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Άσκηση 1η 

Με αρχικι ηθτοφμενθ ποςότθτα QDαρχ = 200 μεταβάλλεται θ τιμι κατά 15%

α) Ποια  κα είναι θ τελικι ηθτοφμενθ ποςότθτα αν θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ είναι -2

β) Ποια κα είναι θ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ των καταναλωτών;

Απάντ. α) 140 β) -19,50%

Άσκηση 2η 

Αν μεταβλθκεί θ τιμι ενόσ αγακοφ κατά -10% και θ ηθτοφμενθ ποςότθτα  από 

 QDA= 80 γίνει  QDB= 120 Να υπολογιςτεί 

α)  θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ςθμείου Απάντ. -5

β) θ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ των καταναλωτών. Απάντ. 35,00%

Άσκηση 3η 

Όταν θ  τιμι του  αγακοφ  είναι     Ρ1= 60 θ ηθτοφμενθ πόςότθτα είναι 100

αν θ τιμι του αγακοφ μεταβλθκεί και γίνει   Ρ2= 10 τότε θ ςυνολικι δαπάνθ των 

καταναλωτών μεταβάλεται -2% Προςοχή: Αν υπάρχει δεκαδικό μζροσ ςτο Q2

 να περικοπεί, δθλ. tο Q2= 450,99 γίνεται 450, μθν κάνετε ςτρογγυλοποίθςθ.

Να υπολογιςτοφν τα παρακάτω:

α) Η ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ςθμείου όταν θ τιμι μειώνεται Απάντ. -5,86

β) Η τοξοειδισ ελαςτικότθτα Απάντ. -0,993

Άσκηση 4η 

Όταν θ τιμι του αγακοφ είναι 80 θ ηθτοφμενθ ποςότθτα είναι 400 ενώ

αν θ τιμι γίνει 10 τότε θ ηθτοφμενθ ποςότθτα γίνεται 750 .

i) Να βρείτε τον τφπο τθσ ςυνάρτθςθσ θ οποία είναι τθσ μορφισ  QD=α+βΡ

ii) Να βρεκεί θ τιμι τθσ ςυνάρτθςθσ ςτθν οποία μεγιςτοποιείται θ Δ των καταναλωτών.

iii) Να υπολογιςτεί  θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ αν θ τιμι  από 20 γίνει 80

Απάντ.α= 800 β= -5 Απ.     Ρ= 80 Απάντ: -0,14

Άσκηση 5η 

Αν θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ενόσ αγακοφ είναι -0,1 και μεταβλθκεί θ Ρ 25%

Ποια κα είναι θ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ των καταναλωτών;

Απάντ.: 21,88%

Άσκηση 6η 

Αν μεταβλθκεί θ τιμι ενόσ αγακοφ κατά -10% να αποδείξετε ότι θ ςυνολικι δαπάνθ

των   καταναλωτών     κα μειωκεί αν  θ   ελαςτικότθτα    ηιτθςθσ     είναι -0,3

και ότι κα αυξθκεί αν θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι είναι -3 .

Άσκηση 7η 

Αν με αρχικι ηθτοφμενθ ποςότθτα ενόσ αγακοφ 120 μεταβλθκεί θ τιμι 20%

ελαςτικότθτα ΕD= -2 και   ςτθ   ςυνζχεια   μεταβλθκεί   το   ειςόδθμα 25%

με   ειςοδθματικι     ελαςτικότθτα   ΕΤ= 0,1 . 

Να βρεκεί θ τελικι ηθτοφμενθ ποςότθτα. Απάντ: 73,8

Άσκηση 8η 

Αν με αρχικι ηθτοφμενθ ποςότθτα ενόσ αγακοφ 100 μεταβλθκεί το   Τ= -20%

ελαςτικότθτα ΕΤ= 4 και ςτθ ςυνζχεια  μεταβλθκεί  θ τιμι του αγακοφ 10%

με ελαςτικότθτα ηιτθςθσ  ΕD= -4 . 

Να βρεκεί θ τελικι ηθτοφμενθ ποςότθτα. Απάντ: 12

Άςκηςη 9η 

Αν οι καταναλωτζσ ενόσ αγακοφ ηθτοφν 180 ςτθν   Ρ= 25 και το κράτοσ κζλει

να μειώςει τθν κατανάλωςθ -15% μπορεί να το κάνει επιβάλλοντασ φόρο. 

Αν θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ςτθν τιμι αυτι είναι -0,4 Ποιοσ κα είναι ο φόροσ που κα

επιβλθκεί από το κράτοσ ; Ποια κα είναι θ νζα ποςότθτα; Απάντ. 9,375 153




