ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΟΘ
ΟΜΑΓΑ Α
Α.1 Γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο θαζεκηάο θαη
δίπια ζε θάζε αξηζκό ηε ιέμε "σζηό", αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή "Λάζνο", αλ ε πξόηαζε
είλαη ιαλζαζκέλε.
α) Η ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα δεηνχλ ηελ επαλάιεςε κίαο απφιαπζεο απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο
αγαζνχ νδεγεί ηειηθά ζηελ αλάγθε γη' απηφ ην αγαζφ.
(Μονάδες 3)
β) Τν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θάζε θνηλσλίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ έιιεηςε ρξήκαηνο.

(Μονάδες 3)

γ) Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη κέγηζηε ζην κέζν κηαο επζχγξακκεο θακπχιεο
δήηεζεο.
(Μονάδες 3)
δ) Όηαλ ην νξηαθφ πξντφλ κεηψλεηαη αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη ζεηηθφ ην ζπλνιηθφ πξντφλ αξρίδεη λα
κεηψλεηαη.
(Μονάδες 3)
ε) Η απφζηαζε αλάκεζα ζηηο θακπχιεο ηνπ Μέζνπ Σπλνιηθνχ θαη Μέζνπ Μεηαβιεηνχ θφζηνπο είλαη
πάληνηε ζηαζεξή θαη ίζε κε ην Μέζν Σηαζεξφ θφζηνο.
(Μονάδες 3)
Γηα ηηο πξνηάζεηο Α2 θαη Α3, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο θαη δίπια
ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.
Α.2 Αλ κεησζεί ε ηηκή ελφο αγαζνχ, ceteris paribus, ε θακπχιε δήηεζεο ζα κεηαηνπηζηεί παξάιιεια
πξνο ηα έμσ, θαζψο νη θαηαλαισηέο ζα αγνξάδνπλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ζε
ρακειφηεξε ηηκή». Με βάζε απηή ηε δήισζε, πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη αιεζήο:
α) Η δήισζε ζα ήηαλ ζσζηή, αλ νη θαηαλαισηέο αγφξαδαλ κηθξφηεξε πνζφηεηα πξντφληνο ζε
ρακειφηεξε ηηκή.
β) Η δήισζε ζα ήηαλ αιεζήο, αλ αληί γηα κείσζε ηεο ηηκήο ππήξρε αχμεζε ηεο ηηκήο.
γ) Η δήισζε ζα ήηαλ ζσζηή, αλ αληί γηα παξάιιειε κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο ππήξρε
θίλεζε θαηά κήθνο ηεο θακπχιεο.
δ) Η δήισζε είλαη ζσζηή έηζη φπσο δηαηππψλεηαη.
(Μονάδες 5)
Α.3 Αλ ε ηηκή ελφο αγαζνχ απμεζεί απφ 5 επξψ ζε 6 επξψ θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε
ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ απφ 20 ζε 18 κνλάδεο, ε δήηεζε ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη:
α) κνλαδηαίαο ειαζηηθφηεηαο
β) ειαζηηθή
γ) πιήξσο ειαζηηθή
δ) αλειαζηηθή

(Μονάδες 5)

ΟΜΑΓΑ Β
Να πεξηγξάςεηε ηηο θακπχιεο ηνπ κέζνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο, ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη ηνπ
κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη λα γίλνπλ ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα.
(Μονάδες 25)
ΟΜΑΓΑ Γ

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ελόο αγαζνύ από κηα αληηπξνζσπεπηηθή
επηρείξεζε ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ πνπ απνηειείηαη από 20 όκνηεο επηρεηξήζεηο

Γ1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δεδνκέλνπ όηη:











Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί σο
Σηκή (P) Πpνζθεpόκελε Πνζόηεηα(08) Ακνηβή εξγαζίαο^)
κνλαδηθνχο ζπληειεζηέο ηελ
εξγαζία θαη 3 θηίξηα ηα φπνηα
Α
10
300
;
ελνηθηάδεη.
Β
5
;
;
Τν ελνίθην ηνπ θάζε θηηξίνπ
είλαη ίζν κε 500 ρξεκαηηθέο
Γ
;
;
500
κνλάδεο.
Γ
;
350
1000
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
ζπλδπαζκνχ Α
ρξεζηκνπνηνχληαη 3 εξγάηεο ελψ θάζε κνλάδα πξντφληνο^) παξάγεηαη κε ζπλνιηθφ θφζηνο 15
ρξεκαηηθέο κνλάδεο
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπλδπαζκνχ Β ρξεζηκνπνηνχληαη 4 εξγάηεο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη
ίζν κε 3500 ρξεκαηηθέο κνλάδεο
Η αγνξαία θακπχιε πξνζθνξάο γηα ακνηβή ηεο εξγαζίαο^) ίζε κε 500 ρξεκαηηθέο κνλάδεο είλαη ε
Qs=7000+200P
Η ειαζηηθφηεηα πξνζθνξάο ζην ζπλδπαζκφ Γ ηνπ πίλαθα είλαη ίζε κε 10/45
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπλδπαζκνχ Γ ρξεζηκνπνηνχληαη 4 εξγάηεο
(Μονάδες 15)

Γ2 Να ππνινγίζεηε ην κεηαβιεηφ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζην ζπλδπαζκφ Γ ηνπ πίλαθα. Πφζνπο
εξγάηεο ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπλδπαζκνχ Γ;
(Μονάδες 10)
ΟΜΑΓΑ Γ
Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ζηνηρεία ηεο
αγνξαίαο δήηεζεο ελόο αγαζνύ
Γ.1 Να βξεζεί ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ
ηηκή ησλ ηφμσλ ΑΒ θαη ΓΓ
(Μονάδες 2)
Γ.2 Να βξεζεί ε ζπλάξηεζε δήηεζεο θαη λα
δηθαηνινγεζεί ε κνξθή ηεο.

Τηκή (P) Ζεηνχκελε πνζφηεηα(Ου)
Α
Β
Γ
Γ

5
10
12,5
20

400
200
160
100
(Μονάδες 3)

Γ.3 Η αγνξαία πξνζθνξά ηνπ αγαζνχ δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
I. Αλ γηα πνζφηεηα Q=75 ην κεηαβιεηφ θφζηνο αλά πξντφλ είλαη
10, λα βξεζεί ην κεηαβιεηφ θφζηνο γηα Q=120 .
II. Να βξεζεί ε εμίζσζε πξνζθνξάο ε νπνία είλαη γξακκηθή.

Σηκή (P)

(Μονάδες 5)
Γ.4 Να πξνζδηνξηζηεί αιγεβξηθά ε ηηκή θαη ε πνζφηεηα ηζνξξνπίαο

10
20
30
40

Πξνζθεξόκελε
πνζόηεηα(Οε)
75
100
125
150
(Μονάδες 5)

Γ.5 Μπνξνχλ νη παξαγσγνί κε αχμεζε ή κε κείσζε ηεο πξνζθνξάο λα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο;
(Μονάδες 5)
Γ.6 Αλ επηβιεζεί απφ ην θξάηνο θαηψηαηε ηηκή PK = 40. Πνηα ε
Α) Σπλνιηθή Γαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ;
Β) Πνηα ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο;
Γ) Πνηα ε πνζνζηηαία αχμεζε ζηα Σπλνιηθά έζνδα ησλ παξαγσγψλ ιφγν επηβνιήο θαηψηαηεο ηηκήο;
(Μονάδες 5)
Επιμέλεια: Σωζερίδοσ Δέζποινα

