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ΘΕΜΑ Α 
  Α1. Να σημειώσετε ως Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις. 

i. Οι έννοιες της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένη 

ημερολογιακή περίοδο. 

ii. Σε μια παραγωγική διαδικασία καθώς μεταβάλλεται ο μεταβλητός συντελεστής κατά μια μονάδα,  το 

άθροισμα των τιμών του οριακού προϊόντος σε κάθε επίπεδο απασχόλησης μας δίνει το συνολικό 

προϊόν. 

iii. Όταν το μεταβλητό κόστος είναι μηδέν, τότε το σταθερό κόστος ισούται με το συνολικό. 

iv. Τα ημερομίσθια αποτελούν σταθερό κόστος. 

v. Το μέσο προϊόν μεταβάλλεται γρηγορότερα από το οριακό.     

           (Μονάδες  5) 

Α2.  Να δώσετε τον ορισμό της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. 

     (Μονάδες  8) 

Α3.   Να περιγράψετε πλήρως τις πορείες των καμπυλών των AVC, MC, AFC, ATC (Να γίνει σχήμα) 

     (Μονάδες  8)            

        

ΘΕΜΑ B 
Β.1  Να απαντήσετε πλήρως στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 i.Γιατί το οριακό κόστος είναι σημαντικό μέγεθος για μια επιχείρηση; 

ii. Γιατί το οριακό κόστος μεταβάλλεται γρηγορότερα από το μέσο; 

iii. Τι εννοούμε με τον όρο παραγωγή; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγικής 

διαδικασίας; 
(Μονάδες 15) 

Β.2 Να συμπληρωθεί οα παρακάτω πίνακας. 

L Q MP FC VC MC TC AFC 

1  5  50    

2  10      

3       0,5 

4     ∞ 210  

          

(Μονάδες 10) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Τα δεδομένα του πίνακα αναφέρονται σε μια επιχείρηση που λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο. Η αμοιβή (W) του 

παραγωγικού συντελεστή εργασία είναι 50 χρηματικές μονάδες και το κόστος της πρώτης ύλης είναι 10 χρηματικές 

μονάδες ανά μονάδα προϊόντος. 

L AP Q VC 

0 -   

1 25   

2 30   

3 35   

4 40   

5 40   

6 35   

Γ.1 Να μεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηον πίνακα και να ζςμπληπυθούν ηα κενά (Οι ππάξειρ να θαίνονηαι)  

            (Μονάδες 8) 

Γ.2 Να εξηγήζεηε αν ιζσύει ο νόμορ ηηρ θθίνοςζαρ απόδοζη και αν ναι από ποιο ζημείο και έπειηα.  

                (Μονάδες 5) 

Γ.3 Αν η επισείπηζη παπάγει 210 μονάδερ πποφόνηορ, πόζο ππέπει να μειώζει ηην παπαγυγή ηηρ για να μειυθεί ηο 

μεηαβληηό κόζηορ καηά 240 σπημαηικέρ μονάδερ; 
            (Μονάδες 12) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Μια επισείπηζη απαζσολεί 8 επγάηερ και παπάγει 80 μονάδερ. Η ππόζλητη 2 επιπλέον επγαηών αςξάνει ηο μέζον πποφόν 
καηά 40%, ενώ η εκ νέος ππόζλητη άλλυν 2 επγαηών διαμοπθώνει ηο οπιακό πποφόν ζε 60 μανάδερ. Τέλορ, η ππόζλητη 
ακόμα 2 επγαηών διαμοπθώνει ηο ηελικό πποφόν ζε 460 μονάδερ. Αν η επγαζία είναι ο μοναδικόρ μεηαβληηόρ ζςνηελεζηήρ 
και η αμοιβή ηηρ είναι ζηαθεπή και ίζη με 5000 σπημαηικέρ μονάδερ, να ςπολογίζεηε: 

Γ1. Το μέζον πποφόν για 12 επγάηερ.         (μονάδες 5) 
Γ2. Τθν μεταβολι του ςυνολικοφ προϊόντοσ, θ οποία προκφπτει από μια αφξθςθ του αρικμοφ των εργατϊν από 9 ςε 
11.            (μονάδες 7)  
Γ.3 Το μζςο μεταβλθτό κόςτοσ που αντιςτοιχεί ςε 360 μονάδεσ προϊόντοσ.     (μονάδες 6) 
Γ.4 Τθν μεταβολι του μεταβλθτοφ κόςτουσ που προκφπτει από μια αφξθςθ τθσ παραγωγισ από 125 ςε 360 μονάδεσ. 

(μονάδες 7) 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


