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Ερώτηση 1 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι ιδρυτές της επιχείρησης και η αρχική διευθυντική ομάδα προσβλέπουν από το επιχειρηματικό σχέδιο: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. στην αναζήτηση στοιχείων που θα πιστοποιούν τη φερεγγυότητα της επιχείρησης και να αμβλύνουν τους φόβους 
τους σχετικά με αυτήν 

b. να διευκολυνθεί ο εντοπισμός και η θέσπιση στόχων, η επίτευξη των οποίων θα κρίνει την επιτυχία ή όχι της 
διευθυντικής ομάδας 

c. να αναφερθούν όλα τα θέματα που ανακύπτουν και να αναδειχθούν με συναινετικό τρόπο τα ζητήματα που πρέπει 

να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα  

d. σε ενδεικτικά στοιχεία της αναμενόμενης απόδοσης επί της επένδυσης και του ρίσκου που εμπεριέχει 

Ανατροφοδότηση 

Οι ιδρυτές της επιχείρησης και η αρχική διευθυντική ομάδα είναι συνήθως τα άτομα που αναλαμβάνουν τη συγγραφή 
του επιχειρηματικού σχεδίου. Η διαδικασία αυτή ωθεί τη συντακτική ομάδα να σκεφτεί όλα τα θέματα που ανακύπτουν 
και να αναδείξει με συναινετικό τρόπο τα ζητήματα που πρέπει να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα.  
 

Βλ. υποενότητα 3.3.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: να αναφερθούν όλα τα θέματα που ανακύπτουν και να αναδειχθούν με συναινετικό τρόπο τα 
ζητήματα που πρέπει να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα 

Ερώτηση 2 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 
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Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης επιδιώκει με το επιχειρηματικό σχέδιο: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. να επισημάνει ενδεικτικά στοιχεία της αναμενόμενης απόδοσης επί της επένδυσης και του ρίσκου που εμπεριέχει 

b. να διευκολύνει τον εντοπισμό και τη θέσπιση στόχων, η επίτευξη των οποίων θα κρίνει την επιτυχία ή όχι της 

διευθυντικής ομάδας  

c. να συμβάλει στην αναζήτηση στοιχείων που να πιστοποιούν τη φερεγγυότητα της επιχείρησης και να αμβλύνει τους 
φόβους του σχετικά με αυτήν 

d. να αναφερθούν όλα τα θέματα που ανακύπτουν και να αναδειχθούν με συναινετικό τρόπο τα ζητήματα που πρέπει 
να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα 

Ανατροφοδότηση 

Το επιχειρηματικό σχέδιο διευκολύνει τον εντοπισμό και τη θέσπιση στόχων, η επίτευξη των οποίων θα κρίνει την 
επιτυχία ή όχι της διευθυντικής ομάδας.  
 

Βλ. υποενότητα 3.3.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: να διευκολύνει τον εντοπισμό και τη θέσπιση στόχων, η επίτευξη των οποίων θα κρίνει την 
επιτυχία ή όχι της διευθυντικής ομάδας 

Ερώτηση 3 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι δυνητικοί επενδυτές της επιχείρησης με το επιχειρηματικό σχέδιο… 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. επιθυμούν να διευκολυνθεί ο εντοπισμός και η θέσπιση στόχων, η επίτευξη των οποίων θα κρίνει την επιτυχία ή όχι 
της διευθυντικής ομάδας 

b. επιδιώκουν να αναφερθούν όλα τα θέματα που ανακύπτουν και να αναδειχθούν με συναινετικό τρόπο τα ζητήματα 
που πρέπει να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα 

c. ενδιαφέρονται για στοιχεία ενδεικτικά της αναμενόμενης απόδοσης επί της επένδυσης και του ρίσκου που 

εμπεριέχει  

d. αποβλέπουν στην αναζήτηση στοιχείων που να πιστοποιούν τη φερεγγυότητα της επιχείρησης και στην άμβλυνση 
των φόβων τους σχετικά με αυτήν 

Ανατροφοδότηση 

Οι δυνητικοί επενδυτές της επιχείρησης ενδιαφέρονται για στοιχεία ενδεικτικά της αναμενόμενης απόδοσης επί της 
επένδυσης και του ρίσκου που εμπεριέχει. Βλ. υποενότητα 3.3.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 
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Η σωστή απάντηση είναι: ενδιαφέρονται για στοιχεία ενδεικτικά της αναμενόμενης απόδοσης επί της επένδυσης και 
του ρίσκου που εμπεριέχει 

Ερώτηση 4 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι δυνητικοί εταίροι της επιχείρησης προσβλέπουν από το επιχειρηματικό σχέδιο: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. να διευκολυνθεί ο εντοπισμός και η θέσπιση στόχων, η επίτευξη των οποίων θα κρίνει την επιτυχία ή όχι της 
διευθυντικής ομάδας 

b. να αναφερθούν όλα τα θέματα που ανακύπτουν και να αναδειχθούν με συναινετικό τρόπο τα ζητήματα που πρέπει 
να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα 

c. στην αναζήτηση στοιχείων που να πιστοποιούν τη φερεγγυότητα της επιχείρησης και να αμβλύνουν τους φόβους 

τους σχετικά με αυτήν  

d. σε ενδεικτικά στοιχεία της αναμενόμενης απόδοσης επί της επένδυσης και του ρίσκου που εμπεριέχει 

Ανατροφοδότηση 

Οι δυνητικοί εταίροι της επιχείρησης αναζητούν στοιχεία που να πιστοποιούν τη φερεγγυότητα της επιχείρησης και να 
αμβλύνουν τους φόβους τους σχετικά με αυτήν. Βλ. υποενότητα 3.3.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: στην αναζήτηση στοιχείων που να πιστοποιούν τη φερεγγυότητα της επιχείρησης και να 
αμβλύνουν τους φόβους τους σχετικά με αυτήν 

Ερώτηση 5 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Η τυπική δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου αποτελείται από: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. 6 ενότητες 

b. 10 ενότητες  
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c. 12 ενότητες 

d. 8 ενότητες 

Ανατροφοδότηση 

Η τυπική δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου αποτελείται από: 1. Επιτελική σύνοψη 2. Αναλυτική περιγραφή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 3. Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος και του κλάδου 4. Σχέδιο μάρκετινγκ 5. 
Σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας 6. Ομάδα διοίκησης 7. Χρηματοοικονομικό σχέδιο 8. Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων 
9. Χρονικό προγραμματισμό – Ορόσημα 10. Παράρτημα Βλ. υποενότητα 3.3.2, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: 10 ενότητες 

Ερώτηση 6 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Mεταξύ των τακτικών που προτείνονται για καλή επικοινωνία μεταξύ της ομάδας διοίκησης και των 
εργαζομένων είναι: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. να ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων στις διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού  

b. να υπάρχει ένας υπαλλήλος ως μοντέλο συμπεριφοράς 

c. να μην αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα των εργαζομένων 

d. να περιοριστεί ο σεβασμός και η ευαισθησία στα προσωπικά θέματα των εργαζομένων 

Ανατροφοδότηση 

Η καλή επικοινωνία μεταξύ της ομάδας διοίκησης και των εργαζομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση 
ηγεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, μερικές από τις τακτικές που προτείνονται είναι οι ακόλουθες (Hisrich & Peters, 2002): • 
να αναδειχθεί ένα πρότυπο συμπεριφοράς και αξιών για τους υπαλλήλους • να υπάρχει σεβασμός και ευαισθησία στα 
προσωπικά θέματα των εργαζομένων • να εξασφαλίζεται αυτονομία και ευελιξία στην ανάληψη ευθυνών και 
αποφάσεων • να αναγνωρίζεται και να γίνεται σεβαστή η διαφορετικότητα των εργαζομένων • να αναγνωρίζεται και να 
επαινείται η καλή συμπεριφορά μέσω κατάλληλων κινήτρων και επιβραβεύσεων • να ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων 
στις διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού Βλ. υποενότητα 3.4.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: να ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων στις διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού 

Ερώτηση 7 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 
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Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels) είναι: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. Κανένα από τα παραπάνω. 

b. στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων για την από κοινού ανάληψη δράσεων Έρευνας και 
Ανάπτυξης 

c. υπομονετικοί και συγκαταβατικοί επενδυτές που δεν αδημονούν να λάβουν την απόδοση της επένδυσής τους 

d. ιδιώτες επενδυτές που επενδύουν τα προσωπικά τους κεφάλαια σχεδόν αποκλειστικά σε νεοϊδρυθείσες 

επιχειρήσεις (start-ups)  

Ανατροφοδότηση 

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι ιδιώτες επενδυτές που επενδύουν τα προσωπικά τους κεφάλαια σχεδόν αποκλειστικά 
σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (start-ups) προσδοκώντας απόδοση επί της επένδυσής τους της τάξης του 35-40%. 
Συχνά αποκτούν θέση στη διευθυντική ομάδα της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι συνήθως παραμένουν ανώνυμοι 
και έρχονται σε επαφή με τους νέους επιχειρηματίες μέσω κύκλων γνωριμιών. Βλ. υποενότητα 3.4.2, Κωνσταντέλου, 
Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: ιδιώτες επενδυτές που επενδύουν τα προσωπικά τους κεφάλαια σχεδόν αποκλειστικά σε 
νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (start-ups) 

Ερώτηση 8 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Η χρηματοδότηση με κεφάλαια συγγενών και φίλων αποτελεί καλή επιλογή, καθώς είναι: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. Κανένα από τα παραπάνω. 

b. υπομονετικοί και συγκαταβατικοί επενδυτές που δεν αδημονούν να λάβουν την απόδοση της επένδυσής τους  

c. στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων για την από κοινού ανάληψη δράσεων Έρευνας και 
Ανάπτυξης 
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d. ιδιώτες επενδυτές που επενδύουν τα προσωπικά τους κεφάλαια σχεδόν αποκλειστικά σε νεοϊδρυθείσες 
επιχειρήσεις (start-ups) 

Ανατροφοδότηση 

Η χρηματοδότηση με κεφάλαια συγγενών και φίλων αποτελεί τη δεύτερη πιο δημοφιλή επιλογή μετά τα προσωπικά 
κεφάλαια. Οι συγγενείς και φίλοι θεωρούνται υπομονετικοί και συγκαταβατικοί επενδυτές που δεν αδημονούν να 
λάβουν την απόδοση της επένδυσής τους. Πολλές φορές, όμως, οι άτυπες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρηματιών και 
των φίλων και συγγενών δεν ξεκαθαρίζουν επαρκώς το τοπίο της συνεργασίας και υπάρχει κίνδυνος να 
δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Βλ. υποενότητα 3.4.2, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: υπομονετικοί και συγκαταβατικοί επενδυτές που δεν αδημονούν να λάβουν την απόδοση 
της επένδυσής τους 

Ερώτηση 9 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι στρατηγικοί εταίροι είναι: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. Κανένα από τα παραπάνω. 

b. ιδιώτες επενδυτές που επενδύουν τα προσωπικά τους κεφάλαια σχεδόν αποκλειστικά σε νεοϊδρυθείσες 
επιχειρήσεις (start-ups) 

c. συμμαχίες μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων για την από κοινού ανάληψη δράσεων Έρευνας και Ανάπτυξης  

d. υπομονετικοί και συγκαταβατικοί επενδυτές που δεν αδημονούν να λάβουν την απόδοση της επένδυσής τους 

Ανατροφοδότηση 

Η χρηματοδότηση μέσω στρατηγικών εταίρων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, όπως η 
βιοτεχνολογία και η πληροφορική. Οι στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων για την από κοινού 
ανάληψη δράσεων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) αποτελούν κατάλληλους μηχανισμούς χρηματοδότησης της 
έρευνας, καθώς οι συμμετέχοντες επιμερίζουν τα ερευνητικά κόστη, αποκτούν πρόσβαση σε επιπλέον πόρους και 
βελτιώνουν το χρόνο πρόσβασης στην αγορά. Μια τυπική συμφωνία τέτοιου είδους περιλαμβάνει την εταιρεία που 
αναπτύσσει την τεχνολογία και την επιχείρηση που επιδοτεί την ανάπτυξή της, η οποία συνήθως συγκεντρώνει την 
απαραίτητη χρηματοδότηση από περιορισμένο αριθμό μεμονωμένων επενδυτών. Μια στρατηγική συμφωνία για Ε&Α 
ακολουθεί τρία στάδια: το στάδιο της χρηματοδότησης, το στάδιο της ανάπτυξης και το στάδιο της εξόδου στην αγορά. 
Στο πρώτο στάδιο δημιουργείται η συμφωνία και επενδύονται τα χρήματα. Στο δεύτερο στάδιο υλοποιείται η έρευνα 
και αναπτύσσεται η τεχνολογία. Στο τρίτο στάδιο γίνεται η αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσω τριών εναλλακτικών: α) 
μέσω της δημιουργίας συμμετοχικής επιχείρησης που αναλαμβάνει την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας, β) της 
καταβολής δικαιωμάτων από τα έσοδα πωλήσεων της τεχνολογίας προς την εταιρεία που ανέπτυξε την τεχνολογία, γ) 
της δημιουργίας μιας κοινοπραξίας που αναλαμβάνει τη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων στην αγορά. Βλ. 
υποενότητα 3.4.2, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: συμμαχίες μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων για την από κοινού ανάληψη δράσεων Έρευνας 
και Ανάπτυξης 
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Ερώτηση 10 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Τα ιδιωτικά κεφάλαια προέρχονται από άτομα: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. που επενδύουν τα προσωπικά τους κεφάλαια σχεδόν αποκλειστικά σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (start-ups) 

b. υπομονετικά, που δεν αδημονούν να λάβουν την απόδοση της επένδυσής τους 

c. που δημιουργούν συμμαχίες μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων για την από κοινού ανάληψη δράσεων Έρευνας και 
Ανάπτυξης 

d. Κανένα από τα παραπάνω.  

Ανατροφοδότηση 

Τα ιδιωτικά κεφάλαια προέρχονται συνήθως από τις αποταμιεύσεις των ιδρυτών της επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής τους εργασίας. Τα κεφάλαια αυτά αξιολογούνται ιδιαίτερα από τους 
εξωτερικούς επενδυτές ως δείγμα αφοσίωσης και πίστης των νέων επιχειρηματιών στο εγχείρημά τους. Βλ. 
υποενότητα 3.4.2, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: Κανένα από τα παραπάνω. 

Ερώτηση 11 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλού κινδύνου (venture capital) προέρχονται από άτομα: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. που δημιουργούν συμμαχίες μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων για την από κοινού ανάληψη δράσεων Έρευνας και 
Ανάπτυξης 

b. υπομονετικά, που δεν αδημονούν να λάβουν την απόδοση της επένδυσής τους 

c. Κανένα από τα παραπάνω.  

d. που επενδύουν τα προσωπικά τους κεφάλαια σχεδόν αποκλειστικά σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (start-ups) 
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Ανατροφοδότηση 

Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλού κινδύνου (venture capital) επενδύονται από εταιρείες που 
συλλέγουν και διαχειρίζονται τέτοιου είδους κεφάλαια και προορίζονται για τοποθέτηση σε επενδύσεις υψηλού 
κινδύνου και κυρίως σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (start-ups) οι οποίες θεωρούνται ότι έχουν εξαιρετικές προοπτικές 
ανάπτυξης. Η εταιρεία που διαχειρίζεται αυτά τα κεφάλαια προσδοκά 20-25% ετήσια απόδοση επί των κερδών που θα 
επιτύχει, ενώ το υπόλοιπο κέρδος μοιράζεται στους επενδυτές της εταιρείας venture capital. Τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες, αυτή η μορφή χρηματοδότησης ήταν πολύ δημοφιλής σε κλάδους των νέων τεχνολογιών, που γνώρισαν 
ραγδαία ανάπτυξη. Οι εταιρείες venture capital δε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, ούτε έχουν την ίδια δυναμική και 
στοχοθέτηση σε όλες τις χώρες του κόσμου. Επιπλέον, εκτός από το αρχικό κεφάλαιο (κεφάλαιο σποράς), υπάρχουν 
και άλλες μορφές χρηματοδότησης στις οποίες εμπλέκονται οι εταιρείες venture capital ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται σε όλη τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης. Οι εταιρείες venture capital είναι ιδιαίτερα επιλεκτικές στη 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων, αλλά προσφέρουν μια ικανοποιητική λύση, καθώς έχουν πολύ καλές διασυνδέσεις 
στον επιχειρηματικό κόσμο και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές και καθοδήγηση στους νέους 
επιχειρηματίες. Βλ. υποενότητα 3.4.2, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: Κανένα από τα παραπάνω. 

Ερώτηση 12 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρηματίες παρακινούνται και επιδιώκουν την ανάπτυξη της 
επιχείρησής τους είναι: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. Κανένα από τα παραπάνω. 

b. • η επίτευξη οικονομιών κλίμακας  

c. • η επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

d. • η επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

Ανατροφοδότηση 

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρηματίες παρακινούνται και επιδιώκουν την ανάπτυξη της επιχείρησής 
τους είναι: • η επίτευξη οικονομιών κλίμακας • το επιχειρηματικό μοντέλο τους είναι επεκτάσιμο • η προσδοκία για 
απόκτηση ισχύος και επιρροής στην αγορά • η ανάγκη να ακολουθήσουν βασικούς πελάτες Βλ. υποενότητα 3.5.1, 
Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: • η επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

Ερώτηση 13 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 
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Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Mεταξύ των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. η απεριόριστη πρόσβαση σε κεφάλαια 

b. η μη καλλιέργεια διοικητικών και διαχειριστικών ικανοτήτων 

c. η σταθερότητα στην οργάνωση και κουλτούρα της επιχείρησης 

d. η χρηστή διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων  

Ανατροφοδότηση 

Οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι: • Χρηστή διαχείριση χρηματοοικονομικών 
πόρων: Καθώς μεγαλώνει η επιχείρηση, οι ανάγκες σε κεφάλαια που θα υποστηρίξουν την αύξηση των πωλήσεων, 
την επέκταση σε νέες αγορές και την ανάπτυξη νέων προϊόντων γίνονται πιο έντονες και επιτακτικές. • Περιορισμοί 
στην πρόσβαση σε κεφάλαια: Η δυνατότητα ή μη πρόσβασης στα κεφάλαια που απαιτούνται για περαιτέρω ανάπτυξη 
αποτελεί σημαντική συνιστώσα, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές της επιχείρησης ως προς την 
κατεύθυνση και τον τρόπο ανάπτυξής της. • Αλλαγές στην οργάνωση και την κουλτούρα της επιχείρησης: Πολλές 
επιχειρήσεις αναπτύσσονται με τόσο γρήγορο ρυθμό, ώστε δε διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο και ούτε καταβάλλουν 
την προσπάθεια που απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού μηχανισμού. • Καλλιέργεια διοικητικών και 
διαχειριστικών ικανοτήτων: Η επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης προϋποθέτει και απαιτεί ένα επίπεδο 
διοικητικών ικανοτήτων το οποίο συνήθως απέχει πολύ από το μοντέλο διοίκησης της μικρής επιχείρησης, όπου όλα 
κινούνται γύρω από τον επιχειρηματία-ιδιοκτήτη. Βλ. υποενότητα 3.5.2, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: η χρηστή διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων 

Ερώτηση 14 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Σημαντικές προϋποθέσεις και προκλήσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης είναι, μεταξύ άλλων: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. οι αλλαγές στην οργάνωση και κουλτούρα της επιχείρησης 

b. η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια 

c. Όλα τα παραπάνω.  
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d. η καλλιέργεια διοικητικών και διαχειριστικών ικανοτήτων 

Ανατροφοδότηση 

Οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις και προκλήσεις για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι: • Χρηστή διαχείριση 
χρηματοοικονομικών πόρων: Καθώς μεγαλώνει η επιχείρηση, οι ανάγκες σε κεφάλαια που θα υποστηρίξουν την 
αύξηση των πωλήσεων, την επέκταση σε νέες αγορές και την ανάπτυξη νέων προϊόντων γίνονται πιο έντονες και 
επιτακτικές. • Περιορισμοί στην πρόσβαση σε κεφάλαια: Η δυνατότητα ή μη πρόσβασης στα κεφάλαια που 
απαιτούνται για περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεί σημαντική συνιστώσα, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές 
της επιχείρησης ως προς την κατεύθυνση και τον τρόπο ανάπτυξής της. • Αλλαγές στην οργάνωση και την κουλτούρα 
της επιχείρησης: Πολλές επιχειρήσεις αναπτύσσονται με τόσο γρήγορο ρυθμό, ώστε δε διαθέτουν τον απαραίτητο 
χρόνο και ούτε καταβάλλουν την προσπάθεια που απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού μηχανισμού. • 
Καλλιέργεια διοικητικών και διαχειριστικών ικανοτήτων: Η επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
προϋποθέτει και απαιτεί ένα επίπεδο διοικητικών ικανοτήτων το οποίο συνήθως απέχει πολύ από το μοντέλο 
διοίκησης της μικρής επιχείρησης, όπου όλα κινούνται γύρω από τον επιχειρηματία-ιδιοκτήτη. Βλ. υποενότητα 3.5.2, 
Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: Όλα τα παραπάνω. 

Ερώτηση 15 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι εσωτερικές στρατηγικές για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης αφορούν: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. τακτικές οι οποίες βασίζονται σε συμβουλές που λαμβάνει η επιχείρηση, ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι και οι 
ικανότητες που έχει αναπτύξει, με σκοπό να επεκταθεί σε νέες διεθνείς αγορές ή να δημιουργήσει νέα προϊόντα 

b. τακτικές που βασίζονται στην ίδια την επιχείρηση και αξιοποιούν τους πόρους και τις ικανότητες που έχει αναπτύξει, 

ώστε να επεκταθεί σε νέες διεθνείς αγορές ή να δημιουργήσει νέα προϊόντα  

c. Κανένα από τα παραπάνω. 

d. τακτικές που βασίζονται όχι μόνο στην ίδια την επιχείρηση αλλά και στους συνεργάτες της και αξιοποιούν τους 
πόρους και τις ικανότητες που έχει αναπτύξει, ώστε να επεκταθεί σε νέες διεθνείς αγορές ή να δημιουργήσει νέα 
προϊόντα 

Ανατροφοδότηση 

Οι εσωτερικές στρατηγικές, ή αλλιώς οργανική ανάπτυξη, αφορούν τακτικές που βασίζονται στην ίδια την επιχείρηση 
και αξιοποιούν τους πόρους και τις ικανότητες που έχει αναπτύξει, ώστε να επεκταθεί σε νέες διεθνείς αγορές ή να 
δημιουργήσει νέα προϊόντα. Βλ. ενότητα 3.6, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: τακτικές που βασίζονται στην ίδια την επιχείρηση και αξιοποιούν τους πόρους και τις 
ικανότητες που έχει αναπτύξει, ώστε να επεκταθεί σε νέες διεθνείς αγορές ή να δημιουργήσει νέα προϊόντα 

Ερώτηση 16 
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Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι εξωτερικές στρατηγικές για περαιτέρω ανάπτυξη: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. στηρίζονται στις σχέσεις συνεργασίας που αναπτύσσονται μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας με σκοπό την από 
κοινού αξιοποίηση των πόρων και τον επιμερισμό των κινδύνων που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

b. στηρίζονται στις στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνει η εταιρεία με σκοπό την αξιοποίηση των πόρων και τον 
επιμερισμό των κινδύνων οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη 

c. στηρίζονται στις σχέσεις συνεργασίας που αναπτύσσονται με τρίτες επιχειρήσεις (πελάτες, προμηθευτές, 
ανταγωνιστές, άλλους εταίρους) με σκοπό την από κοινού αξιοποίηση των πόρων και τον επιμερισμό των κινδύνων 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη  

d. Κανένα από τα παραπάνω. 

Ανατροφοδότηση 

Οι εξωτερικές στρατηγικές στηρίζονται στις σχέσεις συνεργασίας που αναπτύσσονται με τρίτες επιχειρήσεις (πελάτες, 
προμηθευτές, ανταγωνιστές, άλλους εταίρους) με σκοπό την από κοινού αξιοποίηση των πόρων και τον επιμερισμό 
των κινδύνων που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Βλ. ενότητα 3.6, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: στηρίζονται στις σχέσεις συνεργασίας που αναπτύσσονται με τρίτες επιχειρήσεις (πελάτες, 
προμηθευτές, ανταγωνιστές, άλλους εταίρους) με σκοπό την από κοινού αξιοποίηση των πόρων και τον επιμερισμό 
των κινδύνων που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

Ερώτηση 17 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι πιο συνήθεις μορφές εξωτερικής ανάπτυξης μιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. Όλα τα παραπάνω.  

b. στρατηγικές συμμαχίες 

c. εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 
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d. συμφωνίες αδειοδότησης 

Ανατροφοδότηση 

Οι πιο συνήθεις μορφές εξωτερικής ανάπτυξης είναι οι εξής: • Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Μέσω της 
εξαγοράς μιας επιχείρησης-στόχου, η επιχείρηση μπορεί να επεκτείνει τη γραμμή προϊόντων της, να αποκτήσει 
πρόσβαση σε νέα κανάλια διανομής, να επεκταθεί σε νέες γεωγραφικές αγορές, αλλά και να επιτύχει οικονομίες 
κλίμακας. • Οι συμφωνίες αδειοδότησης επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων ως προς την αξιοποίηση μιας 
κατοχυρωμένης με πνευματικά δικαιώματα τεχνολογίας. • Οι στρατηγικές συμμαχίες αφορούν συμφωνίες μεταξύ δύο ή 
περισσότερων επιχειρήσεων με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου. • Τέλος, οι κοινοπραξίες είναι επιχειρήσεις 
που δημιουργούνται με τη σύμπραξη δύο ή περισσότερων εταίρων, οι οποίοι συνεισφέρουν πόρους στο κοινό 
εγχείρημα με στόχο είτε την κατάκτηση μιας νέας γεωγραφικής αγοράς είτε την από κοινού ανάπτυξη ή/και διάθεση 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Βλ. ενότητα 3.6, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: Όλα τα παραπάνω. 

Ερώτηση 18 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Με τον όρο διεθνής επιχειρηματικότητα εννοούμε: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. Όλα τα παραπάνω. 

b. τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται επιχειρηματικά πέραν των εθνικών συνόρων  

c. τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε περιφερειακό επίπεδο 

d. τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε διακρατικό επίπεδο 

Ανατροφοδότηση 

Με τον όρο διεθνής επιχειρηματικότητα εννοούμε τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται 
επιχειρηματικά πέραν των εθνικών συνόρων. Όταν ο επιχειρηματίας εκτελεί τις δραστηριότητές του σε περισσότερες 
από μία χώρες, λέμε ότι έχει διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα. Βλ. ενότητα 4.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται επιχειρηματικά πέραν των 
εθνικών συνόρων 

Ερώτηση 19 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 
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Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Μεταξύ των παραγόντων που σταδιακά οδήγησαν στην ανάπτυξη του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης 
περιλαμβάνονται: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. η ανεμπόδιστη ροή κεφαλαίων από ανεπτυγμένες σε αναπτυσσόμενες χώρες 

b. οι τεχνολογικές εξελίξεις 

c. ο ρόλος της πολιτικής 

d. Όλα τα παραπάνω.  

Ανατροφοδότηση 

Παράγοντες που σταδιακά οδήγησαν στην ανάπτυξη του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης είναι: • Οι νέες 
τεχνολογικές εξελίξεις: Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επέτρεψαν τον επιμέρους τεμαχισμό 
της αλυσίδας αξίας των επιχειρήσεων, δηλαδή την κατάτμηση των επιμέρους παραγωγικών δραστηριοτήτων, ώστε να 
παραχθεί το τελικό προϊόν. • Ο ρόλος της πολιτικής: Ο περιορισμός των εμποδίων σύναψης εμπορικών συμφωνιών 
στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT), που πλέον αναφέρεται στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου, άνοιξε το δρόμο στην ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών. • Η άνοδος του 
μεριδίου των νέων βιομηχανικών χωρών (Ιαπωνία, Κορέα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν κ.ά.) στην παγκόσμια αγορά κατά τη 
δεκαετία του 1970, και της Κίνας πιο πρόσφατα, ως αποτέλεσμα της μετατόπισης των εξαγωγών βιομηχανικών 
αγαθών από τα χαμηλόμισθα στα υψηλόμισθα κράτη – στις λεγόμενες «νεο-εκβιομηχανιζόμενες» οικονομίες. • Η 
ανεμπόδιστη ροή κεφαλαίων από ανεπτυγμένες σε αναπτυσσόμενες χώρες, ως απόρροια της μετατόπισης του 
παγκόσμιου εμπορίου προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. • Η αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων, ως 
αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων παραγόντων. Βλ. ενότητα 4.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: Όλα τα παραπάνω. 

Ερώτηση 20 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Στην ανάπτυξη του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης δε συνέβαλε: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. η περιορισμένη κινητικότητα των εργαζομένων  

b. οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις 
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c. ο ρόλος της πολιτικής 

d. η ανεμπόδιστη ροή κεφαλαίων 

Ανατροφοδότηση 

Παράγοντες που σταδιακά οδήγησαν στην ανάπτυξη του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης είναι: • Οι νέες 
τεχνολογικές εξελίξεις: Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επέτρεψαν τον επιμέρους τεμαχισμό 
της αλυσίδας αξίας των επιχειρήσεων, δηλαδή την κατάτμηση των επιμέρους παραγωγικών δραστηριοτήτων, ώστε να 
παραχθεί το τελικό προϊόν. • Ο ρόλος της πολιτικής: Ο περιορισμός των εμποδίων σύναψης εμπορικών συμφωνιών 
στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT), που πλέον αναφέρεται στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου, άνοιξε το δρόμο στην ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών. • Η άνοδος του 
μεριδίου των νέων βιομηχανικών χωρών (Ιαπωνία, Κορέα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν κ.ά.) στην παγκόσμια αγορά κατά τη 
δεκαετία του 1970, και της Κίνας πιο πρόσφατα, ως αποτέλεσμα της μετατόπισης των εξαγωγών βιομηχανικών 
αγαθών από τα χαμηλόμισθα στα υψηλόμισθα κράτη – στις λεγόμενες «νεο-εκβιομηχανιζόμενες» οικονομίες. • Η 
ανεμπόδιστη ροή κεφαλαίων από ανεπτυγμένες σε αναπτυσσόμενες χώρες, ως απόρροια της μετατόπισης του 
παγκόσμιου εμπορίου προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. • Η αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων, ως 
αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων παραγόντων. Βλ. ενότητα 4.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: η περιορισμένη κινητικότητα των εργαζομένων 

Ερώτηση 21 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Η εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης έχει σημαντικές συνέπειες στη λειτουργία και τη συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων καθώς: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, στο διεθνές κεφάλαιο και σε τεχνολογικούς 

πόρους  

b. περιορίζεται η δικτύωση, οι διασυνδέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων παγκοσμίως 

c. οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι σε μειονεκτική θέση να εκμεταλλευτούν αυτές τις νέες συνθήκες λόγω του μεγέθους 
τους και της προσήλωσής τους σε σταθερούς κανόνες λειτουργίας 

d. Όλα τα παραπάνω. 

Ανατροφοδότηση 

Η εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης έχει σημαντικές συνέπειες στη λειτουργία και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, 
καθώς έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, στο διεθνές κεφάλαιο και σε τεχνολογικούς πόρους. Βλ. 
ενότητα 4.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, στο διεθνές κεφάλαιο και 
σε τεχνολογικούς πόρους 
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Ερώτηση 22 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων ως αντικείμενο μελέτης στη βιβλιογραφία έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία 
του: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. 1930 

b. 1970 

c. 1960  

d. 1940 

Ανατροφοδότηση 

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων ως αντικείμενο μελέτης στη βιβλιογραφία έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1960. 
Βλ. ενότητα 4.2, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: 1960 

Ερώτηση 23 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι πιο γνωστές από τις προσεγγίσεις που βασίστηκαν σε κλασικές υποθέσεις της οικονομικής θεωρίας 
είναι: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. η θεωρία του κύκλου ζωής του προϊόντος 

b. Κανένα από τα παραπάνω. 

c. η θεωρία της ανάπτυξης της επιχείρησης και η θεωρία του κύκλου ζωής του προϊόντος  

d. η θεωρία της ανάπτυξης της επιχείρησης 

Ανατροφοδότηση 
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Οι πιο γνωστές από τις προσεγγίσεις που βασίστηκαν σε κλασικές υποθέσεις της οικονομικής θεωρίας είναι η θεωρία 
της ανάπτυξης της επιχείρησης (Penrose 1959, 1995) και η θεωρία του κύκλου ζωής του προϊόντος (Product Life 
Cycle) (Vernon 1966, 1979). Βλ. υποενότητα 4.2.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: η θεωρία της ανάπτυξης της επιχείρησης και η θεωρία του κύκλου ζωής του προϊόντος 

Ερώτηση 24 
Λάθος 
Βαθμολογείται με 0,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι πιο γνωστές από τις προσεγγίσεις που βασίστηκαν σε κλασικές υποθέσεις της οικονομικής θεωρίας 
είναι: 

Επιλέξτε μία ή περισσότερες απαντήσεις: 

a. Κανένα από τα παραπάνω. 

b. της Penrose (1959, 1995) 

c. της Penrose (1959, 1995) και του Vernon (1966, 1979)  

d. του Vernon (1966, 1979)  

Ερώτηση 25 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Κατά την Penrose, η ανάπτυξη μιας επιχείρησης οφείλεται: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς παράγοντες  

b. σε εξωτερικούς παράγοντες 

c. σε εσωτερικούς παράγοντες 

d. Κανένα από τα παραπάνω. 

Ανατροφοδότηση 



 

18 
 

Κατά την Penrose, η ανάπτυξη μιας επιχείρησης οφείλεται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς παράγοντες. 
Βλ. υποενότητα 4.2.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς παράγοντες 

Ερώτηση 26 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Μέσω του μοντέλου που έχει αναπτύξει, ο Vernon προσπαθεί να εξηγήσει: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. την εμφάνιση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων 

b. την εμφάνιση του διεθνούς εμπορίου 

c. την εμφάνιση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων αλλά και της διεθνοποίησης της επιχείρησης 

d. την εμφάνιση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων αλλά και της διεθνοποίησης της επιχείρησης 

χρησιμοποιώντας την έννοια του κύκλου ζωής προϊόντος  

Ανατροφοδότηση 

Μια πιο κλασική «οικονομική» προσέγγιση αποτελεί το μοντέλο του Vernon για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. 
Μέσω αυτού του μοντέλου, ο Vernon προσπαθεί να εξηγήσει την εμφάνιση του διεθνούς εμπορίου και των 
επενδύσεων αλλά και της διεθνοποίησης της επιχείρησης χρησιμοποιώντας την έννοια του κύκλου ζωής προϊόντος. 
Βλ. υποενότητα 4.2.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: την εμφάνιση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων αλλά και της διεθνοποίησης της 
επιχείρησης χρησιμοποιώντας την έννοια του κύκλου ζωής προϊόντος 

Ερώτηση 27 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι Johanson & Mattson (1988) θεωρούν καθοριστικό παράγοντα για το αν και κατά πόσο θα καταφέρει μια 
επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της... 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. το βαθμό διεθνοποίησης της αγοράς στην οποία μετέχει η επιχείρηση 
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b. το βαθμό διεθνοποίησης τόσο της επιχείρησης όσο και της αγοράς στην οποία μετέχει η επιχείρηση  

c. Κανένα από τα παραπάνω. 

d. το βαθμό διεθνοποίησης της επιχείρησης 

Ανατροφοδότηση 

Οι Johanson & Mattson (1988) παρουσιάζουν ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο βαθμός διεθνοποίησης τόσο της 
επιχείρησης όσο και της αγοράς στην οποία μετέχει η επιχείρηση είναι καθοριστικοί παράγοντες για το αν και κατά 
πόσο θα καταφέρει αυτή να επιτύχει τους στόχους της. Βλ. υποενότητα 4.2.1, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: το βαθμό διεθνοποίησης τόσο της επιχείρησης όσο και της αγοράς στην οποία μετέχει η 
επιχείρηση 

Ερώτηση 28 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Η επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας χώρας βαδίζει: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. σε άγνωστα δεδομένα αναφορικά με το οικονομικό πλαίσιο 

b. σε γνωστά δεδομένα αναφορικά με το οικονομικό, ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο  

c. Κανένα από τα παραπάνω. 

d. σε υψηλές οικονομίες κλίμακας 

Ανατροφοδότηση 

Η επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας χώρας βαδίζει σε γνωστά δεδομένα αναφορικά με το 
οικονομικό, ρυθμιστικό, θεσμικό κ.λπ. πλαίσιο, τις συνθήκες υποδομών σε θέματα επικοινωνιών, τραπεζικού 
συστήματος, του λογιστικού συστήματος που ακολουθείται κ.λπ. Βλ. υποενότητα 4.2.2, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: σε γνωστά δεδομένα αναφορικά με το οικονομικό, ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο 

Ερώτηση 29 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 
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Κείμενο ερώτησης 

Ο σχεδιασμός για την είσοδο σε μια νέα αγορά γίνεται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά αφορούν: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. χαρακτηριστικά της αγοράς 

b. συνθήκες στον κλάδο 

c. θεσμούς μάρκετινγκ 

d. Όλα τα παραπάνω.  

Ανατροφοδότηση 

Ο σχεδιασμός για την είσοδο σε μια νέα αγορά γίνεται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
αφορούν κυρίως τις εξής περιοχές: 1. Χαρακτηριστικά της αγοράς • Μέγεθος αγοράς και ρυθμός ανάπτυξής της • 
Επίπεδο ανάπτυξης • Στάδιο στον κύκλο ζωής του προϊόντος • Χαρακτηριστικά των αγοραστών • 
Κοινωνικοί/πολιτιστικοί παράγοντες • Φυσικό περιβάλλον 2. Θεσμούς μάρκετινγκ • Συστήματα διανομής • Μέσα 
επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται • Υπηρεσίες μάρκετινγκ (διαφήμιση και έρευνα αγοράς) 3. Συνθήκες στον κλάδο • 
Μέγεθος και τακτικές ανταγωνισμού • Επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης 4. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, 
κανονισμοί, κώδικες συμπεριφοράς, δασμοί και φόροι) 5. Πόρους • Ανθρώπινοι (διαθεσιμότητα ανθρώπινου 
δυναμικού, δεξιότητες, δυναμικότητα εξέλιξης και κόστος) • Οικονομικοί (διαθεσιμότητα και κόστος) 6. Πολιτικό 
περιβάλλον • Πολιτικές και τακτικές που ακολουθούνται από την κυβέρνηση • Μακροπρόθεσμες τάσεις στο πολιτικό 
περιβάλλον Βλ. υποενότητα 4.2.2, Κωνσταντέλου, Α. (2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: Όλα τα παραπάνω. 

Ερώτηση 30 
Σωστό 
Βαθμολογείται με 1,00 από 1,00 

Σήμανση ερώτησης 

Κείμενο ερώτησης 

Οι μη συμμετοχικές συμφωνίες διακρίνονται στις εξής μεθόδους: 

Επιλέξτε μια απάντηση: 

a. συμφωνίες δικαιοχρησίας (franchise) 

b. Όλα τα παραπάνω.  

c. συμφωνίες με το «κλειδί στο χέρι» (turn-key projects) 

d. συμφωνίες αδειοδότησης (licensing agreements) 

Ανατροφοδότηση 

Οι μη συμμετοχικές συμφωνίες πραγματοποιούνται χωρίς η επιχείρηση που επιδιώκει τη διεθνοποίηση να έχει άμεση 
συμμετοχή μέσω επενδυτικού κεφαλαίου στις αγορές του εξωτερικού. Διακρίνονται τρεις βασικές μέθοδοι αυτού του 
τύπου διείσδυσης σε ξένες αγορές: (α) οι συμφωνίες αδειοδότησης (licensing agreements), (β) οι συμφωνίες με το 
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«κλειδί στο χέρι» (turn-key projects), (γ) οι συμφωνίες δικαιοχρησίας (franchise). Βλ. ενότητα 4.3, Κωνσταντέλου, Α. 
(2013). 

Η σωστή απάντηση είναι: Όλα τα παραπάνω. 

 


