ΠΡΟΤΕΘΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΟΘ
ΖΗΤΗΜΑ 1Ο
ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο από Α.1.1 κερξη θαη Α.1.3. λα επηιέμεηε ηε ζσζηή ή ηε
ιάζνο απάληεζε:
Α.1.1 Ζ ιήςε ησλαπνθάζεσλ ησλ νηθνλνκνύλησλ αηόκσλ δελ βαζίδεηαη ζηε
βεβαηόηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο, αιιά ζηηο πξνζδνθίεο πνπ ηα άηνκα δηανξθώλνπλ
γηα ηα απνηειπεζκαηα ησλ πξάμεσλ ηνπο.
Α.1.2 Οηαλ ε ζπλάξηεζε δήηεζεο έρεη ηνλ ηύπν QD = A/P, νη θαηαλαισηέο δελ
ελδηαθέξνληαη γηα ην επίπεδν ηεο ηηκήο αθνύ ε ζπλνιηθή ηνπο δαπάλε ζα είλαη πάληα
ε ίδηα.
Α.1.3 Όηαλ ε ηηκή ηνπ πξντόληνο κεηαβιεζεί, ε επηρείξεζε κεηαβάιιεη ηε λ
πξνζθεξόκελε πνζόηεηα αθνινπζώληαο ηελ θακπύε ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο.
ηηο πξνηάζεηο από Α.2.1 έσο Α.2.2 λα επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζσζηή απάληεζε:
Α.2.1 Πνηνο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο δελ επεξεάδεη ηελ αηνκηθή δήηεζε ελόο
θαηαλαισηή?
a) Οη πξνηηκήζεηο ηνπ
b) Σν εηζόδεκά ηνπ
c) Ζ πξόβιεςε ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή εμέιημε ηεο ηηκήο
d) Ο αξηζκόο ησλ θαηαλαισησλ
Α.2.2 Σν ζπλνιηθό πξντόλ κεγηζηνπνηείηαη όηαλ
a) Σν κέζν πξντόλ είλαη ίζν κε ην νξηαθό πξντόλ
b) Σν κέζν πξντόλ κεδελίδεηαη
c) Σν νξηαθό πξντόλ κεδελίδεηαη
d) Σν νξηαθό πξντόλ γίλεηαη αξλεηηθό
ΖΗΤΗΜΑ 2Ο
1. Να πεξηγξάςεηε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο.
2. Να εμεγήζεηε γηαηί ε γλώζε ηεο ειαζηηθόηεηαο δεηεζεο ελόο αγαζνύ εηλαη
ζεκαληηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο.
ΖΗΤΗΜΑ 3Ο
Γίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο ζηε βξαρπρξόληα
πεξίνδν, πνπ παξάγεη ην αγαζό Α θαη ρξεζηκνπνηεί σο κνλαδηθό κεηαβιεηό
παξαγσγηθό ζπληειεζηή ηελ Δξγαζία κε ακνηβή εξγαζίαο W=1.500 ρξεκαηηθέο
κνλάδεο.
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Εεηείηαη:
i.
ii.

Σν Μεηαβιεηό Κόζηνο ηεο επηρείξεζεο γηα επίπεδν παξαγσγήο 18 κνλάδσλ
από ην αγαζό.
Ζ ηηκή θαη ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ Α ζηελ αγνξά, αλ γλσξίδεηε ηα
παξαθάησ:
 Ζ αγνξαία ζπλάξηεζε πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο είλαη γξακκηθή .
 ηνλ θιάδν παξαγσγήο ηνπ αγαζνύ Α δξαζηεξηνπνηνύληαη άιιεο 99
παλνκνηόηππεο επηρεηξήζεηο.
 Ζ αγνξαία ζπλάξηεζε Εήηεζεο ηνπ αγαζνύ Α ζηε αγνξά είλαη
γξακκηθή.
 Με ηελ επηβνιή από ην θξάηνο Αλώηαηεο Σηκήο γηα ην αγαζό Α,
ΡΑ=250 ρξεκαηηθέο κνλάδεο, ην δεκηνπξγνύκελν έιιεηκκα είλαη 500
κνλάδεο αγαζνύ Α θαη ην δεκηνπξγνύκελν «Καπέιν» είλαη 76,92
ρξεκαηηθέο κνλάδεο.
Να ρξεζηκνπνηεζνπλ 2 δεθαδηθα ζηνπο ππνινγηζκνπο

ΖΗΤΗΜΑ 4Ο
ην κέζν Μ (P1,Q1) κηαο επζύγξακκεο θακπύιεο Εήηεζεο ΑΒ, ε δεηνύκελε
πνζόηεηα είλαη Q1=100 κνλάδεο θαη ε πλνιηθή Γαπάλε ηνπ θαηαλαισηή είλαη 6.000
ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Δάλ ε Σηκή απμεζεί από Ρ1 ζε Ρ2, ε λέα δεηνύκελε πνζόηεηα
γίλεηαη Q2= 80 κνλάδεο. Μεηά από κεηαβνιή ηνπ Δηζνδήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή, ε
πλνιηθή Γαπάλε δηακνξθώλεηαη ζηηο 8.640 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. (ΔΤ=8).
Εεηείηαη :
1. Να βξεζεί ε αξρηθή θαη ε ηειηθή θακπύιε Εήηεζεο εάλ ιάβεηε ππ’ όςε ζαο
όηη νη 2 θακπύιεο Εήηεζεο είλαη κεηαμύ ηνπο παξάιιειεο.
2. Να γίλεη ην ζρεηηθό δηάγξακκα.
3. Να βξεζεί ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ Δηζνδήκαηνο. Σν Δηζόδεκα απμήζεθε,
κεηώζεθε θαη γηαηί;
4. Πνηα κεηαβνιή επήιζε ζηε πλνιηθή Γαπάλε ηνπ θαηαλαισηή ακέζσο κεηά
ηελ αύμεζε ηεο Σηκήο από Ρ1 ζε Ρ2 .θαη γηαηί.
5. ε πνην ζεκείν κηαο επζύγξακκεο θακπύιεο Εήηεζεο ε πλνιηθή Γαπάλε ηνπ
θαηαλαισηή κεγηζηνπνηείηαη;
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