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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, 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 Η κοινωνική δικαιοσύνη συνδέεται άμεσα με την έννοια της
επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.2 Σε ότι αφορά τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις τα κέρδη ή καλύτερα η
αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους σε μακροπρόθεσμη βάση αποτελεί
το μοναδικό σημαντικό τους στόχο.
Μονάδες 4
Α3. Μία παραγωγική επιχείρηση είναι βέβαια και αποτελεσματική.
Μονάδες 4
Α4. Η επιχείρηση σαν κοινωνική οργάνωση προσδιορίζει τις σχέσεις των
ανθρώπων στο πλαίσιο της οργάνωσης, τις σχέσεις της οργάνωσης με
το περιβάλλον, τις στάσεις της οργάνωσης ως προς τα προϊόντα, τους
πελάτες κτλ.
Μονάδες 4
Α5. Η επιχείρηση προκειμένου να παράγει δεν παίζει τον ρόλο του
δανειστή.
Μονάδες 4
Α6. Οι ενέργειες που γίνονται για την βελτίωση της συσκευασίας των
αναψυκτικών ανήκουν στην εμπορική λειτουργία.
Μονάδες 4
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που
αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
Α.7 Αν μια επιχείρηση έχει:
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α. χαμηλή παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει χαμηλό κόστος
που θα της επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε
χαμηλότερες τιμές.
β. υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει υψηλό κόστος που
θα της επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερες
τιμές.
γ. υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει χαμηλό κόστος που
θα της επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερες
τιμές.
δ. χαμηλή παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει υψηλό κόστος που
θα της επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερες
τιμές.
Μονάδες 6
Α.8 Στο γενικό εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης δεν
ανήκει:
α. η νομισματική πολιτική
β. ο πληθωρισμός
γ. το δημόσιο χρέος
δ. το φορολογικό σύστημα
Μονάδες 6
Α.9 Ο έλεγχος της παραγωγής πραγματοποιείται
α. μόνον κατά το στάδιο της έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας.
β. μόνον κατά το στάδιο της εξέλιξης της παραγωγικής διαδικασίας.
γ. μόνον κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης των εργασιών.
δ. σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Μονάδες 6
Α.10 Από το γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης να
περιγράψετε:
α. το οικολογικό περιβάλλον
Μονάδες 4
β. το τεχνολογικό περιβάλλον
Μονάδες 4
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ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε τη λειτουργία της
έρευνας και ανάπτυξης.
Μονάδες 10
Β2 Οι Λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα τα οποία αυτή επιδιώκει να επιτύχει. Να περιγράψετε σε τι
αναφέρονται αυτοί οι στόχοι.
Μονάδες 15
Β3 Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα που αφορούν την
παραγωγικότητα:
α. Τι είναι παραγωγικότητα της εργασίας; Να δώσετε και τον τύπο της.
Πώς σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητα;
Μονάδες 5
β. Πώς μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας;
Μονάδες 5
γ. Μια επιχείρηση χρησιμοποιώντας μόνο εργασία ως παραγωγικό
συντελεστή παράγει το μήνα 800.000 μονάδες προϊόντος ενώ η
παραγωγικότητα της εργασίας είναι 200 μονάδες προϊόντος. Αν λόγω
αυξημένου κόστους παραγωγής αποφασίσει μείωση του εργατικού
δυναμικού κατά 25%, ποια είναι η νέα παραγόμενη ποσότητα με
δεδομένο ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε σε 425.Τι έχετε
να πείτε για το αποτέλεσμα των πράξεων σας; Σχολιάστε.
Μονάδες 15

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Τα θέματα επιμελήθηκε:
Μπερδελή Δήμητρα - Μαρία/Οικονομολόγος
Απόφοιτος τμήματος οικονομικής επιστήμης (Ο.Π.Α.)
mail: berdeli.dimitra@yahoo.gr

