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Α.10   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. 
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. 
 
 
 
 
 

 
Β.1   • 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. 
• Το Νοµικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει τους νόµους σύµφωνα µε τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση, οι 
συναλλαγές, οι εργασιακές σχέσεις κτλ. 
• Το Κοινωνικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει την “κοινωνική οργάνωση της χώρας”, µέσα στην οποία είναι 
ενταγµένες όλες οι κοινωνικές οµάδες οι οποίες επιδρούν στη λειτουργία της και την εξέλιξή της. Οι επιλογές 
τους επηρεάζουν άµεσα τη διαδικασία παραγωγής και διανοµής του προϊόντος. Στοιχεία αυτού του 
παράγοντα µπορούν να θεωρηθούν ακόµη τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µιας χώρας, το συνδικαλιστικό 
της κίνηµα κτλ. 
• Το Οικολογικό περιβάλλον: Είναι ένας παράγοντας που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία µέρα µε τη µέρα για την 
επιχείρηση και γενικά για τον άνθρωπο. Η επιχείρηση προκαλεί προβλήµατα στο περιβάλλον µε την αλόγιστη 
εκµετάλλευσή του και τη ρύπανσή του, όπως επίσης δέχεται τις αρνητικές επιπτώσεις από τις βλάβες που η 
ίδια ή άλλες αιτίες προκαλούν. 
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Β.2 α. Μια επιχείρηση, για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, πρέπει ασφαλώς να είναι ανταγωνιστική. Αυτό 
σηµαίνει ότι πρέπει τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της να προτιµώνται από τους καταναλωτές έναντι άλλων 
ανταγωνιστικών. 
Για να συµβεί αυτό, πρέπει η επιχείρηση να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, των οποίων ο συνδυασµός 
ποιότητας και τιµής να είναι καλύτερος από αυτόν που προσφέρουν οι ανταγωνιστές της ή να φαίνεται 
καλύτερος λόγω διαφήµισης, επωνυµίας κτλ. 
Συνεπώς, η έννοια της ανταγωνιστικότητας εκφράζει αυτήν τη δυνατότητα της επιχείρησης, δηλαδή να 
προσφέρει καλύτερη ποιότητα και τιµή από τους ανταγωνιστές της. 
β. Εδώ γίνεται βέβαια εµφανές πώς συνδέεται η παραγωγικότητα σ’ ένα βαθµό µε την ανταγωνιστικότητα. 
Αν µια επιχείρηση έχει υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι θα έχει χαµηλό κόστος που θα της 
επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές. Επίσης, αν έχει υψηλή παραγωγικότητα, 
θα έχει περιθώριο να δαπανήσει χρήµατα για την ποιότητα και τη διαφήµιση, ώστε να κάνει τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες της περισσότερο ανταγωνιστικά. 
 
Β.3 α. Η χρηµατοοικονοµική διοίκηση έχει βασικό αντικείµενο την υποστήριξη των επιχειρηµατικών 
αποφάσεων και τη συµµετοχή στη διαδικασία λήψης τους. Τέτοιες αποφάσεις είναι: 
Η αξιολόγηση και η επιλογή των επενδύσεων. 
Η αξιολόγηση και η επιλογή των πηγών και τρόπων χρηµατοδότησης. 
Η διαχείριση των οικονοµικών κινδύνων. 
β. Η χρηµατοοικονοµική διοίκηση ασχολείται δηλαδή µε την παρακολούθηση και τη µελέτη των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης. Τα στοιχεία που προκύπτουν είναι χρήσιµα για τους εξής 
κυρίως λόγους: 
• Αποτελούν για την επιχείρηση έναν ουσιαστικό έλεγχο στις δραστηριότητες, στα έσοδα και στα έξοδά της. 
Αυτό διευκολύνει στο να εντοπίζονται οι διαθέσιµοι πόροι, η ποσότητά τους και οι πηγές τους. 
• Παρουσιάζουν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης στα ενδιαφερόµενα µέρη, δηλαδή στους 
εργαζόµενους, στους µετόχους, στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, στους προµηθευτές, στους 
καταναλωτές. 
• Ανταποκρίνονται στις νοµικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τη νοµολογία, είναι απαραίτητο 
οι επιχειρήσεις να εµφανίζουν τη δραστηριότητά τους µε χρηµατοοικονοµικούς όρους µια φορά το χρόνο, 
δείχνοντας έτσι την απόδοσή τους και τη γενικότερη κατάστασή τους. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση 
υπόκειται σε εξωτερικό έλεγχο. 


