορροπίας 

 

 

Β 

Α 
D’ 

D 

S 

S’ 

P2 

P1 

Q2 Q1 
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10) Έναν  μειωθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά τότε 

 

Α) η τιμή ισορροπίας  θα αυξηθεί ένα  η ζήτηση μειωθεί  περισσότερο 

από την προσφορά. 

Β) η τιμή ισορροπίας  θα μειωθεί  ένα  η προσφορά μειωθεί  περισσότερο 

από την ζήτηση. 

Γ) η ποσότητα  ισορροπίας  θα μείνει αμετάβλητη  εάν η μείωση της 

προσφοράς είναι ίση με τη μείωση της ζήτησης. 

Δ) η ποσότητα ισορροπίας θα μειωθεί . 

Σωστό το Δ 

Λύση  

Και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να κάνω και τα τρία σχήματά 

 

Πρώτή περίπτωση  η μείωση της ζήτησης μεγαλύτερη από την μείωση 

της προσφοράς 

 

Β 

Α 
D’ 

D 

S 

S’ 

P2 

P1 

 Q1 
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D’

 

 

Αποτελεσμα μείωση της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας 

 

Δεύτερη περίπτωση  η μείωση της ζήτησης μικρότερη από τη μείωση της 

προσφοράς 

P2

 

Β 

Α 
 

S 
S’ 

P2 

P1 

Q2 Q1 

D’ 
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S 
S’ 
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Q2 Q1 
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Αρχικό σημείο ισορροπίας το Α   

Τελικό σημείο ισορροπίας το Β  

αποτελεσμα  υψηλότερη τιμή ισορροπίας και  μικρότερη ποσότητα 

ισορροπίας. 

 

3 περίπτωση  ίση μείωση ζήτησης και προσφοράς. 

 

 

 

Αρχικό σημείο ισορροπίας το Α   

Τελικό σημείο ισορροπίας το Β  

αποτελεσμα  υψηλότερη τιμή ισορροπίας και  μικρότερη ποσότητα 

ισορροπίας. 

 

Άρα σε κάθε περίπτωση  έχουμε μικρότερη ποσότητα ισορροπίας αλλά 

δεν γνωρίζουμε τη κατεύθυνση της τιμής . 

Β 

Α 

 

S 

S’ 

 

P1 

Q2 Q1 

D’ 

D 

P2 


