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Α.10
Εργασιακές σχέσεις
Το τμήμα προσωπικού παίζει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις συνδικαλισμού - διοίκησης,
γιατί ο υπεύθυνος προσωπικού ενεργεί συνήθως ως υπεύθυνος της ομάδας
διαπραγματεύσεων με το σωματείο και συχνά ως αντιπρόσωπος της ανώτατης
ηγεσίας της επιχείρησης. Συμβουλεύει σχετικά με τον καθορισμό των υπερωριών, το
χειρισμό των μεταθέσεων και απολύσεων και βοηθά στη διαδικασία επίλυσης διενέξεων
και στην επικοινωνία των εργαζόμενων με τη διοίκηση. Για τη διατήρηση καλών
εργασιακών σχέσεων ο διευθυντής προσωπικού και γενικά το τμήμα έχει καθήκον να
δημιουργεί κλίμα φιλίας, ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των
εργαζομένων, έτσι ώστε να έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν στην επιχείρηση.
ΟΜΑΔΑ B
Β.1
Ο Fraderich Taylor (1856 - 1915) υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές της Οργάνωσης και
Διοίκησης. Με το σύγγραμμά του "Αρχές Επιστημονικού management", που
δημοσιεύθηκε το 1910 στις ΗΠΑ, αναδεικνύεται ο πατέρας της Επιστήμης της
Οργάνωσης και Διοίκησης. Πίστευε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν η μόνη
λύση για την εξασφάλιση υψηλών μισθών, αλλά και μεγαλύτερων κερδών.
Παράλληλα, υποστήριζε ότι με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων ήταν δυνατό να
υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται άσκοπα ανθρώπινη
εργασία. Επίσης, ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι έπρεπε να σταματήσουν να
θεωρούν ότι η διανομή κερδών ήταν το κυρίαρχο πρόβλημα και έπρεπε να εστιάσουν
την προσοχή τους στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη αύξηση των κερδών, μέσα σε
κλίμα κατανόησης και καλής συνεργασίας.
Ο Gantt συνεργάτης του Taylor, εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα
επιλογής εργατών και στην ανάπτυξη συστημάτων, κινήτρων και πρόσθετων αμοιβών.
Υποστήριξε και αυτός την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης
μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων. Τόνισε επίσης τη σημασία της εκπαίδευσης
και του ανθρώπινου παράγοντα σε όλα τα διοικητικά προβλήματα. Ανάπτυξε γραφικές
μεθόδους απεικόνισης σχεδίων, με στόχο τον καλύτερο διοικητικό έλεγχο, και έδωσε
έμφαση στη σημασία του χρόνου και του κόστους για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της
εργασίας.
Β.2
Η χρηματοοικονομική διοίκηση ασχολείται με τις εξής επιμέρους λειτουργίες:
• Τη λειτουργία του προϋπολογισμού.
• Την ταμειακή λειτουργία.
• Τη λογιστική λειτουργία.
• Τη λειτουργία της διαχείρισης κεφαλαίων.

www.aode.gr

[ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ HΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΛΥΚΕΙΩΝ 2006]

Η λειτουργία του προϋπολογισμού
Σύμφωνα με τη λειτουργία αυτή, συντάσσεται ο οικονομικός προϋπολογισμός της
επιχείρησης, ο οποίος βασικά καταγράφει τις προβλέψεις για την εξέλιξη των
οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης το επόμενο οικονομικό έτος. Μπορεί να διαιρεθεί
σε δύο επιμέρους τμήματα:
- Τη διαμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού, ο οποίος αναφέρεται στα έσοδα και
στα έξοδα που προβλέπεται να προκύψουν κατά τη χρήση μιας οικονομικής περιόδου
από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου.
- Τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού επενδύσεων, ο οποίος αναφέρεται στις
επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα και αφορούν
νέες δραστηριότητες της επιχείρησης ή βελτίωση όσων υπάρχουν. Κατά τη διάρκεια
του οικονομικού έτους παρακολουθείται η καλή εκτέλεση των προϋπολογισμοί και
ενημερώνεται η διοίκηση για τα αποτελέσματα. Εάν παρατηρηθούν αποκλίσεις,
πραγματοποιούνται οι σχετικές διορθώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.
Η ταμειακή λειτουργία
Έχει αντικείμενο τη διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης, δηλαδή,
παρακολουθεί τη λειτουργία του ταμείου. Λόγω της ευαισθησίας που παρουσιάζει η
διαχείριση των μετρητών, απαιτούνται αυστηρές διαδικασίες και συστηματικός έλεγχος
των πράξεων που πραγματοποιούνται.
Η λογιστική λειτουργία
Έχει αντικείμενο, την πλήρη καταγραφή και την καταχώριση στα λογιστικά βιβλία των
οικονομικών μεγεθών και πράξεων της επιχείρησης. Αυτό διασφαλίζει την ενημέρωση
των ενδιαφερόμενων φορέων (κράτους, τραπεζών, μετόχων κ.ά) σχετικά με την
οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Το είδος και η κατηγορία των τηρούμενων
βιβλίων και των στοιχείων που εκδίδονται καθορίζονται κάθε φορά
από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Η λειτουργία Διαχείρισης Κεφαλαίων
Έχει αντικείμενο τη διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων της επιχείρησης τα οποία είναι
απαραίτητα για την απόκτηση εισροών (πρώτων και βοηθητικών υλών,
εμπορευμάτων, ανταλλακτικών), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της.
Σημαντικό έργο της χρηματοοικονομικής διοίκησης είναι η ανάλυση και μελέτη των
επενδύσεων και του δανεισμού της επιχείρησης.Λόγω του κόστους του χρήματος, δεν
είναι αποδοτικό να υπάρχουν "αχρησιμοποίητα" κεφάλαια στο ταμείο της. Επομένως, η
διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων θα πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο,
ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων.
Β.3
Αυταρχικό πρότυπο.
Ο ηγέτης αποφασίζει μόνος του και δίνει εντολές στους συνεργάτες του για εκτέλεση
των αποφάσεών του. Λέγεται ότι ο τρόπος αυτός είναι ενδεδειγμένος, όταν οι
εργαζόμενοι πρέπει να μάθουν γρήγορα το έργο τους και όταν δεν ανταποκρίνονται
σε άλλους τρόπους ηγεσίας.Έχει αρκετά μειονεκτήματα μια και οι εργαζόμενοι δεν
αναλαμβάνουν την ευθύνη για το αποτέλεσμα και η παραγωγή είναι καλή μόνον, όταν
ο ηγέτης είναι παρών.
Δημοκρατικό πρότυπο. Ο ηγέτης στις αποφάσεις του λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη
γνώμη και τις ανάγκες των συνεργατών του ή και συχνά ζητά τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Συνήθως αφορά τον τρόπο διοίκησης σε
εργαζομένους μορφωμένους, με υψηλές δεξιότητες ή πολλή εμπειρία, που έχουν
αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, βοηθούν στην εκτέλεση του έργου και είναι δεκτικοί σε
νέες ιδέες και αλλαγές. Τα συμπεράσματα από έρευνες δείχνουν ότι αυτός ο τρόπος
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διοίκησης οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση των μελών της
ομάδας.
Εξουσιοδοτικό πρότυπο. Ο ηγέτης δίνει το δικαίωμα να αποφασίζουν σε πολλά θέματα
οι συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ περιορισμένος. Η ομάδα παίρνει τις
αποφάσεις μόνη της χωρίς τον επηρεασμό του ηγέτη.
Τις απαντήσεις επιμελήθηκε:
Καλογεράκου Ιωάννα/Οικονομολόγος
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