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ΘΔΜΑ Α
Α1.
Α) Σ
Β) Λ
Γ) Σ
Γ) Σ
Δ) Λ
Α2.
1) γ
2) α
3) β
4) ζη
5) δ

ΘΔΜΑ Β
Β1
Οη ζπληειεζηέο παξαγσγήο είλαη νη παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνξηζκέλε πνζόηεηα θαη
ζπλδηαδόκελνη ζπληεινύλ ζηελ παξαγσγή δηαθόξσλ πξνηόλησλ. Οη ζπληειεζηέο γεσξγηθήο παξαγσγήο
είλαη ε εξγαζία,ην θεθάιαην θαη ην έδαθνο. Ωο ηδηαίηεξνο ζπληειεζηήο παξαγσγήο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε
εξγαζία δηεύζπλζεο ηεο επηρείξεζεο.
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Β2
Ωο πξνο ηε κνεθή θαηαλάισζεο ηα γεσξγηθά πξνηόληα δηαθξίλνληαη ζε:
Νσπά πξνηόληα, παξαδείγκαηα: θξνύηα, ιαραληθά, απγά
Μεηαπνηεκέλα πξνηόληα, παξαδείγκαηα: δάραξε, θξαζί, ςσκί

Β3
Τν ζύλνιν ησλ πεξνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κηαο γεσξγηθήο επηρείξεζεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο
αλεμάξηεηα από ηελ πξνέιεπζε ηνπο ή ην ηξόπν απόθηεζεο ηνπο απνηειεί ην ελεξγεηηθό ηεο. Σην
ελεξγεηηθό πεξηιακβάλνληαη: ην έδαθνο, νη εγγεηεο βειηηώζεηο, δηάθνξεο θαηαζθεπέο, κόληκεο θπηείεο,
παξαγσγηθά αγξνηηθά δώα, ηα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία θαη ν ινηπόο εμνπιηζκόο, νη πξνθαηαβνιέο
θαιιηέξγεηαο ή εθηξνθήο, ε εξηεκέλε ζνδεηα, νη πξνκήζεηεο, ηα απνζέκαηα πξώησλ πιώλ θαη πξνηόλησλ, νη
πηζηώζεηο ζηνπο πειάηεο θαη ηα δηαζέζηκα κεηξεηά.
Η ζρέζε είλαη:
Δλεξγεηηθό = Καζαξή Πεξηνπζία + Υπνρξεώζεηο

ΘΔΜΑ Γ
Γ1
Μέιε ηνπ αγξνηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ, κπνξνύλ λα γίλνπλ:
Φπζηθά πξόζσπα, πνπ έρνπλ πιήξε ηθαλόηεηα γηα δηαθαηνπξαμία θαη αζρνινύληαη ζε νπνηνδήπνηε
θιάδν ή δξαζηεξηόηεηα ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Ννκηθά πξόζσπα, πνπ έρνπλ σο ζθνπό ηελ άζθεζε επηρείξεζεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, εθόζνλ
πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθό ε ζπκκεηνρή λνκηθώλ πξνζώπσλ.
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Γ2
Τα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο είλαη:
Η κεγάιε ειηθία ησλ αξρεγώλ ησλ ειιεληθώλ γεσξγηθώλ επηρεηξήζεσλ
Τν ρακειό εθπαηδεπηηθό θαη κνξθσηηθό επίπεδν ηνλ ειιελσλ αξρεγώλ αγξνηηθώλ επηρεηξήζεσλ
θαζώο θαη ην ρακειό επίπεδν επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
Τα παξαπάλσ πξνβιήκαηα έρνπλ σο απνηέιεζκα:
Τελ αδπλακία επηινγήο θεξδνθόξσλ θιάδσλ παξαγσγήο
Τελ εκκνλή ζε παξσρεκέλεο ηερληθέο, θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη ζπλήζεηεο, πνπ πεγάδνπλαπό ηα
ήζε θαη ηα έζηκα θάζε πεξηνρήο
Τελ απόθηεζε κε ηθαλνπνηεηηθνύ εηζνδήκαηνο

Γ3
Οη κνξθέο αγνξάο θαηαηάζζνληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο:
Πιήξεο ή ειεύζεξνο αληαγσληζκόο
Μνλνπώιην
Μνλνπσιηαθόο αληαγσληζκόο
Οιηγνπώιην
Οη ηειεπηαίεο ηξεηο κνξθέο αγνξάο νλνκάδνληαη αηειείο κνξθέο, θαζώο νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα
επεξεάζνπλ πιήξσο ή κεξηθώο ηηο ηηκέο ηνπ πξνηόληνο.

ΘΔΜΑ Γ
Γ1
Γεδνκέλνπ ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά ζα αλέπηπζζα γεσξγηθή
εκεηάιεπζε, πνπ ζε αληίζεζε κε ηε γεσξγηθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξν θεθαιαηνπρηθό εμνπιηζκό
θαη ζηεξίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηελ εξγαζία ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παξαγσγνύ.
Τν θέξδνο ηεο επηρείξεζεο ππνινγίδεηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ παξαγσγηθώλ δαπαλώλ ηεο
γεσξγηθήο επηρείξεζεο από ηελ αθαζάξηζηε πξόζνδν ηεο επηρείξεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηηο
αθαζάξηζηεο πξνζόδνπ ηεο επηρείξεζεο από ηηο παξαγσγηθέο δαπάλεο είλαη ζεηηθόο αξηζκόο,
ραξαθηεξίδεηαη σο θέξδνο, ελώ αλ είλαη αξλεηηθόο ραξαθηεξίδεηαη σο δεκία.
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Γ2
Ο πίλαθαο απηόο πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηεο απνγξαθήο.
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θαηαζθεπώλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο ή αλαθαηαζθεπήο.
Σε απηή ηε κέζνδν ε αεθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο, βαζίδεηαη ζην θόζηνο ηνπο, δειαδή ηηο δαπάλεο πνπ
γίλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θάζε πεξνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. Αλ ε εθηίκεζε γίλεη όηαλ επηθξαηεί νηθνλνκηθή
ζηαζεξόηεηα ε αμία κεηώλεηαη θαηά ην πνζνζηό ηεο θζνξάο πνπ κπνξεί λα έρεη πξνθιεζεί. Όηαλ δελ
ππάξρεη νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο αλαθαηαζθεπήο, δειαδή ν ππνινγηζκόο όισλ ησλ
δαπαλώλ κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο εθηίκεζεο. Πέξα από ηηο δαπάλεο θαηαζθεπήο
ζπλππνινγίδεηαη θαη ν ηόθνο ηνπο θαη κάιηζηα αλαηνθηδόκελνο.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ εδάθνπο, ησλ αγξνηηθώλ παξαγσγηθώλ δώσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ,
ιηπαζκάησλ, ζπόξσλ θαη θαξκάθσλ θαη απαηηήζεσλ από πειάηεο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηξέρνπζαο
ηηκήο αγνξάο θαη πώιεζεο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο δηακνξθνύκελεο ηηκέο ηεο αγνξάο θαη πώιεζεο ηνπο
βά;ζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Πξνππνζέηεη κεγάιν αξηζκν αγνξαπσιεζηώλ κε νκνηγελή
ραξαθηεξηζηηθά
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ εδάθνπο αιιά θαη ησλ πνιπεηώλ θπηεηώλ ζε πιήξε παξαγσγηθή αλάπηπμε
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο θεθαιαηνπόίεζεο ηεο πξνζόδνπ, νπνπ γίλεηαη αλαγσγή ηνπ νηθνλνκηθνύ
απνηειέζκαηνο ζηε πεγή πνπ ην δηακόξθσζε, έηζη γηα ηελ αμία ηνπ εδάθνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε έγγεηνο
πξόζδνο. Σηελ απιή ηεο κνξθή ε παξαγσγηθή αμία ελόο πεξνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηζνύηαη κε ην πειίθν ηεο
θαζαξήο εηήζηαο θαζαξήο πξνζόδνπ δηαηξεκέλεο κε ην επηηόθην πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά.

τολιασμός θεμάτων : Τα ζέκαηα ήηαλ θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο, γηα πνιύ θαιά δηαβαζκέλνπο
καζεηέο.

Δπιμέλεια απαντήσεων
Κακηλαξίδεο Ίθαξνο – Διεπζέξηνο
M. sc. Γεσπόλνο Γ.Π.Α.
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