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Α.10
Το περιβάλλον όμως συνεχώς εξελίσσεται ως προς την τεχνολογία, τη νομοθεσία, τις
καταναλωτικές συνήθειες κτλ. Έτσι οι επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβιώνουν και να
αναπτύσσονται, πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις αυτές και εγκαίρως να
προσαρμόζονται.
Όσες το κατορθώνουν μεγεθύνονται, ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής και τελικά
επιβιώνουν. Οι υπόλοιπες συρρικνώνονται και λόγω του ανταγωνισμού σταματούν τη
λειτουργία τους. Το φαινόμενο αυτό οι οικονομολόγοι το αποκαλούν "δημιουργική
καταστροφή".
ΟΜΑΔΑ B
Β.1
Έρευνα και ανάπτυξη. Η λειτουργία αυτή έχει αντικείμενο την ανεύρεση νέων τρόπων
παραγωγής και βελτίωσης των υπαρχόντων, με αξιοποίηση της σύγχρονης
τεχνολογίας και κάθε καινοτομίας που βοηθάει στη δημιουργία νέων αγαθών και
υπηρεσιών, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς και να αναδείξουν νέες. Για
παράδειγμα, οι ενέργειες που γίνονται για το σχεδιασμό ενός νέου τύπου φρένων
αυτοκινήτου είναι ενέργειες έρευνας και ανάπτυξης. Οι ενέργειες που γίνονται για τη
βελτίωση της συσκευασίας των αναψυκτικών είναι επίσης ενέργειες έρευνας και
ανάπτυξης.
Η λειτουργία αυτή γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική, αφού η ανταγωνιστικότητα
και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις καινοτομίες
που αφορούν νέα προϊόντα και μεθόδους παραγωγής ή βελτιώσεις όσων υπάρχουν.
Ακόμη για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν να επενδύσουν αρκετά κεφάλαια στην
έρευνα και ανάπτυξη, η λειτουργία αυτή αναπτύσσεται σε απλές μορφές και
υποστηρίζεται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως από ερευνητικά
κέντρα, οργανισμούς μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κράτος.
Β.2
Η Διεύθυνση
Η διεύθυνση αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι, δηλαδή, η
καθοδήγηση, η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της
επιχείρησης για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων τόσο μακροχρόνια όσο και
βραχυχρόνια. Η λειτουργία της διεύθυνσης ξεπερνά τα όρια της απλής έκδοσης
οδηγιών και εντολών από τα ανώτερα προς τα κατώτερα στελέχη της επιχείρησης.
Αποτελεσματική διεύθυνση σημαίνει και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών
μιας επιχείρησης. Πολλά προβλήματα μέσα στην επιχείρηση δημιουργούνται από
έλλειψη επικοινωνίας. Η συνεχής πληροφόρηση που απαιτείται σήμερα για την
εκτέλεση των βασικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης καθιστά την επικοινωνία
απαραίτητο εργαλείο της αποτελεσματικής διεύθυνσης. Η διαμόρφωση κλίματος
συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ των στελεχών της επιχείρησης
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είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξή της, στο
πλαίσιο του σκληρού ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει. Είναι ευθύνη της διεύθυνσης
να ενεργοποιεί όλες τις ικανότητες των ανθρώπινων πόρων προς όφελος της
επιχείρησης, αλλά και του ίδιου του στελέχους της επιχείρησης.

Ο Έλεγχος
Είναι η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των διάφορων μελών της
επιχείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους
στόχους που έχουν τεθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει ο
έλεγχος και ο σχεδιασμός του κατάλληλου συστήματος ελέγχου. Η λειτουργία του
ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραμματισμού. Οι δύο
λειτουργίες είναι ή θα πρέπει να είναι οργανικά δεμένες. Η ανάπτυξη των κριτηρίων
ελέγχου δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη
διαδικασία.
Β.3
Ανήκουν οι παράγοντες (από την ίδια την εργασία) που ονομάζονται "κίνητρα". Αυτοί
δημιουργούν ευχαρίστηση και παρακίνηση στους εργαζομένους για όσο το δυνατόν
υψηλότερη απόδοση. Βασικοί τέτοιοι παράγοντες είναι:
- Η αναγνώριση των προσπαθειών, των επιδόσεων και των όσων προσφέρει ο
εργαζόμενος.
- Το περιεχόμενο της εργασίας που κάνει ο εργαζόμενος, δηλαδή το πόσο ενδιαφέρον
και σημαντικό το θεωρεί.
- Η ελευθερία πρωτοβουλιών, η συμμετοχή και η αίσθηση του εργαζομένου ότι αυτός
είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα της εργασίας του.
- Η ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και της προσωπικότητας του
εργαζομένου μέσω της εργασίας του.
- Οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης -προαγωγών του εργαζομένου.
Τις απαντήσεις επιμελήθηκε:
Καλογεράκου Ιωάννα/Οικονομολόγος
(kalogerakou@aode.gr)
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