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Μέρος Α 

 

Προσοχή!!! Δεν Απαιτούνται οι τεκμηριώσεις των απαντήσεων που δίνονται στο μέρος Α και μέρος Β. Η 

ενδεικτική επίλυση περιέχει τις τεκμηριώσεις των απαντήσεων για καθαρά δικιά σας χρήση.  

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. 

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: 
% ή  ύ  ό    ό 

% ί  ή  ή    ό 
.  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€. 
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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) 

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.7- Α. (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 132). Η μηδενική ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, 

συνεπάγεται ότι δεν αλλάζει η ζητούμενη ποσότητα καθώς αυξάνονται οι τιμές του προϊόντος. Άρα, σε αυτήν 

την περίπτωση δεν υπάρχει ανησυχία από τους παραγωγούς ότι αν αυξήσουν τις τιμές θα φύγουν ένα μεγάλο 

μέρος των καταναλωτών με συνέπεια να μειωθεί το εισόδημα των παραγωγών. Για αυτό το λόγο οι παραγωγοί 

θα αυξήσουν την τιμή του προϊόντος. 

 

A.8-B. (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 186). Η επιβολή δια νόμου ανώτατης τιμής χαμηλότερη από την τιμή 

ισορροπίας, θα έχει ως αποτέλεσμα ένα μέρος των παραγωγών να αποτραβηχτούν από την παραγωγή του 

συγκεκριμένου προϊόντος, όντας μη συμφέρουσα προς αυτούς, ενώ αντίστοιχα περισσότεροι καταναλωτές ή 

μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντος θα αναζητούνται από τους καταναλωτές, γιατί πλέον θα έχουν τη δυνατότητα 

να αγοράσουν περισσότερες ποσότητες. Άρα, η ζητούμενη ποσότητα θα είναι μεγαλύτερη από την 

προσφερόμενη ποσότητα με αποτέλεσμα, να δημιουργείται πλεονάζουσα ζήτηση. 

 


