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Γ2.
Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης δηλώνει ότι στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, δηλαδή στην
περίοδο που υπάρχει ένας τουλάχιστον σταθερός παραγωγικός συντελεστής, υπάρχει ένα σημείο μέχρι το οποίο η
διαδοχική προσθήκη ίσων μονάδων του μεταβλητού συντελεστή δίνει συνεχώς μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό
προϊόν. Στην άσκηση το σημείο αυτό είναι ο 40ος εργάτης. Πέρα από το σημείο αυτό, κάθε διαδοχική ίση αύξηση
του μεταβλητού συντελεστή θα δίνει όλο και μικρότερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν, δηλαδή, το οριακό προϊόν
του μεταβλητού συντελεστή αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται.

Γ3.
• TC0 = FC γιατί η επιχείρηση δεν έχει έξοδα για μισθούς και πρώτες ύλες. Συνεπώς, TC0 = 50+w•0+c•0 = 50
χρηματικές μονάδες.
• AFC25 = 𝐹𝐹𝐶𝐶 /25 = 50/25 = 2 χρηματικές μονάδες.
Γ4.

Γ.5
Για P = 3, 2, η επιχείρηση δεν παράγει και δεν προσφέρει. Η συνθήκη που απαιτείται για να παράγει και να
προσφέρει η επιχείρηση είναι P =MCανερχοµενο ≥ AVC min διότι από το σημείο αυτό και μετά καλύπτει το
Μεταβλητό Κόστος και άρα έχει νόημα για αυτήν να παράγει. Η πρώτη τιμή για την οποία η επιχείρηση μπορεί να
παράγει και να προσφέρει είναι P =MCανερχοµενο = AVCmin = 4.
Ρ = 3,2 < 4, άρα η επιχείρηση δεν καλύπτει το Μεταβλητό Κόστος. Επομένως η επιχείρηση δεν προσφέρει για τιμές
μικρότερες του Μέσου Μεταβλητού Κόστους.
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Αυτό συμβαίνει γιατί ο αριθμός των επιχειρήσεων, ως προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς, δεν αφορά
την ατομική προσφορά παρά μόνο την αγοραία. Έτσι, αφήνει ανεπηρέαστη την ατομική συνάρτηση προσφοράς
και ο διπλασιασμός του αριθμού των επιχειρήσεων δεν ασκεί καμία επιρροή στην ατομική συνάρτηση προσφοράς.

Τις ενδεικτικές απαντήσεις επιμελήθηκε η διδάσκουσα καθηγήτρια στο μάθημα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας κ. Σταυρούλα Κόκκαλη
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