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ΑΚΗΕΙ 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΟΣΟ

(Όλοι οι δεκαδικοί ςτρογγυλοποιημζνοι ςτο εκατοςτό)

Άςκηςη 1

Q VC FC TC AFC AVC ATC MC

0

9 139

1290 86

400 136 323,5

Άςκηςη 2

Μια επιχείρθςθ που λειτουργεί ςτθ βραχυχρόνια περίοδο παραγωγισ

ςε επίπεδο παραγωγισ 10 μονάδων παρουςιάηει μζςο μεταβλθτό

κόςτοσ ίςο με 19 Η αφξθςθ τθσ παραγωγισ ςτθν ςυνζχεια τθσ

παραγωγικισ διαδικαςίασ δείχνει ότι θ τιμι του οριακοφ κόςτουσ είναι

25 ευρώ και του μζςου μεταβλθτοφ 22 Μια αφξθςθ τθσ

παραγωγισ κατά 4 μονάδεσ διαμορφώνει το μζςο ςυνολικό 

κόςτοσ ςτα 32 ευρώ. Σο μζςο ςτακερό κόςτοσ ςτο επίπεδο παρα-

γωγισ 10 μονάδων είναι 24 ευρώ.

α) Να    βρεκεί   το μζςο ςυνολικόσ κόςτοσ τθσ 17 μονάδασ παραγωγισ

β) Πόςο μεταβάλλεται το μεταβλθτό κόςτοσ τθσ επιχείρθςθσ όταν θ παραγωγι

αυξάνεται από 17 ςε 21 μονάδεσ.

α) Απάντ. 35,59 β) Απάντ. 97

Άςκηςη 3

Να ςυμπλθρωκεί ο πίνακασ αν ςτον  L= 6 το ΑΡ είναι μζγιςτο.

L Q AP MP AVC VC MC

4 9 8892

6 274

8 262 424

Άςκηςη 4

Επιχείρθςθ που απαςχολεί 5 εργάτεσ παράγει ςυνολικά 230 μονάδεσ

προϊόντοσ. Αν απαςχολιςει 6 εργάτεσ, θ ςυνολικι παραγωγι αυξάνει κατά 38

μονάδεσ και το μεταβλθτό κόςτοσ ανά προϊόν γίνεται 203 ευρώ ενώ αν αποςχολιςει

9 εργάτεσ το μεταβλθτό κόςτοσ ανά προΪόν γίνεται 269 ευρώ. Μοναδικόσ

μεταβλθτόσ ςυντελεςτισ είναι θ εργαςία. Αν θ επιχείρθςθ αυξιςει τθν παραγωγι από 255

ςε 278 μονάδεσ , με τι κόςτοσ κα επιβαρυνκεί;

Απ. 10793,11

Άςκηςη 5

Ο πίνακασ παραγωγισ μιασ επιχείρθςθσ είναι ο παρακάτω:

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Q 0 5 13 27 42 55 65 72 76

Δίνονται: Εργατικόσ μιςκόσ 50 ευρω, κόςτοσ Α΄ υλών 20 ευρώ ανά μονάδα

 προϊόντοσ & ςτακερό κόςτοσ 1000 ευρώ.

α) Να υπολογιςτοφν το μεταβλθτό και το ςυνολικό κόςτοσ για κάκε επίπεδο παραγωγισ

β) Πόςο κα μειωκεί το κόςτοσ αν θ παραγωγι μειωκεί από 65 ςε 5 μονάδεσ;

γ) Πόςο κα μειωκεί το κόςτοσ αν θ παραγωγι μειωκεί από 69 ςε 15 μονάδεσ;

δ) Αν παράγει 72 μονάδεσ και κζλει να μειώςει το κόςτοσ κατά 1.561 ευρώ,

 πόςεσ μονάδεσ προϊόντοσ πρζπει να μειώςει;

ε) Αν παριγε 7 μονάδεσ και αυξικθκε το κόςτοσ τθσ επιχείρθςθσ κατά 1.560

ευρώ , ποιο είναι το νζο επίπεδο παραγωγισ;     

Απαντ: β) 1450 δ) 64

γ) 1301,4286 ε) 71


