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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1.

Αφήστε αριστερό περιθώριο πλάτους 2,5 εκ. και χρησιμοποιήστε μονό διάστημα
μεταξύ των γραμμών.

2.

Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσετε να είναι η Courier new και το μέγεθος
γραμμάτων (Font) να είναι 11 ή 12.

3.

Η διόρθωση λαθών επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης και
εντός του χρόνου των 10 λεπτών.

4.

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, να το αναφέρετε αμέσως και αθόρυβα στον επιτηρητή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για επιτυχία στο δοκίμιο αυτό πρέπει:
•

Να έχετε εξασφαλίσει ταχύτητα τουλάχιστον 35 λέξεων το λεπτό, με ποσοστό
λαθών που να μην υπερβαίνει το 2 τοις εκατό.

•

Να έχετε επιτύχει και στο Δοκίμιο Ικανότητας, Μέσου ή Ανώτερου Επιπέδου, είτε
αυτής είτε προηγούμενης εξεταστικής περιόδου.

Σημείωση:
Η ταχύτητα και το ποσοστό ακρίβειας αναγράφονται στα πιστοποιητικά που απονέμονται
στους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες.
© Copyright 2012 – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου
ή μέρους του περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.

Ο συντελεστής Φύση ή όπως συνηθίζεται να λέγεται αλλιώς Έδαφος
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που συντελούν
στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δηλαδή το έδαφος, το
υπέδαφος, την ατμόσφαιρα, τα δάση, τους ποταμούς, τις λίμνες, τη
θάλασσα, τον υποθαλάσσιο πλούτο και γενικά κάθε φυσικό πόρο που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Όσον αφορά
τις υπηρεσίες που παρέχουν στην παραγωγή οι διάφοροι φυσικοί πόροι
είναι πολλές και ποικίλες. Το έδαφος π.χ. χρησιμοποιείται για την
καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, ως χώρος για την κατασκευή κατοικιών,
καταστημάτων, δρόμων, σχολείων, γηπέδων κτλ. Το υπέδαφος
χρησιμοποιείται για την εξόρυξη πρώτων υλών, όπως είναι το σίδερο, ο
βωξίτης, ο άνθρακας, το πετρέλαιο κτλ. Τα δάση μας παρέχουν τη ξυλεία
ή άλλα δασικά προϊόντα, η θάλασσα όλο το θαλάσσιο και υποθαλάσσιο
πλούτο κ.ο.κ. Η αμοιβή που παίρνει ο συντελεστής φύση ή έδαφος για
όλες αυτές τις υπηρεσίες (φυσικές ύλες και δυνάμεις), που προσφέρει
στην παραγωγική διαδικασία, ονομάζεται έγγειος πρόσοδος ή ενοίκιο. Οι
φυσικοί πόροι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι δώρα που παρέχει στον
άνθρωπο η φύση και αποτελούν πρωτογενή συντελεστή της παραγωγής.
Πολλοί από τους φυσικούς πόρους, όπως είναι τα ορυκτά, δεν μπορούν να
αναπαραχθούν και υπάρχει κίνδυνος να εξαντληθούν τα αποθέματά τους
κάποια μέρα, ενώ άλλοι, όπως τα δάση, μπορούν και αναπαράγονται. Στην
περίπτωση του εδάφους, το μόνο που μπορεί να κάμει ο άνθρωπος, είναι να
το συντηρήσει και να το βελτιώσει με διάφορους τρόπους, όπως είναι τα
εγγειοβελτιωτικά έργα, οι επιχωματώσεις, οι αποξηράνσεις, η
χρησιμοποίηση λιπασμάτων κτλ. Γενικά το φυσικό περιβάλλον είναι
δεδομένο και σταθερό, ενώ ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται με γοργό
ρυθμό και οι ανάγκες του με γοργότερο ακόμα ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι
να ασκείται από τον άνθρωπο πίεση και επέμβαση πάνω στο φυσικό
περιβάλλον για συνεχώς μεγαλύτερη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με
ολέθριες επιδράσεις, καταστροφικές για το φυσικό περιβάλλον, που
υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.
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Όταν μιλούμε για το συντελεστή της παραγωγής Κεφάλαιο εννοούμε το υλικό
ή πραγματικό κεφάλαιο, δηλαδή όλα τα υλικά αγαθά που έχουν παραχθεί από
τον άνθρωπο και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων αγαθών. Τα
αγαθά αυτά τα ονομάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο κεφαλαιουχικά ή
παραγωγικά αγαθά και είναι συνήθως τα εργαλεία, τα μηχανήματα, τα
μεταφορικά μέσα, τα κτίρια, τα αποθέματα πρώτων υλών, ημικατεργασμένων
προϊόντων, έτοιμων προϊόντων κτλ. Όπως βλέπουμε, ο κεφαλαιουχικός
εξοπλισμός της οικονομίας είναι δημιούργημα των δύο άλλων συντελεστών
της παραγωγής, δηλαδή της εργασίας και της φύσης, και υποδιαιρείται σε
πάγιο και κυκλοφοριακό κεφάλαιο. Το πάγιο υλικό κεφάλαιο περιλαμβάνει
όλα τα διαρκή παραγωγικά αγαθά, όπως είναι τα εργαλεία, τα μηχανήματα,
τα κτίρια κτλ., ενώ το κυκλοφοριακό υλικό κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα
καταναλωτά παραγωγικά αγαθά, όπως είναι οι πρώτες ύλες και τα
ημικατεργασμένα προϊόντα καθώς και έτοιμα προϊόντα που βρίσκονται στις
αποθήκες των επιχειρήσεων. Το υλικό ή πραγματικό κεφάλαιο ως
συντελεστής της παραγωγής πρέπει να διακρίνεται από το χρηματικό ή
αποταμιευτικό κεφάλαιο δηλαδή τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την
αποταμίευση και είναι διαθέσιμα στην οικονομία. Το χρηματικό κεφάλαιο
αυτό καθαυτό δεν αποτελεί συντελεστή της παραγωγής. Μπορεί όμως μέσω
της επένδυσης, δηλαδή της αγοράς κεφαλαιουχικών αγαθών, να μετατραπεί
σε υλικό κεφάλαιο ή ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση
οποιουδήποτε άλλου συντελεστή της παραγωγής (π.χ. πρώτων υλών, εργασίας
κτλ.). Όπως η εργασία και η φύση (έδαφος) έτσι και το υλικό κεφάλαιο
έχει την αμοιβή του, που είναι γνωστή ως τόκος και υπολογίζεται με βάση
το χρηματικό ποσό που διατίθεται για την απόκτησή του. Στην πράξη ο
τόκος εκφράζεται συνήθως ως ποσοστό επί τοις εκατό για μια χρονική
περίοδο (συνήθως έτος και λέγεται επιτόκιο). Το κεφάλαιο ή ορθότερα το
υλικό κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα παραχθέντα υλικά αγαθά που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.
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(Πηγή: «Πολιτική Οικονομία», σ.72-74, Υ.Α.Π., 2001)

Λέξεις: 879

