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Α.5 α. Το Πολιτισµικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει τα εθνολογικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά µιας
κοινωνίας, τα ήθη και τα έθιµα, τις παραδόσεις, τη θρησκεία και ό,τι έχει σχέση µε το σύστηµα αξιών που την
εκφράζει.
β. Το Πολιτικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει το θεσµικό πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το κράτος
(π.χ. εισοδηµατική πολιτική, νοµισµατική πολιτική κτλ., Κυβερνητικές και Πολιτικές αποφάσεις).
γ. Το Νοµικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει τους νόµους σύµφωνα µε τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση, οι
συναλλαγές, οι εργασιακές σχέσεις κτλ.

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β
Β.1 α) 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.
∆εύτερο, 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 ένα θεµελιώδη θεσµό, τουλάχιστον ίσης σπουδαιότητας µε αυτή των υπολοίπων
θεσµών, όπως, για παράδειγµα, του σχολείου ή της δικαιοσύνης. Αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνίας. Η
ανάπτυξη, η ευηµερία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η εξέλιξη των κοινωνιών συνδέεται άµεσα µε τον θεσµό
της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, προσδιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από το πλαίσιο ρυθµιστικών

διατάξεων π.χ. (Σύνταγµα, νόµος) κάθε κοινωνίας, η ίδρυση, η λειτουργία κάθε επιχείρησης, οι σχέσεις
µεταξύ αυτής και του περιβάλλοντός της (π.χ. εργαζόµενοι, µέτοχοι, προµηθευτές, δανειστές, πελάτες) που
συνδέονται µε την επιχείρηση, ακόµη και ο “θάνατός” της (η διάλυσή της). Η επιχείρηση είναι επίσης
υποχρεωµένη να διατυπώνει επισήµως τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη φύση και τη λειτουργία της
(π.χ. καταστατικό) και να διαθέτει θεσµική οργάνωση (Γενική Συνέλευση, ∆ιοικητικά Συµβούλια, κτλ.).
Β.2 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 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.
Β.3 α. Κώδικας-Κωδικοποίηση. Οτιδήποτε θέλει να µεταβιβάσει ο ποµπός πρέπει να το µετατρέψει σε νόηµα.
Ο κωδικός αποτελείται κυρίως από τη γλώσσα (το σύνολο των λέξεων), τα σύµβολα, τις κινήσεις του
σώµατος, την οπτική επαφή, τις στάσεις του σώµατος. Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία µε την οποία ο
ποµπός µετατρέπει αυτό που θέλει να µεταβιβάσει σε ένα νόηµα µε την µορφή του µηνύµατος. Είναι
διανοητική διαδικασία.
β. Μήνυµα. Είναι το αποτέλεσµα της προηγούµενης διανοητικής διαδικασίας, της κωδικοποίησης. Το µήνυµα
είναι η φυσική έκφραση του νοήµατος. Αποτελείται από γραπτές ή προφορικές λέξεις, κινήσεις, ή στάσεις
του σώµατος, γραφικές παραστάσεις και σύµβολα, που µπορεί να είναι αντικείµενα, χρώµατα, ήχοι, αρώµατα
κτλ.
γ. Κώδικας του δέκτη-αποκωδικοποίηση. Ο δέκτης µε το δικό του κώδικα και µε διανοητική διεργασία
αποκωδικοποιεί το µήνυµα, το µετατρέπει δηλαδή σε νόηµα δίνοντας σηµασία στις λέξεις, τις κινήσεις ή τα
σύµβολα.
δ. Κατανόηση του µηνύµατος-αποτέλεσµα. Ο δέκτης µετά την αποκωδικοποίηση του µηνύµατος
πληροφορείται, κατανοεί, αισθάνεται, αλλάζει ιδέες, γνωρίζει κτλ., πράγµα που είναι βέβαια το αποτέλεσµα
της επικοινωνίας.
ε. Έλεγχος-feed back. Τέλος, το αποτέλεσµα που έχει επιφέρει το µήνυµα στο δέκτη µε την επανάληψη της
διαδικασίας στον ποµπό µε το µηχανισµό ανατροφοδότησης/ελέγχου (feed back).
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