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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) 
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