
panagiotis foutsitzis

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, κάζεκα επηινγήο Γ΄ Λπθείνπ 

Καζεγεηήο: Παλαγηώηεο Φνπηζηηδήο 

Κεθάιαην 3ν: Παξαγσγή - Κόζηνο 

 

Παραγωγή 

1.        Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο; 

2.        Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν παξαγσγή; 

3.        Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο; 

4.        Πνηεο πεξηόδνπο παξαγσγήο δηαθξίλεη ε νηθνλνκηθή επηζηήκε; 

5.        Πνηα πεξίνδνο θαιείηαη βξαρπρξόληα θαη πνηα καθξνρξόληα; 

6.        Πνηνη ζπληειεζηέο παξαγσγήο νλνκάδνληαη ζηαζεξνί θαη πνηνη 

κεηαβιεηνί; 

7.        Οη έλλνηεο ηεο βξαρπρξόληαο θαη καθξνρξόληαο παξαγσγήο έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνινγηαθή πεξίνδν; 

8.        Πνην είλαη ην θξηηήξην δηάθξηζεο ησλ πεξηόδσλ παξαγσγήο ζε 

βξαρπρξόληα θαη καθξνρξόληα; 

9.        Τη εθθξάδεη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο; 

10.     Πνηα ζρέζε δειώλεη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο; 

11.     Πώο δηαπηζηώλνπκε ηελ παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ επηρ/ζεσλ; 

12.     Τη είλαη ζπλνιηθό πξντόλ; 

13.     Πνηεο παξαδνρέο θάλνπκε θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ πξντόληνο; 

14.     Πώο ιέγεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο; 

15.     Τη εθθξάδεη ε θακπύιε ζπλνιηθνύ πξντόληνο ελόο κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή 

παξαγσγήο; 

16.     Πνηα είλαη ε «ζπκπεξηθνξά» ηνπ ζπλνιηθνύ πξντόληνο θαζώο απμάλεηαη ν 

κεηαβιεηόο ζπληειεζηήο; 

17.     Τη είλαη κέζν πξντόλ θαη πώο ππνινγίδεηαη; 

18.     Τη είλαη νξηαθό πξντόλ θαη πώο ππνινγίδεηαη; 

19.     Οξηαθό πξντόλ ηεο εξγαζίαο είλαη ην πξντόλ πνπ παξάγεη θάζε θνξά ν 

ζπγθεθξηκέλνο επηπιένλ εξγάηεο; 

20.     Τη πεξηγξάθεη ε θακπύιε ηνπ κέζνπ πξντόληνο; 

21.     Τη πεξηγξάθεη ε θακπύιε ηνπ νξηαθνύ πξντόληνο; 

22.     Πώο εμεγείηαη (κε πνην λόκν) ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλνιηθνύ, κέζνπ θαη 

νξηαθνύ πξντόληνο ζηελ βξαρπρξόληα πεξίνδν; 

23.     Τη δειώλεη ν λόκνο ηεο Φζίλνπζαο ή Με Αλάινγεο Απόδνζεο; 

24.     Σε πνηα πεξίνδν παξαγσγήο εκθαλίδεηαη ν λόκνο ηε Φζίλνπζαο ή Με 

Αλάινγεο Απόδνζεο; 

25.     Πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλνιηθνύ πξντόληνο όηαλ ην νξηαθό πξντόλ 

αξρίδεη λα κεηώλεηαη; 

26.     Τη ηζρύεη κε ην ζπλνιηθό πξντόλ όηαλ ην νξηαθό γίλεηαη κεδέλ; 

27.     Πώο θαη ζε πνην ζεκείν ηέκλεη ε θακπύιε ηνπ νξηαθνύ πξντόληνο ηελ 

θακπύιε ηνπ κέζνπ πξντόληνο; Πνπ νθείιεηαη ην θαηλόκελν απηό; 

28.     Σε ηη νθείιεηαη ην γεγνλόο όηη νη κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ πξντόληνο είλαη 

κηθξόηεξεο απ’ απηέο ηνπ νξηαθνύ; 

29.     Ο λόκνο ηεο Φζίλνπζαο ή Με Αλάινγεο Απόδνζεο είλαη ζεσξεηηθό 

δηαλόεκα ή εκπεηξηθή δηαπίζησζε; 

30.     Σε ηη νθείιεηαη ν λόκνο ηεο Φζίλνπζαο ή Με Αλάινγεο Απόδνζεο; 

31.     Πνηεο παξαδνρέο πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα ηζρύεη ν λόκνο ηεο Φζίλνπζαο ή 

Με Αλάινγεο Απόδνζεο; 

32.     Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ζηελ ζπλάξηεζε παξαγσγήο κηαο κεηαβνιήο ζηελ 

ηερλνινγία; 

33.     Τη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε βειηίσζεο/ ρεηξνηέξεπζεο ηεο ηερλνινγίαο; 
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Κόστος 

1.        Από ηη εμαξηάηαη ην ύςνο ηεο δαπάλεο πνπ θάλεη ε επηρ/ζε γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ; 

2.        Πνηα ζρέζε εθθξάδεη ε ζπλάξηεζε θόζηνπο; 

3.        Πνηεο παξαδνρέο γίλνληαη θαηά ηε ζεώξεζε ηεο ζπλάξηεζεο θόζηνπο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε επηρ/ζε; 

4.        Τη είλαη κεηαβιεηό θόζηνο, ηη ζηαζεξό θαη ηη ζπλνιηθό; Πώο 

ζπκβνιίδνληαη; 

5.        Πνηεο ζπλαξηήζεηο θόζηνπο έρνπκε ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν; Τη δείρλνπλ 

νη αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο; 

6.        Πνηα κνξθή έρεη ε θακπύιε ζηαζεξνύ, κεηαβιεηνύ θαη ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο; 

7.        Τη ζεκαίλεη ην όηη ε θακπύιε ηνπ ζηαζεξνύ θόζηνπο είλαη επζεία γξακκή 

παξάιιειε πξνο ηνλ άμνλα ησλ πνζνηήησλ; 

8.        Με ηη ηζνύληαη νη θάζεηεο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ θακππιώλ κέζνπ θαη 

ζπλνιηθνύ πξντόληνο; 

9.        Τη δείρλεη ε θακπύιε ηνπ κέζνπ ζηαζεξνύ/ κεηαβιεηνύ/ ζπλνιηθνύ, 

νξηαθνύ θόζηνπο; 

10.     Πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θακππιώλ κέζνπ ζηαζεξνύ / κεηαβιεηνύ / 

ζπλνιηθνύ, νξηαθνύ θόζηνπο; 

11.     Τη ζρήκα έρνπλ νη θακπύιεο ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνύ θαη ηνπ κέζνπ 

ζπλνιηθνύ θόζηνπο ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν; 

12.     Γηα πνην ιόγν νη θακπύιεο ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνύ θαη ηνπ κέζνπ ζηαζεξνύ 

θόζηνπο έρνπλ ην ζρήκα ηνπ ιαηηληθνύ γξάκκαηνο U; 

13.     Τη δείρλεη ην νξηαθό θόζηνο θαη πώο ππνινγίδεηαη;  

14.     Γηα πνην ιόγν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ νξηαθνύ θόζηνπο ρξεζηκνπνηνύκε 

θαη ηνλ ηύπν:  

15.     Πεξηγξάςηε θαη εμεγήζηε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θακπύιεο ηνπ νξηαθνύ 

θόζηνπο  

16.     Γηα πνην ιόγν ην νξηαθό θόζηνο απνηειεί ζεκαληηθό κέγεζνο γηα ηελ 

επηρ/ζε; 

17.     Τν νξηαθό θόζηνο ηαπηίδεηαη/ ηζνύηαη κε ην θόζηνο παξαγσγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηειεπηαίαο κνλάδαο πξντόληνο; 

18.   Γηα πνην ιόγν ην νξηαθό θόζηνο κεηαβάιιεηαη πην έληνλα από ην κέζν 

κεηαβιεηό θόζηνο; 

 


