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ΘΕΜΑ: ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΖΗΤΗΣΗΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ Γ΄ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Με την βοήθεια του κατάλληλου διαγράμματος να εξηγήσετε την 

περίπτωση της ταυτόχρονης μεταβολής ζητούμενης ποσότητας και 

ζήτησης ενός κατώτερου αγαθού, λόγω ταυτόχρονης αύξησης της τιμής 

του και μείωσης του εισοδήματος των καταναλωτών. Θεωρήστε ότι το 

μέγεθος της αύξησης της τιμής είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος  της 

μείωσης του εισοδήματος. Η τελική ζητούμενη ποσότητα του αγαθού 

είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της αρχικής;  

(Διευκρινίζετε ότι πάντα στην σύγκριση των μεταβολών τιμής και ενός 

από τους προσδιοριστικούς παράγοντες ζήτησης, συγκρίνουμε το 

σχετικό μέγεθος των υπόψη μεταβολών) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: 

Κατώτερα αγαθά ή «αγαθά του φτωχού» αφού συνήθως αγοράζονται 

από οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα, γιατί είναι τα  φτηνότερα 

αγαθά στην αγορά, είναι η μαργαρίνη, τα κατεψυγμένα ψάρια, το ψωμί 

διατίμησης. Στα κατώτερα αγαθά οι μεταβολές στο μέγεθος του 
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εισοδήματος  των καταναλωτών επιδρούν αντίστροφα στη ζήτηση τους. 

Συνεπώς, στο παράδειγμα μας η μείωση στο μέγεθος του εισοδήματος 

θα προκαλέσει αύξηση στη ζήτηση του υπόψη αγαθού. Η ταυτόχρονη δε 

αύξηση στην τιμή του αγαθού θα προκαλέσει μείωση στη ζητούμενη 

ποσότητα του. Επειδή, οι επιδράσεις των δύο μεταβολών είναι αντίθετες, 

δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η τελική ζητούμενη ποσότητα είναι ίση, 

μικρότερη ή μεγαλύτερη από την αρχική ζητούμενη ποσότητα ( πριν από 

τις μεταβολές). Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος 

των μεταβολών της τιμής και του εισοδήματος. Στην περίπτωση μας, 

θεωρούμε ότι το μέγεθος αύξησης  της τιμής είναι μεγαλύτερο από το 

μέγεθος μείωσης του εισοδήματος. Για αυτό τον λόγο, η τελική 

ζητούμενη ποσότητα θα είναι μικρότερη από την αρχική. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
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Το διάγραμμα δείχνει την καμπύλη ζήτησης D1 ενός κατώτερου αγαθού. 

Αν στην τιμή Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q1, ο συνδυασμός 

αντιστοιχεί  σε ένα σημείο Α της καμπύλης D1. Η αύξηση της τιμής σε Ρ2 
θα μειώσει την ζητούμενη ποσότητα σε Q2. Έχουμε μετακίνηση  από το 

σημείο Α στο σημείο Β πάνω στην ίδια καμπύλη D1 ( μεταβολή στην 

ζητούμενη ποσότητα). Αν τώρα μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών, 

θα αυξηθεί η ζήτηση καθώς το αγαθό αυτό είναι κατώτερο. Η αύξηση της 

ζήτησης απεικονίζεται  με  μετακίνηση ολόκληρης της καμπύλης ζήτησης 

προς τα δεξιά, από τη θέση D1 στη θέση D2. Έτσι στην ίδια τιμή Ρ2 η 

ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από Q2  σε Q3 , λόγω μεταβολής στην 

ζήτηση. Έχουμε δηλαδή μετακίνηση από το σημείο Β της D1 στο σημείο Γ 

της D2. Επειδή, το σχετικό μέγεθος μεταβολής της τιμής είναι μεγαλύτερο 

από το σχετικό μέγεθος μεταβολής του εισοδήματος, η τελική ζητούμενη 

ποσότητα θα είναι μικρότερη από την αρχική ( Q3 < Q1 ). 

 

                

 


