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ΘΕΜΑ Β
Β1. α. Οι συντελεστές παραγωγής είναι εκείνοι οι παράγοντες που βρίσκονται σε
περιορισµένη ποσότητα και, συνδυαζόµενοι, συντελούν στην παραγωγή των
διαφόρων προϊόντων.
β. Ο βαθµός συµµετοχής τους ρυθµίζεται από τον επιχειρηµατία - παραγωγό.
γ. Οι συντελεστές της γεωργικής παραγωγής είναι η εργασία, το κεφάλαιο και το
έδαφος.
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Β2. Η ταξινόµηση των παραγωγικών δαπανών γίνεται συνήθως κατά βασικούς
συντελεστές παραγωγής. Επίσης, γίνεται διάκριση σε σταθερές και µεταβλητές
δαπάνες, καθώς και σε καταβαλλόµενες και µη καταβαλλόµενες δαπάνες.

Β3. α. Τα βασικά και κύρια λογιστικά βιβλία είναι το Βιβλίο Απογραφής, το
Ηµερολόγιο, το Καθολικό, το Βιβλίο Αποθήκης και το Βιβλίο Ταµείου.
β. Το Καθολικό είναι το σηµαντικότερο χρησιµοποιούµενο λογιστικό βιβλίο, αφού
τα στοιχεία που εγγράφονται σε αυτό επιτρέπουν όχι µόνο τη λεπτοµερή
οικονοµική ανάλυση των κλάδων εκµετάλλευσης, καθώς και τις µεταβολές των
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, αλλά και τον υπολογισµό του
οικονοµικού αποτελέσµατος.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τη διάκριση των υλικών γεωργικών
προϊόντων σε κατηγορίες είναι:
•

η προέλευσή τους

•

ο τρόπος παραγωγής τους

•

ο βαθµός ανθεκτικότητας τους

•

η µορφή κατανάλωσης τους

•

ο φορέας µεταποίησης τους.
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Γ2. α. Η «ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή» µετράει την «αντίδραση»
της ζητούµενης ποσότητας στις µεταβολές της τιµής.
β. Ελαστικότητα της ζήτησης: (e) = %ΔQD / %∆P
όπου: %ΔQD = ποσοστιαία µεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα
%∆P = ποσοστιαία µεταβολή στην τιµή

Γ3. α. Ακαθάριστη πρόσοδος επιχείρησης ονοµάζεται η συνολική αξία όλων των
τελικών προϊόντων που παράγονται σε µια γεωργική επιχείρηση στη διάρκεια
ορισµένης

χρονικής

συµπεριλαµβανοµένων

περιόδου
και

τυχόν

(ηµερολογιακό

ή

γεωργικό

αποζηµιώσεων

και

επιδοτήσεων

έτος),
της

παραγωγής.
β. Τελικά προϊόντα ονοµάζονται τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται από τους
λεγόµενους «τελικούς ή κύριους» κλάδους παραγωγής και διατίθενται εκτός της
γεωργικής επιχείρησης, δηλαδή πωλούνται ή καταναλώνονται από τον ιδιοκτήτη
της επιχείρησης.
Ενδιάµεσα προϊόντα, ονοµάζονται τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται από
τους «ενδιάµεσους ή βοηθητικούς» κλάδους παραγωγής και χρησιµοποιούνται
από τους τελικούς κλάδους ως συντελεστές παραγωγής.
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ΘΕΜΑ Δ.
Δ1. α. 1. Αµοιβή οικογενειακής εργασίας → Σταθερές δαπάνες
2. Αµοιβή εργασίας εποχικών εργατών → Μεταβλητές δαπάνες
3. Ενοίκιο εδάφους → Σταθερές δαπάνες
4. Απόσβεση κεφαλαίων (αποθήκης και γεωργικών εργαλείων) → Σταθερές
δαπάνες
5. Συντήρηση κεφαλαίων (αποθήκης και γεωργικών εργαλείων) →
Σταθερές δαπάνες
6. Αξία αναλώσιµων υλικών (λιπάσµατα, φυτοφάρµακα) → Μεταβλητές
δαπάνες.
β. Μεταβλητές δαπάνες ονοµάζονται οι δαπάνες που µπορούν να µειωθούν σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα, από τον παραγωγό, για να αυξηθούν τα κέρδη της
επιχείρησης, και µάλιστα χωρίς να χρειαστεί σηµαντικής έκτασης αναδιοργάνωση
της επιχείρησης.
γ. Τη γεωργική εκµετάλλευση διευθύνει ο ιδιοκτήτης παραγωγός, ο οποίος όµως,
τις περισσότερες φορές, προσφέρει και χειρωνακτική εργασία.
δ. Στην απλογραφική µέθοδο, το οικονοµικό αποτέλεσµα της επιχείρησης αφορά
το σύνολό της και διαπιστώνεται µεταξύ δύο απογραφών. Λόγω της απλότητάς
της, αρµόζει στις πολύ µικρές γεωργικές επιχειρήσεις (γεωργικές εκµεταλλεύσεις
οικογενειακής µορφής).
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Δ2.

α. Πολλοί παράγοντες είναι δυνατό να επηρεάσουν την ελαστικότητα

ζήτησης σε σχέση µε την τιµή ενός προϊόντος. Οι κυριότεροι είναι οι ακόλουθοι:
•

Η διαθεσιµότητα υποκατάστατων προϊόντων.

•

Το ποσοστό του εισοδήµατος που δαπανάται στο προϊόν.

•

Ο αριθµός χρήσεων του προϊόντος.

•

Η αναγκαιότητα του προϊόντος.

•

Η εξάρτηση και η συνήθεια.

•

Ο χρονικός ορίζοντας.

Οι μαθητές μπορούν να αναφέρουν οποιεσδήποτε 4 (τέσσερις) από τις παραπάνω
μεταβλητές.
β. Μεταβολή στη ζήτηση ενός αγαθού προέρχεται από τη µεταβολή τουλάχιστον
µιας από τις «συνθήκες» ή «παραµέτρους» της ζήτησης, οι οποίες είναι:
•

Οι µεταβολές στο διαθέσιµο εισόδηµα.

•

Οι µεταβολές στις τιµές των υποκατάστατων προϊόντων.

•

Οι µεταβολές στις τιµές των συµπληρωµατικών προϊόντων.

•

Οι µεταβολές στον καιρό ή στην εποχή.

•

Οι µεταβολές στις προτιµήσεις των καταναλωτών.

•

Οι µεταβολές στον πληθυσµό και στη διάρθρωσή του, κατά ηλικία και
φύλο.

•

Η ύπαρξη καταναλωτικής πίστης.

•

Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την κίνηση των τιµών.

Οι μαθητές μπορούν να αναφέρουν οποιουσδήποτε 4 (τέσσερις) από τους
παραπάνω παράγοντες.
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γ. Από τις συνήθως χρησιµοποιούµενες µεθόδους εκτίµησης των περιουσιακών
στοιχείων µιας γεωργικής επιχείρησης οι επικρατέστερες είναι:
i) η µέθοδος του κόστους κατασκευής ή αντικατάστασης,
ii) η µέθοδος της τρέχουσας τιµής αγοράς και πώλησης και
iii)η µέθοδος της κεφαλαιοποίησης της προσόδου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικονοµική σταθερότητα εφαρµόζεται η µέθοδος
του κόστους ανακατασκευής, δηλαδή του υπολογισµού όλων των δαπανών µε
βάση τις οικονοµικές συνθήκες της εποχής εκτίµησης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καβρουλάκη Κατερίνα
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