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Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί εκφράζει ένα τρόπο συλλογικής δράσης.  
2. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η µόρφωση των ανθρώπων.  
3. Η επιχείρηση, εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και πρέπει 

να αισθάνεται κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της.  
4. Η επιχείρηση παράγει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία διαθέτει έναντι µιας αξίας ανταλλαγής µέσω του µηχανισµού 

της αγοράς.  
5. Η παραγωγικότητα µετρά ποσότητες ενώ η αποδοτικότητα µετρά αξίες ή χρηµατικά µεγέθη.  
6. Η οικονοµικότερη προµήθεια πρώτων υλών ανήκει στην παραγωγική λειτουργία.  
7. Οι λειτουργικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσηµα η επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της.  
8. Παραγωγικότητα είναι η σχέση του οικονοµικού αποτελέσµατος προς το χρησιµοποιηθέν κεφάλαιο.  
9. Σύµφωνα µε τους Cyert και March, στόχους έχουν µόνο τα άτοµα ή οι οµάδες ατόµων και όχι οι επιχειρήσεις.  
10. Όλες οι παραγωγικές µονάδες είναι επιχειρήσεις.  
11. Η παραγωγική λειτουργία συγκαταλέγεται στις δευτερεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες.  
12. Η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διατυπώνει επισήµως τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη φύση και τη 

λειτουργία της, και να διαθέτει θεσµική οργάνωση.  
13. Οι καταναλωτές και οι πελάτες εντάσσονται στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης.  
14. Οι στόχοι της επιχείρησης ιεραρχούνται ανάλογα µε το συσχετισµό δύναµης των οµάδων που ασκούν επίδραση σε 

αυτή.  
15. Οι οικονοµικοί παράγοντες είναι το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος της επιχείρησης και η επίδρασή τους έχει 

καθοριστική σηµασία για την ίδρυση, την ανάπτυξη και την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης.  
16. Η εµπορική λειτουργία περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες, προκειµένου η επιχείρηση να διαθέτει 

τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της στην αγορά   
17. (Η φύση, η δοµή, η λειτουργία,) η ευηµερία, η κοινωνική δικαιοσύνη, και η εξέλιξη των κοινωνιών συνδέεται άµεσα 

µε το θεσµό της επιχείρησης.  
18. Η επιχείρηση ως σύστηµα προσαρµόζεται στο περιβάλλον µέσω του µηχανισµού ελέγχου-ανατροφοδότησης.  
19. Οι προµηθευτές και οι πελάτες ανήκουν στο εσωτερικό (ειδικό) περιβάλλον της επιχείρησης.  
20. Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί στοιχείο των εισροών της επιχείρησης.  
21. Η επιχείρηση συνδέεται µε το στοιχείο του κινδύνου.  
22. Η αποτελεσµατικότητα αφορά κυρίως στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης και εκφράζει τις θυσίες (κόστη) που 

γίνονται για την επίτευξη ενός αποτελέσµατος.  
23. Η επιχείρηση αποτελεί ασφαλώς µια κοινωνική οργάνωση, ξεχωρίζει όµως από αυτή, γιατί συνδέεται µε την έννοια 

του “επιχειρείν” ή της επιχειρηµατικότητας. 
24. Η επιχείρηση αποτελεί την οργάνωση που παράγει πλούτο, µε την έννοια των αγαθών µε τα οποία ικανοποιούνται 

ανθρώπινες ανάγκες. 
25. Η έννοια της παραγωγικότητας είναι ευρύτερη από την έννοια της αποτελεσµατικότητας. 
26. Η οικονοµική λειτουργία της επιχείρησης ανήκει στις «δευτερεύουσες» επιχειρησιακές λειτουργίες. 

27. Η παραγωγικότητα της εργασίας δίνεται από τον παρακάτω τύπο :  
 παραγωγήςΠοσότητα

νεργαζοµένω Αριθµός
  

28. Η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών είναι ενέργεια της λειτουργίας της Έρευνας και Ανάπτυξης. 
29. Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι λειτουργικός στόχος της επιχείρησης, ο οποίος αναφέρεται στα συνολικά της 

µεγέθη. 
30. Η επιχείρηση αποτελεί µια κοινωνική οργάνωση στην οποία υπάρχουν, «συγκρούονται» και γίνονται αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης διαφορετικά συµφέροντα διαφορετικών οµάδων. 
31. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µιας χώρας περιλαµβάνονται στο πολιτισµικό περιβάλλον.  
32. Η αντιµετώπιση των νοµικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ανήκει στη λειτουργία των ∆ηµοσίων 

Σχέσεων. 
33. Οι παραγωγικές µονάδες, που δεν είναι επιχειρήσεις, δεν διαθέτουν τα προϊόντα τους έναντι µιας αξίας ανταλλαγής 

µέσω του µηχανισµού της αγοράς και η επιβίωσή τους δεν εξαρτάται από αυτό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί 
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34. Η πορεία της κεφαλαιαγοράς και των εισοδηµάτων περιλαµβάνεται στο Οικονοµικό περιβάλλον της επιχείρησης. 
35. Η οικονοµική αποδοτικότητα εκφράζεται από τον λόγο: παραχθέντα αγαθά (υπηρεσίες ή προϊόντα) προς παραγωγικά 

µέσα που χρησιµοποιήθηκαν. 
36. Επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την επιχείρηση ή την ανταγωνίζονται εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) της 

περιβάλλον. 
37. Η ιεράρχηση των στόχων, ο αριθµός, το είδος και η σπουδαιότητά τους, διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. 
38. Η επιχείρηση πέρα από την οικονοµική, θεσµική και την κοινωνική της οργάνωση διαθέτει και αναπτύσσει τη δική της 

κουλτούρα. 
39. Η προβολή των θετικών σηµείων και της συνολικής εικόνας της επιχείρησης είναι µια ενέργεια της οικονοµικής 

λειτουργίας. 
40. Η αποδοτικότητα είναι ο βαθµός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της.  
41. Μια επιχείρηση, για να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, των οποίων ο συνδυασµός 

ποιότητας και τιµής να είναι καλύτερος από αυτόν που προσφέρουν οι ανταγωνιστές της ή να φαίνεται καλύτερος, 
λόγω διαφήµισης, επωνυµίας κτλ.  

42. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας είναι θεσµικός στόχος της επιχείρησης. 
43. Οι οικονοµικοί παράγοντες είναι το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος και η επίδρασή τους έχει καθοριστική 

σηµασία για την ίδρυση, την ανάπτυξη και την αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής µονάδας. 
44. Η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διατυπώνει επισήµως τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη φύση και τη 

λειτουργία της και να διαθέτει θεσµική οργάνωση. 
45. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής µονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη µέσω του 

µηχανισµού της αγοράς.  
46. Προµηθευτές, πελάτες και πιστωτικά ιδρύµατα εντάσσονται στο γενικό περιβάλλον της επιχείρησης.  
47. Οι λειτουργικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσηµα η επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της.  
48. Η έννοια της παραγωγικότητας είναι ευρύτερη από την έννοια της αποτελεσµατικότητας. 
49. Η συντήρηση των µηχανηµάτων είναι µία από τις δραστηριότητες που περιλαµβάνεται στην οικονοµική λειτουργία της 

επιχείρησης.  
50. Οι προµηθευτές υλικών και υπηρεσιών εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης.  
51. Το τεχνολογικό περιβάλλον επηρεάζει ποιοτικά και ποσοτικά τη φύση και την απόδοση του εξοπλισµού της 

επιχείρησης και των εργαζοµένων, το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών.  
52. Η εξάρτηση των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη 

της επιχείρησης.  
53. Όλες οι διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες, που βοηθούν στην έγκαιρη διεκπεραίωση και στην καταγραφή των 

συναλλαγών της επιχείρησης, ανήκουν στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.  
54. Οι εργαζόµενοι και η συνδικαλιστική τους ένωση εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης.  
55. Με βάση τη συστηµική προσέγγιση, η διοίκηση των επιχειρήσεων απαιτεί την κατανόηση και τη µελέτη του κάθε 

στοιχείου-µέρους της ξεχωριστά, αλλά και τις σχέσεις µεταξύ αυτών.  
56. Η επιχείρηση αποτελεί µία κοινωνική οργάνωση στην οποία υπάρχουν, «συγκρούονται» και γίνονται αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης διαφορετικά συµφέροντα διαφορετικών οµάδων.  
 
 
Σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 

57. Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων ανήκει στην :  
i) οικονοµική λειτουργία  
ii)  λειτουργία προµηθειών  
iii)  παραγωγική λειτουργία  
iv) λειτουργία της πληροφόρησης 

58. Στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσεται και το κοινωνικό περιβάλλον που περιλαµβάνει  
i) το φορολογικό σύστηµα  
ii)  τα εθνολογικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας  
iii)  τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µιας χώρας  
iv) την εισοδηµατική πολιτική 

59. Το κοινό χαρακτηριστικό ενός ιδιωτικού και ενός δηµόσιου νοσοκοµείου είναι ότι και τα δύο:  
i) αποτελούν επιχειρήσεις  
ii)  συνδέονται µε το στοιχείο του κινδύνου  
iii)  αποτελούν παραγωγικές µονάδες  
iv) εξαρτώνται από το µηχανισµό της αγοράς 
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60. Η ενέργεια του σχεδιασµού προϊόντων ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών ανήκει στην   

i) παραγωγική λειτουργία  
ii)  εµπορική λειτουργία  
iii)  οικονοµική λειτουργία   
iv) λειτουργία προµηθειών  

61. Η αποδοτικότητα µετράται µε δείκτες, οι οποίοι έχουν ως αριθµητή :  
i) το πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα (εκροή) και ως παρονοµαστή τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την 

πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές)  
ii)  τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές) και ως παρονοµαστή το 

πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα (εκροές)  
iii)  τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές) και ως παρονοµαστή το 

χρησιµοποιηθέντα αριθµό εργαζοµένων  
iv) τα χρησιµοποιηθέντα κεφάλαια και ως παρονοµαστή τα κέρδη της επιχείρησης 

62. Στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσεται και το πολιτισµικό περιβάλλον που περιλαµβάνει:  
i) τους νόµους σύµφωνα µε τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση  
ii)  τα εθνολογικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας  
iii)  το θεσµικό πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το κράτος  
iv) τις δοµές οικονοµίας και τους ρυθµούς ανάπτυξης.  

63. Το δηµόσιο Λύκειο : 
i) είναι επιχείρηση  
ii)  είναι παραγωγική µονάδα  
iii)  διαθέτει τις υπηρεσίες του µέσω του µηχανισµού της αγοράς  
iv) αντιµετωπίζει το στοιχείο του κινδύνου, διότι κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα συνδέεται µε την πιθανότητα 

κέρδους ή ζηµιάς 
64. Οι θεσµικοί στόχοι είναι αυτοί που  

i) διατυπώνει επίσηµα η επιχείρηση (ή ο οργανισµός) στο καταστατικό, µε βάση το οποίο νοµιµοποιείται η ύπαρξη 
και λειτουργία της.  

ii)  εκφράζουν τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα, τα οποία η επιχείρηση επιδιώκει να επιτύχει.  
iii)  αναφέρονται στα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης, όπως είναι τα κέρδη, το εισόδηµα ή ο κύκλος εργασιών κ.λπ.  
iv) αναφέρονται στις καινοτοµίες, που αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων µεθόδων και νέων τεχνικών 

παραγωγής κ.λπ. 
65. Η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα µετρούν  

i) αξίες ή χρηµατικά µεγέθη.  
ii)  ποσότητες.  
iii)  αντίστοιχα ποσότητες και αξίες ή χρηµατικά µεγέθη. 
iv) αντίστοιχα αξίες ή χρηµατικά µεγέθη και ποσότητες. 

66. Αν µια επιχείρηση έχει  
i) χαµηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι θα έχει χαµηλό κόστος που θα της επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή 

υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές.  
ii)  υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι θα έχει υψηλό κόστος που θα της επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή 

υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές.  
iii)  υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι θα έχει χαµηλό κόστος που θα της επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή 

υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές.  
iv) χαµηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι θα έχει υψηλό κόστος που θα της επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή 

υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές.  
67. Οι R. Cyert και S. March έχουν υποστηρίξει ότι  

i) τόσο τα άτοµα ή οι οµάδες ατόµων, όσο και οι επιχειρήσεις έχουν στόχους.  
ii)  µόνον τα άτοµα ή οι οµάδες ατόµων έχουν στόχους και όχι οι επιχειρήσεις.  
iii)  µόνον οι οµάδες ατόµων και οι επιχειρήσεις έχουν στόχους και όχι τα άτοµα.  
iv) µόνον οι επιχειρήσεις έχουν στόχους και όχι τα άτοµα ή οι οµάδες ατόµων.  

68. Στο ειδικό περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται :  
i) οι προµηθευτές της  
ii)  οι οικολογικές οργανώσεις  
iii)  η εισοδηµατική και νοµισµατική πολιτική  
iv) τα ερευνητικά ιδρύµατα  
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69. Στην εµπορική λειτουργία της επιχείρησης αναφέρεται η έννοια :  

i) χορηγίες πολιτιστικών δραστηριοτήτων  
ii)  βελτίωση της συσκευασίας  
iii)  παρακολούθηση των αποθεµάτων  
iv) έρευνα αναγκών των καταναλωτών 

70. Η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών ανήκει  
i) στην οικονοµική λειτουργία.  
ii)  στην λειτουργία προµηθειών.  
iii)  στην παραγωγική λειτουργία.  
iv) στην εµπορική λειτουργία. 

71. Ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών αποτελεί αντικείµενο της :  
i) παραγωγικής λειτουργίας  
ii)  εµπορικής λειτουργίας  
iii)  οικονοµικής λειτουργίας  
iv) λειτουργίας προµηθειών 

72. Η δηµιουργία δικτύου πωλήσεων ή διανοµής αποτελεί λειτουργικό στόχο της επιχείρησης, ο οποίος αναφέρεται  
i) στα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης.  
ii)  στην αγορά.  
iii)  στις καινοτοµίες.  
iv) στην παραγωγή. 

73. Η προβολή και προώθηση των προϊόντων υπηρεσιών ανήκει :  
i) στην οικονοµική λειτουργία  
ii)  στην εµπορική λειτουργία  
iii)  στη λειτουργία της πληροφόρησης  
iv) στη λειτουργία των προµηθειών 

74. Το συνδικαλιστικό κίνηµα περιλαµβάνεται στο   
i) κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης 
ii)  οικονοµικό περιβάλλον της επιχείρησης  
iii)  νοµικό περιβάλλον της επιχείρησης  
iv) τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης 

75. Στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται  
i) οι νόµοι, σύµφωνα µε τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση  
ii)  η εισοδηµατική και η νοµισµατική πολιτική 
iii)  οι καταναλωτές και οι πελάτες  
iv) η πορεία της κεφαλαιαγοράς και το φορολογικό σύστηµα 

76. Τα ήθη και τα έθιµα µιας κοινωνίας περιλαµβάνονται στο  
i) πολιτικό περιβάλλον  
ii)  κοινωνικό περιβάλλον 
iii)  πολιτισµικό περιβάλλον 
iv) οικονοµικό περιβάλλον 

77. Οι ενέργειες που γίνονται για τον σχεδιασµό ενός τύπου φρένων αυτοκινήτου ανήκουν  
i) στην εµπορική λειτουργία  
ii)  στη λειτουργία της πληροφόρησης   
iii)  στην οικονοµική λειτουργία 
iv) στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης  

78. Οι παραδόσεις µιας κοινωνίας περιλαµβάνονται:  
i) στο Νοµικό περιβάλλον της επιχείρησης.  
ii)  στο Πολιτισµικό περιβάλλον της επιχείρησης.  
iii)  στο Κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης.  
iv) στο Πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

79. Το πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης περιλαµβάνει  
i) το θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το κράτος.  
ii)  τα εθνολογικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας.  
iii)  το συνδικαλιστικό κίνηµα.  
iv) τους νόµους σύµφωνα µε τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση. 
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80. Η Λειτουργία ∆ηµοσίων Σχέσεων της επιχείρησης αναφέρεται  

i) στην ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής και βελτίωσης των υπαρχόντων.  
ii)  στην εξεύρεση κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονοµικής µονάδας.  
iii)  στην ανάπτυξη καλών σχέσεων µε άλλες επιχειρήσεις, οργανισµούς, άτοµα ή οµάδες, καθώς και την ανάγκη να 

προβάλλει µια καλή εικόνα προς αυτούς, για να κερδίσει την εκτίµηση, το σεβασµό και τις θετικές εντυπώσεις.  
iv) στην συντήρηση των µέσων για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών. 

81. Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων των πρώτων υλών της επιχείρησης εντάσσεται στην  
i) λειτουργία της πληροφόρησης.  
ii)  παραγωγική λειτουργία.  
iii)  λειτουργία προµηθειών.  
iv) εµπορική λειτουργία. 

82. Μία από τις ενέργειες της εµπορικής λειτουργίας είναι:  
i) η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών.  
ii)  η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων.  
iii)  η εξεύρεση κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονοµικής µονάδας.  
iv) ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών. 

83. Η παραγωγικότητα της εργασίας ορίζεται ως ο λόγος:  
i) αριθµός εργαζοµένων προς ποσότητα παραγωγής.  
ii)  ποσότητα παραγωγής προς αριθµό εργαζοµένων.  
iii)  καθαρό κέρδος ή ζηµία προς χρησιµοποιηθέντα κεφάλαια.  
iv) χρησιµοποιηθέντα κεφάλαια προς καθαρό κέρδος ή ζηµία. 

84. Η αντιµετώπιση των νοµικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ανήκει:  
i) στην Εµπορική λειτουργία.  
ii)  στη λειτουργία των ∆ηµοσίων Σχέσεων.  
iii)  στην Οικονοµική λειτουργία.  
iv) στη λειτουργία της Πληροφόρησης. 

85. Η εξακρίβωση των αποτελεσµάτων της επιχείρησης ανήκει  
i) στην παραγωγική λειτουργία.  
ii)  στην οικονοµική λειτουργία.  
iii)  στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.  
iv) στη λειτουργία της πληροφόρησης.  

86. Η αποδοτικότητα των επενδυµένων κεφαλαίων είναι ένας λειτουργικός στόχος της επιχείρησης που αναφέρεται  
i) στην παραγωγή.  
ii)  στις καινοτοµίες.  
iii)  στα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης.  
iv) στην αγορά.  

87. Η εισοδηµατική πολιτική εντάσσεται στο  
i) οικονοµικό περιβάλλον.  
ii)  νοµικό περιβάλλον.  
iii)  πολιτισµικό περιβάλλον.  
iv) πολιτικό περιβάλλον. 

88. Η οικονοµικότερη προµήθεια µηχανηµάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων ανήκει:  
i) στην οικονοµική λειτουργία.  
ii)  στη λειτουργία προµηθειών.  
iii)  στην εµπορική λειτουργία.  
iv) στην παραγωγική λειτουργία. 

89. Η πορεία της κεφαλαιαγοράς και των εισοδηµάτων περιλαµβάνεται στο  
i) κοινωνικό περιβάλλον.  
ii)  τεχνολογικό περιβάλλον.  
iii)  οικονοµικό περιβάλλον.  
iv) πολιτικό περιβάλλον. 

90. Η νοµισµατική πολιτική ανήκει στο  
i) πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης  
ii)  τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης  
iii)  νοµικό περιβάλλον της επιχείρησης  
iv) κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης.  
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91. Μια επιχείρηση παρήγαγε 1000 µονάδες προϊόντος χρησιµοποιώντας 20 εργάτες. Η παραγωγικότητα της εργασίας 

είναι: 
i) 0,05 
ii)  50 
iii)  0,02 
iv) 5. 

92. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µιας χώρας περιλαµβάνονται στο:  
i) οικονοµικό περιβάλλον.  
ii)  πολιτικό περιβάλλον.  
iii)  κοινωνικό περιβάλλον.  
iv) πολιτισµικό περιβάλλον.  

93. Η οικονοµική αποδοτικότητα εκφράζεται µε τον τύπο:  

i) 
 κεφάλαιαηθένταχρησιµοποι

ζηµία ή  κέρδοςκαθαρό
 

ii)  
ήθηκανχρησιµοποι  πουµέσα παραγωγικά

αγαθά  παραχθέντα
 

iii)  
ζηµία ή  κέρδοςκαθαρό

 κεφάλαιαηθένταχρησιµοποι
 

iv) 
 κεφάλαιαηθένταχρησιµοποι

 παραγωγήςποσότητα
 

94. Τα νέα διοικητικά συστήµατα είναι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης και αναφέρονται 
i) στην αγορά 
ii)  στα συνολικά µεγέθη 
iii)  στις καινοτοµίες 
iv) στους ανθρώπους. 

95. Η χρήση και συντήρηση των µέσων για την παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών ανήκει 
i) στην εµπορική λειτουργία 
ii)  στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης 
iii)  στη λειτουργία των προµηθειών 
iv) στην παραγωγική λειτουργία 

 
Να αντιστοιχίσετε σωστά τα στοιχεία της πρώτης στήλης µε τα στοιχεία της δεύτερης στήλης. 
 

96. 
 

Α στήλη 

 
Α.   Επιχειρηµατίες       

 
Β.   Πελάτες                 

 
Γ.   Κράτος                 
 

 
 

Β στήλη 
 

1. Επιζητούν ποιότητα, καλές τιµές και εξυπηρέτηση                      
2. Επιδιώκουν υψηλά κέρδη και κοινωνική προβολή µέσα από 

την κερδοφόρα πορεία και την καλή φήµη της επιχείρησής 
τους  

3. Επιζητούν καλή συνεργασία, φερέγγυες και διαρκείς συναλ-
λαγές           

4. Απαιτεί την είσπραξη φόρων 
5. Επιζητούν υψηλούς µισθούς    
 

 

( δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


