ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016

Ε_3.ΓΕλ3Ε(ε)

3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ /
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ó

Β΄ ΦΑΣΗ

Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

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.
1.

2.

3.
4.

ÇÑ

ÁÊ

5.

Σε χώρες αναπτυγµένες, όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
ποσοστιαία συµβολή της γεωργίας στη διαµόρφωση του εθνικού
πλούτου, δηλαδή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π), είναι
µεγάλη σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας.
Για κάθε αγαθό η µεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα πάντα προέρχεται
από µεταβολή στην τιµή του, κι αυτό σηµαίνει µετατόπιση της
καµπύλης ζήτησης.
Η ελαστικότητα προσφοράς µετράει την «αντίδραση» της
προσφερόµενης ποσότητας στις µεταβολές της τιµής.
Μεταβλητές δαπάνες ονοµάζονται αυτές που µπορεί να αυξοµειωθούν
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, και µάλιστα χωρίς να χρειαστεί
σηµαντικής έκτασης αναδιοργάνωση της επιχείρησης.
Στη διπλογραφική µέθοδο σε κάθε συναλλαγή ενεργοποιούνται δυο
τουλάχιστον λογαριασµοί, µε ισόποσες ταυτόχρονες εγγραφές, µία ως
χρέωση και µία ως πίστωση («αυτός που λαµβάνει πιστώνεται και αυτός
που δίνει χρεώνεται»).
Μονάδες 15
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Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4,5,6 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 σε κάθε έννοια της στήλης Α αντιστοιχεί µία
µόνο έννοια της στήλης Β.
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Α2.
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ΣΤΗΛΗ Α

1.
2.

3.
4.

5.

Επιχειρήσεις «κάθετης
ολοκλήρωσης»
Χρησιµοποιούµενη γεωργική
έκταση (Χ.Γ.Ε.)

α.

Κέρδος επιχείρησης

γ.

Ακαθάριστο κέρδος
επιχείρησης

δ.

Καθαρή πρόσοδος

ε.

Πρόσοδος καθαρής
περιουσίας

στ.

β.

χαρακτηρίζει το µέγεθος µια
γεωργικής επιχείρησης.
ακαθάριστη πρόσοδος
επιχείρησης- σύνολο
παραγωγικών δαπανών
επιχείρησης
ακαθάριστη πρόσοδος –
µεταβλητές δαπάνες
(ακαθάριστη πρόσοδος)(παραγωγικές δαπάνες-τόκοι
ιδίου κεφαλαίου-µη
καταβαλλόµενο ενοίκιο
ιδιόκτητου εδάφους)
η ίδια επιχείρηση αναλαµβάνει
όλα τα στάδια παραγωγής ή
δύο από αυτά.
(ακαθάριστη πρόσοδος)(παραγωγικές δαπάνες- τόκοιενοίκιο)
Μονάδες 10

ÁÊ

6.

ΣΤΗΛΗ Β

ΘΕΜΑ Β

Η ελληνική γεωργία αντιµετωπίζει ορισµένα προβλήµατα. Να αναπτύξετε τα
οικονοµικά.
Μονάδες 8
Πώς αντιµετωπίζουν οι κυβερνήσεις τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους των
γεωργικών επιχειρήσεων.
Μονάδες 9
Τι γνωρίζετε για τις Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.)
Μονάδες 8

ÇÑ

Β1.

Β2.

Β3.
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Γ2.

Γ3.

Για ορισµένα αγαθά δε φαίνεται να ισχύει ο γενικός κανόνας της ζήτησης, που
υποστηρίζει ότι όσο αυξάνει η τιµή, τόσο µειώνεται η ζητούµενη ποσότητα.
Ποιες είναι οι κατηγορίες αυτών των αγαθών; Να τις αναπτύξετε.
Μονάδες 10
α)
Ποιες δαπάνες ονοµάζουµε µη καταβαλλόµενες.
Μονάδες 6
β)
να δώσετε 3 παραδείγµατα καταβαλλόµενων και 3 παραδείγµατα µη
καταβαλλόµενων δαπανών.
Μονάδες 3
Να αναπτύξετε τη µέθοδο της κεφαλοποίησης της προσόδου, ως µια από τις
συνηθέστερες χρησιµοποιούµενες µεθόδους εκτίµησης των περιουσιακών
στοιχείων µιας γεωργικής επιχείρησης.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ ∆
∆1.

Τι απαιτείται στην υπογραφή καταστατικού, κατά τη σύσταση
αγροτικού συνεταιρισµού;
Μονάδες 3
β)
Τι περιλαµβάνει το καταστατικό ενός αγροτικού συνεταιρισµού;
Μονάδες 12
Τι γνωρίζετε για την Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών
Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.)
Μονάδες 10
α)

ÇÑ

ÁÊ

∆2.
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