
 

 

 
 

ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ  

ΔΞΔΤΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΧΔΣ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖΣ ΘΔΩΡΗΑΣ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2
ν
   

 

ΟΜΑΓΑ  Α 

Για ηιρ πποηάζειρ από Α1 μέσπι και Α5 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ και δίπλα ζε κάθε 

απιθμό ηη λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, και Λάθος, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

 

Α1  Ζ αγνξαία θακπύιε δήηεζεο ελόο αγαζνύ επεξεάδεηαη (ζε αληίζεζε κε ηηο αηνκηθέο) κόλν από ηνλ αξηζκό 

ησλ θαηαλαισηώλ. 
.Μνλάδες 3 

Α2  Ζ θακπύιε δήηεζεο ελόο αγαζνύ έρεη αξλεηηθή θιίζε ιόγσ ηνπ λόκνπ ηεο δήηεζεο θαη ηεο αξλεηηθήο ζρέ-

ζεο αλάκεζα ζηελ ηηκή ελόο αγαζνύ θαη ζηε δεηνύκελε πνζόηεηα. 

Μνλάδες 3 

 

Α3  Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ απμάλεηαη, όηαλ απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ αγαζνύ θαη ε δήηεζε είλαη 

αλειαζηηθή. 

Μνλάδες 3 

 

Α4. Αο ππνζέζνπκε όηη γηα έλα αγαζό παξαηεξείηαη ηαπηόρξνλα αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνύ θαη κείσζε ζην 

εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ. Οη επηδξάζεηο ησλ δύν κεηαβνιώλ αθήλνπλ ηελ ηειηθή δεηνύκελε πνζόηεηα ίζε 

κε ηελ αξρηθή. Σηελ πεξίπησζε αύηε ην αγαζό είλαη θαλνληθό. 
 

Μνλάδες 3 

Α5 Ζ αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 10% ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηα θαηά 5% αλ ε 

ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ηνπ αγαζνύ(ζηελ αξρηθή ηηκή) είλαη ίζε κε -2. 

Μνλάδες 3 

 

Για ηιρ πποηάζειρ Α6 έυρ Α7 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα ηος ηο γπάμμα πος 

ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

 

Α6 Όηαλ αυμάλεηαη ε ηηκή ελός αγαζνύ Χ υπνθαηάζηαηνυ ηνυ αγαζνύ Ψ(ceteris paribus) θαη ε δήηεζε 

ηωλ δύν αγαζώλ είλαη αλειαζηηθή ηόηε:   

 α) κεηώλεηαη ε δεηνύκελε πνζόηεηα θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε θαηαλαισηώλ   γηα ην  αγαζό  Φ  θαη  απμάλεηαη ε 

δήηεζε θαη ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα  ην αγαζό  Χ  

 β) κεηώλεηαη ε δεηνύκελε πνζόηεηα θαη απμάλεηαη ε  ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην αγαζό Φ θαη 

απμάλεηαη ε  δήηεζε θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην αγαζό Χ  

 γ) απμάλεηαη ε δεηνύκελε πνζόηεηα θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην αγαζό Φ θαη κεηώλεηαη ε 

δήηεζε θαη ε ζπλνιηθή  δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην αγαζό Χ  

 δ) κεηώλεηαη ε δεηνύκελε πνζόηεηα θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην αγαζό Φ θαζώο επίζεο 

θαη ε δήηεζε θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην αγαζό Χ 

Μνλάδες 5 



 

 

Α7 Ζ ηηκή ελός αγαζνύ  κεηαβάιιεηαη θαηά 50% κε απνηέιεζκα ηε κείωζε ηες ζυλνιηθής δαπάλες ηωλ 

θαηαλαιωηώλ. Αλ ε ΔD=-0,5, ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηες δεηνύκελες πνζόηεηας είλαη ίζε κε :     

 α)100%.       

 β)-25%.  

 γ) 25% 

 δ) -100% 

Μνλάδες 5 

 

 

ΟΜΑΓΑ  Β 

Β1 Από ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο λα πεξηγξάςεηε ηηο ηηκέο ησλ άιισλ αγαζώλ. 

Μνλάδες 14 

B2  Από ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο θακπύιεο δήηεζεο θαη ειαζηηθόηεηαο λα πεξηγξάςεηε α) θακπύιε δήηεζεο κε 

ειαζηηθόηεηα ίζε κε ην κεδέλ (κνλάδεο 4) β) ηελ θακπύιε δήηεζεο κε ειαζηηθόηεηα ίζε κε ην άπεηξν (κν-

λάδεο 4) θαη γ) ηελ θακπύιε δήηεζεο κε ειαζηηθόηεηα ίζε κε ηε κνλάδα (κνλάδεο 3).  

Μνλάδες 11 

 

 

ΟΜΑΓΑ  Γ 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δήηεζεο αλαθέξεηαη ζηα ζεκεία Α θαη Β κηαο επζείαο θακπύιεο δήηεζεο πνπ ζην κέζν 

Μ ηεο ε ηηκή είλαη ίζε κε 150 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  

 

 Τηκή(P) Εεηνύκελε πνζόηεηα 

Α 100 2000 

Β ; 2500 

 

Γ1 Να ππνινγίζεηε ηελ εμίζσζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ δεδνκέλνπ όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ κε-

ηαβάιιεηαη από ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β θαηά 37,5% 

Μνλάδες 7 

 

Γ2  Έζησ όηη απμάλεηαη ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ζηελ ηηκή ησλ 100 ρξεκαηηθώλ 

κνλάδσλ , ε ζπλνιηθή δαπάλε λα κεηαβάιιεηαη θαηά 50%. Να ππνινγίζεηε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ 

εηζνδήκαηνο δεδνκέλνπ όηη ζηελ ηηκή απηή ε ΔY=-5 

Μνλάδες 7 

Γ3Να ππνινγίζεηε ηε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ δεδνκέλνπ όηη ε δεηνύκελε πνζόηεηα κεηαβάιιεηαη 

ζηαζεξά ζε θάζε ηηκή. 

Μνλάδες 5 

 

Γ4Να ππνινγίζεηε κε βάζε ηε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ ηηο ηηκέο όπνπ ε ζπλνιηθή δαπάλε είλαη ίζε 

κε 75000 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Μνλάδες 6 

                

ΟΜΑΓΑ  Γ 

Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δεδνκέλα δήηεζεο ελόο θαηαλαισηή κε ηελ ηηκή (PX), ηε δε-

ηνύκελε πνζόηεηα(QX)  ηε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ(ΣΓΦ) γηα ην αγαζό Φ, θαζώο θαη ην εηζόδεκα 

ησλ θαηαλαισηώλ(Y) θαη ηελ ηηκή ελόο αγαζνύ Χ πνπ είλαη ζπκπιεξσκαηηθό ηνπ αγαζνύ Φ 

 

  PΧ QX Σ.ΓΧ Y PΨ 

Α ; 300 3000 100.000 100 

Β 15 ; ; 100.000 100 



 

 

Γ ; ; ; ; 100 

Γ 10 ; ; ; 120 

  

Γ1 Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δεδνκέλνπ όηη 

 Ζ δήηεζε ηνπ αγαζνύ από ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β ηνπ πίλαθα είλαη αλειαζηηθή θαη ε ζπλνιηθή δα-

πάλε ησλ θαηαλαισηώλ κεηαβάιιεηαη θαηά 20% 

 Τν εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ από ην Β ζην Γ κεηώλεηαη θαηά 50% 

 Ζ αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Φ γηα Υ=50.000 θαη PΧ=100  δίλεηαη από ηνλ ηύπν 

QD=2000-50P. Σηελ αγνξά ππάξρνπλ ζπλνιηθά 10 όκνηνη θαηαλαισηέο πνπ δεηάλε ην αγαζό Φ. 

 Ζ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ  Φ ζην ζεκείν Γ ηνπ πίλαθα είλαη ίζε κε -1/3 

 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ από ην ζεκείν Γ ζην ζεκείν Γ κεηαβάιιεηαη θαηά 500 ρξεκαηη-

θέο κνλάδεο ( ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ παξακέλεη ζηαζεξό) 

Μνλάδες 8  
 

Γ2 Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Φ εθεί όπνπ ε ηηκή ηνπ αγαζνύ Φ απμάλεηαη θαη 

ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα εθεί όπνπ ην εηζόδεκα κεηώλεηαη. Να ραξαθηεξίζεηε κε βάζε ην απνηέ-

ιεζκα ην αγαζό σο πξνο ην εηζόδεκα.  

Μνλάδες 6  

Γ3 Πόζεο θακπύιεο δήηεζεο ππάξρνπλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα; 

Μνλάδες 3 

Γ4 Να ππνινγίζεηε ηελ αηνκηθή θαη ηελ αγνξαία γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Φ γηα επίπεδν 

Υ=100.000 θαη γηα PΧ=100.  

Μνλάδες 4 

 

Γ5 Έζησ όηη ζηελ αγνξά εκθαλίδνληαη αθόκα 5 θαηαλαισηέο κε δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη εηζόδεκα από 

ηνπο ππάξρνληεο, κε ζπλέπεηα ηε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο θαηά 50%. Να πξνζδηνξίζεηε ηε λέα ζπλάξηεζε 

δήηεζεο ηόζν γηα Υ=100.000 θαη PΧ=100 όζν θαη γηα Υ=50.000 θαη  PΧ=100. 

Μνλάδες 4 

 


