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Β.1   ∆ηµόσιες επιχειρήσεις είναι εκείνες των οποίων ο ιδιοκτήτης θεωρείται ότι είναι το κοινωνικό σύνολο, 
το οποίο εκπροσωπείται από το κράτος. Στο δηµόσιο τοµέα, υπάρχει διάκριση ανάµεσα στις δηµόσιες 
επιχειρήσεις και στους δηµόσιους οργανισµούς. Οι δηµόσιοι οργανισµοί είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
(Ν.Π.∆.∆.) ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.). Τα Ν.Π.∆.∆. αποτελούν την Κεντρική ∆ιοίκηση. Η 
Κεντρική ∆ιοίκηση στην Ελλάδα αποτελείται από τα Υπουργεία µε όλες τις υπηρεσίες τους, όπως είναι οι κατά 
τόπους εφορίες, τα τελωνεία, η αστυνοµία, η εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες κ.α. Τα Ν.Π.Ι.∆. είναι κυρίως οι 
δηµόσιες επιχειρήσεις που ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως είναι η ∆ΕΗ, ο ΟΤΕ, ο ΟΣΕ, τα ΕΛΤΑ, η 
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος κ.τ.λ. Ονοµάζονται δηµόσιες επιχειρήσεις και διακρίνονται από τους δηµόσιους 
οργανισµούς, γιατί προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία έχουν έσοδα και πολλές φορές κέρδη. Για 
παράδειγµα, η ∆ΕΗ µας προσφέρει το ηλεκτρικό ρεύµα, το οποίο πληρώνουµε κάθε δίµηνο ανάλογα µε την  
κατανάλωση που έχουµε κάνει. Επίσης, Ν.Π.Ι.∆. είναι οι οικονοµικές µονάδες, που ιδρύονται µε πρωτοβουλία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Νοµαρχιών και των ∆ήµων της χώρας µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τις τοπικές 
τους ανάγκες. Οι επιχειρήσεις αυτές ονοµάζονται δηµοτικές. 
 
Β.2   Εµπορική λειτουργία : Μία επιχείρηση που διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά προκειµένου να 
αγορασθούν από τους καταναλωτές, προβαίνει και σε µία άλλη ενέργεια, η οποία καλείται εµπορική λειτουργία. Η 
λειτουργία αυτή περιλαµβάνει την έρευνα αγοράς για να εντοπισθούν οι ανάγκες των καταναλωτών, το σχεδιασµό 
των προϊόντων και των υπηρεσιών σύµφωνα µε τις ανάγκες των καταναλωτών, όλες τις τεχνικές προώθησης όπως 
είναι η διαφήµιση, η πώληση και η οργάνωση των δικτύων διανοµής. Η εµπορική λειτουργία αποτελεί αντικείµενο 
των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. 
Οικονοµική λειτουργία : Μία επιχείρηση όµως εκτός από την παραγωγική και την εµπορική της λειτουργία, έχει 
έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων της, φορολογείται για τις δραστηριότητές της, παίρνει δάνεια από τις 
τράπεζες, αυξάνει το κεφάλαιό της µε την πώληση µετοχών, έχει λογαριασµούς καταθέσεων σε τράπεζες κ.τ.λ. Όλες 
αυτές οι ενέργειες εµπεριέχονται σε µία τρίτη λειτουργία της που καλείται οικονοµική. Με την οικονοµική 
λειτουργία δηλαδή, η επιχείρηση παίζει το ρόλο του επενδυτή, του καταθέτη, του δανειστή, του δανειζόµενου και 
του οικονοµικού διαχειριστή.  
 
Β.3   Μία έννοια απόλυτα ταυτόσηµη µε την κοινωνική οργάνωση είναι η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων. 
Λέγοντας Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων εννοούµε την πολιτική και την ευαισθησία της επιχείρησης σε 
θέµατα που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο. Πιο συγκεκριµένα, περιλαµβάνει:  
- την παραγωγή ανακυκλωµένων προϊόντων ή τη χρησιµοποίηση πρώτων υλών, που προέρχονται από 
ανακυκλωµένα υλικά 
- την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας χρησιµοποιώντας τεχνικές που σέβονται και προστατεύουν το 
περιβάλλον από τις µολύνσεις. Πολλές επιχειρήσεις τοποθετούν ειδικά φίλτρα για να ελέγχουν τους ρύπους ή 
χρησιµοποιούν τεχνολογία τέτοια, που µειώνει τις εκποµπές αερίων.  
- την εκπαίδευση στελεχών µε προσανατολισµό το σεβασµό στο περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή κάνουµε λόγο 
για τα περίφηµα «πράσινα» στελέχη, «green managers». 
- τις διάφορες κοινωνικές παροχές προς τους εργαζόµενους, όπως παιδικές κατασκηνώσεις, εκδροµές προσωπικού, 
εκπτωτικά κουπόνια, παροχές σε είδος και διάφορα δώρα 
- τις διάφορες παροχές προς το κοινωνικό σύνολο, όπως αιµοδοσίες, ανθρωπιστική βοήθεια, υποστήριξη εράνων 
κ.τ.λ. 
 
Β.4 Στο τεχνολογικό περιβάλλον ανήκει όλη η σύγχρονη τεχνολογία, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί  για να  
αυτοµατοποιηθεί η παραγωγή και να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων. Μία επιχείρηση αδυνατεί να 
αντιµετωπίσει τους ανταγωνιστές της, όταν χρησιµοποιεί παλιά τεχνολογία και ξεπερασµένες τεχνικές παραγωγής. 



 

 

Το πολιτικό περιβάλλον αφορά το γενικό πολιτικό κλίµα µιας χώρας, όπως η πολιτική σταθερότητα ή η 
αστάθεια, που δηµιουργούν θετικό και αρνητικό κλίµα αντίστοιχα, για επενδύσεις, ανάπτυξη και 
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Παραδείγµατα του πολιτικού περιβάλλοντος για την εκπαίδευση είναι η 
µονιµότητα των καθηγητών ή ο θεσµός των ωροµίσθιων καθηγητών, για τις επιχειρήσεις ο συνδικαλισµός 
των υπαλλήλων, και για τις πετρελαϊκές εταιρίες η απαγόρευση (embargo) διακίνησης του πετρελαίου. 
 
Β.5  Εκτός από τα τρία αυτά µεγέθη, τα οποία µία επιχείρηση οφείλει να παρακολουθεί, υπάρχει και µία τέταρτη 
επιδίωξη που είναι η ανταγωνιστικότητα. Ανταγωνιστικότητα σηµαίνει να προτιµούν οι πελάτες τα δικά µας 
προϊόντα και όχι των ανταγωνιστών. Για να το πετύχουµε αυτό θα πρέπει να παράγουµε µε χαµηλό κόστος, να 
διαθέτουµε τα προϊόντα σε χαµηλές τιµές και να προσφέρουµε την καλύτερη δυνατή ποιότητα σε σχέση µε τους 
ανταγωνιστές. 
Γίνεται κατανοητό, ότι η ανταγωνιστικότητα συνδέεται µε την παραγωγικότητα. Αν µία επιχείρηση έχει υψηλή 
παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι µειώνει το κόστος των προϊόντων της και ότι µπορεί να διαθέσει τα προϊόντα σε 
χαµηλές τιµές. Ακόµη µε υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας µπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τους εργάτες που 
δεν απασχολούνται στην παραγωγική διαδικασία, εφαρµόζοντας ποιοτικούς ελέγχους, προκειµένου να εξασφαλίσει 
καλύτερη ποιότητα για τα προϊόντα της.   
Μερικές φορές, µερικά προϊόντα φαίνονται καλύτερα από κάποια άλλα, παρά το γεγονός ότι η σύστασή 
τους είναι η ίδια, γιατί προβάλλονται ιδιαίτερα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή παρουσιάζουν µικρές 
διαφοροποιήσεις ως προς τη συσκευασία ή τον τρόπο κατανάλωσής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελεί ο διαφορετικός τρόπος ανοίγµατος της συσκευασίας του νωπού γάλακτος των διαφόρων 
γαλακτοκοµικών εταιριών.    
 
 
 
 

 


