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Α5.α) Το Οικονομικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει τις δομές της οικονομίας, τους ρυθμούς
ανάπτυξης, τους δείκτες τους σχετικούς με τον πληθωρισμό, την απασχόληση, το
δημόσιο χρέος κτλ., την πορεία της κεφαλαιαγοράς και των εισοδημάτων, το βαθμό
παρέμβασης του κράτους στην οικονομία, το φορολογικό σύστημα, τις διεθνείς
οικονομικές σχέσεις κτλ.
β) Το Τεχνολογικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει την πλέον "ορατή" επίδραση του
εξωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση. Επηρεάζει ποιοτικά και ποσοτικά τη φύση
και την απόδοση του εξοπλισμού της και των εργαζομένων, το είδος των προϊόντων και
των υπηρεσιών.
ΟΜΑΔΑ Β
Β1. α) Φυσιολογικές - Βιολογικές Ανάγκες.
Περιλαμβάνουν όλες τις ανάγκες που συνδέονται με την ύπαρξη του ανθρώπου ως
βιολογικού οργανισμού, δηλαδή το οξυγόνο, το νερό, την τροφή, την ένδυση, την
κατοικία. Βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας του Α. Maslow, δηλαδή είναι οι πρώτες
ανάγκες που ο άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει. Είναι φανερό λοιπόν ότι σε
κανονικές καταστάσεις, αν δεν έχει εξασφαλιστεί η στοιχειώδης ικανοποίησή τους, δεν
μπορεί να γίνεται λόγος για άλλες ανάγκες.
β) Ανάγκες για ασφάλεια.
Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αισθάνεται σιγουριά για την ύπαρξή του και την
ικανοποίηση των φυσιολογικών του αναγκών στο μέλλον. Θέλει να είναι ασφαλής
απέναντι στους κινδύνους του περιβάλλοντος (ανεργία , ατυχήματα, κτλ.). Προσπαθεί
λοιπόν, συγχρόνως ή αμέσως μετά τη "λογική - στοιχειώδη" ικανοποίηση των
φυσιολογικών του αναγκών, να ικανοποιήσει τις ανάγκες για ασφάλεια, μόνιμη
απασχόληση, σύνταξη, κατοικία κτλ.
γ) Κοινωνικές ανάγκες.
Σ' αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι ανάγκες του ανθρώπου να ανήκει σε μια ή
περισσότερες κοινωνικές ομάδες, να γίνεται αποδεκτός από αυτές, να αναπτύσσει
φιλικές σχέσεις, να προσφέρει και να κερδίζει αγάπη και στοργή. Για να γίνουν οι
κοινωνικές ανάγκες η κυρίαρχη κατηγορία παρακίνησης, είναι απαραίτητη η
ικανοποίηση των φυσιολογικών και των αναγκών ασφαλείας.
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Β2. α) Η από τα κάτω προς τα πάνω επικοινωνία
Η ροή των πληροφοριών εδώ ξεκινά από τα κατώτερα επίπεδα και καταλήγει στα
ανώτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντική και απαραίτητη μορφή επικοινωνίας, γιατί
συμπληρώνει την προηγούμενη, αφού δίνει τη δυνατότητα στους υφισταμένους να
μεταβιβάζουν αυτά που θέλουν και να αισθάνονται ικανοποίηση, αλλά και στους
προϊσταμένους να ελέγχουν την τύχη των δικών τους μηνυμάτων και γενικά να
γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση στην οποία προΐστανται.
Βασικοί τρόποι αυτής της επικοινωνίας είναι κυρίως οι τακτικές συναντήσεις
προϊσταμένων - υφισταμένων, οι επιστολές, τα κουτιά παραπόνων, προτάσεων ή
υποδείξεων, τα διάφορα έντυπα, οι έρευνες γνωμών και ικανοποίησης των
εργαζομένων.
Συχνά οι έχοντες την εξουσία στις οργανώσεις αγνοούν τη σπουδαιότητά της ή την
επιδιώκουν περιστασιακά. Αυτό είναι σημαντικό λάθος και έχει έντονα αρνητικές
συνέπειες στην αποτελεσματική λειτουργία και την ικανοποίηση των μελών της
οργάνωσης.
β) Οριζόντια επικοινωνία
Εκτός από την ανάπτυξη της κάθετης επικοινωνίας, ο αποτελεσματικός συντονισμός και
η συνεργασία στην επιχείρηση απαιτεί την ανάπτυξη της οριζόντιας επικοινωνίας.
Πρόκειται για την επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων που βρίσκονται σε διαφορετικά
τμήματα της επιχείρησης. Ο διαχωρισμός της επιχείρησης σε τμήματα και υποτμήματα
γίνεται για την επίτευξη καλύτερου συντονισμού, προγραμματισμού, ελέγχου και
καθοδήγησης. Όλα τα τμήματα υπάρχουν και λειτουργούν για την επίτευξη των στόχων
της επιχείρησης, που είναι κοινοί για όλα. Αυτό, για να συμβεί, προϋποθέτει
αναμφισβήτητα την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους.
Πολλές φορές στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς η επικοινωνία μεταξύ των
τμημάτων ή υποτμημάτων ή ομάδων προσκρούει σε στεγανά που δημιουργούνται
μεταξύ τους και τυπικά γίνεται μέσω των προϊσταμένων. Συγχρόνως το κλίμα
ανταγωνισμού που αναπτύσσεται μεταξύ τους ευνοεί τη μυστικότητα και την
περιχαράκωση, με αρνητικές συνέπειες στη συνεργασία, στο συντονισμό και στο
κοινωνικό κλίμα. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να εξαλειφθούν οι φραγμοί και να
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ τους.
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Β3. a) Η Οργάνωση
Είναι ο συνδυασμός των δομών (θέσεων εργασίας, τμημάτων, σχέσεων εξουσίας,
ιεραρχικών επιπέδων), των διαδικασιών και των κανόνων λειτουργίας, ώστε να
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στην επιχείρηση (ή στον οργανισμό). Με τη
λειτουργία αυτή γίνεται σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή μιας δράσης,
τη λήψη μιας απόφασης, τα είδη διαδικασιών και κανόνων, σύμφωνα με τα οποία
επιλύονται τα προβλήματα σε έναν οργανισμό, όπως η επιχείρηση, το σχολείο κτλ.
Επομένως, η οργάνωση είναι η διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών που
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ταξινομείται σε επιμέρους
καθήκοντα, κατανέμεται στα κατάλληλα στελέχη, στα οποία αναθέτονται παράλληλα οι
σχετικές ευθύνες και διαθέτονται οι κατάλληλοι πόροι. Η λειτουργία αυτή καθιστά
αναγκαία την ύπαρξη ενός "οργανισμού" με συγκεκριμένη δομή και λειτουργική
διάρθρωση. Η επιχείρηση αποτελεί μία μορφή τέτοιου οργανισμού που ασχολείται με
παραγωγικές δραστηριότητες με σκοπό την επίτευξη κέρδους.
β) Η οργάνωση εκφράζεται συνήθως με:
α. Οργανόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει την οργανωτική διάρθρωση, δηλ. μια
σχηματική απεικόνιση σε διάγραμμα διευθύνσεων, τμημάτων κτλ. που υπάρχουν σε μια
επιχείρηση.
β. Καταμερισμό των εργασιών.
γ. Εκχώρηση εξουσίας σε χαμηλότερα κλιμάκια διοίκησης,
δ. Τμηματοποίηση των λειτουργιών ή με άλλη μορφή τμηματοποίησης.
Τα θέματα επιμελήθηκε ο οικονομολόγος
Αριστείδης Νότης
www.arisnotis.gr
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