ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ KAI ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

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. Οι μετοχές των ανωνύμων συνεταιριστικών εταιρειών
είναι πάντοτε ανώνυμες.
β. Με την ελεύθερη ανάπτυξη του εμπορίου σήμερα, ο
ρόλος της γεωργίας στις αναπτυγμένες οικονομίες
μετατοπίζεται από την ποσότητα των παραγόμενων
προϊόντων στην ποιότητα.
γ. Το φαινόμενο της εποχικά άνισης κατανομής των
απαιτούμενων ωρών εργασίας παρουσιάζεται ιδιαίτερα
στη φυτική παραγωγή.
δ. Κατά την εσωτερική απογραφή γίνεται απευθείας
καταμέτρηση όλων των περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης.
ε.

Μια από τις επιλογές του μονοπωλητή είναι να
καθορίσει την προσφορά του προϊόντος και να αφήσει
τη ζήτηση να καθορίσει την τιμή του προϊόντος.
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από
τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της
στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι
ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.
1.
2.
3.
4.

ΣΤΗΛΗ Α
Κέρδος γεωργικής
α.
επιχείρησης
Ακαθάριστο κέρδος
β.
γεωργικής επιχείρησης
Καθαρή πρόσοδος
γ.
γεωργικής επιχείρησης
Πρόσοδος καθαρής
δ.
περιουσίας γεωργικής
επιχείρησης
ε.

ΣΤΗΛΗ Β
Ακαθάριστη πρόσοδος – Μεταβλητές
δαπάνες
Τόκοι ίδιου κεφαλαίου + Μη
καταβαλλόμενο ενοίκιο ιδιόκτητου εδάφους
+ Κέρδος
Κέρδος + Αποσβέσεις
Ακαθάριστη πρόσοδος – Σύνολο
παραγωγικών δαπανών
Ακαθάριστη πρόσοδος – (Παραγωγικές
δαπάνες – Τόκοι – Ενοίκιο)

(Σημείωση: Τα +, – στη στήλη Β συμβολίζουν αριθμητικές πράξεις)
Μονάδες 8
Α3. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί
στη σωστή απάντηση στην παρακάτω ερώτηση:
Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για δύο υποκατάστατα
αγαθά;
α. Λέγονται και συμπληρωματικά.
β. Μια αύξηση στην τιμή του ενός αγαθού οδηγεί σε μείωση
της ζητούμενης ποσότητας του άλλου αγαθού.
γ. Η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης του ενός ως
προς την τιμή του άλλου είναι θετική.
Μονάδες 2
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Να αναφέρετε τα εγγειοδιαρθρωτικά προβλήματα της
ελληνικής
γεωργίας
(μον. 8).
Ποιες
δυσκολίες
δημιουργούνται από τα προβλήματα αυτά (μον. 2) και ποια
τα αποτελέσματα των δυσκολιών αυτών; (μον. 2)
Μονάδες 12
Β2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις κατηγορίες στις οποίες
διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα ως προς τον φορέα
μεταποίησής τους.
Μονάδες 6
Β3. α. Τι είναι η συνεταιριστική μερίδα (μον. 2);
β. Πού ορίζεται το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας
(μον. 1) και ποιοι παράγοντες το καθορίζουν (μον. 2);
γ. Ποιο όργανο διοίκησης του αγροτικού συνεταιρισμού
αποφασίζει
για
τη
μεταβολή
της
αξίας
της
συνεταιριστικής μερίδας; (μον. 2)
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Πώς διακρίνονται οι συντελεστές παραγωγής ανάλογα με το
βαθμό χρησιμοποίησής τους (μον. 6); Να αναφέρετε ένα (1)
παράδειγμα σε κάθε περίπτωση. (μον. 3)
Μονάδες 9
Γ2. Τι ορίζεται ως διευθυντική εργασία ή
(management) της επιχείρησης (μον. 4); Ποιος
διευθυντική εργασία σε μικρού μεγέθους
επιχειρήσεις (μον. 2) και ποιος σε μεγάλες
επιχειρήσεις (μον. 2);

διεύθυνση
παρέχει τη
γεωργικές
γεωργικές
Μονάδες 8

Γ3. Οι καταναλωτές έχουν ως σκοπό να μεγιστοποιούν τη
συνολική χρησιμότητα αγαθών. Να περιγράψετε πότε
επιτυγχάνεται ο άριστος συνδυασμός (ισορροπία του
καταναλωτή) μεταξύ δύο αγαθών Α και Β (μον. 4). Ποια
σχέση ισχύει, όταν συμβαίνει αυτό (μον. 4);
Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ ∆
∆1. Είστε εκτιμητής περιουσιακών στοιχείων γεωργικών
επιχειρήσεων. Καλείστε να εκτιμήσετε τα περιουσιακά
στοιχεία μιας μεγάλου μεγέθους γεωργικής επιχείρησης, της
οποίας η κύρια καλλιέργεια είναι οι πολυετείς φυτείες που
δεν βρίσκονται σε πλήρη παραγωγική ανάπτυξη.
α. Να ονομάσετε (μον. 2) και να περιγράψετε (μον. 3) τη
μέθοδο εκτίμησης που θα χρησιμοποιήσετε, με δεδομένο
ότι δεν υπάρχει οικονομική σταθερότητα.
β. Τι επιπλέον πρέπει να συνυπολογίσετε στη συγκεκριμένη
μέθοδο εκτίμησης; (μον. 4)
γ. Η παραπάνω επιχείρηση χρησιμοποιεί μόνιμους και
εποχικούς εργάτες και δανεικά κεφάλαια. Ποιοι είναι οι
οικονομικοί δείκτες που ενδιαφέρουν περισσότερο τη
συγκεκριμένη επιχείρηση; (μον. 4)
Μονάδες 13
∆2. Μια
γεωργική
επιχείρηση
εκτρέφει
κοτόπουλα
κρεατοπαραγωγής από το 2003. Η ίδια διαθέτει σφαγεία,
τυποποιεί και συσκευάζει τα τελικά της προϊόντα.
α. Σε ποιους τομείς παραγωγής δραστηριοποιείται η
συγκεκριμένη επιχείρηση; (μον. 2) Λαμβάνοντας υπόψη
την απάντησή σας, να χαρακτηρίσετε την επιχείρηση
αυτή. (μον. 1)
β. Στον ισολογισμό της επιχείρησης, που έγινε στις
31/12/2008 (τέλος λογιστικής χρήσης), η επιχείρηση είχε
σύνολο ενεργητικού 500.000 ευρώ. Ποιο είναι το σύνολο
παθητικού της επιχείρησης (μον. 1); Πώς διακρίνεται ο
ισολογισμός αυτός με βάση τον χρόνο σύνταξής του
(μον. 1) και ποιο σκοπό έχει αυτός (μον. 3);
γ. Πώς μπορεί ένας υποψήφιος αγοραστής της επιχείρησης
να ελέγξει τη συνολική πορεία της (ανοδική ή καθοδική)
(μον. 2) και πώς μπορεί να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα
για τις μελλοντικές προοπτικές της (μον. 2);
Μονάδες 12
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο
με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλου μελανιού.
Κάθε
επιστημονικά
τεκμηριωμένη
απάντηση
είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 17:00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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