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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. 

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€. 
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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. 
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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. 

Α.10-Γ. (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 132). Η πλήρως ανελαστική προσφορά ως προς την τιμή, 

περιγράφεται από μία κάθετη ευθεία γραμμή στον οριζόντιο άξονα και υποδηλώνει ότι η προσφερόμενη 

ποσότητα των προϊόντων δεν διαφοροποιείται από τις μεταβολές των τιμών των συγκεκριμένων προϊόντων.  

 

 

 

 

Μέρος Β΄ 

  

Β.1- Λ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 125 & 147). Ο τύπος που δίνει την ελαστικότητα ζήτησης ως προς 

την τιμή είναι: 
% 𝜋𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏𝜄𝛼ί𝛼 𝜇𝜀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝜏𝜂𝜍 𝜁𝜂𝜏𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝜂𝜍 𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 

% 𝜋𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ί𝛼𝜄𝛼 𝜇𝜀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή𝜍 𝜏𝜂𝜍 𝜏𝜄𝜇ή𝜍
=

5%

10%
= 0,5 < 1. Όταν η ελαστικότητα ζήτησης 

ως προς την τιμή παίρνει τιμή από 0 έως 1, τότε καλείται ανελαστική ζήτηση ως προς την τιμή. 

Β.2- Λ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 136). Όταν η ζήτηση είναι ανελαστική ως προς την τιμή η μείωση της 

τιμής μειώνει το συνολικό έσοδο για τους παραγωγούς, διότι το αποτέλεσμα της τιμής (μείωση) υπερισχύει του 

αποτελέσματος της ποσότητας (αύξηση) για τα έσοδα και τις δαπάνες αντίστοιχα από την πώληση και αγορά 

του συγκεκριμένου προϊόντος. 

Β.3-Λ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 147). Η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή μπορεί  

να είναι αρνητική, όταν τα προϊόντα που μελετώνται είναι συμπληρωματικά. Σε αυτήν την περίπτωση η 

μεταβολή στην τιμή του ενός προϊόντος θα οδηγήσει σε αντίρροπη μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα του 
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άλλου προϊόντος. Άρα, θα σχηματιστεί ένα κλάσμα όπου ο παρονομαστής (% ποσοστιαία μεταβολή της τιμής 

του ενός) θα έχει διαφορετικό πρόσημο από τον αριθμητή (% ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας 

του άλλου), άρα το κλάσμα (σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή) θα είναι αρνητικού 

πρόσημου. Στα συμπληρωματικά αγαθά όπως για παράδειγμα βενζίνη-αυτοκίνητο, είναι αναμενόμενο ότι όταν 

αυξάνεται η τιμή του ενός (βενζίνη) θα μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα του άλλου (αυτοκίνητο). 

Β.4- Λ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 164). Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ 

της τιμής που εισπράττει και του κόστους πωλητή. Προσοχή!!! Η διαφορά μεταξύ της προσφερόμενης 

ποσότητας και της ζητούμενης ποσότητας είναι το πλεόνασμα του προϊόντος στην αγορά. 

Β.5-Σ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 158-162).  Το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι η διαφορά μεταξύ 

της προθυμίας να πληρώσουν για να αποκτήσουν ένα αγαθό και της τιμής που καταβάλλουν όπως ορίζεται από 

την αγοραία τιμή ισορροπίας. Αν υποθέσουμε ότι ο Νίκος ήταν πρόθυμος να δώσει μέχρι 50€ για την απόκτηση 

ενός βιβλίου που τελικά πωλείται στην τιμή των 40€, τότε το πλεόνασμα είναι ίσο με 50-40=10€. Αν αυξηθεί 

η τιμή του βιβλίου από 40€ στα 50€, τότε το πλεόνασμα του καταναλωτή θα είναι ίσο με 50-50=0€. 

Παρατηρείται ότι το πλεόνασμα του καταναλωτή μειώθηκε από 10€ σε 0€, εξαιτίας της αύξησης της τιμής του 

βιβλίου. 

Β.6-Σ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 186 & 189). Όταν θα επιβληθεί ανώτατη τιμή κάτω από την τιμή 

ισορροπίας, τότε θα οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν περισσότερες ποσότητες από αυτό το 

αγαθό, όντας φθηνότερο, ενώ οι παραγωγοί θα είναι λιγότερο πρόθυμοι να διαθέτουν τις ίδιες ποσότητες 

προϊόντος. Άρα, θα αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα και θα μειωθεί η προσφερόμενη ποσότητα. Το 

συγκεκριμένο γεγονός καλείται έλλειμμα του αγαθού στην αγορά. 

B.7-Σ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 334 & 340-341). Στον τέλειο ανταγωνισμό υπάρχουν πολλές 

επιχειρήσεις που προσφέρουν φαινομενικά πανομοιότυπα προϊόντα (άποψη των καταναλωτών), ενώ στον 

μονοπωλιακό ανταγωνισμό υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις αλλά προσφέρουν διαφοροποιημένα προϊόντα. Το 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η επιχείρηση παρασκευής κινέζικου φαγητού, όταν τα υπόλοιπα 

καταστήματα προσφέρουν πίτσες, χάμπουργκερ κ.α.  

Β.8 -Λ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 336-338 & 340-341). Στο μονοπώλιο εφαρμόζονται πολλά εμπόδια 

εσόδου, είτε αυτά προκύπτουν από τον έλεγχο ενός σπάνιου πόρου, είτε υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, είτε 

τεχνολογική ανωτερότητα μιας εταιρείας έναντι των υπολοίπων. Αντιθέτως, στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό 

υπάρχει ελευθερία εισόδου των επιχειρήσεων στους αντίστοιχους κλάδους αρκεί να εισέρχονται σε αυτούς 

προσφέροντας διαφοροποιημένα προϊόντα. 

Β.9-Λ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 333-334 & 340-341). Στον τέλειο ανταγωνισμό όντως οι επιχειρήσεις 

θεωρούνται ως αποδέκτες τιμής, εξαιτίας του υψηλού ανταγωνισμού και του γεγονότος ότι τα προϊόντα που 

προσφέρουν θεωρούνται πανομοιότυπα. Συνεπώς, μια προσπάθεια από τον εκάστοτε παραγωγό να αυξήσει τις 
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τιμές θα οδηγήσει όλη την πελατεία του να απευθυνθεί στους ανταγωνιστές του. Άρα, στον τέλειο ανταγωνισμό 

δεν υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης των τιμών από τους παραγωγούς και ως εκ τούτου αποδέχονται την 

τιμή που θα προκύψει στο σημείο ισορροπίας της αγοράς. Αντιθέτως, στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό οι 

παραγωγοί έχουν να αντιμετωπίσουν υψηλό ανταγωνισμό, ωστόσο προσφέρουν διαφοροποιημένα προϊόντα 

και για αυτό το λόγο έχουν ως ένα βαθμό τη δυνατότητα να καθορίζουν τις τιμές των προϊόντων τους. Άρα, δεν 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι επιχειρήσεις στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό είναι αποδέκτες τιμών. 

Β.10-Λ (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 333-334 & 340-341). Στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό υπάρχουν 

πολλές επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφοροποιημένα προϊόντα. Το παράδειγμα με το χώρο της εστίασης 

είναι αντιπροσωπευτικό. Υπάρχουν πολλά εστιατόρια, ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που εξειδικεύονται στην 

Ασιατική κουζίνα, άλλοι λίγοι είναι που εστιάζουν στην Ιταλική κουζίνα και ούτω καθεξής. Γενικά, οι 

καταναλωτές έχουν πολλές επιλογές για να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους, αφού ο κλάδος εστίασης έχει 

πολλές επιχειρήσεις.  

 

   

 Μέρος Γ΄ 

 

Γ.1  

Α. 

Για την ελαστικότητα ζήτησης της μπύρας ως προς την τιμή θα πρέπει να υπολογιστεί η ποσοστιαία μεταβολή 

της τιμής και η ποσοστιαία μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας μπύρας (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 

125-126).  

% ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας μπύρας = |
𝑄𝑑𝐵

−𝑄𝑑𝐴

𝑄𝑑𝐴

∗ 100| = |
750−1000

1000
∗ 100| = 25%  

% ποσοστιαία μεταβολή της τιμής της μπύρας = |
𝑃𝐵−𝑃𝐴

𝑃𝐵
∗ 100| = |

2−1

1
∗ 100| = 100%. 

Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή= 
% ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας μπύρας

% ποσοστιαία μεταβολή της τιμής της μπύρας
=

25%

100%
= 0,25. 

Επειδή η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με 0,25 κατά απόλυτη τιμή και είναι μικρότερη από 

1, καλείται ανελαστική ζήτηση ως προς την τιμή (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 147). 
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Β. 

Για τον υπολογισμό της σταυροειδούς ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή μεταξύ της μπύρας και του 

κρασιού θα υπολογιστεί αρχικά η ποσοστιαία μεταβολή της τιμή του κρασιού και έπειτα η ποσοστιαία 

μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας της μπύρας (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 142).  

% ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του κρασιού = 
4−2,5

2,5
∗ 100 = 60% 

% ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας της μπύρας = 
1500−1250

1250
∗ 100 = 20%. 

Σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή μεταξύ μπύρας και κρασιού = 
20%

60%
= 0,33.  

Επειδή η σταυροειδής ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή μεταξύ της μπύρας και του κρασιού είναι 

θετικός αριθμός, συνεπάγεται ότι τα δύο αγαθά είναι υποκατάστατα (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 147). 

Γ. 

Αντίστοιχα για την εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης της μπύρας θα υπολογιστεί αρχικά η ποσοστιαία 

μεταβολή του εισοδήματος και έπειτα η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας της μπύρας (Krugman 

& Wells, 2018, Σελίδα 142). 

% ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος = 
15000−10000

10000
∗ 100 = 50%. 

% ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας της μπύρας = 
1250−1000

1000
∗ 100 = 25%. 

Εισοδηματική ελαστικότητας της ζήτησης της μπύρας = 
25%

50%
= 0,5. 

Επειδή η εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης της μπύρας είναι θετικός αριθμός μικρότερος του 1, η μπύρα 

θεωρείται κανονικό αγαθό ανελαστικής ζήτησης ως προς το εισόδημα (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 147).  

 

Γ.2 

Α.  

Η ισορροπία της αγοράς εντοπίζεται εκεί που η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με τη προσφερόμενη ποσότητα. 

Άρα, θα πρέπει να ισχύει η σχέση 𝑄𝑑 = 𝑄𝑆 (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 102).  

Από την παραπάνω σχέση αντικαθιστώντας τα ίσα για τα 𝑄𝑑 και 𝑄𝑠 αντίστοιχα προκύπτει: 

600 − 6𝑃 = 4𝑃 → 600 = 10𝑃 → 𝑃 = 60. 

Αντικαθιστώντας, όπου 𝑃 = 60 σε μία εκ των δύο εξισώσεων (είτε προσφοράς, είτε ζήτησης) προκύπτει: 

𝑄𝑠 = 4 ∗ 60 = 240  
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Άρα, η αγορά ισορροπεί στο σημείο με συντεταγμένες Q= 240 μονάδες προϊόντος και P= 60 χρηματικές 

μονάδες. 

 

Διάγραμμα 1: Ισορροπία της αγοράς 

Στο Διάγραμμα 1, αποτυπώνεται η ισορροπία της αγοράς στο σημείο Α, με συντεταγμένες Q=240 και P=60,  

επιβεβαιώνοντας τις αλγεβρικές πράξεις που προηγήθηκαν για τον υπολογισμό του σημείου ισορροπίας. 

Β.  

Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι το εμβαδόν του χωρίου που περιλαμβάνεται κάτω από την τιμή ισορροπίας 

και πάνω από την καμπύλη προσφοράς. Το συγκεκριμένο χωρίο είναι τρίγωνο και θα χρησιμοποιηθεί ο 

αντίστοιχος τύπος του εμβαδού τριγώνου 
𝛽∗𝜐

2
 , β είναι το μήκος μιας πλευράς που θεωρείται βάση και υ είναι 

το ύψος που διέρχεται από την κορυφή που είναι απέναντι από την βάση και τέμνει την βάση κάθετα (βλ. 

Διάγραμμα 2, τρίγωνο ΑΒΓ). 

A(240,60)

0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400 500 600 700

Τιμή , P

Ποσότητα, Q

Ισορροπία Αγοράς

Qd

Qs



 

Σελίδα 9 από 13 

 

 

Διάγραμμα 2: Πλεόνασμα Παραγωγού και Καταναλωτή στο σημείο ισορροπίας 

Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο τρίγωνο, οπότε η πλευρά ΒΑ μπορεί να θεωρηθεί το ύψος του τριγώνου που 

τέμνει κάθετα τη βάση ΒΓ. Το μήκος του ύψους είναι υ=240, ενώ η πλευρά ΒΓ= 60. Άρα, το εμβαδόν του 

τριγώνου είναι: 
60∗240

2
= 7200. 

Το τρίγωνο ΑΒΔ οριοθετεί το εμβαδόν που αντιπροσωπεύει το πλεόνασμα του Παραγωγού. Η βάση που θα 

χρησιμοποιηθεί εδώ είναι η πλευρά ΔΒ με μήκος 100-60=40 και το ύψος θα είναι πάλι η πλευρά ΒΑ. Άρα το 

πλεόνασμα του καταναλωτή είναι ίσο με: 
40∗240

2
= 4800. 

Το συνολικό πλεόνασμα θα είναι το άθροισμα του παραγωγού και του καταναλωτή, δηλαδή 4800+7200=12000  

(Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 171-178). 

Γ.  

Εφόσον η τιμή ισορροπίας είναι P=60 και η κυβέρνηση επιβάλει ανώτατη τιμή κάτω από την τιμή ισορροπίας, 

P=40, αυτή είναι θα είναι δεσμευτική τιμή. Άρα, το αγαθό Χ θα πωλείται στην τιμή P=40, που θα είναι η νέα 

τιμή ισορροπίας μετά την επιβολή της ανώτατης τιμής. Για να βρούμε ποια θα είναι η νέα ποσότητα ισορροπίας 

θα πρέπει να αναζητηθεί η προσφερόμενη ποσότητα από την αντίστοιχη εξίσωση προσφοράς για P=40. 

Q𝑠 = 4 ∗ 40 = 160 

Άρα, η νέα ισορροπία θα είναι το σημείο με ποσότητα Q=160 μονάδες προϊόντος και τιμή P=40 χρηματικές 

μονάδες. 
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Αντίστοιχα, η ζητούμενη ποσότητα για P=40, θα βρεθεί με τη χρήση της εξίσωσης ζήτησης: 

𝑄𝑑 = 600 − 6 ∗ 40 = 600 − 240 = 360 

Άρα, στη δεδομένη περίπτωση θα υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση ύψους 360-160=200 μονάδες προϊόντος. 

 

Δ. 

 

Διάγραμμα 3: Πλεόνασμα Παραγωγού και Καταναλωτή έπειτα από την επιβολή ανώτατης τιμής, απώλεια κοινωνικής ευημερίας. 

Το πλεόνασμα του παραγωγού έπειτα από την επιβολή ανώτατης τιμής P=40, θα έχει ως αποτέλεσμα να 

συρρικνωθεί στο εμβαδόν του τριγώνου ΒΓΕ. Το εμβαδόν του οποίου υπολογίζεται με το γνωστό τύπο: 

160∗40

2
= 3200. 

Αντίστοιχα, το πλεόνασμα του καταναλωτή αυξήθηκε και περιγράφεται από το εμβαδόν του τραπεζίου ΒΔΖΕ. 

Το εμβαδόν του τραπεζίου δίνεται από τον τύπο: 
(𝛽ά𝜎𝜂 𝜇𝜄𝜅𝜌ή+𝛽ά𝜎𝜂 𝜇𝜀𝛾ά𝜆𝜂)∗ύ𝜓𝜊𝜍

2
. Η μικρή βάση του τραπεζίου 

είναι η πλευρά ΖΕ και η μεγάλη βάση του τραπεζίου είναι η πλευρά ΒΔ, με μήκη 33,33 και 60 αντίστοιχα. Το 

ύψος είναι η πλευρά ΒΕ με μήκος 160. Άρα, το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι: 

(33,33 + 60) ∗ 160

2
=

93,33 ∗ 160

2
= 7466,64 
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Η απώλεια της κοινωνική ευημερίας που περιγράφεται από το εμβαδόν του τριγώνου ΑΖΕ, υπολογίζεται από 

την αφαίρεση του νέου πλεονάσματος παραγωγού και του νέου πλεονάσματος καταναλωτή από το αρχικό 

συνολικό πλεόνασμα που είχε υπολογιστεί στο ερώτημα Β.  

Αρχικό Συνολικό πλεόνασμα= 12000-7466,64-3200=1333,36.  

 

 

 

Γ.3 

Α. 

Το σημείο ισορροπίας εντοπίζεται εκεί όπου η προσφερόμενη και ζητούμενη ποσότητα είναι ίσες. Άρα, θα 

πρέπει να ισχύει η σχέση Q𝑠 = 𝑄𝑑. Αντικαθιστώντας, τις ίσες ποσότητες από τις δοσμένες εξισώσεις 

προσφοράς και ζήτησης προκύπτει: 

−120 + 10 ∗ 𝑃 = 100 − 𝑃 → 11𝑃 = 220 → 𝑃 = 20 

Αντίστοιχα, η ποσότητα ισορροπίας βρίσκεται αν αντικατασταθεί όπου P=20 είτε στην εξίσωση προσφοράς, 

είτε στην εξίσωση ζήτησης. 

Q𝑑 = 100 − 20 = 80 

Άρα, η ποσότητα ισορροπίας είναι Q= 80 μονάδες προϊόντος και η τιμή ισορροπίας είναι P=20 χρηματικές 

μονάδες (Krugman & Wells, 2018, Σελίδα 102). 

Β.  

Αν επιβληθεί ανώτατη τιμή ίση με 𝑃𝑎 = 15, τότε η προσφερόμενη ποσότητα για τη συγκεκριμένη τιμή θα είναι: 

𝑄𝑠 = −120 + 10 ∗ 15 = −120 + 150 = 30 μονάδες προϊόντος. 

Η ζητούμενη ποσότητα αντίστοιχα για 𝑃𝑎 = 15, θα είναι ίση με: 

𝑄𝑑 = 100 − 15 = 85 μονάδες προϊόντος. 

Το έλλειμμα του αγαθού στην αγορά θα είναι ίσο με 𝑄𝑑 − 𝑄𝑠 = 85 − 30 = 55 μονάδες προϊόντος (Krugman 

& Wells, 2018, Σελίδες 185-194). 

Γ.  

Για Q=30, οι καταναλωτές θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν σύμφωνα με την εξίσωση ζήτησης αν το  𝑄𝑑 

αντικατασταθεί με Q=30.  
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30 = 100 − 𝑃 → 𝑃 = 100 − 30 = 70. 

Άρα, οι καταναλωτές για την ποσότητα Q=30 θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 70 χρηματικές μονάδες 

(Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 185-194). 

Δ.  

Για να υπάρξει πλεόνασμα ενός αγαθού έπειτα από έλεγχο της τιμής του αγαθού από την κυβέρνηση θα πρέπει 

να έχει επιβληθεί κατώτατη τιμή πάνω από την τιμή ισορροπίας. Με αυτόν τον τρόπο οι παραγωγοί θα είναι 

διατεθειμένοι να παράγουν περισσότερο επειδή θα κερδίζουν περισσότερα, ενώ οι καταναλωτές θα είναι 

λιγότερο πρόθυμοι να αγοράσουν τις συγκεκριμένες ποσότητες διότι το προϊόν θα έχει γίνει ακριβότερο. Άρα, 

υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά και ως εκ τούτου πλεόνασμα του αγαθού στην αγορά. 

Θα πρέπει να εξεταστεί η τιμή που θα έχει επιβληθεί χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς 

και επιπλέον το γεγονός ότι υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά ύψους 1100 μονάδων αγαθού. Άρα, πέραν των 

εξισώσεων ζήτησης και προσφοράς θα πρέπει να αξιοποιηθεί η σχέση Q𝑠 − 𝑄𝑑 = 110. 

𝑄𝑠 − 𝑄𝑑 = 110 ↔ −120 + 10𝑃 − (100 − 𝑃) = 110 ↔ −220 + 11𝑃 = 110 ↔ 11𝑃 = 330 ↔ 𝑃 = 30. 

Άρα, θα πρέπει να έχει επιβληθεί κατώτατη τιμή P=30 χρηματικές μονάδες ώστε να διαμορφωθεί πλεόνασμα 

του αγαθού στην αγορά ύψους 110 μονάδων αγαθού (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 185-194). 

Ε.  

Για τη ζητούμενη ποσότητα θα αντικατασταθεί στην εξίσωση της ζήτησης όπου P=30.  

𝑄𝑑 = 100 − 30 = 70 

Επειδή η προσφερόμενη ποσότητα θα πρέπει να είναι 110 μονάδες αγαθού μεγαλύτερη από τη ζητούμενη 

ποσότητα, θα ισχύει 𝑄𝑠 = 𝑄𝑑 + 110 = 70 + 110 = 180. 

Άρα, η προσφερόμενη ποσότητα θα είναι ίση με 180 μονάδες αγαθού και η ζητούμενη ποσότητα θα είναι ίση 

με 70 μονάδες αγαθού, για να υπάρχει πλεόνασμα του αγαθού ίσο με 110 μονάδες αγαθού (Krugman & Wells, 

2018, Σελίδες 185-194). 

Ζ.  

Για P=30 οι καταναλωτές ζητούν 70 μονάδες αγαθού. Αυτές τις 70 μονάδες αγαθού, οι παραγωγοί θα είναι 

διατεθειμένοι να τις προσφέρουν με τιμή που υποδεικνύεται μέσω της εξίσωσης προσφοράς, αντικαθιστώντας 

όπου Qs= 70. 

70 = −120 + 10 ∗ 𝑃 → 190 = 10 ∗ 𝑃 → 𝑃 = 19 

Άρα, για τιμή P=19 χρηματικές μονάδες είναι διατεθειμένοι οι παραγωγοί να καλύψουν την ζητούμενη 

ποσότητα των 70 μονάδων αγαθού (Krugman & Wells, 2018, Σελίδες 185-194). 
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