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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

 
 
Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 1 Ιουλίου 2004 
                                                  7.30 π.µ. – 10.00 π.µ.  
 
 
Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες  
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ: 
 

• Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. 
• Οι απαντήσεις να είναι σαφείς, ακριβείς και περιεκτικές.  
• ΄Ολοι οι υπολογισµοί να γίνονται στο τετράδιο των απαντήσεών 

σας. 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ Α 
 
Αφού διαβάσετε το  πιο κάτω απόσπασµα που δηµοσιεύτηκε στον ηµερήσιο 
τύπο, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 
 
 

Αυξήσεις στις τιµές του τσιµέντου κατά 10% 
 

Κατά £3 ακριβότερα πωλείται από σήµερα στην αγορά το τσιµέντο, 
µετά την ελευθεροποίηση της τιµής πώλησής του.  Το τσιµέντο ήταν το 
τελευταίο εµπόρευµα στον κατάλογο των ελεγχόµενων εµπορευµάτων 
µε βάση το σχετικό νόµο. 
 
Η τιµή πώλησης του τσιµέντου µέχρι την ελευθεροποίηση είχε 
καθοριστεί στις £30 τον τόνο, ενώ σήµερα στην ελεύθερη πια αγορά 
πωλείται στις £33 τον τόνο.   
 
Η ελευθεροποίηση της αγοράς θα εξαλείψει τις ελλείψεις τσιµέντου που 
παρουσιάζονταν συχνά στην αγορά. 
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(α) Πώς ονοµάζεται η τιµή των £30 και πώς η τιµή των £33;  
(Μονάδες 2) 

(β)   ∆ίδεται το πιο κάτω υποθετικό διάγραµµα προσφοράς και ζήτησης 
τσιµέντου στην Κύπρο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Αφού αντιγράψετε το πιο πάνω διάγραµµα στο τετράδιο των απαντήσεών 

σας (όχι στο τετραγωνισµένο χαρτί), να σηµειώσετε σ΄ αυτό τις τιµές πριν 
και µετά την ελευθεροποίηση. 

(Μονάδες 4) 
(γ) Να δείξετε στον οριζόντιο άξονα του διαγράµµατός σας το έλλειµµα 

προσφοράς στην τιµή των £30. 
(Μονάδες 2) 

(δ) Αν οι αγοραστές αναµένουν περαιτέρω αύξηση της τιµής του τσιµέντου, να 
δείξετε στο διάγραµµά σας το νέο σηµείο ισορροπίας (E2) και να 
αναφέρετε πώς θα µεταβληθεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. 

(Μονάδες 4) 
(ε) Αν υποθέσουµε ότι δηµιουργείται σε λιµάνι της Κύπρου η αναγκαία 

τεχνική υποδοµή που να επιτρέπει την εισαγωγή µεγάλων ποσοτήτων 
τσιµέντου από το εξωτερικό, να δείξετε στο ίδιο διάγραµµα, µε βάση τις 
αρχικές καµπύλες προσφοράς και ζήτησης, το νέο σηµείο ισορροπίας (Ε3). 

(Μονάδες 4) 
(στ) Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία του κόστους παραγωγής του 

τσιµέντου είναι η τιµή του πετρελαίου.  Να εξηγήσετε πώς η πρόσφατη 
άνοδος της τιµής του πετρελαίου µεταβάλλει την καµπύλη προσφοράς και 
γιατί.  (Να µη δείξετε τη µεταβολή στο διάγραµµά σας.)  

(Μονάδες 4) 
Σύνολο Μονάδων 20 

 
 
 
 

Ποσότητα (τόνοι) 

Τιµή (£) 

Ε1 

Π Ζ 

Ζ Π 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Β 
 
Ο πιο κάτω πίνακας αναφέρεται σε µια ανταγωνιστική βιοµηχανική επιχείρηση που 
παράγει και πωλεί τα προϊόντα της στην τιµή των £15. 
 
Μονάδες 

Παραγωγής 
 

(Q) 
 

Σταθερό 
Κόστος 

 
(FC) 

Μεταβλητό 
Κόστος 

 
(VC) 

Συνολικό 
Κόστος 

 
(ΤC) 

Οριακό 
Κόστος 

 
(MC) 

Συνολικά 
Έσοδα 

 
(ΤR) 

Κέρδος 
ή Ζηµιά

0 ; ; ; ; ; ; 
1 ; ; 40 10 ; ; 
2 ; 18 ; ; ; ; 
3 ; ; ; 6 ; ; 
4 ; ; ; 18 ; ; 
5 ; ; 105 ; ; ; 

 
 
 
Ζητείται: 
 
(α) Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον πιο πάνω πίνακα 

και να το συµπληρώσετε. (∆ε χρειάζεται να δείξετε τους υπολογισµούς 
σας.) 

(Μονάδες 7,5) 
(β) Στο τετραγωνισµένο χαρτί του τετραδίου σας, να δείξετε τις καµπύλες του 

συνολικού εσόδου (ΤR) και του συνολικού κόστους (TC) και να σκιάσετε 
την περιοχή του Κέρδους ή της Ζηµιάς. 

(Μονάδες 7) 
(γ) Να δείξετε στο διάγραµµά σας το Άριστο Επίπεδο Παραγωγής. 

(Μονάδες 2) 
(δ) Στις πόσες µονάδες βρίσκεται το Τεχνικά Άριστο Επίπεδο Παραγωγής της 

επιχείρησης και γιατί.  Να δείξετε τους υπολογισµούς σας. 
(Μονάδες 3,5) 

Σύνολο Μονάδων 20 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Γ 
 
 
1. (α) Τι είναι o στασιµοπληθωρισµός και γιατί είναι δύσκολη η καταπολέµησή 

του; 
(Μονάδες 4) 

    (β) Τι δείχνει η Καµπύλη Phillips; 
(Μονάδες 2) 

    (γ)  Πώς αντιµετωπίζεται ο στασιµοπληθωρισµός βραχυχρόνια και πώς 
µακροχρόνια; 

(Μονάδες 6) 
 
2. Όταν µια χώρα αντιµετωπίζει πρόβληµα ανεργίας η Κεντρική Τράπεζα 

εφαρµόζει µέτρα νοµισµατικής πολιτικής.   
Ποια είναι τα µέτρα αυτά και πώς βοηθούν στην επίλυση του 
προβλήµατος; 

(Μονάδες 6) 
Σύνολο Μονάδων 18 

 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ∆ 
 
1. Ο ∆. Φωτιάδης, µε εισόδηµα £12.000, αγοράζει αυτοκίνητο αξίας £8.000 

και ο Κ. Χρηστίδης, µε εισόδηµα £40.000 αγοράζει αυτοκίνητο αξίας 
£20.000.  Αν και οι δύο πληρώνουν Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) 
15%, να υπολογίσετε το ποσοστό του φόρου στο εισόδηµα του καθενός 
και να το σχολιάσετε. 

(Μονάδες 6) 
 
2. ∆ίδονται τα πιο κάτω υποθετικά στοιχεία για µια χώρα: 

 £ εκ  
 
Εισαγωγές αγαθών  

 
1.500 

Έσοδα από τουρισµό 1.200 
Εξυπηρέτηση εξωτερικού δηµόσιου χρέους  400 
Εξαγωγές αγαθών 800 
Επενδύσεις κατοίκων σε άλλες χώρες  250 
Εµβάσµατα από το εξωτερικό  200 
∆άνεια από το εξωτερικό 350 
Έξοδα φοιτητών στο εξωτερικό 200 
Μερίσµατα από επενδύσεις στο εξωτερικό  100 
Σύναψη δανείου της Κυβέρνησης από 
το Τ.Κ.Α. (Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

 
180 
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Ζητείται: 
 
(α) Να υπολογίσετε το υπόλοιπο του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και 

το υπόλοιπο του Ισοζυγίου Πληρωµών. 
 Να δείξετε τους υπολογισµούς σας. 

(Μονάδες 7) 
 
(β) Να αναφέρετε τρεις περιπτώσεις που µπορεί να χρησιµοποιηθεί το 

πλεόνασµα του Ισοζυγίου Πληρωµών. 
(Μονάδες 1,5) 

 
(γ) Τι είναι η Εξυπηρέτηση του ∆ηµόσιου Χρέους και ποια είναι η σχέση της 

µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό; 
(Μονάδες 1,5) 

 
 
 
3.(α) Τι καλείται υποτίµηση του νοµίσµατος µιας χώρας; 

(Μονάδες 2) 
   (β)(i) Αν υποθέσουµε ότι η αγγλική κυβέρνηση υποτιµά το νόµισµά της κατά    
            10%, να αναφέρετε δύο θετικές επιπτώσεις που θα έχει η υποτίµηση της    
            αγγλικής λίρας στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Αγγλίας. 

  (Μονάδες 2) 
       (ii) Να αναφέρετε  δύο µειονεκτήµατα της υποτίµησης για τη χώρα που   

  υποτιµά το νόµισµά της. 
(Μονάδες 2) 

Σύνολο Μονάδων 22 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Ε 
 
∆ίδονται τα πιο κάτω στοιχεία: 
 
 £ εκ  
Κατανάλωση νοικοκυριών 500
Μεταβιβαστικές πληρωµές  30
Ιδιοκατανάλωση παραγωγών  20
Τρέχουσες κρατικές δαπάνες 400
Ακαθάριστες επενδύσεις επιχειρήσεων σε Πάγια 600
∆απάνες ιδιωτών για νέες κατοικίες 130
Αυτοεπένδυση επιχειρήσεων 50
Κρατικές δαπάνες για έργα υποδοµής 370
Εξαγωγές 
Εισαγωγές 
Αποσβέσεις 
Καθαρό εισόδηµα από το εξωτερικό 
Έµµεσοι Φόροι µείον επιδοτήσεις  
Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη σε Τιµές Αγοράς  

120
270
150
100
75

1.850
 
 
Ζητείται: 
 
(α)(i) Η µεταβολή των αποθεµάτων του έτους. 
 Να δείξετε τους υπολογισµούς σας. 

 (Μονάδες 10) 
 
    (ii) Η Καθαρή Εθνική ∆απάνη σε Τιµές Συντελεστών. 

(Μονάδες 6) 
 
(β)(i) Γιατί οι µεταβιβαστικές πληρωµές δεν υπολογίζονται στο εθνικό εισόδηµα 

ενώ υπολογίζονται στο προσωπικό εισόδηµα; 
(Μονάδες 2) 

    (ii) Τα κέρδη των ξένων επιχειρήσεων που απασχολούνται στην Κύπρο 
περιλαµβάνονται στο εθνικό εισόδηµα ή στο εγχώριο εισόδηµα και γιατί; 

(Μονάδες 2) 
Σύνολο Μονάδων 20 

 
 
 
 

-----------------------ΤΕΛΟΣ----------------------- 
 


