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ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.
α. Εάν η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης μεταξύ
δύο αγαθών είναι θετική, τότε τα δύο αυτά αγαθά
είναι υποκατάστατα (ανταγωνιστικά).
β. Η τιμή ισορροπίας είναι η μόνη τιμή στην οποία η
ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς.
γ. Αποτελεσματική ζήτηση είναι η επιθυμία για την
απόκτηση
ενός
συγκεκριμένου
προϊόντος
με
ταυτόχρονη χρηματική καταβολή για την πληρωμή
του προϊόντος αυτού.
δ. Ο ισολογισμός δείχνει την οικονομική κατάσταση της
επιχείρησης σε ορισμένη χρονική στιγμή (συνήθως
στη λήξη της λογιστικής χρήσης).
ε.

Οι ατομικές γεωργικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά στον τριτογενή τομέα
παραγωγής.
Μονάδες 15
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A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5
από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ,
δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.
Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα
περισσέψει.
1.
2.
3.
4.
5.

ΣΤΗΛΗ Α
Ρευστότητα
Γεωργικό οικογενειακό
εισόδημα
Ακαθάριστο κέρδος
Πρόσοδος καθαρής
περιουσίας
Αποδοτικότητα ιδίου
κεφαλαίου

α.
β.

ΣΤΗΛΗ Β
Πρόσοδος καθαρής περιουσίας +
αμοιβή οικογενειακής εργασίας
Σταθερές δαπάνες + κέρδος

γ.
δ.

Κέρδος + Αποσβέσεις

ε.

Τόκοι + ενοίκιο

στ.

(Καθαρή πρόσοδος επιχείρησης) –
(Τόκοι ξένου κεφαλαίου και ενοίκιο
ξένου εδάφους)

Πρόσοδος καθαρής περιουσίας
Μέσο επενδυµένο ίδιο κεφάλαιο

100

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β
Β1. Τι είναι ο συντελεστής παραγωγής; (μον. 3)
Ποιοι είναι οι συντελεστές της γεωργικής παραγωγής; (μον. 4)
Μονάδες 7
Β2. Να αναφέρετε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα
γεωργικά προϊόντα ως προς τη μορφή κατανάλωσής τους
(μον. 4). Να αναφέρετε τρία (3) παραδείγματα για
καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες (μον. 6).
Μονάδες 10
Β3. Τι είναι (μον. 2) και τι περιλαμβάνει (μον. 3) το
ενεργητικό της γεωργικής επιχείρησης;
Ποια σχέση συνδέει το ενεργητικό με την καθαρή
περιουσία
και
τις
υποχρεώσεις
μιας
γεωργικής
επιχείρησης; (μον.3)
Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να αναφέρετε ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη ενός
αγροτικού
συνεταιρισμού,
περιγράφοντας
και
τα
χαρακτηριστικά τους.
Μονάδες 6
Γ2. Να αναφέρετε τα κοινωνικά προβλήματα της ελληνικής
γεωργίας (μον. 4) και τα αποτελέσματα που προκαλούν
(μον. 6).
Μονάδες 10
Γ3. Ποιες είναι οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται
συνήθως οι μορφές αγοράς; (μον. 4)
Ποιες μορφές αγοράς ονομάζονται «ατελείς» (μον. 3) και
γιατί (μον. 2);
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ ∆
∆1. Στην εποχή μας προτείνεται ως μια διέξοδος στην
οικονομική κρίση η ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων
και επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα
χρησιμοποίησης ξένων κεφαλαίων και αμειβόμενης εργασίας
τρίτων, να δικαιολογήσετε τη μορφή της αγροτικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναπτύσσατε (μον.
3). Αφού αναφέρετε τον τρόπο υπολογισμού του κέρδους
(μον. 3), να προσδιορίσετε σε ποια περίπτωση η αγροτική
δραστηριότητά σας θα καταγράψει κέρδος και σε ποια
ζημία (μον. 4).
Μονάδες 10
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∆2. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει καταγραφές της αξίας
των περιουσιακών στοιχείων μιας γεωργικής επιχείρησης:
Περιουσιακά στοιχεία
Έδαφος
Κατασκευές
Αγροτικά παραγωγικά ζώα
Μηχανήματα και εργαλεία
Λιπάσματα, σπόροι, φάρμακα
Απαιτήσεις από πελάτες
Πολυετείς φυτείες σε πλήρη παραγωγική ανάπτυξη

Αξία (σε ευρώ)
146.700
8.800
20.500

58.700
4.400
10.000
160.000

Σε ποιο λογιστικό βιβλίο της γεωργικής επιχείρησης
περιλαμβάνεται ο πίνακας αυτός; (μον.3)
Προκειμένου να εκτιμηθούν τα αναγραφόμενα περιουσιακά
στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, να περιγράψετε συνοπτικά
τις
χρησιμοποιούμενες
μεθόδους
εκτίμησης
των
περιουσιακών στοιχείων των γεωργικών επιχειρήσεων (μον.
12).
Μονάδες 15
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με μπλε
ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

