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ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα
στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α. Οι ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήµατος µεταξύ των
επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του κράτους είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε
το ίδιο µέγεθος.
β. Το ανερχόµενο τµήµα της καµπύλης του µέσου µεταβλητού κόστους που
βρίσκεται πάνω από την καµπύλη του οριακού κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια
καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης.
γ. Ας υποθέσουµε ότι για ένα αγαθό Χ παρατηρείται ταυτόχρονα µείωση της τιµής
του και αύξηση στο εισόδηµα των καταναλωτών. Οι επιδράσεις των δύο αυτών
µεταβολών αφήνουν την τελική ζητούµενη ποσότητα ίδια µε την αρχική. Σε
αυτήν την περίπτωση το αγαθό Χ είναι κανονικό.
δ. Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόµενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων
των αγαθών.
ε. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρµόζει τα δεδοµένα της είναι καλύτερη,
όσο µεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστηµα προσαρµογής της παραγωγής και της
προσφοράς της στις µεταβολές των τιµών.
Μονάδες 15
Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης
και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α2.
Έστω ότι η κατανάλωση βενζίνης σε µία πόλη είναι 6.000 λίτρα την εβδοµάδα και η
τιµή του λίτρου 2 ευρώ, µε ελαστικότητα ζήτησης -0,5. Αν το κράτος επιθυµεί για
διάφορους λόγους να µειωθεί η ζητούµενη ποσότητα κατά 10%, θα επιβάλλει
πρόσθετη φορολογία επί της τιµής ίση µε:
α. 0,4 ευρώ.
β. 2,4 ευρώ.
γ. 1,6 ευρώ.
δ. 0,2 ευρώ.
Μονάδες 5
Α3.
Όταν οι καταναλωτές ενός αγαθού δεν αντιδρούν στις µεταβολές της τιµής του και
συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα ανεξάρτητα από την τιµή του, το αγαθό
είναι:
α. ελαστικής ζήτησης.
β. ανελαστικής ζήτησης.
γ. πλήρως ανελαστικής ζήτησης.
δ. µοναδιαίας ελαστικότητας ζήτησης.
Μονάδες 5
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Α1.
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Να περιγράψετε, κάνοντας και χρήση διαγράµµατος, τον τρόπο µε τον οποίο
επιδρούν στην καµπύλη προσφοράς των αγαθών η µεταβολή στις τιµές των
παραγωγικών συντελεστών (µονάδες 8), η τεχνολογία (µονάδες 8), οι καιρικές
συνθήκες (µονάδες 4) και ο αριθµός των επιχειρήσεων (µονάδες 5).
Για την περιγραφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ίδιο διάγραµµα για όλες τις
περιπτώσεις.
Μονάδες 25
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Β1.

ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ

Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε µία επιχείρηση που λειτουργεί στη
βραχυχρόνια περίοδο.
Αριθµός
Εργατών
(L)
0

Προϊόν
(Q)
0

1

2

2
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;
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;

Γ1.

Γνωρίζοντας ότι στον τρίτο εργάτη το µέσο προϊόν (AP) είναι µέγιστο, να
υπολογίσετε την ποσότητα προϊόντος (Q) που παράγεται, όταν απασχολούνται τρεις
εργάτες.
Μονάδες 5

Γ2.

Όταν συνολικά παράγονται δύο µονάδες προϊόντος από τον πρώτο εργάτη, το οριακό
κόστος (MC) είναι 84 χρηµατικές µονάδες. Να υπολογίσετε το µεταβλητό κόστος
(VC) και το µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) στο συγκεκριµένο επίπεδο παραγωγής.
Μονάδες 4

Γ3.

α. Γνωρίζοντας ότι, όταν απασχολούνται δύο εργάτες και το µέσο µεταβλητό κόστος
(AVC) είναι 63 χρηµατικές µονάδες, να υπολογίσετε το µεταβλητό κόστος (VC)
που αντιστοιχεί στους δύο εργάτες. (µονάδες 3)
β. Γνωρίζοντας ότι όταν απασχολούνται τρεις εργάτες και το µεταβλητό κόστος
(VC) είναι 756 χρηµατικές µονάδες, να υπολογίσετε το οριακό κόστος (MC) που
αντιστοιχεί στους τρεις εργάτες. (µονάδες 3)
Μονάδες 6

Γ4.

Αν το µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) που αντιστοιχεί στους τέσσερις εργάτες είναι
66 χρηµατικές µονάδες και το οριακό κόστος (MC) 84 χρηµατικές µονάδες, να
υπολογίσετε την ποσότητα (Q) που παράγουν οι τέσσερις εργάτες.
Μονάδες 6

Γ5.

Σε ποιο αριθµό εργατών εµφανίζεται η λειτουργία του νόµου της φθίνουσας
απόδοσης και γιατί;
Μονάδες 4
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ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ
Τα ακόλουθα στοιχεία προκύπτουν από µελέτη του Υπουργείου Οικονοµικών για το αγαθό
Χ στο σύνολο της επικράτειας της χώρας.
Τιµή (P)

Συνολική
∆απάνη (Σ∆)

Εισόδηµα (Υ)
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Συνδυασµοί

∆1.

Β

5

500

1600

Γ

6

216

800

α. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιµή (ΕD)
όταν η τιµή αυξάνεται από 5 σε 6 χρηµατικές µονάδες, και να χαρακτηρίσετε τη
ζήτηση του αγαθού µε βάση την τιµή της ελαστικότητας. (µονάδες 4)
β. Να δικαιολογήσετε τη µεταβολή στη Συνολική ∆απάνη (Σ∆) των καταναλωτών,
όταν η τιµή του αγαθού αυξάνεται από 5 σε 6 χρηµατικές µονάδες [ceteris
paribus]. (µονάδες 3)
Μονάδες 7

∆2.

Να υπολογίσετε την εισοδηµατική ελαστικότητα (ΕY), όταν το εισόδηµα των
καταναλωτών µειώνεται από 1600 χρηµατικές µονάδες σε 800 χρηµατικές µονάδες,
και να χαρακτηρίσετε το αγαθό µε βάση την τιµή της εισοδηµατικής ελαστικότητας.
Μονάδες 4

∆3.

Να προσδιοριστεί η γραµµική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού, όταν το εισόδηµα
είναι 800 χρηµατικές µονάδες.
Μονάδες 7

∆4.

Αν η συνάρτηση προσφοράς είναι QS = –20 + 4P και το κράτος επιβάλλει ανώτατη
τιµή πώλησης (PA) για το αγαθό, οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να καταβάλουν
«καπέλο» ίσο µε 5 χρηµατικές µονάδες για να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του
αγαθού, να υπολογίσετε την ανώτατη τιµή PA που επιβλήθηκε.
Μονάδες 7
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