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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 

                                                     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Γιώργος Κουρνέτας 
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Μέρος Α 

 

Α.1- Γ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 88-90). Κανονικό αγαθό είναι εκείνο του οποίου η ζήτηση αυξάνεται 

όταν αυξάνεται το εισόδημα το καταναλωτών και μειώνεται όταν μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών. 
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Α.2- Α. (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 135). Η ζήτηση του συγκεκριμένου ερωτήματος είναι ανελαστική ως 

προς την τιμή αφού κατά απόλυτο τιμή η αντίστοιχη ελαστικότητα ισούται με 0,5<1. Όταν αυξάνεται η τιμή 

για ένα προϊόν του οποίου η ζήτηση είναι ανελαστική ως προς την τιμή τότε αυξάνεται η δαπάνη των 

καταναλωτών όταν θα αυξηθεί η τιμή του προϊόντος.  

 Α.3-Δ. (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 87 &142). Η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 

δίνεται από τον τύπο: 
%𝜇𝜀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝜏𝜂𝜍 𝜁𝜂𝜏𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝜂𝜍 𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜊 𝛼𝛾𝛼𝜃ό 𝛢

% 𝜋𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏𝜄𝛼ί𝛼 𝜇𝜀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝜏𝜂𝜍 𝜏𝜄𝜇ή𝜍 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜊 𝛼𝛾𝛼𝜃ό 𝛣
.  Όταν η τιμή της σταυροειδούς ζήτησης 

ως προς την τιμή είναι θετικός αριθμός τότε όλο το κλάσμα ισούται με έναν θετικό αριθμό. Στην εκφώνηση 

διατυπώνεται ότι αυξάνεται η τιμή του ενός αγαθού, άρα ο παρονομαστής θα είναι θετικός αριθμός. Επομένως, 

για να είναι θετικό όλο το κλάσμα θα πρέπει να είναι θετικός και ο αριθμητής. Άρα, θα πρέπει να αυξάνεται η 

ζητούμενη ποσότητα για το άλλο αγαθό. Από τη θεωρία μας γνωρίζουμε ότι δύο αγαθά λέγονται 

υποκατάστατα όταν η αύξηση της τιμής του ενός θα οδηγήσει στην αύξηση της ζήτησης του άλλου. Άρα, 

έχουμε να κάνουμε με υποκατάστατα και όχι με συμπληρωματικά που μας λέει η απάντηση Α. Για αυτό 

επιλέγουμε την απάντηση Δ. Προσοχή!!! αν η απάντηση Α. μας έλεγε αντί για συμπληρωματικά αγαθά ότι 

έχουμε υποκατάστατα θα επιλέγαμε την απάντηση Α. 

 

 

Α.4- Δ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 158). Το ατομικό πλεόνασμα του καταναλωτή είναι το καθαρό όφελος 

όπως αυτό υπολογίζεται από τη διαφορά της τιμής που ήταν πρόθυμος να αγοράσει ένα προϊόν και την τιμή 

του προϊόντος που τελικά πωλήθηκε. Το συνολικό πλεόνασμα του καταναλωτή είναι ίσο με το άθροισμα των 

ατομικών πλεονασμάτων όλων των καταναλωτών.  

Πλεόνασμα για τον καταναλωτή 1: 30-25=5€. 

Πλεόνασμα για τον καταναλωτή 2: 25-25=0€. 

Πλεόνασμα για τον καταναλωτή 3: 20-25=-5=0€. 

Άρα, το συνολικό πλεόνασμα του καταναλωτή είναι ίσο με 5+0+0=5€. 

Το σύνολο των βάζων που θα πωληθούν εξαρτάται από την προθυμία των καταναλωτών να αγοράσουν 

ποσότητες βάζου στην αγοραία τιμή. Από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι ο καταναλωτής 1 μπορεί να αγοράσει 

1 βάζο, ο καταναλωτής 2 μπορεί να αγοράσει άλλο 1 βάζο, ενώ ο καταναλωτής 3 δεν είναι πρόθυμος να 

αγοράσει κανένα βάζο στην τιμή των 25€. Άρα το σύνολο των πωληθέντων βάζων είναι 2.  

 

Α5- Δ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 87-88, 142-143) 
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Το Α. ισχύει διότι όταν αυξάνεται η το εισόδημα των καταναλωτών, μειώνεται η ζήτηση για τα κατώτερα 

αγαθά, δηλαδή μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα για κάθε επίπεδο τιμών. 

Το Β. ισχύει, διότι όταν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται η ζήτηση για κανονικά αγαθά, 

δηλαδή αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα για κάθε επίπεδο τιμών. 

Το Γ. ισχύει, από τον σχετικό τύπο. 

 

Α.6-Β (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 143). Επειδή η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης είναι θετικός 

αριθμός και μικρότερος του 1, συνεπάγεται ότι πρόκειται για ανελαστική εισοδηματική ζήτηση, η οποία 

χαρακτηρίζει τα κανονικά αγαθά. Αν ήταν θετική και μεγαλύτερη του 1, τότε θα είχαμε αγαθά πολυτελείας, 

ενώ αν ήταν αρνητική θα είχαμε κατώτερα αγαθά. 

 

 

 

Α.9-Α. (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 188-190). Οι ανώτατες τιμές συνήθως επιβάλλονται για να ευνοηθούν 

άτομα που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και δεν θα μπορούσαν μόνα τους στην αγοραία τιμή 

ισορροπίας να αποκτήσουν τις αντίστοιχες ποσότητες από ορισμένα βασικά προϊόντα. Σε αυτήν την περίπτωση 

οδηγηθήκαμε στην απάντηση Α. , απορρίπτοντας τις υπόλοιπες απαντήσεις. Συγκεκριμένα, υπάρχει κάποιο 

σημείο ισορροπίας της εκάστοτε αγοράς κάθε φορά που εφαρμόζεται μια ανώτατη τιμή. Άρα, το Β. είναι λάθος. 

Αν η τιμή ενός προϊόντος είναι πολύ χαμηλή δεν απαιτείται να επιβληθεί ανώτατη τιμή αλλά κατώτατη τιμή 

για να υποστηριχθούν ορισμένοι παραγωγοί. Άρα, το Γ. είναι λάθος. Δεν αναμένεται να αυξηθούν τα έσοδα της 

κυβέρνησης από τη φορολογία αφού οι τιμές πλέον θα είναι χαμηλότερες και οι ποσότητες αναμένονται να 

μειωθούν. Άρα, ούτε το Δ. είναι σωστό. Στις περιπτώσεις των κρίσεων που αναφέρεται στην απάντηση Α. 

επικαλούμαστε το παράδειγμα της Βενεζουέλας στην σελίδα 190 όπου χρησιμοποιήθηκε η ανώτατη τιμή σε 

ορισμένα προϊόντα με αρνητικές συνέπειες στην οικονομία, διευρύνοντας περισσότερο την κρίση στην οποία 

είχε περιέλθει. 

 


