
Αρχές Οικονομικθς Θεωρίας

Καιηγητθς, Παναγιώτης Φουτσιτζθς, Οικονομολόγος.

Κευάλαιο: Παραγωγή – Κόστος Παραγωγής

Προτάσεις Σωστού / Λάθοσς

1 Καζώο κεηαβάιιεηαη ε παξαγωγή ην κέζν ζηαζεξό θόζηνο κεηαβάιιεηαη.

2
Ο Νόκνο ηεο Φ/Α ηζρύεη κόλν ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο θαη εμεγεί ηελ πνξεία 

ηνπ ΣΡ κέζω ηεο πνξείαο ηνπ ΜΡ.

3
Η δηάθξηζε ηεο βξαρπρξόληαο θαη ηεο καθξνρξόληαο πεξηόδνπ παξαγωγήο ζρεηίδεηαη κε ην 

γεγνλόο όηη ν παξάγνληαο ρξόλνο είλαη ζεκαληηθόο ζηηο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο

4
Η ζρέζε αλάκεζα ζηε κέγηζηε πνζόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ πξνϊόληνο ζε νξηζκέλν ρξόλν θαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηεο π/ζ εθθξάδεηαη κε ηε ζπλάξηεζε θόζηνπο

5
Σν ΣΡ θαη ΑΡ απμάλνληαη ζπλερώο ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν, θαζώο απμάλεηαη ε πνζόηεηα 

ηνπ κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή.

6
Όηαλ ε επηρείξεζε δελ παξάγεη πξνϊόλ, ην ζπλνιηθό θόζηνο ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν είλαη 

κεγαιύηεξν από ην ζηαζεξό θόζηνο.

7

Η ηζρύο ηνπ λόκνπ ηεο Φ/Α ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν θαη ζε θάζε παξαγωγηθή δηαδηθαζία 

νθείιεηαη ζηε κεηαβνιή ηωλ αλαινγηώλ κεηαμύ ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ ζπληειεζηώλ 

παξαγωγήο.

8

Όηαλ κεηαβάιιεηαη ε πνζόηεηα ελόο κόλν παξαγωγηθνύ ζπληειεζηή, κε ζηαζεξή ηελ 

πνζόηεηα ηωλ άιιωλ ζπληειεζηώλ, ην πξνϊόλ πνπ παξάγεηαη νλνκάδεηαη ζπλνιηθό πξνϊόλ 

ηνπ κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή.

9
Όηαλ ε πνζόηεηα ηνπ πξνϊόληνο είλαη κεγαιύηεξε ηνπ κεδελόο, ην ζπλνιηθό θόζηνο ζηε 

βξαρπρξόληα πεξίνδν είλαη ίζν κε ην ζηαζεξό θόζηνο.

10
Σν ΜΡ κεηξά ηε κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϊόληνο, εμαηηίαο ηεο πξνζζήθεο ζηελ 

παξαγωγή ηνπ ηειεπηαίνπ εξγάηε.

11
Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο βξαρπρξόληαο πεξηόδνπ είλαη ε αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα 

κεηαβάιεη ηελ πνζόηεηα ελόο ηνπιάρηζηνλ, π/ζ.

12
Η ζρέζε αλάκεζα ζηε κέγηζηε πνζόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ πξνϊόληνο ζε νξηζκέλν ρξόλν θαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηεο π/ζ εθθξάδεηαη κε ηε ζπλάξηεζε παξαγωγήο

13
Σν ζπλνιηθό θόζηνο είλαη νξηζκέλεο θνξέο ίζν κε ην κεηαβιεηό θόζηνο ζηε βξαρπρξόληα 

πεξίνδν.

14
Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο βξαρπρξόληαο πεξηόδνπ είλαη ε δπλαηόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

κεηαβάιεη ηελ πνζόηεηα ελόο ηνπιάρηζηνλ, π/ζ.

15
Όηαλ βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία ηόηε γηα θάζε επίπεδν παξαγωγήο έρνπκε κηθξόηεξν κέζν 

κεηαβιεηό θόζηνο

16
Σν Οξηαθό Πξνϊόλ δελ κπνξεί λα καο βνεζήζεη γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο αθξηβνύο πνζόηεηαο 

κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή όπνπ εκθαλίδεηαη ν Νόκνο ηεο Φζίλνπζαο Απόδνζεο.

17
Σν ζρήκα U ηωλ θακππιώλ θόζηνπο ζηε βξαρπρξόληα θαη ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν 

νθείιεηαη ζην λόκν ηεο Φ/Α.

18 Με ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο παξακέλεη ακεηάβιεηε ε ζπλάξηεζε παξαγωγήο

19
Όηαλ ε επηρείξεζε δελ παξάγεη πξνϊόλ, ην ζπλνιηθό θόζηνο ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν είλαη 

ίζν κε ην ζηαζεξό θόζηνο.

20 Η κεηαβνιή ηνπ νξηαθνύ θόζηνπο είλαη  εληνλόηεξε από ηε κεηαβνιή ηνπ κέζνπ θόζηνπο.

21
Όηαλ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηηο πνζόηεηεο όιωλ ηωλ π/ζ, ιεηηνπξγεί ζηε 

καθξνρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο

22 Οη κεηαβνιέο ηνπ κηζζνύ (W)   επεξεάδνπλ ην νξηαθό θόζηνο (MC)



23
Ο λόκνο ηεο Φ/Α είλαη κηα εκπεηξηθή δηαπίζηωζε ε νπνία δελ ηζρύεη ζε θάζε παξαγωγηθή 

δηαδηθαζία

24
Σν ΑΡ κεηξά ην πξνϊόλ ηεο ηειεπηαίαο κνλάδαο ηνπ κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή θαη πξνθύπηεη 

από ηε δηαίξεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή κε ην ζπλνιηθό πξνϊόλ.

25
Σν ΜΡ κεηξά ηε κεηαβνιή ηνπ κέζνπ πξνϊόληνο, εμαηηίαο ηεο πξνζζήθεο ζηελ παξαγωγή ηνπ 

ηειεπηαίνπ εξγάηε.

26
Όηαλ MC=AVC θαη MC=ATC, ην AVC θαη ην ATC είλαη ζηελ αλώηαηε ηηκή ηνπο 

αληίζηνηρα.

27 Καζώο κεηαβάιιεηαη ε παξαγωγή ην κέζν ζηαζεξό θόζηνο κεηώλεηαη.

28 Όηαλ AVC<MC θαη ATC<MC, ην AVC θαη ην ATC κεηώλνληαη.

29
Όηαλ MC=AVC θαη MC=ATC, ην AVC θαη ην ATC είλαη ζηελ θαηώηαηε ηηκή ηνπο 

αληίζηνηρα.

30 Οη κεηαβνιέο ηνπ κηζζνύ (W) δελ επεξεάδνπλ ην κέζν κεηαβιεηό θόζηνο (AVC)

31
Μηα απηνθηλεηνβηνκεραλία ρξεηάδεηαη ηνλ ίδην ρξόλν, γηα λα κεηαβάιεη όινπο ηνπο 

παξαγωγηθνύο ηεο ζπληειεζηέο, κε κηα βηνκεραλία ηξνθίκωλ.

32
Η θακπύιε ηνπ πλνιηθνύ Πξνϊόληνο  κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκό ηεο αθξηβνύο 

πνζόηεηαο κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή όπνπ εκθαλίδεηαη ν λόκνο ηεο Φζίλνπζαο Απόδνζεο.

33
Η βειηίωζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγωγήο αθήλεη ακεηάβιεην ην Μεηαβιεηό Κόζηνο όηαλ 

κνλαδηθόο ζπληειεζηήο παξαγωγήο είλαη ε Εξγαζία.

34 Καζώο κεηαβάιιεηαη ε παξαγωγή ην κέζν ζηαζεξό θόζηνο παξακέλεη ακεηάβιεην.

35
Η δηάθξηζε κεηαμύ βξαρπρξόληαο θαη καθξνρξόληαο πεξηόδνπ παξαγωγήο δελ εμαξηάηαη από 

ην πξνϊόλ θαη ην κέγεζνο ηεο επηρ/ζεο

36 Ο λόκνο ηεο Φ/Α πξνϋπνζέηεη όηη ε ηερλνινγία είλαη ακεηάβιεηε. 

37 Όηαλ AVC<MC θαη ATC<MC, ην AVC θαη ην ATC απμάλνληαη.

38
Σν ζρήκα U ηωλ θακππιώλ θόζηνπο ζηε βξαρπρξόληα θαη ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν 

νθείιεηαη ζην λόκν ηεο Φ/Α.

39
Η κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη πάληνηε ίζε κε ηε κεηαβνιή ηνπ κεηαβιεηνύ, ζηε 

βξαρπρξόληα πεξίνδν.

40
Η κεηαηξνπή ηωλ αγαζώλ ζε άιιε κνξθή ρξήζηκε γηα ηνλ άλζξωπν ζπληζηά ηελ παξαγωγηθή 

δηαδηθαζία.

41 Σν ζπλνιηθό θόζηνο είλαη πάληα κεγαιύηεξν από ην κεηαβιεηό ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν.

42
Σν Μέζν πξνϊόλ δελ κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκό ηεο αθξηβνύο πνζόηεηαο 

κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή όπνπ εκθαλίδεηαη ν λόκνο ηεο Φζίλνπζαο Απόδνζεο.

43 Όηαλ MC<AVC θαη MC<ATC, ην AVC κεηώλεηαη θαη ην ATC απμάλεηαη.

44
Η βειηίωζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγωγήο κεηαβάιιεη ην Μεηαβιεηό Κόζηνο όηαλ εθηόο από 

ηνλ ζπληειεζηή εξγαζίαο έρνπκε θαη δαπάλεο γηα πξώηεο ύιεο.

45
Οη κεηαβνιέο ηνπ θόζηνπο Α΄ πιώλ αλά κνλάδα πξνϊόληνο (CA)   επεξεάδνπλ ην νξηαθό 

θόζηνο (MC)

46
Σν Μέζν πξνϊόλ κπνξεί λα καο πιεξνθνξήζεη γηα ηελ ύπαξμε ή κε ηνπ Νόκνπ ηεο 

Φζίλνπζαο Απόδνζεο.

47
Η δηάθξηζε κεηαμύ βξαρπρξόληαο θαη καθξνρξόληαο πεξηόδνπ παξαγωγήο  εμαξηάηαη από ην 

πξνϊόλ θαη ην κέγεζνο ηεο επηρ/ζεο

48
Όηαλ βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία ηόηε γηα θάζε επίπεδν παξαγωγήο έρνπκε κεγαιύηεξν κέζν 

ζηαζεξό θόζηνο

49 Οη κεηαβνιέο ηνπ κηζζνύ (W)  δελ επεξεάδνπλ ην νξηαθό θόζηνο (MC)



50
Όηαλ ε πνζόηεηα ηνπ πξνϊόληνο είλαη κεγαιύηεξε ηνπ κεδελόο, ην ζπλνιηθό θόζηνο ζηε 

βξαρπρξόληα πεξίνδν είλαη κεγαιύηεξν από ην ζηαζεξό θόζηνο.

51
Η βειηίωζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγωγήο επεξεάδεη ην Μεηαβιεηό Κόζηνο όηαλ κνλαδηθόο 

ζπληειεζηήο παξαγωγήο είλαη ε Εξγαζία.

52 Αλ κεηαβιεζεί ε ηερλνινγία, κεηαβάιιεηαη θαη ε ζπλάξηεζε παξαγωγήο.

53
Μόλν ην Οξηαθό Πξνϊόλ κπνξεί λα καο βνεζήζεη γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο αθξηβνύο πνζόηεηαο 

κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή όπνπ εκθαλίδεηαη ν Νόκνο ηεο Φζίλνπζαο Απόδνζεο.

54
Η κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη πάληνηε κεγαιύηεξε από ηε κεηαβνιή ηνπ 

κεηαβιεηνύ, ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν.

55
Ο λόκνο ηεο Φ/Α είλαη κηα εκπεηξηθή δηαπίζηωζε ε νπνία  ηζρύεη ζε θάζε παξαγωγηθή 

δηαδηθαζία

56
Οη κεηαβνιέο ηνπ θόζηνπο Α΄ πιώλ αλά κνλάδα πξνϊόληνο (CA)  επεξεάδνπλ ην κέζν 

κεηαβιεηό θόζηνο (AVC)

57

Η ηζρύο ηνπ λόκνπ ηεο Φ/Α ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν θαη ζε θάζε παξαγωγηθή δηαδηθαζία 

νθείιεηαη ζηηο ζηαζεξέο αλαινγίεο κεηαμύ ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ ζπληειεζηώλ 

παξαγωγήο θαζώο κεηαβάιιεηαη ε παξαγωγή.

58
Η κεηαβνιή ηνπ νξηαθνύ θόζηνπο είλαη ιηγόηεξν έληνλε από ηε κεηαβνιή ηνπ κέζνπ 

θόζηνπο.

59
Σν ΣΡ θαη ΑΡ ζηελ αξρή απμάλνληαη κε κεηά κεηώλνληαη ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν, θαζώο 

απμάλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή.

60 Ο λόκνο ηεο Φ/Α πξνϋπνζέηεη όηη ε ηερλνινγία κεηαβάιιεηαη.

61

Η θακπύιε ηνπ πλνιηθνύ Πξνϊόληνο  δελ κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκό ηεο 

αθξηβνύο πνζόηεηαο κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή όπνπ εκθαλίδεηαη ν λόκνο ηεο Φζίλνπζαο 

Απόδνζεο.

62
Οη κεηαβνιέο ηνπ θόζηνπο Α΄ πιώλ αλά κνλάδα πξνϊόληνο (CA)  δελ επεξεάδνπλ ην νξηαθό 

θόζηνο (MC)

63

Όηαλ κεηαβάιιεηαη ε πνζόηεηα ελόο κόλν παξαγωγηθνύ ζπληειεζηή, κε ζηαζεξή ηελ 

πνζόηεηα ηωλ άιιωλ ζπληειεζηώλ, ην πξνϊόλ πνπ παξάγεηαη νλνκάδεηαη ζπλνιηθό πξνϊόλ 

ηνπ ζηαζεξνύ ζπληειεζηή παξαγωγήο.

64
Η βειηίωζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγωγήο δελ κεηαβάιιεη ην Μεηαβιεηό Κόζηνο όηαλ εθηόο 

από εξγαζία έρνπκε θαη πξώηεο ύιεο.

65
Όηαλ βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία ηόηε γηα θάζε επίπεδν παξαγωγήο έρνπκε κεγαιύηεξν κέζν 

κεηαβιεηό θόζηνο.

66 Όηαλ ην νξηαθό πξνϊόλ είλαη αξλεηηθό, ην ζπλνιηθό πξνϊόλ κεηώλεηαη.

67
Όηαλ βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία ηόηε γηα θάζε επίπεδν παξαγωγήο έρνπκε κεγαιύηεξν κέζν 

ζπλνιηθό θόζηνο

68 Όηαλ MC<AVC θαη MC<ATC, ην AVC απμάλεηαη θαη ην ATC κεηώλεηαη.

69
Σν Μέζν πξνϊόλ κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκό ηεο αθξηβνύο πνζόηεηαο 

κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή όπνπ εκθαλίδεηαη ν λόκνο ηεο Φζίλνπζαο Απόδνζεο.

70 Όηαλ ην νξηαθό πξνϊόλ είλαη αξλεηηθό, ην ζπλνιηθό πξνϊόλ απμάλεηαη κε θζίλνληεο ξπζκνύο.

71
Όηαλ βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία ηόηε γηα θάζε επίπεδν παξαγωγήο έρνπκε κηθξόηεξν κέζν 

ζπλνιηθό θόζηνο

72
Ο Νόκνο ηεο Φ/Α ηζρύεη κόλν ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο θαη εμεγεί ηελ πνξεία 

ηνπ ΣΡ κέζω ηεο πνξείαο ηνπ ΜΡ.

73 Οη κεηαβνιέο ηνπ κηζζνύ (W) επεξεάδνπλ ην κέζν κεηαβιεηό θόζηνο (AVC)

74
Η κεηαηξνπή ηωλ π/ζ ζε αγαζά ρξήζηκα γηα ηνλ άλζξωπν ζπληζηά ηελ παξαγωγηθή 

δηαδηθαζία



75
Μηα απηνθηλεηνβηνκεραλία ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ρξόλν, γηα λα κεηαβάιεη όινπο ηνπο 

παξαγωγηθνύο ηεο ζπληειεζηέο, από κηα βηνκεραλία ηξνθίκωλ.

76
Σν Μέζν πξνϊόλ δελ κπνξεί λα καο πιεξνθνξήζεη γηα ηελ ύπαξμε ή κε ηνπ Νόκνπ ηεο 

Φζίλνπζαο Απόδνζεο.

77
Σν ΑΡ κεηξά ην πξνϊόλ αλά κνλάδα κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή θαη πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε 

ηεο πνζόηεηαο ηνπ κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή κε ην ζπλνιηθό πξνϊόλ.

78

ηηο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο γηα ην είδνο θαη ηηο αλαινγίεο ηωλ ζπληειεζηώλ πνπ κπνξνύλ 

λα ζπλδπάζνπλ γηα ηελ παξαγωγή ηωλ δηάθνξωλ πξνϊόληωλ δελ παίδεη ξόιν ν παξάγνληαο  

ρξόλνο.

79
Όηαλ βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία ηόηε γηα θάζε επίπεδν παξαγωγήο έρνπκε κηθξόηεξν κέζν 

ζηαζεξό θόζηνο

80

Η δηάθξηζε βξαρπρξόληαο / καθξνρξόληα πεξηόδνπ παξαγωγήο γίλεηαη κε βάζε ηε 

δπλαηόηεηα πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηωλ ζπληειεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε επηρείξεζε θαη 

δελ εμαξηάηαη  από ην αληηθείκελν νύηε από ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο

81

Η δηάθξηζε βξαρπρξόληαο / καθξνρξόληα πεξηόδνπ παξαγωγήο γίλεηαη κε βάζε ηε 

δπλαηόηεηα πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηωλ ζπληειεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε επηρείξεζε, θαη 

απηό εμαξηάηαη θπξίωο από ην αληηθείκελν θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο

82
Όηαλ κηα επηρείξεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηηο πνζόηεηεο όιωλ ηωλ π/ζ, ιεηηνπξγεί ζηε 

καθξνρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο

83
Οη κεηαβνιέο ηνπ θόζηνπο Α΄ πιώλ αλά κνλάδα πξνϊόληνο (CA)  δελ επεξεάδνπλ ην κέζν 

κεηαβιεηό θόζηνο (AVC)

84 Καζώο κεηαβάιιεηαη ε παξαγωγή ην κέζν ζηαζεξό θόζηνο απμάλεηαη.
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