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Α.9  ∆ιανοητικές, ανθρώπινες και τεχνικές ικανότητες 
 

Α.10  Οικονοµική Αποδοτικότητα είναι η σχέση του οικονοµικού αποτελέσµατος προς το χρησιµοποιηθέν 
κεφάλαιο και εκφράζεται µε τον παρακάτω τύπο: 
Οικονοµική Αποδοτικότητα = Καθαρό κέρδος ή ζηµία / Χρησιµοποιηθέντα κεφάλαια 
 

Α.11  Στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται: 
Οι Προµηθευτές υλικών ή υπηρεσιών. 
Οι Καταναλωτές και οι πελάτες. 
Οι Εργαζόµενοι και η συνδικαλιστική τους ένωση. 
Οι πιστωτές, χρηµατοδότες, µέτοχοι. 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την επιχείρηση ή την ανταγωνίζονται, Οικονοµικοί Οργανισµοί και 
Τράπεζες µε τους οποίους συναλλάσσεται και όποιο στοιχείο σχετίζεται και ως ένα βαθµό την επηρεάζει. 
 
 
 
 
 

 
Β.1   Η επιχείρηση πέρα από την οικονοµική, θεσµική και κοινωνική της οργάνωση διαθέτει και αναπτύσσει 
τη δική της κουλτούρα. Με τον όρο κουλτούρα νοείται ένα σύστηµα κοινών αξιών, “πιστεύω”, εννοιών, 
παραδοχών, συµβόλων, εθίµων, κανόνων και προτύπων που ισχύουν σε µια οµάδα ανθρώπων ή µια 
οργάνωση. 
Η κουλτούρα αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία µιας κοινωνικής οργάνωσης, αφού 
προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία της. Προσδιορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων στο πλαίσιο της 
οργάνωσης, τις σχέσεις της οργάνωσης µε το περιβάλλον της, τις στάσεις της οργάνωσης ως προς τα 
προϊόντα, τους πελάτες, το περιβάλλον κτλ. 
Ουσιαστικά πρόκειται για µια φιλοσοφία, η οποία δίνει κατεύθυνση στα άτοµα και τις οµάδες, συµβάλλει στη 
συνοχή, την αρµονία και την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ αυτών στο πλαίσιο της οργάνωσης. Για 
παράδειγµα, αν σε µια οµάδα ατόµων υπάρχει ως “κοινή αξία” η εµπιστοσύνη, τότε τα µέλη της στηρίζονται 
σε αυτήν και συµπεριφέρονται µε βάση αυτήν. 
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Β.2 Οι επιχειρήσεις λειτουργούν και αναπτύσσονται έχοντας ως σκοπό αφενός µεν την πραγµατοποίηση 
κέρδους, αφετέρου δε την ικανοποίηση των διάφορων αναγκών των καταναλωτών (φυσικών προσώπων, 
επιχειρήσεων κτλ.). Ως προϊόν ή υπηρεσία αναφέρεται όχι µόνο το φυσικό προϊόν, αλλά και οι σχετικές 
υπηρεσίες που το συνοδεύουν, όπως είναι η ονοµασία και το σήµα του προϊόντος (brand name), η 
συσκευασία κτλ. 
Προϊόν ή υπηρεσία, εποµένως, είναι το σύνολο των υλικών και άυλων χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί µε στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών. 
Κάθε προϊόν συνδέεται στενά µε τα άλλα συστατικά του µίγµατος marketing. Αυτό συµβαίνει, διότι και       
τα 4-P συµβάλλουν στη διαµόρφωση της “εικόνας του προϊόντος” και κατ’ επέκταση της “εικόνας της 
επιχείρησης”. Έτσι, οι αποφάσεις για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας 
συνδέονται άµεσα µε τις αντίστοιχες αποφάσεις που αφορούν την τιµολογιακή πολιτική, τη διανοµή και την 
πολιτική προώθησης του προϊόντος. Για παράδειγµα, ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που πρόκειται να 
κυκλοφορήσει στην αγορά δεν αρκεί µόνο να είναι καλής ποιότητας, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από µια 
ανταγωνιστική τιµή, ένα κατάλληλο δίκτυο διανοµής που να διασφαλίζει την έγκαιρη και σε επαρκείς 
ποσότητες µεταφορά και αποθήκευση στα σηµεία πώλησης, καθώς και από µια αποτελεσµατική πολιτική 
προώθησης που θα το καταστήσει γνωστό στους καταναλωτές. 
Τα προϊόντα, όπως και οι ζωντανοί οργανισµοί, έχουν ζωή που χαρακτηρίζεται από ορισµένα στάδια 
εξέλιξης. Τα κύρια στάδια εξέλιξης κάθε προϊόντος είναι: η είσοδος του προϊόντος στην αγορά, η ανάπτυξή 
του, η ωριµότητα και ο κορεσµός, και η παρακµή που οδηγεί ενδεχοµένως στο “θάνατο” και στην απαξίωσή 
του. 
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