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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 
 

 

 

 

Μάθηµα:  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ∆ευτέρα, 9 Ιουνίου 2008 
     07:30 – 10:00 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ: 
 
• Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. 
• Οι απαντήσεις να είναι σαφείς, ακριβείς και περιεκτικές. 
• Όλοι οι υπολογισµοί να φαίνονται στο τετράδιο των απαντήσεών σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙ∆ΕΣ 
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Ερώτηση Α 
 
1.  Τα δεδοµένα του πιο κάτω διαγράµµατος αφορούν τη  ζήτηση και προσφορά 

πατατών, µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, µιας υποθετικής οικονοµίας.  
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Ζητείται: 
 

(α) Να αναφέρετε, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της πιο πάνω γραφικής παράστασης, ποια 
είναι η τιµή ισορροπίας των πατατών.                                                         (Μονάδες 1) 

 
(β) Να εξηγήσετε γιατί η τιµή που έχετε επιλέξει στην απάντησή σας στο (α) πιο πάνω  

θεωρείται τιµή ισορροπίας.                                                                         (Μονάδες 2) 
 

(γ) Τι θα παρατηρηθεί στην αγορά πατατών αν για οποιοδήποτε λόγο η τιµή πώλησής 
τους είναι 40 σεντ το κιλό;   

      Ποιοι θα αντιδράσουν, πώς θα αντιδράσουν και πώς θα αποκατασταθεί η τιµή 
ισορροπίας;                                                                                                 (Μονάδες 6) 

 
(δ) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε, ποιο  θα είναι το αποτέλεσµα του καθενός από τα πιο  
      κάτω γεγονότα πάνω στην καµπύλη  ζήτησης ή προσφοράς  ή και στις δύο   
       καµπύλες: 
      (∆εν είναι απαραίτητος ο σχεδιασµός γραφικής παράστασης οποιασδήποτε µορφής) 

I. η καταστροφή της παραγωγής πατατών λόγω κακών καιρικών συνθηκών 
II. η µείωση του κόστους παραγωγής πατατών 
III. η πρόβλεψη για αύξηση της τιµής των πατατών στο µέλλον 
IV. η µείωση της τιµής των καρότων ή κάποιου άλλου εναλλακτικού αγαθού των 

πατατών.                                                                                                   (Μονάδες 9) 
                                                                                                            (Σύνολο Μονάδων 18) 
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Ερώτηση Β 
 
1. ∆ίνεται ο πιο κάτω πίνακας: 
 

 
Μονάδες 

Παραγωγής 
(Κιλά) 

 
Σταθερό 
Κόστος 

€ 

 
Μεταβλητό 
Κόστος 

€ 

 
Συνολικό 
Κόστος 

€ 

Μέσο 
Συνολικό 
Κόστος 

€ 

 
Οριακό 
Κόστος 

€ 
0 ; ; 100 ; ; 
1 ; ; 120 ; ; 
2 ; ; 132 ; ; 
3 ; ; 150 ; ; 
4 ; ; 184 ; ; 
5 ; ; 230 ; ; 
6 ; ; 300 ; ; 
7 ; ; 420 ; ; 

 
 
Ζητείται: 
 

(α) Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τον πιο πάνω πίνακα.     
     Να δείξετε τον υπολογισµό µόνο για ένα στοιχείο της κάθε στήλης. (Μονάδες 4) 
 
(β) Στο τετραγωνισµένο χαρτί του τετραδίου σας να  κατασκευάσετε τις καµπύλες του 

µέσου συνολικού και του οριακού κόστους, στο ίδιο διάγραµµα.         (Μονάδες 4) 
 
(γ) Να αιτιολογήσετε την πορεία της καµπύλης του οριακού κόστους.      (Μονάδες 3) 
 
(δ) Να εξηγήσετε την πορεία της καµπύλης του µέσου συνολικού κόστους και τη 

σχέση της µε την καµπύλη του οριακού κόστους.                                (Μονάδες 3) 
 
(ε) Να καθορίσετε το τεχνικά άριστο επίπεδο παραγωγής, στο  διάγραµµα, και να  
     εξηγήσετε τη σηµασία του για την επιχείρηση.                                     (Μονάδες 2) 

  
2. Ο Κ. Κωνσταντίνου εργαζόταν ως υπάλληλος µε ετήσιες απολαβές €22.000. Την 1η 

Ιανουαρίου 2007 αποφάσισε να εγκαταλείψει την εργασία του και να ιδρύσει δική του 
επιχείρηση. 
Για τη χρηµατοδότηση της επιχείρησής του χρησιµοποίησε τις καταθέσεις προθεσµίας 
αξίας €50.000 που είχε στην τράπεζα, µε επιτόκιο κατάθεσης 6%. Επιπρόσθετα 
δανείστηκε €25.000 µε επιτόκιο 8%. 
Στα λογιστικά του βιβλία παρουσιάζονται για το έτος 2007 και τα ακόλουθα στοιχεία: 
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Έσοδα από πωλήσεις 

€ 
155.000 

Μισθοί και ηµεροµίσθια υπαλλήλων 40.000 
Πρώτες ύλες, καύσιµα και ενοίκια ξένων υποστατικών 60.000 
Αποσβέσεις  3.000 

 
Αν το ετήσιο φυσιολογικό κέρδος καθορίστηκε από τον επιχειρηµατία σε €10.000 
ζητείται να υπολογίσετε: 

 
(α) το Λογιστικό κόστος                                                                     (Μονάδες 2) 
(β) το Οικονοµικό κόστος                                                                   (Μονάδες 2) 
(γ) το Οικονοµικό κέρδος.                                                                  (Μονάδες 2) 

                                                                                                       (Σύνολο Μονάδων 22) 
   
 
Ερώτηση Γ 

 
1.  Κατά τη διάρκεια του 2007 µια κτηνοτροφική  µονάδα παρήγαγε µαλλί αξίας €80.000 

και το πούλησε σε ένα νηµατουργείο. Το νηµατουργείο παρήγαγε νήµα µετά από την 
επεξεργασία του µαλλιού και το πούλησε σε µια πλεκτοβιοµηχανία αντί του ποσού 
των €120.000. Η πλεκτοβιοµηχανία µε τη χρησιµοποίηση του νήµατος παρήγαγε 
πλεκτά συνολικής αξίας €180.000 και τα διέθεσε στα καταστήµατα των πλεκτών. Τα 
καταστήµατα των πλεκτών πούλησαν σε καταναλωτές τα πλεκτά και εισέπραξαν 
€210.000.   

     Η αξία του αρχικού αποθέµατος νήµατος στα νηµατουργεία ήταν €4.000 ενώ η αξία 
του τελικού αποθέµατος νήµατος ήταν €8.000. 

     Η αξία του αρχικού αποθέµατος πλεκτών στα καταστήµατα ήταν €5.000 ενώ η αξία 
του τελικού αποθέµατος πλεκτών ήταν €9.000. 

  
Ζητείται: 
 
(α) Να υπολογίσετε την αξία του τελικού προϊόντος που θα συµπεριληφθεί στο Εθνικό ή 

Εγχώριο Προϊόν µε:  
 

I. τη µέθοδο της προστιθέµενης αξίας 
II. τη µέθοδο της τελικής αξίας. 

          (Να δείξετε τους υπολογισµούς σας και στις δύο περιπτώσεις)           (Μονάδες 7) 
  

(β) Να εξηγήσετε γιατί προτιµάται η µέθοδος της προστιθέµενης αξίας αντί της µεθόδου 
της τελικής αξίας για τον υπολογισµό του Εθνικού ή Εγχωρίου προϊόντος.                 

                                                                                                                        (Μονάδες 1) 
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2.  ∆ίνονται τα πιο κάτω οικονοµικά στοιχεία της χώρας Χ για το έτος 2007: 
 

     € εκ 
Εµπόριο 780 
Γεωργία 200 
Υπηρεσίες 340 
Εισόδηµα από το εξωτερικό 100 
Αποσβέσεις 160 
Βιοµηχανία 440 
Εισφορές στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων   40 
Κρατικές επιδοτήσεις  30 
Εισόδηµα προς το εξωτερικό  40 
Έµµεσοι Φόροι 170 
Άµεσοι Φόροι 100 

 

Επιλέγοντας από τα πιο πάνω δεδοµένα να υπολογίσετε: 
 
  (α) το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιµές αγοράς                                    (Μονάδες 4) 
 
  (β)  το Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε τιµές συντελεστών                                   (Μονάδες 4) 
 
  (γ)  το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε τιµές αγοράς.                                     (Μονάδες 2) 
                                                                                                       (Σύνολο Μονάδων 18) 
 
Ερώτηση ∆ 
 
1.  Πολιτική της εταιρείας «ΑΛΦΑ Λτδ» είναι να παράγει κατ’ έτος 4000 µονάδες του 

προϊόντος Α. 
Το 2005 το συνολικό κόστος παραγωγής των 4000 µονάδων του προϊόντος Α ήταν 
€160.000 και  πούλησε όλο το προϊόν, προς €60 την κάθε µονάδα. 
Τον επόµενο χρόνο (2006) αύξησε την τιµή πώλησης του προϊόντος Α κατά €24 την 
µονάδα µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι πωλήσεις στις 3600 µονάδες. 

 
Ζητείται: 
 
(α) Να υπολογίσετε την τιµή πώλησης της κάθε µονάδας του προϊόντος Α για το 2006 

και τα συνολικά έσοδα της εταιρείας «ΑΛΦΑ Λτδ» για το ίδιο έτος.          (Μονάδες 2) 
 
(β) Να υπολογίσετε την Ελαστικότητα Ζήτησης του προϊόντος Α και να χαρακτηρίσετε τη 

ζήτησή του.                                                                                                (Μονάδες 4) 
 
(γ) Να αναφέρετε την κατηγορία των  προϊόντων που κατά κύριο λόγο έχουν τέτοια 

ζήτηση.                                                                                                      (Μονάδες 1) 
 
(δ) Στις αρχές του 2007 οι υπάλληλοι της εταιρείας «ΑΛΦΑ Λτδ» ζήτησαν αύξηση του 

µισθού τους.  Με βάση τα πιο πάνω δεδοµένα νοµίζετε ότι είχε τη δυνατότητα η 
εταιρεία «ΑΛΦΑ Λτδ» να τους ικανοποιήσει; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                    

                                                                                                                        (Μονάδες 3) 
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2. Εκτός από τη γενική µορφή µε την οποία παρουσιάζεται η Οικονοµική Αρχή, στην 

πράξη είναι δυνατό να εµφανίζεται και µε δύο άλλες ειδικές µορφές. 
 
Ζητείται: 
 
(α) Να αναφέρετε ποιες είναι οι δύο αυτές µορφές.                                        (Μονάδες 2) 
 
(β) Ποια είναι η επιδίωξη των καταναλωτών σε καθεµιά από τις δύο πιο πάνω 

περιπτώσεις;                                                                                              (Μονάδες 4) 
                                                                                                 (Σύνολο Μονάδων 16) 

 
Ερώτηση Ε 
 
1. Παρατίθεται το πιο κάτω κείµενο σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του ηµερήσιου τύπου:  

 
       Ο ρυθµός πληθωρισµού της χώρας µας το 2006 ήταν 2,49% και  το 2007 ήταν 

µικρότερος από 2,8%.  Με βάση την πρόβλεψη για το 2008, ο ρυθµός 
πληθωρισµού αναµένεται να κυµανθεί γύρω στο 3,5% και για το 2009 γύρω στο 
4%. Η προβλεπόµενη αυτή αύξηση του πληθωρισµού βασίζεται στη 
συνεχιζόµενη ανοµβρία που παρατηρείται στην Κύπρο, καθώς επίσης και στην 
αύξηση της τιµής του πετρελαίου.  Αντισταθµιστικό ρόλο προβλέπεται να έχει 
µεταξύ άλλων µέτρων και η αναµενόµενη περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική 
του κράτους.    

 
(α)  Να εξηγήσετε τι εννοούµε λέγοντας  « Ρυθµός Πληθωρισµού».         (Μονάδες 2) 

 
(β) Να αναφέρετε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, τι είδους πληθωρισµό θα 

δηµιουργήσει: 
I.  η συνεχιζόµενη ανοµβρία  
II.  η αύξηση της τιµής του πετρελαίου.                                         (Μονάδες 6) 

 
(γ) Να εξηγήσετε πώς η περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική του κράτους θα   

επιδράσει πάνω στο ρυθµό πληθωρισµού.                                         (Μονάδες 3) 
 
(δ) Να σχολιάσετε τις συνέπειες του πληθωρισµού πάνω:   

I. στους δανειστές  
II. στην αποταµίευση  
III. στο Ισοζύγιο Πληρωµών.                                                               (Μονάδες 6) 

 
2.  Να απαντήσετε, σε συντοµία, τις πιο κάτω ερωτήσεις: 
 
     (α)  Ποια είναι η έννοια των όρων «Φοροαποφυγή»  και «Φοροδιαφυγή»; 
                                                                                                                        (Μονάδες 2)                              
 

(β)  Από ποιες αρχές πρέπει να διέπεται µια δίκαιη και αποδοτική φορολογία;     
                                                                                                                        (Μονάδες 2) 
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     (γ) Να αναφέρετε δύο παράγοντες που οδηγούν τις ∆ηµόσιες ∆απάνες σε συνεχή 
αύξηση.                                                                                                (Μονάδες 2)                                             

 
(δ) Να γράψετε τρεις στόχους της ∆ηµοσιονοµικής πολιτικής του κράτους.   
                                                                                                                   (Μονάδες 3)                                                 

                                                                                                       (Σύνολο Μονάδων 26) 
                                                                                           Γενικό Σύνολο Μονάδων 100 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 
 
 


