
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
1. α) Η καµπύλη του οριακού κόστους, αρχικά κατέρχεται και φθάνει σε ένα κατώτατο σηµείο, και στη 

συνέχεια ανέρχεται. Και αυτό, γιατί η συµπεριφορά του οριακού κόστους προσδιορίζεται από το νόµο 
της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης. 
β) Το οριακό κόστος είναι σηµαντικό µέγεθος για µια επιχείρηση, γιατί η απόφαση της επιχείρησης για 
αύξηση της παραγωγής της κατά µία µονάδα θα πρέπει να γίνει έπειτα από σύγκριση του κόστους αυτής 
της µονάδας, που είναι το οριακό κόστος, µε το έσοδο από την πώληση αυτής της µονάδας. 
γ) το οριακό κόστος µεταβάλλεται ως µέγεθος πιο έντονα από το µέσο µεταβλητό κόστος γιατί δεν 
επηρεάζεται, όπως το µέσο, από τις προηγούµενες µεταβολές του κόστους παραγωγής. Το µέσο κόστος 
είναι κόστος ανά µονάδα προϊόντος, ενώ το οριακό είναι η αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής 
λόγω της παραγωγής της τελευταίας µονάδας προϊόντος. 
δ) Με την παραγωγή της 10ης µονάδας προϊόντος το συνολικό / µεταβλητό κόστος αυξήθηκε κατά 15 
χρηµατικές µονάδες. 
 

2. Η καµπύλη του µέσου µεταβλητού κόστους δείχνει τη σχέση ανάµεσα στο µέσο µεταβλητό κόστος και 
την ποσότητα παραγωγής. Το µέσο µεταβλητό κόστος στην αρχή µειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται. 
Αυτό οφείλεται στο νόµο της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης. ∆ηλαδή, στην αρχή το προϊόν 
αυξάνεται µε γρηγορότερο ρυθµό απ' ό,τι το κόστος των µεταβλητών συντελεστών, µε αποτέλεσµα το 
µέσο µεταβλητό κόστος να µειώνεται, ενώ στη συνέχεια ο ρυθµός αύξησης του προϊόντος γίνεται 
µικρότερος από τον ρυθµό αύξησης του κόστους των µεταβλητών συντελεστών, µε αποτέλεσµα το µέσο 
µεταβλητό κόστος να αυξάνεται. 

 
3. Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης δηλώνει ότι στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, 

δηλαδή στην περίοδο που υπάρχει ίνας τουλάχιστον σταθερός παραγωγικός συντελεστής, υπάρχει ένα 
σηµείο µέχρι το οποίο η διαδοχική προσθήκη ίσων µονάδων του µεταβλητού συντελεστή δίνει συνεχώς 
µεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν. Πέρα από το σηµείο αυτό κάθε διαδοχική ίση αύξηση του 
µεταβλητού συντελεστή θα δίνει όλο και µικρότερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν, δηλαδή, το οριακό 
προϊόν του µεταβλητού συντελεστή αρχικά αυξάνεται και µετά µειώνεται. 

 
4. (i) Η συνειδητή προσπάθεια για κάποιο τελικό αποτέλεσµα. 

(ii) Η χρονική διάρκεια από τη στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν οι παραγωγικοί συντελεστές µέχρι την 
παραγωγή του προϊόντος. 
(iii) Η τεχνολογική σχέση ανάµεσα στις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών και την ποσότητα 
του παραγόµενου προϊόντος. Τα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας µπορούµε να τα διακρίνουµε και 
στην παραγωγή ενός γεωργικού προϊόντος (π.χ. σιταριού), και ενός βιοµηχανικού προϊόντος (π.χ. 
αυτοκινήτου) ή µιας υπηρεσίας (π.χ. ιατρικής). 
Στις παραπάνω περιπτώσεις η συνειδητή προσπάθεια αφορά την παραγωγή του σιταριού, του 
αυτοκινήτου και τη θεραπεία του ασθενούς. Η χρονική διάρκεια αναφέρεται στο διάσηµα που πρέπει να 
περάσει από την καλλιέργεια µέχρι τη συγκοµιδή του σιταριού, από την αρχή µέχρι το τέλος της 
κατασκευής του αυτοκινήτου, από την έναρξη της θεραπείας µέχρι την ίαση του ασθενούς. Η 
τεχνολογική σχέση συνδέεται µε τη µέθοδο παραγωγής του σιταριού, του αυτοκινήτου και το είδος της 
ιατρικής θεραπείας. Η παραγωγή περιλαµβάνει όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες, γεωργία, 
βιοµηχανία, µεταφορές, εµπόριο κτλ. 

 
5. Παρατηρούµε ότι το µέγεθος της στήλης Α κατερχόµενο ισούται µε τη µέγιστη τιµή του µεγέθους της 

στήλης Β. Επίσης παρατηρούµε ότι στη στήλη Α οι µεταβολές είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες 
της στήλης Β. Άρα στη στήλη Α είναι το οριακό προϊόν και στη στήλη Β το µέσο προϊόν. 

 
 
 


