
1  

 
 

 

Α.1 Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού μειώνεται όταν: 

Α. η τιμή του αυξάνεται. 

Β. η τιμή του μειώνεται. 

Γ. μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών. 

Δ. αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών. 

 
Α.2 Έστω ότι η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή για ένα 

αγαθό ισούται με 0,5. Εάν η τιμή του αγαθού αυξηθεί τότε: 

Α. η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί. 

Β. η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα μειωθεί. 

Γ. το συνολικό έσοδο των παραγωγών θα μειωθεί. 
Δ. το Β και το Γ. 

 

Α.3 Όταν η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης μεταξύ δύο αγαθών είναι θετική, τότε 

όταν αυξάνεται η τιμή του ενός αγαθού: 

Α. αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα του άλλου αγαθού και λέμε ότι τα δύο αγαθά είναι 

συμπληρωματικά. 

Β. μειώνεται η ζητούμενή ποσότητα του άλλου αγαθού και λέμε ότι τα δύο αγαθά είναι 
υποκατάστατα. 

Γ. αυξάνεται η τιμή και του άλλου αγαθού. 

Δ. τίποτε από τα παραπάνω. 

 

A.4 Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν τρία πανομοιότυπα βάζα διαθέσιμα προς αγορά. Ο 

αγοραστής 1 είναι πρόθυμος να πληρώσει 30 € για ένα βάζο, ο αγοραστής 2 είναι 

πρόθυμος να πληρώσει 25 € για ένα βάζο και ο αγοραστής 3 είναι πρόθυμος να 

πληρώσει 20€ για ένα βάζο. Αν η τιμή είναι 25€, πόσα βάζα θα πουληθούν και ποια 

είναι η αξία του πλεονάσματος καταναλωτή σε αυτή την αγορά; 

Α. Θα πουληθούν τρία βάζα και το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι 80€. 

Β. Θα πωληθεί ένα βάζο και το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι 5€. 

Γ. Θα πωληθεί ένα βάζο και το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι 30€. 

Δ. Θα πωληθούν δύο βάζα και το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι 5€. 

 
A.5 Ποιο από τα παρακάτω ισχύει; 

Α. Η ζητούμενη ποσότητα για ένα κατώτερο αγαθό σε κάθε δεδομένη τιμή μειώνεται 

όταν αυξάνεται το εισόδημα. 

Β. Η ζητούμενη ποσότητα για ένα κανονικό αγαθό σε κάθε δεδομένη τιμή αυξάνεται 

όταν αυξάνεται το εισόδημα. 
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Γ. Η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης είναι η ποσοστιαία μεταβολή της 

ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού διά της ποσοστιαίας μεταβολής στο εισόδημα του 

καταναλωτή. 
Δ. Όλα τα παραπάνω. 

 

Α.6 Έστω ότι η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς το εισόδημα του 

καταναλωτή είναι 0,9. Αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω αγαθό 

Α. είναι κατώτερο. 

Β. είναι κανονικό. 
Γ. είναι αγαθό πολυτελείας. 

Δ. έχει ελαστική ζήτηση ως προς το εισόδημα του καταναλωτή. 

 
Α.7 Εάν η ζήτηση ενός αγαθού έχει μηδενική ελαστικότητα ως προς την τιμή, τότε 

συμφέρει στην επιχείρηση που το παράγει να προχωρήσει σε: 

Α. αύξηση της τιμής. 

Β. μείωση της τιμής. 

Γ. αύξηση της παραγόμενης ποσότητας. 

Δ. μείωση της παραγόμενης ποσότητας. 

 

Α.8 Όταν επιβάλλεται ανώτατη τιμή που είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας, 

τότε: 

Α. δημιουργείται πλεονάζουσα προσφορά. 

Β. δημιουργείται πλεονάζουσα ζήτηση. 

Γ. η καμπύλη προσφοράς μετακινείται προς τα δεξιά. 

Δ. η καμπύλη προσφοράς μετακινείται προς τα αριστερά. 

 

Α.9 Οι ανώτατες τιμές επιβάλλονται συνήθως: 

Α. σε περιόδους κρίσεων. 

Β. όταν η προσφορά και η ζήτηση δεν βρίσκονται σε ισορροπία. 

Γ. όταν η τιμή κάποιου αγαθού ή υπηρεσίας είναι πολύ χαμηλή. 

Δ. όταν η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τα φορολογικά της έσοδα. 

 
 

Α.10 Όταν η προσφορά ενός αγαθού είναι πλήρως ανελαστική, τότε μια αύξηση της 

τιμής του αγαθού: 

Α. θα αυξήσει την προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού. 

Β. θα μειώσει την προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού. 

Γ. δεν θα μεταβάλει την προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού. 

Δ. θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες στην προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού. 
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Β.1 Έστω ότι η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 10% και η ζητούμενη ποσότητα 

μειώθηκε κατά 5%. Συμπεραίνεται επομένως ότι η ζήτηση για το αγαθό βενζίνη 

είναι ελαστική. 

 
Β.2 Έστω ότι το αγαθό πετρέλαιο θέρμανσης χαρακτηρίζεται από ανελαστική 

ζήτηση. Τούτο σημαίνει ότι η μείωση της τιμής του εν λόγω αγαθού θα αυξήσει 

τα συνολικά έσοδα για τους παραγωγούς του συγκεκριμένου αγαθού. 

 
Β.3 Η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή μπορεί να είναι θετική ή 

ίση με το μηδέν, αλλά ποτέ αρνητική. 

 

Β.4 Η διαφορά μεταξύ προσφερόμενης και ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού 

ισούται με το συνολικό πλεόνασμα παραγωγού. 

 

Β.5 Μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού θα έχει ως συνέπεια τη μείωση του 

πλεονάσματος του καταναλωτή. 

 

Β.6 Η επιβολή μιας ανώτατης τιμής, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας, 

για ένα αγαθό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλείμματος στην αγορά του 

εν λόγω αγαθού. 

 

Β.7 Στον τέλειο ανταγωνισμό γίνεται η υπόθεση ότι το προϊόν που παράγεται 

θεωρείται ομοιογενές, ενώ στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό είναι 

διαφοροποιημένο μεταξύ των επιχειρήσεων. 

 

Β.8 Στην περίπτωση του μονοπωλίου, όπως και στην περίπτωση του μονοπωλιακού 

ανταγωνισμού, θεωρείται ότι υπάρχει ελευθερία εισόδου επιχειρήσεων στον 

κλάδο. 

 

Β.9 Στην περίπτωση του τέλειου ανταγωνισμού, όπως και στην περίπτωση του 

μονοπωλιακού ανταγωνισμού, θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι 

αποδέκτες τιμών. 

 

Β.10 Στον τέλειο ανταγωνισμό γίνεται η υπόθεση ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, 

ενώ στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό υπάρχει μία μόνο επιχείρηση που παράγει 

το προϊόν. 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
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Γ.1 
Α. Mε βάση τα δεδομένα του πίνακα 1, να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης ως 

προς την τιμή της μπύρας μεταξύ των συνδυασμών Α και Β και, βάσει αυτού του 

υπολογισμού, να χαρακτηριστεί η ζήτηση της μπύρας (1 μονάδα). 

 

Πίνακας 1 

Συνδυασμοί Τιμή 
Μπύρας 

Ζητούμενη 
Ποσότητα 
Μπύρας 

Τιμή 
Κρασιού 

Εισόδημα 

Α 1 1000 2,5 10000 

Β 2 750 2,5 10000 

 

Β. Mε βάση τα δεδομένα του πίνακα 2, να υπολογιστεί η σταυροειδής ελαστικότητα 

ζήτησης ως προς την τιμή μεταξύ της μπύρας και του κρασιού για τους συνδυασμούς 

Γ και Δ και, βάσει αυτού του υπολογισμού, να σχολιαστεί η σχέση μεταξύ των δύο 

αγαθών. (1 μονάδα). 

 

Πίνακας 2 

Συνδυασμοί Τιμή 
Μπύρας 

Ζητούμενη 
Ποσότητα 
Μπύρας 

Τιμή 
Κρασιού 

Εισόδημα 

Γ 1 1250 2,5 15000 

Δ 1 1500 4 15000 

 

Γ. Mε βάση τα δεδομένα του πίνακα 3, να υπολογιστεί η εισοδηματική ελαστικότητα 

ζήτησης μεταξύ των συνδυασμών Α και Γ και, βάσει αυτού του υπολογισμού, να 

χαρακτηριστεί το αγαθό της μπύρας. (1 μονάδα). 

 

Πίνακας 3 

Συνδυασμοί Τιμή 
Μπύρας 

Ζητούμενη 
Ποσότητα 
Μπύρας 

Τιμή 
Κρασιού 

Εισόδημα 

Α 1 1000 2,5 10000 

Γ 1 1250 2,5 15000 

 
 

Γ.2 

Σε μια υποθετική οικονομία, οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού 𝑋 

προσδιορίζονται από τις σχέσεις 𝑄𝐷 = 600 − 6𝑃 και 𝑄𝑆 = 4𝑃, αντιστοίχως. 

Α. Nα προσδιορίσετε αλγεβρικά και διαγραμματικά την τιμή και την ποσότητα 

ισορροπίας. (0,5 μονάδες) 

Β. Να υπολογίσετε τα πλεονάσματα καταναλωτή και παραγωγού καθώς και το 

συνολικό πλεόνασμα. (0,5 μονάδες) 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Αριθμητικά Προβλήματα 
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Γ. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να θέσει ανώτατη τιμή πώλησης του αγαθού 𝑋 ίση με 

𝑃 = 40, να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας μετά την επιβολή 

ανώτατης τιμής. Να διερευνήσετε εάν δημιουργείται υπερβάλλουσα προσφορά ή 

υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά και να υπολογίσετε το ύψος της. (0,5 μονάδες) 

Δ. Να εκτιμήστε τα πλεονάσματα καταναλωτή και παραγωγού μετά την επιβολή 

ανώτατης τιμής καθώς και το ύψος της απώλειας κοινωνικής ευημερίας. (0,5 μονάδες) 

 

Γ.3 
Σε μια οικονομία υποθέστε ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης και προσφοράς ενός 

αγαθού 𝑋 δίνονται από τις σχέσεις 

 

𝑄𝑑 = 100 − 𝑃 και 

𝑄𝑠 = −120 + 10𝑃 
 

όπου 𝑃 είναι η τιμή του προϊόντος, 𝑄𝑑 η ζητούμενη ποσότητα και 𝑄𝑠 η προσφερόμενη 

ποσότητα. 

 

Α.     Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. (0,2 μονάδες). 

Β. Αν το κράτος επιβάλλει ως ανώτατη τιμή πώλησης του αγαθού την 𝑃𝑎 = 15 
χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μέγεθος του ελλείμματος που εμφανίζεται 
στην αγορά του αγαθού. (0,2 μονάδες). 

Γ. Υπολογίστε την τιμή, την οποία οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να 

καταβάλουν για να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του αγαθού, η οποία 

προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή 𝑃𝑎 = 15. (0,4 μονάδες). 

Δ. Αν μετά από καινούργια παρέμβαση του κράτους δημιουργηθεί πλεόνασμα 110 

μονάδων του αγαθού 𝑋, να εκτιμήσετε το είδος της παρέμβασης (ανώτατη ή κατώτατη 

τιμή) και να υπολογίσετε την τιμή παρέμβασης. (0,4 μονάδες). 

Ε. Υπολογίσετε τη ζητούμενη και την προσφερόμενη ποσότητα, για τις οποίες το 
πλεόνασμα είναι 110. (0,4 μονάδες). 

Ζ. Υπολογίστε την τιμή στην οποία οι παραγωγοί είναι διατεθειμένοι να 

παραγάγουν την ποσότητα του αγαθού η οποία ζητείται από τους καταναλωτές στην 

περίπτωση Δ προηγουμένως. (0,4 μονάδες). 


