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Α.10
Επιρροή είναι η αλλαγή της σκέψης, των ιδεών, των ενεργειών και της συμπεριφοράς
ενός ανθρώπου, που προκύπτει από την επίδραση της δύναμης που ασκείται σε αυτόν
από άλλο άτομο.
Εξουσία είναι το νόμιμο δικαίωμα που έχει κάποιος να εξασκεί τη δύναμη που διαθέτει.
Η εξουσία προκύπτει από τη θέση που κατέχει το άτομο στη διοικητική ιεραρχία.
Οι βασικές πηγές δύναμης του ηγέτη είναι: Η δύναμη της ανταμοιβής και της τιμωρίας,
η δύναμη της αναφοράς (προτύπου), η δύναμη των ειδικών, η δύναμη των
πληροφοριών
ΟΜΑΔΑ B
Β.1
α. Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες
παραγωγικές μονάδες:
Πρώτο, η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία τα διαθέτει έναντι μιας
αξίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της αγοράς. Έτσι, η ύπαρξή της εξαρτάται
από την ικανότητα να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού αυτού. Οι
παραγωγικές μονάδες που δεν είναι επιχειρήσεις δε διαθέτουν τα προϊόντα με αυτόν
τον τρόπο (έναντι μιας αξίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της αγοράς) και η
επιβίωσή τους δεν εξαρτάται από αυτό.
Δεύτερο, απ’ όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι η επιχείρηση συνδέεται με την ανάληψη
κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία μιας επιχείρησης ή μια επιχειρηματική
δραστηριότητα συνδέεται με πιθανότητα κέρδους ή ζημίας.
β.
Η επιχείρηση αποτελεί μια οργάνωση, όπως αυτή έχει περιγραφεί στις
προηγούμενες σελίδες. Είναι χρήσιμο όμως εδώ να τονιστούν και τα κοινωνικά της
στοιχεία. Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα ή ”κοινωνική
κατασκευή”, αφού αποτελείται από ανθρώπους. Αυτό συνοπτικά σημαίνει ότι:
• H επιχείρηση εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης.
• Στο πλαίσιο αυτής αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις, όπως διαπροσωπικές σχέσεις,
σχέσεις αλληλεγγύης, κτλ.
• Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική οργάνωση στην οποία υπάρχουν,
“συγκρούονται” και γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης διαφορετικά συμφέροντα
διαφορετικών ομάδων, όπως για παράδειγμα, εργαζόμενοι-εργοδότες.
• Στην επιχείρηση υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, με την έννοια ότι για κάθε ζήτημα που
απαιτείται απόφαση υπάρχει “νόμιμο” δικαίωμα, που προσδιορίζει ποιος ή ποιοι θα
αποφασίσουν και ποιοι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν σ’ αυτήν ή να την
εκτελέσουν.
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• Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων κανόνων, που
ρυθμίζουν ή υποχρεώνουν σε συμμόρφωση την ατομική ή ομαδική συμπεριφορά των
ανθρώπων.
• Η επιχείρηση, εκτός από προιόντα ή υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση,
ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και πρέπει να “αισθάνεται” κοινωνική ευθύνη
απέναντι στο περιβάλλον της.
Β.2
Αυτοί οι στόχοι αναφέρονται:
• Στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης, όπως είναι τα κέρδη, το εισόδημα ή ο κύκλος
εργασιών, οι ρυθμοί αύξησης ή ανάπτυξής της, η αποδοτικότητα των επενδυμένων
κεφαλαίων, η φήμη, δύναμη κτλ.
• Στην αγορά, όπως είναι η κατάκτηση συγκεκριμένου μεριδίου αγοράς, η δημιουργία
δικτύου πωλήσεων ή διανομής, η δημιουργία εμποδίων εισόδου ανταγωνιστών, κτλ.
• Στην παραγωγή, όπως είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, η ποιότητα των
προϊόντων, τα κόστη, κτλ.
• Στους ανθρώπους, όπως είναι η ικανοποίηση των εργαζομένων, η απασχόληση, η
εκπαίδευση, η ανάπτυξη κτλ.
• Στις καινοτομίες, που αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων μεθόδων και
τεχνικών παραγωγής και διανομής, νέων διοικητικών συστημάτων, κτλ., με σκοπό την
ανάπτυξη και την προσαρμογή της επιχείρησης στις εξελίξεις του περιβάλλοντος.
Β.3
Η βασική λογική είναι η παρακάτω:
- Η απόδοση του εργαζομένου εξαρτάται από την προσπάθεια που καταβάλλει, από
την ικανότητά του να αποδίδει ανάλογα με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του και από
την υποστήριξή του από το περιβάλλον της οργάνωσης (π.χ. προϊστάμενο,
συνεργάτες, διαδικασίες κλπ).
- Ο εργαζόμενος, για να έχει διάθεση να αποδώσει, πρέπει να πιστεύει ότι η
προσπάθειά του θα οδηγήσει σε αποτελέσματα για τα οποία θα ανταμειφτεί και ότι οι
ανταμοιβές αυτές θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις “ανικανοποίητες” ανάγκες του.
- Ο εργαζόμενος, για να έχει διάθεση να αποδώσει, πρέπει να πιστεύει ακόμη ότι οι
ανταμοιβές του θα είναι δίκαιες, τόσο σε σχέση με αυτά που προσφέρει όσο και σε
σχέση με αυτές που παίρνουν οι άλλοι εργαζόμενοι.
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