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ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρρακτηρίσετεε τις προτάσ
σεις που ακολουθούν, γράφοντας
γ
δίπλα στο γγράμμα πουυ αντιστοιχεεί
σε κάθθε πρόταση τη λέξη Σωστό,
Σ
αν η πρόταση είναι σωσττή, ή Λάθοος, αν η πρόταση είνα
αι
λανθασ
σμένη.
α. Οι παραγωγικο
π
ί συντελεσττές είναι, σττο σύνολό τους,
τ
αποτελλέσματα ανθρώπινης παρέμβασης
π
ς.
β. Αν, μετά από μείωση
μ
του εισοδήματο
ε
ος, μειωθεί η ζήτηση γιια ένα αγαθθό Α, τότε η ζήτηση για
α
ένα αγαθό Β μεε ΕΥ=-2 θα αυξηθεί.
γ. Ότανν η ποσότη
ητα του μετα
αβλητού συυντελεστή είναι
ε
ίση μεε το μηδέν ((L=0), τότεε ισχύουν τα
α
παρακάτω: TP=
=0 , AP=- , MP=- , FC=
=0 , AFC=0
0 , AVC=- , ATC=0 .
δ. Μια
α επιχείρηση
η παράγει ποσότητα
π
σττην οποία το
τ οριακό κόστος
κ
(MC
C) είναι ίσο με την τιμή
ή
πώλλησης (P). Αν
Α η ποσόττητα αυτή βρίσκεται μεταξύ
μ
τωνν ποσοτήτω
ων στις οποίες το μέσοο
μετα
αβλητό (AV
VC) και τοο μέσο συννολικό (AT
TC) είναι στην
σ
ελάχισ
στη τιμή το
ους, τότε η
επιχχείρηση έχειι υπερκαλύψ
ψει το κόσττος παραγωγγής της.
ε. Ότα
αν η ελαστικότητα πρροσφοράς είναι
ε
ίση με
μ τη μονάδδα (Es=1 )), τότε η εξίσωση τηςς
προσφοράς είνα
αι της μορφ
φής Qs=βP.
Μονάδες
Μ
155
Στις παρακ
κάτω προτάσ
σεις Α2 καιι Α3 να γρά
άψετε τον αρ
ριθμό της πρότασης
π
κα
αι δίπλα τουυ το γράμμα
α
που αντιστοοιχεί στη σω
ωστή απάνττηση.
Α2. Α. Αν η ζήτηση γιια ένα αγαθθό είναι ελα
αστική (| | 1)και αυυξηθεί η τιμ
μή (P) θα αυυξηθεί και η
συνολική δαπά
άνη (ΣΔ) τωνν καταναλω
ωτών.
Β. Αν η ζήτηση γιια ένα αγαθό είναι ανελλαστική (| | 1) και μειωθεί η ττιμή (P) θα αυξηθεί κα
αι
η συυνολική δαπ
πάνη (ΣΔ) των
τ καταναλλωτών.
Γ. Αν για τη ζήτη
ηση ενός αγγαθού ισχύεει | | 2 και η ποσοοστιαία μετταβολή της ζητούμενηςς
ποσ
σότητας είνα
αι ίση με τη
η μονάδα (%
%ΔQ=1), για την ποσοστιαία μετα
αβολή της τιμής
τ
(%ΔP)
ισχύύει %ΔP=-22
Δ. Καμ
μία από τις παραπάνω
π
φ
φράσεις
δενν είναι σωσττή.
Α3. Α. Στιςς ποσότητεςς του μεταβ
βλητού συνττελεστή όπο
ου το οριακ
κό προϊόν είν
ίναι μεγαλύττερο από τοο
μέσο προϊόν (M
MP AP), το μέσο προϊόν μειώνετται.
ην ποσότητα
α του μεταβ
βλητού συνντελεστή όπ
που το μέσοο προϊόν (M
MP) γίνεται μέγιστο, τοο
Β. Στη
ορια
ακό προϊόν είναι μικρόότερο από τοο μέσο προϊϊόν (MP AP).
A
Γ. Στη
ην ποσότητα
α του μεταβλητού συνντελεστή όπ
που το ορια
ακό προϊόνν είναι ίσο με το μέσοο
προϊόν (MP=A
AP), το συνοολικό προϊόνν (TP) είναιι μέγιστο.
Δ. Στη
ην ποσότητα
α του μεταβ
βλητού συνντελεστή όπ
που το ορια
ακό προϊόν είναι ίσο με
μ το μηδένν
(MP
P=0) το συννολικό προϊόόν (TP) είνα
αι στη μέγισ
στη τιμή τουυ.
Μονάδες
Μ
100

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να αναλύσετε την ελαστικότητα σημείου (ED), την ελαστικότητα τόξου (ET) και την
εισοδηματική ελαστικότητα (EY). (Δε ζητούνται αριθμητικά παραδείγματα)
Μονάδες 12
Β2. Α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας;
Μονάδες 6
Β. Να διατυπώσετε το νόμο της φθίνουσας απόδοσης.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Γ
Έστω ότι το εισόδημα ενός καταναλωτή αυξάνεται με αποτέλεσμα η καμπύλη ζήτησής του να
μετατοπισθεί παράλληλα με την αρχική, από τη θέση Dστη θέση D1. Στην καμπύλη ζήτησης μετά
την αύξηση του εισοδήματος, σε τιμή P=20 χρηματικές μονάδες, η συνολική δαπάνη είναι 4000
χρηματικές μονάδες (ΣΔ=4000), η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι |E | 2 και η
συνολική δαπάνη είναι αυξημένη κατά 25%.
Γ1. Να βρεθούν οι εξισώσεις των δύο καμπυλών ζήτησης.
Μονάδες 15
Γ2. Να βρεθεί η εισοδηματική ελαστικότητα αν η αύξηση του εισοδήματος ήταν 20%.
Μονάδες 5
Γ3. Να βρεθεί η συνολική δαπάνη στην αρχική καμπύλη ζήτησης στο σημείο όπου για την
ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ισχύει |E | 2,5.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Δ
Μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής έχει, σε άγνωστο αριθμό
εργαζομένων, έστω (Χ), μέσο προϊόν (AP) 30 μονάδες παραγωγής και μεταβλητό κόστος (VC) 350
χρηματικές μονάδες. Αν ο αριθμός των εργαζομένων αυξηθεί κατά 3 (Χ+3), το μέσο προϊόν (AP)
διαμορφώνεται σε 26,25 μονάδες παραγωγής, το μεταβλητό κόστος (VC) σε 500 χρηματικές
μονάδες και το οριακό κόστος (ΜC) σε 2,5 χρηματικές μονάδες.
Δ1. Αν το σταθερό κόστος (FC) είναι 280 χρηματικές μονάδες, να βρεθεί το μέσο συνολικό κόστος
(ATC) της επιχείρησης πριν και μετά την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.
Μονάδες 10
Δ2. Να βρεθεί ο αριθμός των εργαζομένων αν το μέσο συνολικό κόστος (ATC) είναι 4 χρηματικές
μονάδες.
Μονάδες 10
Δ3. Να βρεθεί το μεταβλητό κόστος (VC) της επιχείρησης στην ποσότητα παραγωγής όπου ο
αρχικός αριθμός των εργαζομένων έχει αυξηθεί κατά 2.
Μονάδες 5
(Στις πράξεις να χρησιμοποιήσετε μέχρι ένα δεκαδικό ψηφίο)

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

