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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
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ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 
 
 
 

 
Μάθημα:  ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Γεςηέπα, 7 Ιοςνίος 2010 
     07:30 – 10:00 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΓΗΓΙΔ: 
 

 Να απανηηθούν όλερ οι επωηήζειρ. 

 Οι απανηήζειρ να είναι ζαθείρ, ακπιβείρ και πεπιεκηικέρ. 

 Όλοι οι ςπολογιζμοί να θαίνονηαι ζηο ηεηπάδιο ηων απανηήζεών ζαρ. 

 Δπιηπέπεηαι η σπήζη μη ππογπαμμαηιζμένηρ ςπολογιζηικήρ μησανήρ. 

 Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού ή άλλος μέζος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΞΙ (6) ΔΛΙΓΔ 
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Δπώηηζη Α 

1. Μηα από ηηο ηδηόηεηεο ησλ αλαγθώλ είλαη απηή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ.   
 
(α)  Πνηεο αλάγθεο έρνπλ ηελ  ηδηόηεηα απηή θαη πνηεο όρη; 
 
(β)  Γύν από ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ αλαγθώλ είλαη ε 

ηερλνινγία θαη ε δηαθήκηζε.  Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν επηδξνύλ ζηνλ 
πνιιαπιαζηαζκό θαη λα αλαθέξεηε άιιεο δύν αηηίεο. 

 
(γ)  Να αλαθέξεηε ηηο άιιεο δύν ηδηόηεηεο ησλ αλαγθώλ. 

(Μονάδερ 5) 
 

 

2. Ο Αλδξέαο  Αλδξεάδεο ην 2007 είρε κεληαίν κηζζό €1.800.  Τν 2008 ν κηζζόο ηνπ        

αλήιζε ζηα €1.890 θαη ην 2009 ζηα €1.980.  Ο δείθηεο ηηκώλ (έηνο βάζεο 2007),  

δηακνξθώζεθε ην  2008 ζηηο 105 κνλάδεο θαη ην 2009  ζηηο 112 κνλάδεο.  Να 

ππνινγίζεηε θαη λα αλαθέξεηε αλ απμήζεθε ή κεηώζεθε ν πξαγκαηηθόο κηζζόο ηνπ 

Αλδξεάδε ην 2008 θαη ην 2009. Να δείμεηε όινπο ηνπο ππνινγηζκνύο  ζαο. 

 (Μονάδερ 5) 
 

3. Με βάζε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ δίλνληαη πην θάησ: 
 

Φνξνινγεηέν  
Δηζόδεκα 

Φνξνινγηθνί 
Σπληειεζηέο 

€ % 

        0 – 19.500 0  

19.501 – 28.000 20  

28.001 – 36.300 25 

36.301 θαη άλσ 30 

 
(α)  Να ππνινγίζεηε ην θόξν εηζνδήκαηνο ηνπ Γ. Γεσξγηάδε κε θνξνινγεηέν    
       εηζόδεκα €45.500 θαη ηνπ Γ. Γεκεηξηάδε κε θνξνινγεηέν εηζόδεκα €35.500. 
       Σρνιηάζηε αλ ν θόξνο εηζνδήκαηνο πνπ πιεξώλνπλ είλαη δίθαηνο.  

(Μονάδερ 5) 
  

(β)  Καη νη δπν αγόξαζαλ από έλα απηνθίλεην αμίαο €18.400 ην θαζέλα,  
       ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ Φόξνπ  Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) 15%. 

 
i. Να ππνινγίζεηε ην πνζό ηνπ ΦΠΑ πνπ πιήξσζε ν θαζέλαο.  

 (Μονάδερ 2) 
 

ii. Με  βάζε ηα δεδνκέλα ηεο εξώηεζεο θαη ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο λα 
απνδείμεηε αλ  ε πην πάλσ θνξνινγία είλαη  πξννδεπηηθή ή αληίζηξνθα 
πξννδεπηηθή σο πξνο ην εηζόδεκα.       
                                                                                                        (Μονάδερ 3) 
  

(ύνολο Μονάδων 20) 
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Δπώηηζη Β 
 
1. Σηνλ πην θάησ πίλαθα δίλνληαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγσγή κηαο 
     βηνκεραληθήο επηρείξεζεο: 
  

Μνλάδεο 
Παξαγσγήο 

Σπλνιηθό 
έζνδν 

€ 

Σηαζεξό 
θόζηνο 

€ 

Μεηαβιεηό 
θόζηνο 

€ 

Σπλνιηθό 
θόζηνο 

€ 

Οξηαθό 
θόζηνο 

€ 

0    250  

1     130 

2    500  

3   350   

4     90 

5    825  

6    995  

7   965   

8     285 

9   1550   

10    2175  

 
Ζ ηηκή πώιεζεο ηνπ πξντόληνο ηεο επηρείξεζεο είλαη €200 θαηά κνλάδα. 

 
Εεηείηαη: 

 
(α)  Να  αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ ζαο ηνλ πην πάλσ πίλαθα θαη λα  

ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  (Γε ρξεηάδεηαη λα δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο.) 
 

(β) Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα λα δείμεηε, ζην ηεηξαγσληζκέλν ραξηί ηνπ 
ηεηξαδίνπ ζαο, ηηο θακπύιεο ηνπ ζπλνιηθνύ εζόδνπ (TR) θαη ηνπ ζπλνιηθνύ 
θόζηνπο (ΤC) θαη λα θαηνλνκάζεηε ηηο πεξηνρέο ηνπ θέξδνπο ή / θαη ηεο δεκηάο. 

 
(γ)  Τη είλαη ην Νεθξό Σεκείν ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ; Υπάξρεη θέξδνο ζην ζεκείν απηό; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Να δείμεηε ζην δηάγξακκά ζαο όζα λεθξά 
ζεκεία ππάξρνπλ.  

 
(δ)   Σηηο πόζεο κνλάδεο αληηζηνηρεί ην άξηζην επίπεδν παξαγσγήο; 

 
(Μονάδερ 17) 

 

2. Να αλαθέξεηε ηα είδε ηνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο θαη λα δώζεηε έλα παξάδεηγκα γηα ην  
θαζέλα. 

(Μονάδερ 3) 
 
 
3. Να αλαθέξεηε ηηο ηέζζεξηο ηδηόηεηεο  πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξώλεη έλα αγαζό γηα λα  
    ρξεζηκνπνηεζεί σο ρξήκα.  Πνηα αγαζά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζηνξηθά σο ρξήκα    
    ζπγθέληξσλαλ θαη ηηο ηέζζεξηο ηδηόηεηεο; 

(Μονάδερ 3) 
 

(ύνολο Μονάδων 23) 
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Δπώηηζη Γ 
 
1. Γίλεηαη ην πην θάησ δηάγξακκα ησλ θακππιώλ Ε1Ε1 θαη Ε2Ε2.  Ζ ηηκή κεηώλεηαη από €25 
     ζε €20 ην θνκκάηη.   
 
                                Z2 
     P (€)          Z1         
                                          
       25                       
 
       20 
                                           Z2                     Z1 
 
 
          
           0                    100  110         140                  Q (θνκκάηηα) 
 

Εεηείηαη: 
 

(α) Να ππνινγίζεηε θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ησλ δύν θακππιώλ 
 όηαλ ε ηηκή κεηώλεηαη από €25 ζε €20. 

 
(β) Να εμεγήζεηε ζε πνηα θαηεγνξία αγαζώλ αλαθέξεηαη ε θάζε θακπύιε. 

(Μονάδερ 6) 
 
 
2. Τν  πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ θακπύιε δήηεζεο ΕΕ θαη ηελ θακπύιε  
     πξνζθνξάο ΠΠ ησλ πνπιεξηθώλ ζε κηα ππνζεηηθή αγνξά, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο  
     εβδνκάδαο: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ε 

Ε 
Π 

Π 

Δ 

P 

Q 0 
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Εεηείηαη: 
 
Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ θαζελόο από ηα πην θάησ 
γεγνλόηα πάλσ ζηελ θακπύιε δήηεζεο ή πξνζθνξάο ή θαη ζηηο δπν θακπύιεο:  
(Γελ είλαη απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκόο γξαθηθήο παξάζηαζεο.) 
 

i. Αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ρνηξηλνύ θξέαηνο.  
ii. Καηαζηξνθή ππνζηαηηθώλ ησλ πνπιεξηθώλ από ζενκελία.   
iii. Μείσζε ησλ ηηκώλ ησλ ηξνθώλ ησλ πνπιεξηθώλ.  
iv. Μείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ θαηαλαισηώλ (ππνζέζηε όηη ηα θνηόπνπια 

ζεσξνύληαη θαηώηεξα αγαζά).        
(Μονάδερ 12) 

 
(ύνολο Μονάδων 18) 

Δπώηηζη Γ 
 
1. Σαο δίλεηαη ν πην θάησ πίλαθαο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο κηαο 

ρώξαο, όπνπ νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο απαζρνινύληαη πιήξσο, απνδνηηθά θαη ε 
ηερλνινγία ζεσξείηαη δεδνκέλε.  

 

Σπλδπαζκνί 
Παξαγσγήο  

Γεσξγηθά  
Πξντόληα 

(ηόλνη) 

Μεραλνινγηθά  
Πξντόληα  
(ηεκάρηα) 

Καηά κνλάδα Κόζηνο Δπθαηξίαο 
θάζε πξόζζεηεο κνλάδαο  

Γεσξγηθώλ  
Πξντόλησλ  
(ζε ηεκάρηα 

κεραλνινγηθώλ 
πξντόλησλ) 

Μεραλνινγηθώλ   
Πξντόλησλ  
(ζε ηόλνπο 
γεσξγηθώλ 
πξντόλησλ) 

Α 0 78   

Β 30 76   

Γ 54 71  2 

Γ ; 61   

Δ 86 45   

Ε 94 25   

Ζ 98 0   

Εεηείηαη: 
 

(α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζην ηεηξάδηό ζαο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά,  
      δείρλνληαο όινπο ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο.      

(Μονάδερ 8) 
(β) Τη ππνδειώλεη ν αξηζκόο 2 ζηε ζηήιε ηνπ θόζηνπο επθαηξίαο ησλ κεραλνινγηθώλ  

  πξντόλησλ;    
(Μονάδερ 2) 

 
2. Οη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο είλαη ζην επίθεληξν ηεο θαζεκεξηλήο επηθαηξόηεηαο. 

 
Εεηείηαη: 

 
(α) Να δείμεηε ζε δηάγξακκα ηελ θακπύιε πνπ δείρλεη ηηο ελαιιαζζόκελεο (δηαδνρηθέο)  

        θάζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ δηαθπκάλζεσλ θαη λα ηνπνζεηήζεηε ζηελ θαηάιιειε ζέζε  
        ηηο νλνκαζίεο ηεο θάζε θάζεο.  
 

(β)  Πνηα θάζε επηθξαηεί ζήκεξα ζηελ Κύπξν;  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
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(γ)  Πνηα κέηξα ελδείθλπηαη λα πάξεη ην θξάηνο ζηε θάζε απηή από πιεπξάο    
   δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο; 

(Μονάδερ 10) 
 

(ύνολο Μονάδων 20) 
Δπώηηζη Δ 

 
1. Σε πξόζθαην δεκνζίεπκα ζηνλ εκεξήζην  Κππξηαθό ηύπν αλαθέξνληαη κεηαμύ  

   άιισλ θαη ηα αθόινπζα:   
 

‘‘Καηά πολύ υελόηερε, φς και 5.000 άηομα, ηες εγγεγραμμένες είναι ε πραγμαηική 
ανεργία ζηον ηόπο μας.  Μολονόηι ο Μάιος έκλειζε με 20.583 άηομα, ζε ζύγκριζε με 
21.633 ηον Απρίλε, οι εκηιμήζεις ηοσ Υποσργείοσ Οικονομικών ανεβάδοσν ηεν 
πραγμαηική ανεργία ηοσ προεγούμενοσ μήνα καηά 5.000 περίποσ άηομα, 
σπολογίδονηάς ηεν ζηοσς 25.690 άνεργοσς.  Ασηό ζεμαίνει όηι ένας ζηοσς ηέζζερις 
άνεργοσς δεν θαίνεηαι ζηα επίζεμα ζηοιτεία ηφν σπερεζιών.  Σηελέτε ηοσ 
Υποσργείοσ Οικονομικών εκηιμούν όηι ε πραγμαηική ανεργία ηον Μάιο ενδέτεηαι να 
ζκαρθαλώζει ζηο 7% από 6,8% ποσ ήηαν ηον Απρίλε.’’ 

 
Αθνύ κειεηήζεηε ην πην πάλσ δεκνζίεπκα λα απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

 
(α)  Πώο νλνκάδεηαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο εγγεγξακκέλεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αλεξγίαο;    

   Γηαηί απηή δε θαίλεηαη ζηα επίζεκα ζηνηρεία ησλ θξαηηθώλ ππεξεζηώλ; 
 

(β)  Κξίλνληαο κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ πνζνζηνύ (7%) ηεο αλεξγίαο ην Μάην:  
 

(i)  πνην είδνο αλεξγίαο επηθξαηεί θπξίσο ζήκεξα ζηελ Κύπξν;  
(ii)  ζε πνηα θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο εκθαλίδεηαη;   
(iii)  πνηνο  είλαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ δεκηνπξγεί απηό ην είδνο ηεο αλεξγίαο θαη  
      κε πνην ηξόπν; 
 

(γ)  Να αλαθέξεηε ηξεηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ε αλεξγία. 
 

(δ)  Να ππνινγίζεηε ην Δξγαηηθό Γπλακηθό ηεο Κύπξνπ θαηά ην κήλα Μάην κε βάζε ηα  
  ζηνηρεία ηνπ πην πάλσ δεκνζηεύκαηνο. 

(Μονάδερ 13) 
 

2. Να αλαθέξεηε θαη λα αλαπηύμεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην Γηεζλέο 
Ννκηζκαηηθό Τακείν βνεζά ηηο  ρώξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλερώο κεγάια ρξέε θαη 
ειιείκκαηα ζην Ηζνδύγην Πιεξσκώλ ηνπο. 

(Μονάδερ 4) 
 

3. Τη πξνβιέπνπλ νη δείθηεο ηνπ Μάαζηξηρη γηα ην δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα θαη ην δεκόζην  
 ρξένο;               

 (Μονάδερ 2) 
  

(ύνολο Μονάδων 19) 
 

 (ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΩΝ 100) 
 

-------------------Τ Ε Λ Ο Σ----------------- 


