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Ο Μ Α Δ Α  Α  
 

Να  χαρακτηρίσετε τις παρακάτω  προτάσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) 

ή Λάθος(Λ).  

 

Α1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας.  

                                                                                                     Μονάδες 3  

 

Α2. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε μια αγοραπωλησία η 

ικανοποίηση του αγοραστή και του πωλητή.   

Μονάδες 3  

 

Α3. Σημείο διαφορετικό εκείνου του σημείου τομής των καμπυλών 

ζήτησης και προσφοράς έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη 

πλεονάσματος ή ελλείμματος για  το  αγαθό.  

Μονάδες 3  

 

Α4. Με την επιβολή ανώτατης τιμής σε ένα αγαθό, μπορεί να 

ανατρέπεται η ισορροπία στην αγορά και να δημιουργούνται 

ελλείμματα και παράνομες αγορές.                                                                                             

Μονάδες 3  

 

Α5.  Μείωση της ζήτησης και της προσφοράς πάντοτε έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής ισορροπίας.  

Μονάδες 3  

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Για τις προτάσεις Α6 και Α7. να γράψετε τον αριθμό της  πρότασης και 

δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α6.  Η ύπαρξη υπερβάλλουσας ζήτησης σε ένα αγαθό θα ωθήσει:  

α.  σε αύξηση της τιμής  

β.  σε μείωση της τιμής μείωση της τιμής του αγαθού (ceteris 

paribus) 

γ.  σε αύξηση της τιμής και σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας  

δ.  σε μείωση της τιμής και αύξηση της  προσφερόμενης ποσότητας.  

Μονάδες  5  

 

Α7.  Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική και αυξηθεί η 

προσφορά του τότε:  

α.  Αυξάνεται η τιμή του.  

β.  Αυξάνεται η συνολική δαπάνη τω καταναλωτών.  

γ.  Μειώνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό.  

δ.  Μειώνεται η ποσότητα ισορροπίας.  

Μονάδες 5  

Ο Μ Α Δ Α  Β  

 

Με τη βοήθεια σχετικού διαγράμματος που θα κατασκευάσετε να 

περιγράψετε τις  συνέπειες που προκύπτουν από την επιβολή ανώτατης 

τιμής διατίμησης  σ΄ ένα  αγαθό από το κράτος.       

 Μονάδες 25 

Ο Μ Α Δ Α  Γ  

 

Για ένα αγαθό, η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας είναι Ρ= 5 ευρώ και  

Q= 600 μονάδες αντίστοιχα.Το κράτος επιβάλλει τιμή Ρ= 4 ευρώ .   

                                                                                                                                 

Γ1. Η τιμή που επέβαλε το κράτος είναι ανώτατη ή κατώτατη ; 

Μονάδες 5  

Γ2.  Να υπολογιστεί το έλλειμμα ή το πλεόνασμα , όταν γνωρίζουμε  

ότι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή είναι Ε d= – 0, 3 , 

η ελαστικότητα προσφοράς Ες= 0,6 και οι καμπύλες ζήτησης και 

προσφορά ς είναι ευθείες.                                                        

                  Μονάδες 10 

                                                                                                                                 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ3.   Να υπολογιστεί το <καπέλο> , που είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν οι καταναλωτές.  

           Μονάδες 10 

                                                                                                                                                                                                                 

ΟΜ Α Δ Α  Δ                           

 

Σε μια υποθετική αγορά ενός αγαθού Χ και σε τιμή Ρ  ίση  με 4 ευρώ η 

ζητούμενη ποσότητα  Qd   είναι ίση με 160 και ελαστικότητα της ζήτησης 

ως προς την τιμή Εd   είναι ίση με  -2. 

Στην ίδια αγορά η συνάρτηση προσφοράς του Χ δίνεται από την σχέση 

Qs= -20 + 20Ρ. 

Λόγω μεταβολών που συνέβησαν στην προσφορά του αγαθού Χ, η νέα 

συνάρτηση της διαμορφώθηκε σε Qς΄ = γ+ δ Ρ.  Οι δύο καμπύλες έχουν 

κοινό σημείο που αντιστοιχεί σε  

 Ρ = 5   και  Q = 80   στο οποίο ισχύει  Ες΄  = 0,6   Ες  . 

             

Δ1.   Να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης καθώς και η δεύτερη συνάρτηση  

της προσφοράς.            

           Μονάδες 7 

                                                                                                                                

Δ2.   Να βρεθεί η τιμή και ποσότητα ισορροπίας στην αγορά όταν ίσχυε η 

Qs  και όταν ίσχυε  η  Qs΄  οι οποίες είναι και οι δύο ευθύγραμμες.  

Τι παρατηρείτε;  

             Μονάδες 6 

                                                                                                                                        

Δ3.  Εάν υποθέσουμε ότι το κράτος επέλεγε να επιβάλλει Ανώτατη τιμή 

στην αγορά του προϊόντος  Χ , ίση με  3 ευρώ , σε ποια περίπτωση θα 

είχε προκληθεί μεγαλύτερο καπέλο στην αγορά του αγαθού , αν 

ίσχυε η  Qs ή αν ίσχυε η Qs΄ και πόσο θα ήταν αυτό σε κάθε 

περίπτωση.                            

                            Μονάδες 6 

                                                                                                                          

Δ4.   Εάν το κράτος έπρεπε να επιβάλλει μια Κατώτατη τιμή στην αγορά 

του αγαθού Χ,  τι ύψους θα ήταν αυτή, ώστε η Συνολική Δαπάνη των 

καταναλωτών να μηδενιστεί.  

                    Μονάδες 4  

                                                                                                                                  

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ5. Όταν ισχύει η Qs ή όταν ισχύει η Qs΄ στην κατώτατη τιμή ( με 

δεδομένο ότι το κράτος αγοράζει το πλεόνασμα ) επιβαρύνεται ο 

Κρατικός Προϋπολογισμός και πόσο είναι αυτή η επιβάρυνση σε 

κάθε περίπτωση.  

                       Μονάδες 2  

                                                                                                                               

                    

EYXOMAI  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


