
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ   
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017  ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση  τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.     α. Μια αύξηση της τιμής του αγαθού Χ θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συνολική δαπάνη    των καταναλωτών για το υποκατάστατο αγαθό Ψ , ανεξάρτητα της ελαστικότητας του    αγαθού Ψ.      β. Η προσδοκία για αύξηση του Φ.Π.Α στα τρόφιμα θα αυξήσει την ζητούμενη ποσότητά τους στο παρόν.    γ. Όταν δυο γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης είναι παράλληλες μεταξύ τους, αυτή που βρίσκεται πιο μακριά από  την αρχή των αξόνων έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα ζήτησης.    
δ. Μια αύξηση της τιμής των αναπτήρων με ταυτόχρονη αύξηση της τιμής των σπίρτων είναι δυνατόν να μην μεταβάλλει την ζητούμενη ποσότητα των αναπτήρων.  ε. Μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού Χ κατά 20% θα μειώσει την ζήτησή του κατά 40% αν η    

ΕD = - 2.                     Μονάδες 15  Στις παρακάτω  προτάσεις Α2 μέχρι και Α3 να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.  
Α2. Το αγαθό Κ είναι συμπληρωματικό του αγαθού Λ. Η ελαστικότητα ζήτησης, ως προς την τιμή για το αγαθό Κ, είναι |ED|=1,5 και για το αγαθό Λ είναι |ED|=1,8. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Κ, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, αυτό θα οδηγήσει σε: 
 α. αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Λ  β. αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Κ  γ. μείωση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Λ  δ. μείωση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Λ. 
            Μονάδες 5   Α3. Η ελαστικότητα ζήτησης για ένα αγαθό Κ είναι ίση με -2.Αυτό σημαίνει ότι: α. Μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%. β. Μια αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού κατά 1 % θα έχει ως αποτέλεσμα της μείωση της τιμής κατά 2%. 



γ. Μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα την  μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%. δ. Μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 2% θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 1%.      
 Μονάδες 5 

              ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Β1. Να περιγράψετε τις  μορφές της ελαστικότητας ζήτησης; Απαιτείται διαγραμματική  παρουσίαση.                     Μονάδες 20  Β2. Ποια η διακύμανση της ελαστικότητας  ζήτησης στην γραμμική συνάρτηση ζήτησης; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα              Μονάδες 5  ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ Γ 
 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην τιμή (PX) και στην ζητούμενη ποσότητα (QX) του αγαθού Χ, καθώς και στο εισόδημα (Υ) και στην τιμή (PΨ) ενός αγαθού Ψ που σχετίζεται με το αγαθό Χ.  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ PX QX Y PΨ 

Α 10 40 5.000 12 
Β 20 18 6.000 12 
Γ 10 70 5.000 15 
Δ 20 30 5.000 12 

 Γ1. Να εξηγήσετε ποια η σχέση που συνδέει  το αγαθό  Ψ με το αγαθό Χ σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα.        Μονάδες 2  Γ2. Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών μπορεί να υπολογιστεί ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή για το αγαθό Χ και να την υπολογίσετε καθώς η τιμή του αγαθού Χ  αυξάνεται. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης μεταξύ αυτών των συνδυασμών και να αιτιολογήσετε (θεωρητικά) την παραπάνω μεταβολή.         Μονάδες 10  Γ3. Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η εισοδηματική ελαστικότητα ,να την υπολογίσετε καθώς το εισόδημα αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε το είδος του αγαθού.          Μονάδες 5  Γ4 . Να προσδιορίσετε την συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ ,με δεδομένο ότι είναι γραμμική, πριν και μετά την αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών.  Να θεωρήσετε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα (ΕΥ) είναι παντού σταθερή.  Μονάδες 5  



Γ5. Να προσδιορίσετε την νέα  συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ , μετά την μεταβολή στην τιμή του Ψ, με δεδομένο ότι είναι παράλληλη σε σχέση με την συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 5.000 χρηματικών μονάδων.  Μονάδες 3   ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 Για ένα αγαθό Χ οι καταναλωτές στην τιμή Ρ1 ζητούν ποσότητα Q1 και στο σημείο αυτό η ΕD  είναι -2.Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού από κατά 10% , ζητείται:  Δ1. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό και να αιτιολογήσετε την μεταβολή της.     Μονάδες 10  Δ2 Ποια θα πρέπει να είναι η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος των καταναλωτών ώστε η τελική ζητούμενη ποσότητα να είναι ίση με την αρχική αν η εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού είναι ίση με 2 (ΕΥ=2).    Μονάδες 10  Δ3 Αν η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού είναι : QD=180-4P να υπολογίσετε την συνολική δαπάνη για το αγαθό στην αρχική τιμή Ρ1.                 Μονάδες 2,5 

 Δ4 Για ποιες τιμές η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι 2000 χ.μ         Μονάδες 2,5      
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