ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κεφάλαιο 2
Ερωτήσεις
1. Τι είναι η γεωργική εκμετάλλευση;
Η γεωργική εκμετάλλευση είναι μία παραγωγική μονάδα γεωργικών
προϊόντων (ενός ή περισσότερων κλάδων παραγωγής) που διευθύνεται
από τον παραγωγό
2. Τι ονομάζουμε συντελεστές παραγωγής;
Συντελεστές παραγωγής ονομάζονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που
βρίσκονται

σε

περιορισμένη

ποσότητα

και

συνδυαζόμενοι

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων.
3. Ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές παραγωγής;
Οι βασικοί συντελεστές παραγωγής είναι:
α) Έδαφος
β) Εργασία
γ) Κεφάλαιο
δ) Διευθυντική εργασία
4. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι συντελεστές παραγωγής;
Υπάρχουν δύο κατηγορίες συντελεστών παραγωγής: οι σταθεροί και οι
μεταβλητοί
Σταθεροί ονομάζονται εκείνοι οι συντελεστές παραγωγής που δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος της παραγωγής (π.χ. κτίρια, μηχανήματα)
Μεταβλητοί

ονομάζονται

εκείνοι

οι

συντελεστές

παραγωγής

εξαρτώνται από το μέγεθος της παραγωγής (π.χ. σπόροι, λιπάσματα)

που

5. Τι ονομάζουμε παραγωγικές δαπάνες;
Παραγωγικές δαπάνες ονομάζονται οι δαπάνες που γίνονται για την
παραγωγή προϊόντων.
6. Ποιες είναι οι βασικές παραγωγικές δαπάνες;
α. Δαπάνες εδάφους
i. Ενοίκιο ξένου εδάφους
ii. Ενοίκιο ιδιόκτητου εδάφους (υπολογίζεται αν και δεν
καταβάλλεται)
β. Δαπάνες εργασίας
i. Αμοιβή μόνιμου προσωπικού
ii. Αμοιβή εποχικού προσωπικού
iii. Αμοιβή μελών οικογένειας (υπολογίζεται αν και δεν
καταβάλλεται)
γ. Δαπάνες κεφαλαίου
i. Δαπάνες σταθερού κεφαλαίου (μόνιμου και ημιμόνιμου)
1. Απόσβεση
2. Συντήρηση
3. Ασφάλιστρα
4. Τόκοι
ii. Δαπάνες μεταβλητού κεφαλαίου (κυκλοφοριακού)
1. Αξία αναλώσιμων (σπόροι, λιπάσματα, ζωοτροφές
κ.λ.π)
7. Τι ονομάζουμε ακαθάριστη πρόσοδο;
Ακαθάριστη πρόσοδο ονομάζουμε τη συνολική αξία των παραγόμενων
προϊόντων από την γεωργική επιχείρηση σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα
8. Πως προκύπτει το κέρδος ή η ζημιά σε μία γεωργική εκμετάλλευση;

Το κέρδος ή η ζημία προκύπτει αν από την ακαθάριστη πρόσοδο μιας
επιχείρησης αφαιρέσουμε το σύνολο των παραγωγικών δαπανών. Αν η
ακαθάριστη πρόσοδος είναι μεγαλύτερη από τις παραγωγικές δαπάνες και
το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι θετικός αριθμός, έχουμε κέρδος.
Αντίθετα, αν οι παραγωγικές δαπάνες είναι μεγαλύτερες από την
ακαθάριστη πρόσοδο και το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι αρνητικός
αριθμός, έχουμε ζημία.
9. Ποια

είναι

τα

χαρακτηριστικά

των

οικογενειακών

γεωργικών

εκμεταλλεύσεων;
α. Ιδιόκτητο έδαφος
β. Εργασία των μελών της οικογένειας
γ. Μικρή χρησιμοποίηση του συντελεστή κεφάλαιο (όχι πολλά
κεφάλαια)
δ. Παραγωγή πολλών προϊόντων (όχι εξειδίκευση) σημαντικό
μέρος από αυτά καταναλώνεται από τον παραγωγό και την
οικογένεια του.
10. Τι είναι ο αγροτικός χώρος;
Αγροτικό χώρο ονομάζουμε το μη αστικό χώρο, δηλαδή περιοχές όπου
κυριαρχεί το φυσικό περιβάλλον και δεν υπάρχουν ή είναι πολύ
περιορισμένες οι ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.

