
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

 

Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 

1. Τιµή ισορροπίας είναι η τιµή στην οποία η ζητούµενη ποσότητα είναι ίση µε 

την προσφερόµενη ποσότητα. 

Εξετάσεις 2008 

2. Μία ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού. 

Εξετάσεις 2002 

3. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ µε σταθερή την καµπύλη προσφοράς 

του θα αυξήσει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ. 

Εξετάσεις 2004 

4. Με σταθερή τη ζήτηση, όταν µειώνεται η προσφορά, µειώνεται η τιµή 

ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται. 

Εξετάσεις 2006 

5. Στην αγορά ενός αγαθού, η µείωση της προσφοράς του, µε σταθερή τη ζήτησή 

του, προκαλεί µείωση της τιµής ισορροπίας και αύξηση της ποσότητας 

ισορροπίας. 

Εξετάσεις 2009 

6. Η ανώτατη τιµή που επιβάλλει το κράτος, µε σκοπό την προστασία του 

καταναλωτή, είναι πάντοτε µεγαλύτερη από την τιµή ισορροπίας. 

Εξετάσεις 2000 και 2006 

7. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιµής σε ένα προϊόν δηµιουργεί συνήθως 

«µαύρη αγορά». 

Εξετάσεις 2002 

8. Η επιβολή ανώτατης τιµής διατίµησης, από το κράτος, σε ένα αγαθό έχει ως 

σκοπό την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιµών. 

Εξετάσεις 2003 και 2004 

9. Το κράτος, για να προστατέψει τους καταναλωτές, µπορεί να επιβάλλει για τα 

αγαθά πρώτης ανάγκης τιµή µικρότερη από την τιµή ισορροπίας. 

Εξετάσεις 2004 

10. Η επιβολή ανώτατης τιµής πρέπει να είναι µακροχρόνια για να αποφεύγεται η 

«µαύρη αγορά». 

Εξετάσεις 2005 

11. Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιµής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως 

σκοπό την προστασία του εισοδήµατος των αγροτών. 

Εξετάσεις 2005 

12. Οι ανώτατες τιµές επιβάλλονται από το κράτος µε σκοπό την προστασία των 

παραγωγών. 

Εξετάσεις 2007 

13. Η κατώτατη τιµή που επιβάλλει το κράτος για την προστασία του παραγωγού 

είναι πάντοτε µικρότερη από την τιµή ισορροπίας. 

Εξετάσεις 2008 

14. Με την επιβολή ανώτατων τιµών, αυτό που συνήθως συµβαίνει, είναι η 

δηµιουργία «µαύρης αγοράς». 

Εξετάσεις 2009 

 

Να κυκλώσετε την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει περισσότερο: 

1. Αν στην αγορά ενός αγαθού η προσφορά παραµείνει σταθερή (ελαστικότητα 

προσφοράς: 0 < Εs < 1) και η ζήτηση αυξηθεί, τότε: 



a) Η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας µειώνονται 

b) Αυξάνεται µόνο η τιµή ισορροπίας 

c) Η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας αυξάνονται 

d) Αυξάνεται µόνο η ποσότητα ισορροπίας 

Εξετάσεις 2001 

2. Η τιµή ενός αγαθού αυξάνεται όταν: 

a) Η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται 

b) Η ζήτηση µειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή 

c) Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι σταθερή 

d) Η ζήτηση µειώνεται και η προσφορά αυξάνεται 

Εξετάσεις 2002 

3. Αν η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι: QD = 50 / P, τότε κάθε αύξηση 

της προσφοράς του θα έχει ως αποτέλεσµα να: 

a) Αυξηθούν η τιµή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών για το αγαθό 

b) Μειωθούν η τιµή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών για το αγαθό 

c) Μειωθεί η τιµή ισορροπίας του και να µείνει σταθερή η συνολική δαπάνη 

των καταναλωτών για το αγαθό 

d) Παραµείνουν σταθερές η τιµή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών για το αγαθό 

Εξετάσεις 2004 

4. Οι αγορές των αγαθών Χ και Ψ, που είναι µεταξύ τους συµπληρωµατικά, 

βρίσκονται σε ισορροπία. Μία βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής του 

αγαθού Χ θα έχει ως αποτέλεσµα: 

a) Τη µείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της προσφοράς του Ψ 

b) Τη µείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ 

c) Την αύξηση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ 

d) Την αύξηση της προσφοράς του Χ και τη µείωση της ζήτησης του Ψ 

Εξετάσεις 2006 

5. Η µείωση της προσφοράς ενός αγαθού µε σταθερή τη ζήτηση έχει ως 

αποτέλεσµα: 

a) Την αύξηση της τιµής ισορροπίας και τη µείωση της ποσότητας 

ισορροπίας 

b) Τη µείωση της τιµής ισορροπίας και τη µείωση της ποσότητας ισορροπίας 

c) Τη µείωση της τιµής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας 

ισορροπίας 

d) Την αύξηση της τιµής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας 

ισορροπίας 

Εξετάσεις 2007 

 

Ερωτήσεις  

1. Γιατί το κράτος επιβάλλει κατώτατες τιµές σε ορισµένα αγαθά; 

Εξετάσεις 2001 

2. Με τη βοήθεια διαγράµµατος, να εξηγήσετε τις συνέπειες που θα έχει στην αγορά 

ενός αγαθού η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιµής. 

Εξετάσεις 2001 

3. Με τη βοήθεια σχετικού διαγράµµατος που θα κατασκευάσετε, να περιγράψετε τις 

συνέπειες που προκύπτουν από την επιβολή ανώτατης τιµής διατίµησης σε ένα 

αγαθό, από το κράτος. 



Εξετάσεις 2003 και 2007 

4. Με τη βοήθεια σχετικού διαγράµµατος που θα κατασκευάσετε, να περιγράψετε 

πώς λειτουργεί η τιµή παρέµβασης, που ορίζεται από το κράτος, στην αγορά ενός 

αγροτικού προϊόντος. 

Εξετάσεις 2004 

5. Ποιος είναι ο σκοπός του κράτους, όταν επιβάλλει σε ένα αγαθό ανώτατης τιµής 

διατίµησης; Με τη βοήθεια διαγράµµατος, να εξηγήσετε τις συνέπειες που έχει για 

την αγορά ενός αγαθού η επιβολή ανώτατης τιµής διατίµησης. 

Εξετάσεις 2008 

 

Ασκήσεις 

1. Όταν το εισόδηµα των καταναλωτών είναι 500.000 δρχ. στην αγορά ενός αγαθού 

Χ, η τιµή ισορροπίας είναι 40 δρχ. και η ποσότητα ισορροπίας είναι 600 κιλά. Αν 

το εισόδηµα διαµορφωθεί στις 600.000 δρχ. η νέα τιµή ισορροπίας είναι 60 δρχ. 

και η νέα ποσότητα ισορροπίας είναι 720 κιλά. Με δεδοµένο ότι οι συναρτήσεις 

ζήτησης και προσφοράς είναι γραµµικής µορφής, ζητείται: α) Να βρεθεί η 

εξίσωση προσφοράς του αγαθού Χ, αφού απεικονίσετε τα παραπάνω δεδοµένα σε 

διάγραµµα. β) Αν στην τιµή των 40 δρχ. η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι 4, να 

βρεθεί η εξίσωση ζήτησης που αντιστοιχεί στο εισόδηµα των 600.000 δρχ. 

Εξετάσεις 2000 

2. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ είναι αντίστοιχα 

QD1 = 600 – 10P και QS = 360 + 2P.  

a) Να υπολογιστούν η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού.  

b) Αν το εισόδηµα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 10% η συνάρτηση αγοραίας 

ζήτησης διαµορφώνεται σε QD2 = 700 – 10P. Με το δεδοµένο αυτό: 

i. Να απεικονιστούν στο ίδιο διάγραµµα οι συναρτήσεις ζήτησης (QD1 και 

QD2) και η συνάρτηση προσφοράς (QS). 

ii. Να υπολογιστεί το έλλειµµα ή το πλεόνασµα το οποία θα δηµιουργηθεί 

στην αγορά του αγαθού εξαιτίας της µεταβολής της ζήτησης για τιµή Ρ 

ίση µε την αρχική τιµή ισορροπίας. 

iii. Να υπολογιστεί η εισοδηµατική ελαστικότητα στην αρχική τιµή 

ισορροπίας του αγαθού Χ. 

Εξετάσεις 2000 

3. ∆ίνεται η καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού µε εξίσωση QD = 40 – P και η καµπύλη 

προσφοράς µε εξίσωση QS = 10 + 2P. Α) Να υπολογίσετε την τιµή και την 

ποσότητα ισορροπίας. Β) Αν η τιµή P είναι 5, θα έχουµε υπερβάλλουσα ζήτηση ή 

πλεονάζουσα προσφορά και πόση; 

Εξετάσεις 2000 

4. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική παραγωγή (Q) µίας επιχείρησης 

για τον αντίστοιχο αριθµό εργαζοµένων (L). 

L 4 5 6 7 

Q 160 200 220 225 

Ο εργατικός µισθός είναι 1.000 χρηµατικές µονάδες και το κόστος της πρώτης ύλης 

που απαιτείται για κάθε µονάδα παραγωγής είναι 100 χρηµατικές µονάδες.  

Α) Με τους κατάλληλους υπολογισµούς να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς 

της επιχείρησης (Να βασιστείτε στο ακέραιο µέρος των αριθµητικών 

αποτελεσµάτων).  

Β) Το προϊόν αυτό παράγεται από 100 πανοµοιότυπες επιχειρήσεις. Ο δε πίνακας της 

αγοραίας ζήτησης του προϊόντος είναι: 

 



P (τιµή) 100 125 150 300 

QD (ζητ. 

Ποσότητα) 

30.000 25.000 22.000 20.000 

1) Να βρείτε την τιµή ισορροπίας και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς.  

2) Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο σηµείο ισορροπίας 

της αγοράς.  

3) Να υπολογίσετε το τµήµα της δαπάνης των καταναλωτών που θα εισπράξει η 

καθεµία επιχείρηση. 

Εξετάσεις 2001 

5. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 20 – 2P και QS = 

5 + 3P, αντίστοιχα. Ζητείται: α) να βρεθεί η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα 

ισορροπίας του αγαθού στην αγορά. β) Να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε τι 

θα δηµιουργηθεί στην αγορά του αγαθού, αν το κράτος επιβάλλει ως τιµή 

πώλησης: i) την τιµή P1 = 5 ii) την τιµή P2 = 2. 

Εξετάσεις 2001 

6. ∆ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος: QD = 400 – 4P 

και QS = 200 + 6P αντίστοιχα. Α) Να βρείτε την τιµή και την ποσότητα 

ισορροπίας. Β) Να σχεδιάσετε το σχετικό διάγραµµα ισορροπίας. 

Εξετάσεις 2003 

7. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιµές (P), οι ζητούµενες ποσότητες (Q) ενός 

αγαθού Κ και τα αντίστοιχα εισοδήµατα (Υ) (ceteris paribus). 

 Τιµή (Ρ) Ζητούµενες ποσότητες 

(Q) 

Εισόδηµα (Υ) 

Α 6 30 1.000 

Β 4 80 1.200 

Γ 4 50 1.000 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πίνακα: Α) Να δικαιολογήσετε γιατί υπάρχει µία µόνο 

ελαστικότητα τόξου ζήτησης ως προς την τιµή για το αγαθό Κ. Να υπολογίσετε την 

ελαστικότητα τόξου ζήτησης του αγαθού ως προς την τιµή. Β) Να υπολογίσετε την 

εισοδηµατική ελαστικότητα του αγαθού Κ, όταν το εισόδηµα αυξάνεται από 1.000 σε 

1.200 χρηµατικές µονάδες και να χαρακτηρίσετε το αγαθό. Γ) Να προσδιορίσετε τον 

τύπο της γραµµικής συνάρτησης ζήτησης του αγαθού Κ. ∆) Να υπολογίσετε την τιµή 

και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Κ για το εισόδηµα των 1.000 χρηµατικών 

µονάδων µε δεδοµένη τη συνάρτηση προσφοράς του αγαθού QS = -10 + 10P. 

Εξετάσεις 2004 

8. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού δίνεται από τη σχέση QD = 90 – 2P, 

όπου QD είναι η ζητούµενη ποσότητα του αγαθού και P είναι η τιµή του. Με βάση 

την αγοραία συνάρτηση προσφοράς του ίδιου αγαθού, η οποία είναι γραµµική, 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

P Qs 

5 20 

10 30 

20 50 

όπου Qs είναι η προσφερόµενη ποσότητα του αγαθού. Α) Να βρείτε τη συνάρτηση 

προσφοράς του αγαθού. Β) Να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας. 

Γ) Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραµµα την αγοραία συνάρτηση ζήτησης 

(QD) και την αγοραία συνάρτηση προσφοράς (Qs), καθώς και το σηµείο ισορροπίας 

Ε(PE, QE). ∆) Να βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς (Es) του αγαθού, όταν η τιµή 

του αυξάνεται από 5 σε 10. 

Εξετάσεις 2004 



9. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού, για µία συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο, είναι αντίστοιχα QD = 55 – 2P και QS = 20 + 1,5P. Κάνοντας 

τους σχετικούς υπολογισµούς: Α) Να βρείτε την τιµή και την ποσότητα 

ισορροπίας του αγαθού. Β) Με τη βοήθεια των παραπάνω συναρτήσεων ζήτησης 

και προσφοράς, να παρασταθεί γραφικά η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του 

αγαθού. Γ) Να υπολογιστεί το έλλειµµα ή το πλεόνασµα που θα δηµιουργηθεί 

στην αγορά, αν το κράτος επιβάλλει τιµή πώλησης του αγαθού: i) P1 = 8 

χρηµατικές µονάδες. ii) P2 = 12 χρηµατικές µονάδες. 

Εξετάσεις 2005 

10. ∆ίνεται ο επόµενος πίνακας που στην παραγωγή και στο κόστος παραγωγής ενός 

αγαθού που παράγεται από την επιχείρηση Α. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί ένα 

µόνο µεταβλητό συντελεστή (εργασία) και ένα µόνο σταθερό συντελεστή. Οι 

τιµές (αµοιβές) των παραγωγικών συντελεστών παραµένουν σταθερές. 

Ποσότητα 

σταθερού 

συντελεστή 

Εργασία (L) Συνολικό Προϊόν 

(Q) 

Συνολικό Κόστος 

(TC) 

10 0 0 20 

10 1 4 80 

10 2 10 140 

10 3 20 200 

10 4 33 260 

10 5 50 320 

10 6 60 380 

10 7 66 440 

Α) i) Να αιτιολογήσετε αν η επιχείρηση Α λειτουργεί στη βραχυχρόνια ή στη 

µακροχρόνια περίοδο. ii) Να βρεθεί η τιµή (αµοιβή) του µεταβλητού συντελεστή και 

η τιµή (αµοιβή) του σταθερού συντελεστή. Β) Να υπολογίσετε το επίπεδο παραγωγής 

(Q) της επιχείρησης Α, όταν το συνολικό κόστος (TC) είναι 350 χρηµατικές µονάδες. 

Γ) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης Α. (Στους 

υπολογισµούς σας να χρησιµοποιήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο). ∆) i) Αν το αγαθό αυτό 

παράγεται από 100 πανοµοιότυπες επιχειρήσεις, να κατασκευαστεί ο αγοραίος 

πίνακας προσφοράς. ii) Αν η αγοραία γραµµική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού 

είναι: QD = 12.000 -1.000P, να βρεθεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του. 

Εξετάσεις 2005 

11. ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς µίας επιχείρησης η οποία λειτουργεί στη 

βραχυχρόνια περίοδο. Ο µοναδικός µεταβλητός συντελεστής παραγωγής που 

χρησιµοποιεί η επιχείρηση είναι η εργασία. Η τιµή (αµοιβή) της εργασίας είναι 

900 χρηµατικές µονάδες. 

Τιµή (P) Προσφερόµενη Ποσότητα (Qs) 

18 200 

20 245 

Α) Εάν για την παραγωγή των 200 µονάδων προϊόντος η επιχείρηση χρησιµοποιεί 4 

εργάτες, να υπολογίσετε το µεταβλητό κόστος της παραγωγής. Ποιο είναι το 

µεταβλητό κόστος της επιχείρησης, όταν αυτή παράγει 245 µονάδες προϊόντος; Β) 

Να κατασκευαστεί ο πίνακας της αγοραίας προσφοράς, αν το προϊόν αυτό παράγεται 

από 20 πανοµοιότυπες επιχειρήσεις. Γ) Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς 

(η οποία είναι γραµµική). ∆) Να προσδιοριστούν αλγεβρικά η τιµή και η ποσότητα 

ισορροπίας στην αγορά του προϊόντος, αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD = 

8.400 – 50P, όπου QD είναι η ζητούµενη ποσότητα και P η τιµή. 

Εξετάσεις 2008 



12. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι αντίστοιχα 

QD = 25 – 4P και Qs = 15 + P. Α) Να υπολογιστούν αλγεβρικά (χωρίς γραφική 

απεικόνιση) η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού στην αγορά. Β) Να 

υπολογιστεί αλγεβρικά (χωρίς γραφική απεικόνιση) το έλλειµµα ή το πλεόνασµα 

που δηµιουργείται στην αγορά, εάν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιµή PA = 1. 

Εξετάσεις 2009 

13. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης (QD) και προσφοράς (Qs1) ενός αγαθού 

δίνονται από τις σχέσεις: QD = 100 – 5P και Qs1 = -20 + 5P αντίστοιχα, όπου P 

είναι η τιµή του αγαθού. Α) Να υπολογιστούν η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας 

του αγαθού. Β) Μια µεταβολή των αµοιβών των συντελεστών παραγωγής του 

αγαθού Χ είχε ως αποτέλεσµα να διαµορφωθεί η συνάρτηση της αγοραίας 

προσφοράς ως εξής: Qs2 = -40 + 5P. i) Να υπολογίσετε τη νέα τιµή και τη νέα 

ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. ii) Να απαντήσετε αν οι αµοιβές των 

συντελεστών παραγωγής του αγαθού Χ αυξήθηκαν ή µειώθηκαν. Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. iii) Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο 

διάγραµµα τις συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης (QD) και προσφοράς (Qs1, Qs2), 

καθώς και τα σηµεία ισορροπίας. iv) Να βρείτε ποια επίπτωση είχε στη συνολική 

δαπάνη των καταναλωτών η µεταβολή στην τιµή ισορροπίας του αγαθού, εξαιτίας 

της µεταβολής της προσφοράς του. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Εξετάσεις 2002 

14. Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραµµικές. 

Όταν το εισόδηµα των καταναλωτών είναι 10.000 €, η τιµή και η ποσότητα 

ισορροπίας ενός αγαθού είναι 4 € και 400 κιλά αντίστοιχα. Στην περίπτωση που 

το εισόδηµα των καταναλωτών αυξηθεί από 10.000 σε 12.000 €, η νέα τιµή και η 

ποσότητα ισορροπίας του αγαθού γίνονται 6 € και 500 κιλά αντίστοιχα. Α) Να 

βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς του αγαθού. Β) Να βρεθεί η 

ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, καθώς η τιµή του αυξάνεται από 4 σε 6 €. 

Γ) Αν στην τιµή των 4 €, η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι 2, να βρεθεί η 

αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού που αντιστοιχεί στο εισόδηµα των 

12.000 €. ∆) Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το 

αγαθό, στην τιµή και την ποσότητα ισορροπίας που αντιστοιχούν στο εισόδηµα 

των 12.000 €. 

Εξετάσεις 2003 

15. Για ένα αγαθό µε γραµµικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, στην τιµή των 

5 € η ζητούµενη ποσότητα είναι 60 µονάδες προϊόντος και η προσφερόµενη 

ποσότητα 80 µονάδες προϊόντος. Όταν µεταβάλλεται η τιµή από τα 5 € προς την 

τιµή ισορροπίας, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή είναι -0,5 και η 

ελαστικότητα προσφοράς είναι 0,25. α) Να υπολογίσετε την τιµή και την 

ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. β) Να υπολογίσετε σε ποια τιµή παρουσιάζεται 

πλεόνασµα 40 µονάδων προϊόντος. γ) Αν µεταβληθεί ο αριθµός των καταναλωτών 

και η νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού γίνει: QD = 120 – 6P να υπολογίσετε 

την τοξοειδή ελαστικότητα της προσφοράς µεταξύ του παλαιού και του νέου 

σηµείου ισορροπίας (να χρησιµοποιήστε δύο δεκαδικά ψηφία). 

Εξετάσεις 2004 

16. ∆ίνονται οι παρακάτω αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός 

αγαθού: QD = 16 – 2P και Qs = 2 + 1,5P. Α) Να προσδιορίσετε µε αλγεβρικό 

τρόπο την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά. Β) Να υπολογίσετε το 

έλλειµµα ή πλεόνασµα για την τιµή P = 2 χρηµατικές µονάδες (δεν απαιτείται 

σχήµα). Γ) Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης, αν αυξηθεί η ζήτηση του αγαθού 

κατά 25%. ∆) Εάν η εισοδηµατική ελαστικότητα στην αρχική τιµή ισορροπίας 



είναι ΕΥ = 2, να βρεθεί η ποσοστιαία µεταβολή του εισοδήµατος που προκάλεσε 

την αύξηση της ζήτησης κατά 25%. Ε) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της 

προσφοράς, όταν η τιµή του αγαθού µεταβάλλεται από P = 2 χρηµατικές µονάδες 

σε P = 4 χρηµατικές µονάδες και να χαρακτηρίσετε την ελαστικότητα του αγαθού. 

Εξετάσεις 2007 

17. Στον παρακάτω πίνακα τα δεδοµένα αφορούν στην αγορά ενός αγαθού, του 

οποίου οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραµµικές.  

Τιµή (P) Συνολική ∆απάνη Καταναλωτών 

(Σ.∆.) 

Πλεόνασµα 

400 120.000 700 

450 67.500 1.050 

Α) Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού. Β) Να 

υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. Γ) Μία µείωση 

της τιµής (αµοιβής) των συντελεστών παραγωγής του αγαθού οδήγησε σε 

µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς του, µε αποτέλεσµα να µεταβληθεί η 

προσφερόµενη ποσότητα σε κάθε τιµή κατά 700 µονάδες. Να υπολογίσετε τη νέα 

τιµή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας. ∆) Χρησιµοποιώντας τη νέα συνάρτηση 

προσφοράς, να βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, όταν η τιµή του 

µειώνεται από 300 χρηµατικές µονάδες σε 200 χρηµατικές µονάδες. 

Εξετάσεις 2008 

18. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ είναι 

αντίστοιχα: QD = 400 – 8P και Qs = 120 + 12P. A) Να υπολογίσετε την τιµή και 

την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ. Β) Αν µετά από παρέµβαση του κράτους 

δηµιουργηθεί έλλειµµα 80 µονάδων του αγαθού Χ, να υπολογίσετε την τιµή 

παρέµβασης. Γ) Να υπολογίσετε την τιµή που είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν 

οι καταναλωτές, για να απορροφήσουν την ποσότητα που προσφέρουν οι 

παραγωγοί στην τιµή παρέµβασης. ∆) Να απεικονίσετε τις συναρτήσεις ζήτησης 

και προσφοράς στο ίδιο διάγραµµα και να εµφανίσετε τις συνέπειες από την 

κρατική παρέµβαση. Ε) Να υπολογίσετε το µέγιστο «καπέλο» που είναι πιθανό να 

πληρώσουν οι καταναλωτές µετά την παρέµβαση του κράτους. 

Εξετάσεις 2000 

19. ∆ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος QD = 500 – 5P 

και Qs = -600 + 50P αντίστοιχα. Αν επιβληθεί ανώτατη τιµή PA οι παραγωγοί 

πουλάνε το προϊόν µε «καπέλο» 22 ευρώ. Ποια είναι η ανώτατη τιµή PA; Να γίνει 

το σχετικό διάγραµµα. 

Εξετάσεις 2001 

20. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς για το προϊόν Χ είναι 

αντίστοιχα: QD1 = 300 – 2P και Qs = 150 + P όπου P είναι η τιµή του προϊόντος, 

QD1 η ζητούµενη ποσότητα και Qs η προσφερόµενη ποσότητα. Α) Να 

υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας του προϊόντος Χ. Β) Μια 

αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών κατά 25% (ceteris paribus) έχει ως 

αποτέλεσµα η αγοραία συνάρτηση ζήτησης του προϊόντος Χ να διαµορφωθεί ως 

εξής: QD2 = 450 – 2P. Να υπολογίσετε i) τη νέα τιµή και τη νέα ποσότητα 

ισορροπίας του προϊόντος, ii) την εισοδηµατική ελαστικότητα του προϊόντος, 

όταν η τιµή του είναι ίση µε 50 νοµισµατικές µονάδες. Γ) Να απεικονίσετε στο 

ίδιο διάγραµµα τις συναρτήσεις ζήτησης QD1 και QD2  και προσφοράς QS, καθώς 

και τα σηµεία ισορροπίας. ∆) Εάν το κράτος επιβάλλει ως ανώτατη τιµή πώλησης 

του προϊόντος Χ την αρχική τιµή ισορροπίας, να υπολογισθεί το µέγεθος του 

πιθανού «καπέλου» µετά την αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών. 

Εξετάσεις 2002 



21. Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς ενός αγαθού δίνεται από τη σχέση Qs = 2P, 

όπου Qs είναι η προσφερόµενη ποσότητα του αγαθού και P η τιµή του. Με βάση 

την αγοραία συνάρτηση ζήτησης του ίδιου αγαθού η οποία είναι γραµµική, 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας (όπου QD είναι η ζητούµενη ποσότητα του 

αγαθού): 

P QD 

12 36 

15 30 

18 24 

21 18 

Α) Να βρείτε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού. Β) Να υπολογίσετε την τιµή και 

την ποσότητα ισορροπίας. Γ) Αν το κράτος επιβάλλει ως ανώτατη τιµή πώλησης 

του αγαθού την PA = 10 χρηµατικές µονάδες, να υπολογίσετε το µέγεθος του 

ελλείµµατος που εµφανίζεται στην αγορά του αγαθού, καθώς και 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. ∆) Μία αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών έχει ως αποτέλεσµα 

τη µεταβολή της ζήτησης του αγαθού κατά 50%. Θεωρώντας ότι η εισοδηµατική 

ελαστικότητα είναι σταθερή και ίση µε 5, να υπολογίσετε: i) τη νέα τιµή και τη 

νέα ποσότητα ισορροπίας, ii) την ποσοστιαία αύξηση του εισοδήµατος. 

Εξετάσεις 2003 

22. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ είναι 

αντίστοιχα: QD = 1.000 – 5P και Qs = -500 + 10P. Α) Αν το κράτος επιβάλλει µία 

ανώτατη τιµή πώλησης ίση µε PA = 70 χρηµατικές µονάδες, να βρεθεί το ύψος 

του «καπέλου», που είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές, εάν 

γνωρίζετε ότι όλη η παραγόµενη ποσότητα του αγαθού Χ πωλείται στη µαύρη 

αγορά. Β) Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης σηµείου ως προς την τιµή (ED), 

όταν η τιµή του αγαθού Χ αυξάνεται από 150 σε 180 χρηµατικές µονάδες. Γ) 

Γιατί η συνολική δαπάνη µειώνεται, όταν η τιµή του αγαθού Χ αυξάνεται από 150 

σε 180 χρηµατικές µονάδες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε τη βοήθεια 

της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιµή (ED). ∆) Να βρείτε την τιµή 

ισορροπίας αν µεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού Χ κατά 50%, λόγω αύξησης του 

αριθµού των καταναλωτών και η προσφορά του αγαθού Χ κατά 25%, λόγω 

µείωσης του αριθµού των επιχειρήσεων που παράγουν το αγαθό Χ. 

Εξετάσεις 2005 

23. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στην αγορά ενός αγαθού, του οποίου οι 

συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραµµικές. 

 Τιµή (P) Ζητούµενη 

ποσότητα (QD) 

Προσφερόµενη 

ποσότητα (Qs) 

Πλεόνασµα Έλλειµµα 

Α 8 300 Β  100 

Β 20 α 320 γ  

Η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιµή του ED, καθώς η τιµή του 

αυξάνεται από 8 σε 20 χρηµατικές µονάδες είναι ίση µε -0,4. Α) Να υπολογίσετε 

τα α, β και γ του παραπάνω πίνακα. Β) Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και 

προσφοράς του αγαθού και να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα 

ισορροπίας. Γ) Αν το Κράτος, για να προστατεύσει τους παραγωγούς, επιβάλλει 

κατώτατη τιµή Pκ = 24 χρηµατικές µονάδες, να υπολογίσετε: i) τη µεταβολή που 

θα επέλθει στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών, ii) τη µεταβολή που θα 

επέλθει στα συνολικά έσοδα των παραγωγών, όταν το Κράτος αγοράσει το 

πλεόνασµα, iii) την επιβάρυνση του Κράτους από την επιβολή της κατώτατης 



τιµής. ∆) Να δείξετε σε διάγραµµα το σηµείο ισορροπίας την αγοράς του αγαθού 

και το πλεόνασµα που δηµιουργείται από την επιβολή κατώτατης τιµής. 

Εξετάσεις 2006 

24. ∆ίνονται οι παρακάτω αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός 

αγαθού Χ: QD = 80 – 4P και Qs = 10 + P. Α) Να υπολογίσετε µε αλγεβρικό τρόπο 

την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ στην αγορά. Β) Να 

παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραµµα τις αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και 

προσφοράς καθώς και να δείξετε τις συντεταγµένες του σηµείου ισορροπίας του 

αγαθού. Γ) Εάν επιβληθεί από το κράτος ανώτατη τιµή πώλησης του αγαθού Χ 

ίση µε PA = 10 χρηµατικές µονάδες, να υπολογίσετε το πιθανό «καπέλο» στην 

τιµή του αγαθού. ∆) Εάν η ζήτηση του αγαθού Χ, το οποίο είναι κανονικό, 

µεταβληθεί κατά 25%, λόγω αύξησης του εισοδήµατος των καταναλωτών, να 

προσδιοριστεί αλγεβρικά το νέο σηµείο ισορροπίας της αγοράς του αγαθού. 

Εξετάσεις 2007 

25. ∆ίνονται οι επόµενες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς αντίστοιχα: QD = 28 – 

4P και Qs = 16 + 2P. Α) Να υπολογιστεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. Β) 

Να υπολογιστεί το έλλειµµα ή το πλεόνασµα που θα προκύψει στην αγορά του 

αγαθού, αν επικρατεί η τιµή P = 3. Γ) Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιµή PA = 

1, να υπολογιστεί το έλλειµµα προσφοράς και τι ύψος του «καπέλου» που θα 

προκύψει στην αγορά του αγαθού. 

Εξετάσεις 2008 

 


