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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1.

Μοναδικός στόχος της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της.
Μονάδες 4
Α.2.
Ο δείκτης που έχει ως αριθμητή το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε και στον
παρονομαστή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθεί το
αποτέλεσμα αυτό, ονομάζεται «παραγωγικότητα».
Μονάδες 4
Α.3.
Από τις πιο σημαντικές λειτουργίες της επιχείρησης είναι η έρευνα και
ανάπτυξη.
Μονάδες 4
Α.4.
Η επιχείρηση συνδέεται με το περιβάλλον, αλλά δεν εξαρτάται από τις μεταβολές
που αυτό παρουσιάζει.
Μονάδες 4
Α.5.
Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή, αφού αποτελείται από
ανθρώπους, με κοινά συμφέροντα που συνεργάζονται αρμονικά.
Μονάδες 4
Α.6.
Η έννοια της αποτελεσματικότητας είναι ευρύτερη από αυτή της
παραγωγικότητας.
Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, Α.7. και Α.9, να γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.7. Οι θεσμικοί στόχοι της επιχείρησης:
α. Εκφράζουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία αυτή επιδιώκει να πετύχει.
β. Εκφράζουν τις απαιτήσεις των εργαζομένων της απ’ αυτήν.
γ. Συνθέτουν την κουλτούρα της.
δ. Συνθέτουν την αποστολή της.
Μονάδες 5
Α.8. Το οικονομικό περιβάλλον μιας επιχείρησης αναφέρεται:
α. Στο δημόσιο χρέος, έλλειμμα, πληθωρισμό, το ποσοστό ανεργίας και γενικότερα
τους μακροοικονομικούς δείκτες.
β. Στον βαθμό παρέμβασης του Κράτους, των φορολογικών συστημάτων που έχει
υιοθετήσει και την πορεία της κεφαλαιαγοράς.
γ. Στις διεθνείς σχέσεις που έχει μια χώρα αναπτύξει.
δ. Σε όλα τα παραπάνω.
Μονάδες 6
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Α.9. Η διαφορά μεταξύ οικονομικής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας έγκειται στο
ότι:
α. Ο πρώτος δείκτης μετρά χρηματικά μεγέθη, ενώ ο δεύτερος αξιολογεί αυτά τα
μεγέθη.
β. Ο πρώτος δείκτης μετρά χρηματικά μεγέθη, ενώ ο δεύτερος ποσότητες.
γ. Ο πρώτος δείκτης μετρά ποσότητες, ενώ ο δεύτερος χρηματικά μεγέθη.
δ. Ο πρώτος δείκτης αφορά την παραγωγικότητα των εργαζομένων, ενώ ο δεύτερος
αφορά τις ποσότητες.
Μονάδες 5
Α.10. Όπως κάθε οργάνωση, έτσι και η επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα
σύστημα. Παρουσιάστε και αναλύστε το σχεδιάγραμμα του συστήματος.
Μονάδες 10
ΟΜΑΔΑ Β
Β.1. Ποιες «σημαντικές» και «δευτερεύουσες» λειτουργίες πρέπει ν’ αναπτύξει μια
επιχείρηση προκειμένου ν’ ανταποκριθεί στην αποστολή της; Αναπτύξτε δύο
δευτερεύουσες και μία σημαντική λειτουργία.
Μονάδες 15
Β.2. Ποιες ομάδες συμφερόντων αποτελούν το περιβάλλον της επιχείρησης και τι κάθε
μία από αυτές επιδιώκει;Ποια κριτήρια μέτρησης της αποτελεσματικότητας έχει κάθε
ομάδα;
Μονάδες 10
Β.3. Δώστε τον ορισμό της παραγωγικότητας και αναλύστε πως επιτυγχάνεται η
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
Μονάδες 10
Β.4. Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί μόνο την εργασία ως παραγωγικό συντελεστή,
το έτος 2010 παρήγαγε 500.000 μονάδες προϊόντος, ενώ η παραγωγικότητα της
εργασίας ήταν 125 μονάδες προϊόντος.
i.
Εάν το επόμενο έτος, λόγω περικοπών μείωσε το εργατικό της δυναμικό κατά
25%, πόσους εργάτες απέλυσε;
ii.
Δεδομένου ότι η παραγωγικότητα της εργασίας το 2011 μειώθηκε σε 120, να
βρεθεί το νέο επίπεδο παραγωγής.
Μονάδες 15
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