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ΘΕΜΑ 2ξ  (κληοωθέμ) 
 
α) ε πξίεπ πεοιπςώρειπ, ρύμτχμα με ςη μεξκλαρική ξικξμξμική θεχοία, ξ 
ελεύθεοξπ αμςαγχμιρμόπ δεμ ξδηγεί ρε άοιρςη καςαμξμή ςχμ ξικξμξμικώμ 
πόοχμ;  Αιςιξλξγείρςε ςημ απάμςηρή ραπ και δώρςε ρυεςικά παοαδείγμαςα.  
 
β) Αματέοεςε και ενηγείρςε ςιπ επιπςώρειπ ςχμ διατξοεςικώμ ειδώμ 
μξμξπχλίξσ ρςημ κξιμχμική εσημεοία. Πχπ μπξοεί ςξ κοάςξπ μα παοέμβει 
ποξκειμέμξσ μα αμςιμεςχπίρει εμδευόμεμεπ αομηςικέπ ρσμέπειεπ ςξσ 
μξμξπχλίξσ; 

 

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΕΙΑΓΩΓΗ:  

 Σξ Κύοιξ Οικξμξμικό Ποόβλημα = απεοιόοιρςεπ αμάγκεπ και ρςεμόςηςα 
παοαγχγικώμ ρσμςελερςώμ. Ο καμόμαπ αοιρςξπξίηρηπ. Αματξοά ρςξμ 
ξοθξλξγικό καςαμαλχςή και παοαγχγό και ξ μηυαμιρμόπ ςχμ ςιμώμ 
(δσμάμειπ ζήςηρηπ και ποξρτξοάπ). 

 Οοιρμόπ ςηπ μεξκλαρικήπ ξικξμξμικήπ θεχοίαπ  : ασςόμαςη ιρξοοξπία 
ςχμ αγξοώμ, ελεύθεοξπ αμςαγχμιρμόπ, ιρξ – ξοιακή αουή. 

 
ΚΤΡΙΩ ΘΕΜΑ 
Α) Ελεύθεοξπ Αμςαγωμιρμόπ και αςέλειεπ (ή απξςσυίεπ αγξοάπ) 
Αματξοά ρςιπ αςέλειεπ και απξςσυίεπ ςηπ αγξοάπ. Η έμμξια ςξσ κξιμχμικξύ 
ξτέλξσπ και ςξσ κξιμχμικξύ κόρςξσπ από ςημ παοαγχγή αγαθώμ και 
σπηοεριώμ. Διδικόςεοα η καςά Pareto αοιρςξπξίηρη (διάγοαμμα). Σα 
θεχοήμαςα ςηπ κξιμχμικήπ εσημεοίαπ(καςά Pareto ιρξοοξπίεπ). 

 Χρήσιμο εδώ : Διαγοαμμαςική απεικόμιρη αμιρξοοξπίαπ ρςημ αγξοά, 
λόγχ μη εμρχμάςχρηπ ξοιακξύ ξτέλξσπ και κόρςξσπ ρςιπ ςιμέπ ςχμ 
αγαθώμ, με ςιπ καμπύλεπ ζήςηρηπ και ποξρτξοάπ.       

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 Μξοτέπ αγξοάπ αςελξύπ αμςαγωμιρμξύ : Μξμξπώλια, Ολιγξπώλια : ε 
πξλλέπ πεοιπςώρειπ αμςί μα σπάονει αμςαγχμιρμόπ, ακόμα και ρε βαρικά 
αγαθά, μπξοεί μα ρυημαςιρςξύμ μξμξπώλια (τσρικό μξμξπώλιξ, δημόρια 
αγαθά…). 

 Δημόρια αγαθά: Η έμμξια και η τύρη ςχμ ιδιχςικώμ αγαθώμ ρε 
αμςιδιαρςξλή με ςα  αμιγή δημόρια (δημόρια ςάνη, εθμική αρτάλεια, 
τύλανη ρσμόοχμ..)  και  ημι – δημόρια αγαθά και σπηοερίεπ (παιδεία, 
σγεία..). 

 
Οοιρμόπ : ποόκειςαι για εκείμα ςα αγαθά πξσ από ςη ρςιγμή πξσ θα 
παοαυθξύμ μπξοξύμ όλξι ξι υοήρςεπ ςξσπ αμεναιοέςχπ μα απξκξμίρξσμ ίρηπ 
πξρόςηςαπ και πξιόςηςαπ σπηοερίεπ και ίρεπ με ςιπ ρσμξλικά παοευόμεμεπ 
από ςξ αγαθό. Δηλαδή, για ςα δημόρια αγαθά ιρυύει ρυέρη ιρόςηςαπ: UA = 
UB =… =UN = T.U. πξσ ρημαίμει όςι ξι πξλίςεπ Α, Β,…,Ν απξλαμβάμξσμ 
υοηριμόςηςα ίρη με ςη ρσμξλική T.U. (ρσμξλική υοηριμόςηςα) πξσ δίδει ςξ 
αγαθό ξ καθέμαπ νευχοιρςά. Για ςα ιδιχςικά αγαθά ιρυύει ρυέρη 
αθοξίρμαςξπ:  UA + UB +… UN = T.U.. Ασςό ρημαίμει όςι ξ κάθε πξλίςηπ έυει 
ςη δσμαςόςηςα μα καςαμαλώρει έμα μόμξ ςμήμα ςηπ ρσμξλικά παοαγόμεμηπ 
πξρόςηςαπ ςξσ αγαθξύ και ασςή ασςξμάςχπ δεμ θα είμαι διαθέριμη για έμαμ 
άλλξ ιδιώςη. Αδσμαμίεπ δημξρίχμ αγαθώμ: Μη Απξκλειρμόπ  και 
Αδιαιοεςόςηςα.  

Διάγοαμμα 1 : Δημόριξ αγαθό (ρυέρη ιρόςηςαπ): καςαμαλώμεςαι η ίδια 
πξρόςηςα Q* (= αγαθό κξιμόυοηρςξ) και ξι καςαμαλχςέπ πληοώμξσμ 
διατξοεςικέπ ςιμέπ (Ρ1 και Ρ2). 

 

 

Διάγοαμμα 2 : Ιδιωςικό αγαθό (ρυέρη αθοξίρμαςξπ):  ξι διατξοεςικξί 
πξλίςεπ καςαμαλώμξσμ ςημ διατξοεςική πξρόςηςα ςξσ ιδιχςικξύ αγαθξύ, 
αλλά πληοώμξσμ ίδια ςιμή.  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 Ενωςεοικέπ ξικξμξμίεπ :  Οι πεοιπςώρειπ δοαρςηοιξςήςχμ ξι ξπξίεπ 
δημιξσογξύμ ότελξπ, πξσ έμα μέοξπ ςξσ διαυέεςαι ρε κάπξιεπ κξιμχμικέπ 
ξμάδεπ ή και ρε ξλόκληοη ςημ κξιμχμία και η αγξοά αδσμαςεί μα ςξ 
εμρχμαςώρει ρςημ ςιμή. Δηλαδή ςξ κξιμχμικό ότελξπ σπεοβαίμει ςξ 
ιδιχςικό (ςιμή). Ενωςεοικέπ επιβαούμρειπ (ή αομηςικέπ ενωςεοικέπ 
ξικξμξμίεπ) : Οι δοαρςηοιόςηςεπ ξι ξπξίεπ ποξκαλξύμ κξιμχμικό κόρςξπ 
ςξ ξπξίξ σπεοβαίμει ςξ κξιμχμικό ότελξπ, και ςξ ξπξίξ δεμ 
εμρχμαςώμεςαι ρςημ ςιμή από ςημ αγξοά π.υ. βιξμηυαμικέπ 
εγκαςαρςάρειπ πξσ καςαρςοέτξσμ ςξ πεοιβάλλξμ. Άλλα παοαδείγμαςα …  

Άοα : 
Παοαςηοξύμςαι απξκλίρειπ από ςημ άοιρςη καςαμξμή ςωμ παοαγωγικώμ 
ρσμςελερςώμ, λόγω: Μξμξπχλίχμ, Δνχςεοικξςήςχμ, Ύπαονηπ δημόριχμ 
αγαθώμ. 
Δπίρηπ, Οικξμξμική αρςάθεια: με ςημ ελεύθεοη αγξοά δεμ επιλύξμςαι 
πάμςξςε ξι ξικξμξμικέπ διαςαοαυέπ, Αμαδιαμξμή ειρξδήμαςξπ: ρύμτχμα με 
ςη μεξκλαρική θεχοία δεμ απξςελεί σπξυοέχρη ςηπ ελεύθεοηπ αγξοάπ, 
Παγκόρμια σπαμάπςσνη: άμιρη καςαμξμή ςξσ πλξύςξσ ρε παγκόρμιξ 
επίπεδξ. 
 
Β) Μξμξπώλιξ : Μξοτή αγξοάπ αςελξύπ αμςαγχμιρμξύ. Οοιρμόπ. Δίδη 
μξμξπχλίξσ : Φσρικό Μξμξπώλιξ, Καθαοό Μξμξπώλιξ, Κοαςικό 
(ελεγυόμεμξ) Μξμξπώλιξ, επίρηπ ςξ ξλιγξπώλιξ χπ καοςέλ λειςξσογεί χπ 
μξμξπώλιξ ρςημ αγξοά.  
Έμμξιεπ : Καςάυοηρη δερπόζξσραπ θέρηπ, αθέμιςξπ αμςαγχμιρμόπ, 
γεχγοατικόπ διατξοιρμόπ ςιμώμ, πλεόμαρμα καςαμαλχςώμ. Διαγοαμμαςική 
απεικόμιρη κέοδξσπ ςξσ μξμξπχλίξσ (ρςα ιδιχςικά μξμξπώλια πάμςα P>ΜC 
max : σπεοκέοδη, μόθεσρη ςξσ αμςαγχμιρμξύ, είδη εμπξδίχμ ειρόδξσ 
άλλχμ επιυειοήρεχμ..). Διάγοαμμα : 
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Καθώπ ςξ µξμξπώλιξ ξδηγεί ρε µη αμςιρςαθµιζόµεμεπ απώλειεπ (δηλαδή ρε 
µη άοιρςη καςαμξµή ςχμ παοαγχγικώμ ρσμςελερςώμ) υοειάζεςαι η κοαςική  
παοέµβαρη, δηλαδή :  
1.Βελςίχρη / σπξρςήοινη ςξσ αμςαγχμιρµξύ µέρχ ςηπ πξλιςικήπ 
αμςαγωμιρμξύ και ςηπ αμςιμξμξπωλιακήπ μξμξθερίαπ (ςιμξληφίεπ, 
ποόρςιμα, κσοώρειπ, έλεγυξπ καςάυοηρηπ δερπόζξσραπ θέρηπ) από ςημ 
Δσοχπαψκή Δπιςοξπή (για ςιπ υώοεπ ρςημ Δ.Δ.) και ςιπ καςά ςόπξσπ 
Δπιςοξπέπ Αμςαγχμιρμξύ  και  
 
 
2.Ρσθµιρςικέπ παοεµβάρειπ ρςα µξμξπώλια (παοέμβαρη ρςημ ςιμξλξγιακή 
πξλιςική) ή κοαςικξπξιήρειπ µξμξπωλίωμ (κοαςική διαυείοιρη τσρικξύ 
μξμξπχλίξσ). Διαγοάμμαςα 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΟ - ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΗ 
Οι απξςσυίεπ ςηπ αγξοάπ ξδηγξύμ ρε ρςοεβλώρειπ ρςξ μηυαμιρμό ςηπ αγξοάπ 
και ρςημ καςαμξμή ςχμ παοαγχγικώμ πόοχμ. Σξ μξμξπώλιξ και ξι άλλεπ 
μξοτέπ αςελξύπ αμςαγχμιρμξύ ξδηγξύμ ρε μη αμςαγχμιρςικέπ καςά Pareto 
ιρξοοξπίεπ ρςημ αγξοά και καςά ρσμέπεια ςξ κοάςξπ με οσθμιρςικέπ και 
άλλεπ παοεμβάρειπ μπξοεί μα χθήρει ςημ παοαγχγή μέυοι ςξ επιθσμηςό 
επίπεδξ.  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


