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ΘΕΜΑ Α  
Α1. α. Σωστό, β. Λάθος,      γ. Σωστό, δ. Σωστό,    ε. Λάθος. 
Α2. 1 – γ,  2 – ε,       3 – α,  4 – στ,    5 – δ. 
  
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδες 21 - 22 
 Οι δυσλειτουργίες της εσωτερικής αγοράς και οι αδύναμοι και 

συχνά ευκαιριακοί φορείς εμπορίας. 
 Η χαμηλή παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής στη 

γεωργία με άλλους μη γεωργικούς τομείς. 
 Τα περιορισμένα ίδια κεφάλαια που διαθέτουν οι αγρότες, κατά 

την ίδρυση και λειτουργία των μονάδων τους. 
Τα παραπάνω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα τα χαμηλό 
εισόδημα για το γεωργό-παραγωγό και το υψηλό κόστος 
παραγωγής, με συνέπεια τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των 
παραδοσιακών γεωργικών επιχειρήσεων. 

 
Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 33   

«Ως προς τη μορφή κατανάλωσης … τα αλλαντικά κ.α.» 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 55 

Η ελαστικότητα ζήτησης μετράει την «αντίδραση» της ζητούμενης 
ποσότητας στις μεταβολές της τιμής. 
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%ΔQ  = ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα
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Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 94 
Α) Φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία 

και απασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της 
αγροτικής οικονομίας, 

Β) Νομικά πρόσωπα που έχουν ως σκοπό τους την άσκηση 
επιχείρησης αγροτικής παραγωγής, εφόσον προβλέπεται στο 
καταστατικό του συνεταιρισμού η συμμετοχή νομικών 
προσώπων. 

 
Γ3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 73   

«Καθαρό μονοπώλιο υπάρχει … χώρες-μέλη του OPEC.» 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 92 

Για να επιτευχθεί οικονομική βιωσιμότητα, ο συνεταιρισμός πρέπει να: 
 έχει ανάλογο μέγεθος 
 διαθέτει κεφάλαια και προσωπικό 
 χρησιμοποιεί σύγχρονη και κατάλληλη τεχνολογία, 
 προσαρμόζεται στις συνθήκες και τις απαιτήσεις της αγοράς 
 εξασφαλίζει ικανοποιητική απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου 

 
Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδες 121 - 122   

«Μπορούν να διακριθούν … που έγινε για το προϊόν.» 
 

 


