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( σελίδες σχολικού βιβλίου 30 – 34 )

1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Η επιχείρηση προκειµένου

 να ζήσει,
 ν’ ανταποκριθεί στην αποστολή της
 να πετύχει τους στόχους της



πρέπει να αναπτύξει δράση µε
συγκεκριµένες λειτουργίες.

Κάθε µια από αυτές τις λειτουργίες έχει συγκεκριµένο σκοπό και περιεχόµενο και όλες µαζί σε συνδυασµό υλοποιούν
το συνολικό έργο και την αποστολή της επιχείρησης.
Οι πιο σηµαντικές λειτουργίες είναι

η Παραγωγική
η Εµπορική
η Οικονοµική

Εκτός όµως από αυτές υπάρχουν και άλλες γιατί, µια σύγχρονη οικονοµική µονάδα, για να ανταποκριθεί µε επιτυχία
στην αποστολή της, δεν αρκεί µόνο να παράγει, να πουλά και να διαχειρίζεται τα οικονοµικά της. Είναι ανάγκη να
οργανώνει όσο γίνεται πιο αποδοτικά τα στοιχεία που θα της εξασφαλίσουν ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα.
Η τεχνολογία που εξελίσσεται µε ιλιγγιώδη ταχύτητα, αλλά και το σύγχρονο Marketing µε τις καινοτόµες υποδείξεις
του ανατρέπουν καθηµερινά τα δεδοµένα τόσο στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών όσο και στον τρόπο
ικανοποίησης των αναγκών.

Προβάλλει έτσι επιτακτικά η ανάγκη διάθεσης πόρων

στην κατεύθυνση της έρευνας και της ανάπτυξης της
επιχείρησης στα νέα τεχνολογικά δεδοµένα
στην ανάγκη επικοινωνίας µε το περιβάλλον της µέσα
από ένα σύστηµα δηµοσίων σχέσεων υψηλού επιπέδου.

“Προµήθειες”
“Έρευνα και Ανάπτυξη”
Υπάρχουν αρκετές “δευτερεύουσες” επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως
“∆ηµόσιες Σχέσεις”
(“Πληροφόρηση”)
που µπορούν να αποκτήσουν σηµασία και να συµπληρώσουν τις πιο πάνω βασικές λειτουργίες. Ασφαλώς οι
λειτουργίες αυτές µπορεί να µην αναπτύσσονται όλες και στο ίδιο επίπεδο σε κάθε επιχείρηση, λόγω της
διαφορετικότητας των δραστηριοτήτων, του µεγέθους κτλ., που υπάρχει µεταξύ τους. Για παράδειγµα, µια µικρή
βιοµηχανική ή µια εµπορική επιχείρηση µπορεί να µη χρειάζεται να αναπτύξουν τη λειτουργία έρευνας και ανάπτυξης.

Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών

είναι µεγάλη
καθορίζει την καλή πορεία
την ύπαρξη της επιχείρησης

Παράδειγµα: Υψηλές πωλήσεις σηµαίνουν ανάπτυξη της εµπορικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να
αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες. Οι διαδικασίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές (διαχειριστικές,
χρηµατοοικονοµικές κτλ.) δίνουν περιεχόµενο στην οικονοµική λειτουργία. Φυσικά δε θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά,
αν επίκεντρο όλων των λειτουργιών δεν ήταν το προϊόν, δηλαδή το αποτέλεσµα της παραγωγικής λειτουργίας.
\

Τέλος, ο αρµονικός συνδυασµός όλων των λειτουργιών γίνεται αποτελεσµατικός κάτω από τον συνδετικό και
καθοδηγητικό ιστό της “αόρατης” διοικητικής λειτουργίας.

Αυτή είναι η δύναµη

που συνδυάζει τους παραγωγικούς συντελεστές
σύµφωνα µε τη “βασική οικονοµική αρχή”
µε κατεύθυνση τον αντικειµενικό σκοπό της επιχείρησης
µε κυρίαρχο το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα.
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Παραγωγική λειτουργία

είναι η πιο βασική λειτουργία της οικονοµικής µονάδας, αν σκεφθεί κανείς
ότι το προϊόν ή υπηρεσία που παράγεται είναι το επίκεντρο όλων των
δραστηριοτήτων της, αλλά και ο λόγος ύπαρξής της.
αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Ενέργειες παραγωγικής

η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών
η χρήση και συντήρηση των µέσων για την παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών
ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών κτλ.

Για παράδειγµα, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται µέσω της παραγωγικής λειτουργίας της ∆ΕΗ, η εκπαίδευση των
µαθητών µέσω της παραγωγικής λειτουργίας του σχολείου, η περίθαλψη των ασθενών µέσω της παραγωγικής
λειτουργίας του νοσοκοµείου.

Εµπορική λειτουργία

περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειµένου η
επιχείρηση να διαθέτει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της στην αγορά, ώστε να
αγοράζονται από τους καταναλωτές-πελάτες

Ενέργειες εµπορικής

η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών
ο σχεδιασµός προϊόντων ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών
η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών,
η πώληση και η διανοµή

Η εµπορική λειτουργία εκφράζεται κυρίως µε τις σύγχρονες έννοιες του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων.

Η Οικονοµική λειτουργία. µιας επιχείρησης έχει ως συνέπεια την απόκτηση και χρήση κεφαλαίου. Οι αγορές και οι
πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών έχουν ως συνέπεια οικονοµικές συναλλαγές.

Ενέργειες που αφορούν

 την πραγµατοποίηση
 την παρακολούθηση
 την καταγραφή

Ενέργειες οικονοµικής

η εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονοµικής µονάδας
η αξιοποίησή του µε τις πλέον αποδοτικές επιλογές
όλες οι διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες που βοηθούν στην έγκαιρη
διεκπεραίωση και την καταγραφή συναλλαγών της
η αντιµετώπιση των νοµικών και φορολογικών της υποχρεώσεων
η εξακρίβωση των αποτελεσµάτων της.

όλων των οικονοµικών ζητηµάτων και συναλλαγών

Η λειτουργία προµηθειών αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα προϊόντα
ή υπηρεσίες που µια επιχείρηση έχει ανάγκη για τη λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων της.

Ενέργειες προµηθειών

η οικονοµικότερη προµήθεια µηχανηµάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων
υλικών στοιχείων (π.χ. αναλώσιµων).
η έρευνα των τιµών, η αγορά και η αποθήκευση των πιο πάνω απαραίτητων στοιχείων.
η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων, ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο ο
προγραµµατισµός της παραγωγής και γενικά ο στόχος της επιχείρησης.

Η λειτουργία των προµηθειών είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού εξασφαλίζει βασικούς πόρους οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού.
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Λειτουργία έρευνας και ανάπτυξης

ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής και βελτίωσης των υπαρχόντων
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και κάθε καινοτοµίας
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.

Λειτουργία πληροφόρησης

Η δράση

του ανθρώπου
των επιχειρήσεων
των οργανισµών

συνδέεται άµεσα µε

την εύρεση
τη δηµιουργία
την αξιοποίηση

πληροφοριών

Στη σηµερινή πραγµατικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και συνεχείς αλλαγές,
η λήψη αποφάσεων
η υλοποίηση αυτών
η συνεργασία
ο συντονισµός

απαιτούν αρκετές πληροφορίες.

Αυτή η αναγκαιότητα έχει κάνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς να αναπτύσσουν ένα οργανωµένο σύνολο
ενεργειών, προκειµένου
•

να αποκτούν

•

να επεξεργάζονται

•

να αποθηκεύουν

•

να διανέµουν
να υλοποιούν

•

Λειτουργία δηµοσίων σχέσεων

Ενέργειες

τις απαραίτητες πληροφορίες.

ανάγκη της ανάπτυξης καλών σχέσεων µε άλλες επιχειρήσεις, οργανισµούς,
άτοµα ή οµάδες
την ανάγκη να προβάλλει µια καλή εικόνα προς αυτούς, για να κερδίσει την
εκτίµηση, τον σεβασµό και τις θετικές εντυπώσεις.

η προβολή των θετικών σηµείων και της συνολικής εικόνας
η οργάνωση και η υλοποίηση εκδηλώσεων και άλλων δράσεων επικοινωνίας και επαφών
οι σχέσεις µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας
οι ενέργειες φιλανθρωπίας
οι χορηγίες πολιτιστικών, επιστηµονικών ή άλλων δραστηριοτήτων κτλ
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