
1.
Στη βραχυχρόνια περίοδο, για την παραγωγή ενός προϊόντος χρησιµοποιείται εργασία, που είναι ο µεταβλητός συντελεστής 
παραγωγής, και κεφάλαιο, που είναι ο σταθερός συντελεστής παραγωγής. Σχετικά µε τις καµπύλες του µέσου και του 
οριακού προϊόντος της εργασίας ισχύει ότι:  (ΔΕΟ34 Τελικές 2010)

η καµπύλη του µέσου προϊόντος τέµνει την καµπύλη του οριακού προϊόντος στο χαµηλότερο σηµείο της.

η καµπύλη του µέσου προϊόντος τέµνει την καµπύλη του οριακού προϊόντος στο υψηλότερο σηµείο της

η καµπύλη του οριακού προϊόντος τέµνει την καµπύλη του µέσου προϊόντος στο υψηλότερο σηµείο της

η καµπύλη του οριακού προϊόντος τέµνει την καµπύλη του µέσου προϊόντος στο χαµηλότεροσ σηµείο της.

2.
∆ίνεται η συνάρτηση παραγωγής Q = 100(L^0,5)(K^0,5).  Στην περίπτωση αυτής της συνάρτησης παραγωγής, οι αποδόσεις 
κλίµακας  (ΔΕΟ34 - Τελικές 2010)

είναι φθίνουσες

είναι αύξουσες

είναι σταθερές

δεν µπορούν να προσδιοριστούν µόνο µε την πληροφόρηση που δίνεται
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3.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το συνολικό προϊόν  (Q) µιας επιχείρησης που λειτουργεί σε βραχυχρόνια 
περίοδο για διάφορες ποσότητες εργασίας  (L), η οποία αποτελεί τον µοναδικό µεταβλητό συντελεστή παραγωγής   
(ΔΕΟ34 Τελικές 2010)
L 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Q 14 36 66 92 110 120 125 125 120
Στην περίπτωση αυτή ο νόµος των φθινουσών αποδόσεων εµφανίζεται µετά την

όγδοη µονάδα εργασίας.

πέµπτη µονάδα εργασίας

τέταρτη µονάδα εργασίας

τρίτη µονάδα εργασίας

4.
Αν η συνάρτηση παραγωγής µίας επιχείρησης χαρακτηρίζεται από αύξουσες αποδόσεις κλίµακας, τότε, µε σταθερές 
τις τιµές των παραγωγικών συντελεστών, αν διπλασιασθούν οι χρησιµοποιούµενες ποσότητές τους  (ΔΕΟ34 -Τελικές 
2020)

η ποσότητα του προϊόντος θα αυξηθεί αλλά λιγότερο από το διπλάσιο και το μακροχρόνιο μέσο κόστος παραγωγής θα μειωθεί

η ποσότητα του προϊόντος θα αυξηθεί αλλά λιγότερο από το διπλάσιο και το μακροχρόνιο μέσο κόστος παραγωγής θα αυξηθεί

η ποσότητα του προϊόντος θα υπερδιπλασιασθεί και το μακροχρόνιο μέσο κόστος παραγωγής θα μειωθεί

η ποσότητα του προϊόντος θα υπερδιπλασιασθεί και το μακροχρόνιο μέσο κόστος παραγωγής θα αυξηθεί

5.
Στη βραχυχρόνια περίοδο που λειτουργεί ο νόµος των φθινουσών οριακών αποδόσεων, στα επίπεδα εκείνα του µεταβλητού 
συντελεστή παραγωγής που το οριακό του προϊόν είναι µεγαλύτερο από το µέσο του προϊόν (ΔΕΟ34 - Τελικές 2011)

το συνολικό προϊόν είναι φθίνον

το μέσο προϊόν του μεταβλητού συντελεστή παραγωγής είναι αρνητικό

το μέσο προϊόν του μεταβλητού συντελεστή παραγωγής είναι αύξον

το μέσο προϊόν του μεταβλητού συντελεστή παραγωγής είναι φθίνον
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6.
 Έστω µία επιχείρηση  η οποία για  την παραγωγή  του  προϊόντος  της (Q) χρησιµοποιεί εργασία (L) και κεφάλαιο (Κ). Η  
επιχείρηση  αυτή  χρησιµοποιώντας 10 µονάδες  εργασίας και 10 µονάδες  κεφαλαίου  παράγει 100 µονάδες προϊόντος. Στη 
συνέχεια, η  ίδια επιχείρηση χρησιµοποιώντας 15 µονάδες εργασίας και 15 µονάδες κεφαλαίου παράγει 130 µονάδες προϊόντος. 
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, οι αποδόσεις κλίµακας της επιχείρησης  (ΔΕΟ34 - Τελικές 2012)

δεν μπορούν να προσδιοριστούν μόνο με την πληροφόρηση που δίνεται.

είναι φθίνουσες

είναι αύξουσες.

είναι σταθερές.

7.
Μία  επιχείρηση  χρησιµοποιώντας πλήρως  αποτελεσµατικά συγκεκριµένες ποσότητες εργασίας  και κεφαλαίου παράγει µία 
συγκεκριµένη  ποσότητα προϊόντος. Αν µετά  από κάποιο  χρονικό  διάστηµα, η επιχείρηση  αυτή  παράγει  µε τις  ίδιες  ποσότητες 
εργασίας και κεφαλαίου µεγαλύτερη  ποσότητα  προϊόντος, σηµαίνει ότι: (ΔΕΟ34 - Επαναληπτικές 2012)

επήλθε τεχνολογική πρόοδος

η επιχείρηση αντιμετωπίζει φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας

η επιχείρηση αντιμετωπίζει αύξουσες αποδόσεις κλίμακας

η επιχείρηση αντιμετωπίζει φθίνουσες οριακές αποδόσεις

8.
Στη  βραχυχρόνια  περίοδο  που  λειτουργεί ο  νόµος των φθινουσών αποδόσεων (ΔΕΟ34 1η εργασία 2019-20  και 
ΔΕΟ34 Τελικές εξετάσεις 2020)

μπορούν να μεταβληθούν οι ποσότητες όλων των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος

όταν αρχίζει να λειτουργεί ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων, τότε το οριακό προϊόν αρχίζει να μειώνεται

όταν αρχίζει να λειτουργεί ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων, τότε το οριακό προϊόν αρχίζει να γίνεται αρνητικό

όταν αρχίζει να λειτουργεί ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων, τότε το συνολικό προϊόν αρχίζει να μειώνεται
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9.
Εάν οι ποσότητες των δύο παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιεί µία επιχείρηση για την παραγωγή του προϊόντος της 
διπλασιαστούν και η ποσότητα του προϊόντος που παράγεται αυξηθεί κατά 50%, τότε οι αποδόσεις κλίµακας (ΔΕΟ34 - 
Επαναληπτικές 2013)

είναι σταθερές

είναι αύξουσες

είναι φθίνουσες

δεν μπορούν να προσδιοριστούν με βάση την πληροφόρηση που δίνεται

10.
Μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, χρησιµοποιώντας L* µονά-
δες εργασίας (L* > 0), που είναι ο µοναδικός µεταβλητός συντελεστής παραγωγής, 
παράγει Q* µονάδες προϊόντος (Q* > 0). Στη συγκεκριµένη ποσότητα εργασίας (L*), το 
οριακό της προϊόν (MPL) είναι ίσο µε το µέσο της προϊόν (APL). Αν η εν λόγω επιχεί-
ρηση αυξήσει την ποσότητα εργασίας που χρησιµοποιεί, τότε  (ΔΕΟ34 - Τελικές 2014)

το οριακό προϊόν και το μέσο προϊόν της εργασίας θα μειωθούν.

το οριακό προϊόν και το μέσο προϊόν της εργασίας θα αυξηθούν

το οριακό προϊόν της εργασίας θα αυξηθεί και το μέσο προϊόν της εργασίας θα μειω- θεί

το οριακό προϊόν της εργασίας θα μειωθεί και το μέσο προϊόν της εργασίας θα αυξη- θεί

11.
Μία επιχείρηση, που για την παραγωγή του προϊόντος της (Q) χρησιµοποιεί εργασία (L) και κεφάλαιο (Κ), µε 60 µονάδες εργασίας 
και 40 µονάδες κεφαλαίου παρήγαγε 500 µονάδες προϊόντος. Στη συνέχεια, η επιχείρηση χρησιµοποιώντας 90 µονάδες εργασίας 
και 60 µονάδες κεφαλαίου παράγει 700 µονάδες προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, οι αποδόσεις κλίµακας είναι (ΔΕΟ34 - 
Επαναληπτικές 2014)

φθίνουσες

αύξουσες

σταθερές

αρχικά σταθερές και στη συνέχεια γίνονται αύξουσες
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12.
 Σε  µία  επιχείρηση  που  απασχολούσε  100  εργαζόµενους  και  παρήγαγε  1.000τόνους  προϊόντος,  η  προσθήκη  δύο  επιπλέον  
εργαζοµένων  οδήγησε  σε  αύξηση  του συνολικού προϊόντος κατά 120 τόνους. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα, το οριακό προϊόν της 
εργασίας στην επιχείρηση αυτή είναι: (ΔΕΟ34 - Επαναληπτικές 2015)

120 τόνοι προϊόντος

50 τόνοι προϊόντος

60 τόνοι προϊόντος

10 τόνοι προϊόντος

13.
Τί  από  τα  παρακάτω  περιγράφει  τη  διαφορά  µεταξύ  βραχυχρόνιας  και  µακροχρόνιας περιόδου;   (ΔΕΟ34 - Τελικές 2015)

Στη βραχυχρόνια περίοδο όλα τα κόστη που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση είναι μετα- βλητά, ενώ στη μακροχρόνια περίοδο όλα τα κόστη που 
αντιμετωπίζει η επιχείρηση είναι σταθερά

Στη βραχυχρόνια περίοδο παρατηρούνται φθίνουσες οριακές αποδόσεις, ενώ στη μακροχρόνια περίοδο παρατηρούνται αύξουσες οριακές αποδόσεις

Στη βραχυχρόνια περίοδο παρατηρούνται φθίνουσες αποδόσεις κλίμακος, ενώ στη μακροχρόνια περίοδο παρατηρούνται αύξουσες αποδόσεις 
κλίμακος

Στη βραχυχρόνια περίοδο υπάρχει σταθερό και μεταβλητό κόστος ενώ στη μακρο- χρόνια περίοδο υπάρχει μόνο μεταβλητό κόστος

14.
Υποθέστε ότι µία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο χρησιµοποιεί για την παραγωγή του προϊόντος της έναν µόνο 
µεταβλητό συντελεστή παραγωγής, την εργασία. Στην ποσότητα εκείνη της εργασίας που το µέσο προϊόν της είναι µέγιστο: (ΔΕΟ34 - 
Επαναληπτικές 2016)

το συνολικό προϊόν είναι μέγιστο.

το οριακό προϊόν της εργασίας είναι ίσο με το μέσο προϊόν της εργασίας.

το οριακό προϊόν της εργασίας είναι ίσο με το μηδέν.

το οριακό προϊόν της εργασίας είναι μέγιστο
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15.
Μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν χρησιµοποιεί  L* µονάδες εργασίας, που είναι ο µοναδικός 
µεταβλητός συντελεστής παραγωγής, παράγει τη µέγιστη ποσότητα προϊόντος. Στην ποσότητα αυτή εργασίας (L*), όπου 
µεγιστοποιείται το συνολικό προϊόν: (ΔΕΟ34 - Τελικές εξετάσεις 2017)

το οριακό προϊόν της εργασίας είναι μέγιστο.

το οριακό προϊόν της εργασίας είναι ίσο με το μηδέν.

το μέσο προϊόν της εργασίας είναι ίσο με το μηδέν.

το μέσο προϊόν της εργασίας είναι μέγιστο.

16.
Αν η συνάρτηση παραγωγής µίας επιχείρησης χαρακτηρίζεται από φθίνουσες (ΔΕΟ34 -Επαναληπτικές 2018)

η ποσότητα του προϊόντος θα αυξηθεί αλλά λιγότερο από το διπλάσιο και το μέσο κόστος παραγωγής θα αυξηθεί

η ποσότητα του προϊόντος θα υπερδιπλασιασθεί και το μέσο κόστος παραγωγής θα αυξηθεί

η ποσότητα του προϊόντος θα αυξηθεί αλλά λιγότερο από το διπλάσιο και το μέσο κόστος παραγωγής θα μειωθε

η ποσότητα του προϊόντος θα υπερδιπλασιασθεί και το μέσο κόστος παραγωγής θα μειωθεί

17.
 Μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν χρησιµοποιεί L* µονάδες εργασίας, που είναι ο µοναδικός 
µεταβλητός συντελεστής παραγωγής, µεγιστοποιείται το µέσο προϊόν της εργασίας. Στην ποσότητα αυτή εργασίας (L*): 
(ΔΕΟ34 - Τελικές 2019)

το συνολικό προϊόν είναι μέγιστο

το οριακό προϊόν της εργασίας είναι μέγιστο

το οριακό προϊόν της εργασίας είναι ίσο με το μέσο προϊόν της εργασίας

το οριακό προϊόν της εργασίας είναι ίσο με το μηδέν
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18.
Η συνάρτηση παραγωγής ενός προϊόντος δίνει:  (ΔΕΟ34 -Τελικές εξετάσεις 2020)

όλους τους συνδυασμούς ποσοτήτων παραγωγικών συντελεστών που παράγουν την ίδια ποσότητα προϊόντος

τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος που δύναται να παραχθεί από κάθε συνδυασμό ποσοτήτων παραγωγικών συντελεστών

όλες τις ποσότητες προϊόντος που μπορούν να παραχθούν από τον ίδιο συνδυασμό ποσοτήτων παραγωγικών συντελεστών

όλες τις ποσότητες προϊόντος που μπορούν να παραχθούν με το ίδιο κόστος

19.
Σύµφωνα µε τη θεωρία παραγωγής, στη βραχυχρόνια περίοδο: (ΔΕΟ34 -1η γραπτή εργασία 2019-20 και ΔΕΟ34 Τελικές 
εξετάσεις 2020)

Όταν αρχίζει να λειτουργεί ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων, τότε το οριακό προϊόν αρχίζει να μειώνεται

Μπορούν να μεταβληθούν οι ποσότητες όλων των εισροών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος

Οι ποσότητες όλων των εισροών είναι σταθερές (δεν μεταβάλλονται)

Όταν αρχίζει να λειτουργεί ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων, τότε το συνολικό προϊόν αρχίζει να μειώνεται

20.
Μία επιχείρηση για την παραγωγή του προϊόντος της χρησιµοποιεί εργασία και κεφάλαιο και o προϋπολογισµός της ανέρχεται στα 
10.000 ευρώ. Η τιµή της εργασίας είναι 20 ευρώ την ώρα και του κεφαλαίου είναι 40 ευρώ την ώρα. Αν για τις ποσότητεςεργασίαςκαι 
κεφαλαίου που η επιχείρηση χρησιµοποιεί ισχύει MPL = MPK = 100 (MPL = οριακό προϊόν εργασίας, MPK = οριακό προϊόν 
κεφαλαίου), για να µεγιστοποιήσει αυτή το προϊόν που παράγει µε τα 10.000 ευρώ θα πρέπει (ΔΕΟ34 - Τελικές 2010)

να µειώσει την ποσότητα της εργασίας και να αυξήσει την ποσότητα του κεφαλαίου

να αυξήσει την ποσότητα της εργασίας και να µειώσει την ποσότητα του κεφαλαίου.

να µειώσει τις ποσότητες και των δύο συντελεστών παραγωγής

να συνεχίσει να χρησιµοποιεί τις ίδιες ποσότητες εργασίας και κεφαλαίου, επειδή ήδη βρίσκεται σε ισορροπία
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21.
Μία επιχείρηση χρησιµοποιεί για την παραγωγή του προϊόντος της εργασία (L)  και κεφάλαιο (Κ). Η τιµή (µισθός) της εργασίας είναι 
ΡL και η τιµή (ενοίκιο) του κεφαλαίου είναι ΡΚ. Αν το οριακό προϊόν της εργασίας είναι MPL και το οριακό προϊόν του κεφαλαίου είναι 
MPK, η επιχείρηση θα ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της όταν ισχύει:  (ΔΕΟ34 - Τελικές 2020)

MPL = MPK

MPL × ΡL = MPK × ΡΚ

MPL = ΡL και MPK = ΡΚ

MPL/MPK = ΡL/ΡΚ.

22.
Μία επιχείρηση, για την οποία οι τιµές των συντελεστών παραγωγής είναι δεδοµένες, παράγει µία συγκεκριµένη ποσότητας 
προϊόντος, Q1, χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό ποσοτήτων εργασίας (L) και κεφαλαίου (K) για τον οποίο ισχύει MRTSLK < w/r 
(MRTSLK = οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης του κεφαλαίου από εργασία, w = τιµή εργασίας, r = τιµή κεφαλαίου). Η 
επιχείρηση αυτή, για να ελαχιστοποιήσει το κόστος παραγωγής της ποσότητας Q1 θα πρέπει να

αυξήσει την ποσότητα της εργασίας και να μειώσει την ποσότητα του κεφαλαίου.

μειώσει την ποσότητα της εργασίας και να αυξήσει την ποσότητα του κεφαλαίου.

μειώσει τις ποσότητες και των δύο συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιεί.

αυξήσει τις ποσότητες και των δύο συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιεί
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