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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στο πλανήτη τις τελευταίες δεκαετίες έχουν φέρει πολλά ζω‐

τικά για την ανθρωπότητα συστήματα, όπως το περιβαλλοντικό, το οικονομικό, το επισιτιστικό, το 
ενεργειακό, κ.ά., σε οριακές καταστάσεις. Εκ πρώτης όψεως θα φανεί παράξενο αλλά όλες οι κα‐
ταστάσεις που βιώνουμε καταλήγουν σε ένα μοναδικό πρόβλημα:  Γιατί σκάνε οι φούσκες; Όλες, 
από  τις  βραχύβιες  μπουρμπουλήθρες  έως  τα  φανταχτερά  πολύχρωμα  μπαλόνια!  Βέβαια,  όσον 
αφορά στις πομφόλυγες της ύλης πρέπει να παραδεχτούμε ότι η επιστήμη της φυσικής έχει δώσει 
μια αρκετά ικανοποιητική απάντηση μετρώντας τις επιφανειακές τάσεις που αναπτύσσονται μετα‐
ξύ των γειτονικών μορίων του υλικού. Όσον αφορά, όμως, στις φούσκες της οικονομίας που σκάνε 
απροειδοποίητα και επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής όλων μας, δεν φαίνεται να έχει δοθεί μια 
κοινά αποδεκτή απάντηση∙ δηλαδή, μια ικανοποιητική αιτιολόγηση του φαινομένου, αφού συχνά 
γινόμαστε μάρτυρες της διαμάχης έγκριτων επιστημόνων της οικονομίας και άλλων όμορων κλά‐
δων. 
Επ’ αυτού του θέματος προτείνεται μια νέα συλλογιστική με την δέουσα επιμέλεια ώστε να δια‐

σφαλιστεί ότι η όποια λύση θα είναι μαθηματικά τεκμηριωμένη και πρακτικά εφαρμόσιμη. Έτσι, η 
εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στην αξιολόγηση οικονομικών συστημάτων, λόγω οικονομί‐
ας χρόνου και πρακτικότητας, θα οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός καινοτόμου συστήματος για την 
αξιολόγηση των επιχειρήσεων που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης ερευνητικής εργασίας. 

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Σε δύσκολους και προβληματικούς καιρούς, όπως είναι η παρούσα συγκυρία όπου ακόμη βουί‐

ζουν τα αυτιά μας από το πρόσφατο σκάσιμο μιας τέτοιας φούσκας, αναπόφευκτα ερχόμαστε α‐
ντιμέτωποι  με  το  προαιώνιο  δίλημμα  του  ναυτικού  λαού  των  Ελλήνων  ότι: «είτε  ο  γιαλός  είναι 
στραβός είτε στραβά αρμενίζουμε» (Σχ. 1). Έτσι, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το θέμα σε αυτό 
το επίπεδο. Η επιστήμη, βέβαια, έχει αποφανθεί ότι ο γιαλός δεν είναι ούτε ίσιος και άρα εύκολα 

πλοηγήσιμος  (δηλαδή  το μήκος  του δεν περιγράφεται από μια 
συνάρτηση του τύπου x1), αλλά ούτε είναι και μια καμπύλη τό‐
σο πυκνά  ελικοειδής ώστε  να  καθίσταται συγκεχυμένος  και α‐
προσδιόριστος σχηματίζοντας μια αδιαπέραστη επιφάνεια  (δη‐
λαδή δεν περιγράφεται από μια συνάρτηση του τύπου x2). Επο‐
μένως, η ακτογραμμή είναι μια ενδιάμεση κατάσταση που περι‐
γράφεται από τα μορφοκλασματικά μαθηματικά γνωστά και ως 
φράκταλ,  (δηλαδή  περιγράφεται  από  μια  συνάρτηση  π.χ.  του 
τύπου x1,3). 
Επομένως, όσο πολύπλοκη κι αν είναι μια ακτογραμμή πάντα 

υπάρχουν  αρκετά  ανοίγματα  για  ασφαλή  ναυσιπλοΐα,  ενίοτε  με  μεγάλη  δυσκολία  και  επίπονη 
προσπάθεια. Αφού, όμως, ο γιαλός δεν είναι μεν τέλεια ίσιος αλλά ούτε και ιδανικά στραβός, η ε‐
πιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση στο δίλλημα αναπόφευκτα είναι ότι: «εμείς στραβά αρμενί‐
ζουμε». 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, το ταξίδι μας με την παρατήρηση ότι κάθε φορά που αντίξοες οικονομι‐

κές συνθήκες  εισάγουν  τον παράγοντα πόνο στην  καθημερινότητά μας,  όλοι αναλώνουμε  ικανά 
αποθέματα χρόνου (του είδους εκείνου που δεν είναι χρήμα), για την καταγραφή των παραγόντων 
που ευθύνονται (ήτοι των συντελεστών, των παραμέτρων και των συνθηκών), προσπαθώντας να 
προσδιορίσουμε τα αίτια εκ των αποτελεσμάτων, που είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.1 Σε έναν 
ουδέτερο παρατηρητή που παρακολουθεί  το φαινόμενο δίνεται η  εντύπωση ότι  εξαντλούμε  την 
ενεργητικότητά μας σε διαπιστώσεις και εν θερμώ αντιδράσεις. Στην συνέχεια, ειδικά στην χώρα 
μας, οι πολίτες εξακοντίζουν την αγανάκτησή τους προς πάσα κατεύθυνση (εν είδη αδέσποτων βε‐
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λών). Έτσι, όμως, το μόνο που καταφέρνουν είναι άθελά τους να βγάζουν ο ένας τα μάτια του άλ‐
λου ευελπιστώντας ότι πιασμένοι χέρι−χέρι αλλά τυφλοί θα βρούνε τον δρόμο τους μέσα στην οι‐
κονομική καταιγίδα! 
Αντ’  αυτού,  το πραγματικό  καθήκον  των πιο ψύχραιμων πολιτών  είναι  να αναλώνουν όλη  την 

ενεργητικότητά τους για να εντοπίσουν και να προτείνουν τεκμηριωμένες, πρακτικές και εφαρμό‐
σιμες λύσεις. Ακόμη και αν απαιτείται πολύς κόπος και μεγάλη προσπάθεια. Επ’ αυτού μας είχε 
ήδη προειδοποιήσει αιώνες τώρα ο Επίχαρμος, ποιητής και φιλόσοφος από την Κω, με την ρήση 
«των πόνων πωλούσι ημίν πάντα τ’ αγαθά οι θεοί». Μια διαπίστωση η οποία, σε πολλές χώρες και 
ειδικά στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες αρχειοθετήθηκε σε άγνωστο φωριαμό και ξεχάστηκε 
(όπως εξάλλου και πολλά άλλα ηθικά διδάγματα). Η παρούσα εισήγηση φιλοδοξεί να αποτελέσει 
μια τέτοια συνεκτική, θεμελιωμένη, μαθηματικά τεκμηριωμένη και συνάμα εφαρμόσιμη πρόταση. 
Επειδή, όμως, όλα έχουν ένα τίμημα, η πορεία της σκέψης που θα ακολουθήσουμε θα μας περά‐
σει μέσα από διαλογικές αναταράξεις. Παρά ταύτα στο τέλος προβλέπεται μια ασφαλής προσγεί‐
ωση, κατ’ εκτίμηση, σε ένα αεροδρόμιο καλύτερο από αυτό της απογείωσης. 
Η  επώδυνη κατάσταση που επικρατεί μετά  το σκάσιμο  των πομφολύγων  της οικονομίας δημι‐

ουργεί μια περιρρέουσα αντίληψη καχυποψίας για την αποτελεσματικότητα όλων των συστημά‐
των που έχουν επινοηθεί από τον άνθρωπο με σκοπό να περιγράψουν την λειτουργία του σύμπα‐
ντος κόσμου και  των συστατικών του.  Το αυτό βέβαια  ισχύει και για όλα τα υποσυστήματα που 
προσπαθούν να περιγράψουν ορισμένα φαινόμενα της καθημερινότητάς μας όπως η βαρύτητα, η 
δημόσια οικονομία, κ.ά. Αφού, όμως, στραβά αρμενίζουμε μάλλον πρέπει να τα επανεξετάσουμε 
διότι κάποιες παράμετροι, ίσως και κάποιες διεργασίες, μάλλον ξέφυγαν από την αντίληψή μας. 
Ένα παράδειγμα, που καταδεικνύει πόσο σοβαρή είναι η κατανόηση των φαινομένων, είναι το 

εξής: επινοώντας ένα σύστημα, δηλαδή ένα μαθηματικό μοντέλο, για το πώς λειτουργεί η βαρύτη‐
τα μπορούμε να προβλέψουμε ότι το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά ακολουθώντας μια ιδιαί‐
τερη και καθορισμένη τροχιά στον τρισδιάστατο χώρο μέσα στον οποίο εξελίσσεται η καθημερινό‐
τητά μας. Έτσι, μπορούμε να προσαρμόσουμε την πορεία μας ώστε το μήλο να μην έρθει σε ευ‐
θεία αντιπαράθεση με το κεφάλι μας, οπότε θα αρχίσουμε να πελαγοδρομούμε νοητικά και ιδεο‐
λογικά πάνω στο δίλημμα, αν ο γιαλός είναι στραβός ή εμείς στραβά αρμενίζουμε! 
Ωστόσο, τα μαθηματικά μοντέλα που επινοήθηκαν για να περιγράψουν την λειτουργία των δια‐

φόρων συστημάτων, στην πλήρη τους ανάπτυξη, συνήθως είναι τόσο πολύπλοκα ώστε η εξαγωγή 
μιας σαφούς, ξεκάθαρης και ευκόλως κατανοητής λύσης να γίνεται ένα πολύ δύσκολο έργο. Ενίοτε 
δε,  είναι  ακατόρθωτη  η  εξεύρεση  κάποιας  λύσης  (όπως  στην  περίπτωση  των  μη−γραμμικών 
μη−αυτόνομων συστημάτων εξισώσεων).70  
Επομένως, το πρώτο ζήτημα είναι να εξευρεθεί ένας τρόπος διαχείρισης της μαθηματικής διαδι‐

κασίας  ικανός  να προβλέπει  την  κατάσταση  του συστήματος σε  κάποια μελλοντική στιγμή.  Ανα‐
τρέχοντας στην  ιστορία των επιστημών εύκολα παρατηρείται  τι  επινόησαν οι σκαπανείς  της επι‐
στήμης στην αγωνία τους να περιγράψουν τις διάφορες εκφάνσεις της πραγματικότητας (τα φυσι‐
κά φαινόμενα). Φαίνεται ότι η μέθοδος που εφάρμοσαν είναι μία, απλή και η αυτή στην διάρκεια 
των  αιώνων.  Δηλαδή,  γίνονται  μια  σειρά από  παραδοχές,  υποθέσεις,  εικασίες  και  προσεγγίσεις 
μέχρις ότου απλοποιηθεί  το μαθηματικό μοντέλο σε βαθμό διαχειρίσιμο ώστε να είναι εφικτή η 
εξεύρεση μιας λύσης. Με αυτή όμως την πρακτική, εκείνο που μπορεί κάποιος να ελπίζει, στην κα‐
λύτερη των περιπτώσεων, είναι η επίτευξη μιας κατά προσέγγιση πρόβλεψης της μελλοντικής κα‐
τάστασης του φυσικού συστήματος. 
Έτσι, όμως, αυτή η μέθοδος μπορεί να μας οδηγήσει σε πράξεις για τις οποίες θα μετανιώσουμε. 

Χαρακτηριστικό  δε  παράδειγμα  είναι  η  υπόθεση  της  κοσμολογικής  σταθεράς.  Ο Albert  Einstein 
(1879−1955) όταν εφάρμοσε το μαθηματικό μοντέλο της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας για να 
προβλέψει την εξέλιξη του σύμπαντος απογοητεύτηκε, διότι οι λύσεις που προέκυπταν δεν συμ‐
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φωνούσαν με τις πεποιθήσεις της εποχής του. Θα προτιμούσε το μοντέλο του να προβλέπει ένα 
σύμπαν σταθερής κατάστασης όπως υποστήριζαν οι κοσμολόγοι την εποχή εκείνη. 
Έτσι για να είναι συνεπής με την κοινά αποδεκτή άποψη πρόσθεσε στις εξισώσεις του συστήμα‐

τος έναν όρο που τον ονόμασε «κοσμολογική σταθερά». Αυτός, όμως, ο όρος δεν προέκυπτε από 
τα αξιώματα που χρησιμοποίησε για να δομήσει το μαθηματικό μοντέλο, άρα ήταν μια αυθαίρετη 
παραδοχή. Μετά από  μερικά  χρόνια,  όταν  οι  παρατηρήσεις  του  αμερικανού αστρονόμου Edwin 
Hubble (1889−1953) έδειξαν ότι το σύμπαν βρίσκεται σε μια κατάσταση μόνιμης διόγκωσης, ο Αϊν‐
στάιν αναγκάστηκε να απαλείψει την κοσμολογική σταθερά από τις εξισώσεις του, παραδεχόμενος 
ότι αυτή ήταν μέγα λάθος.2 Τούτο το περιστατικό, προφανώς δεν μειώνει την τεράστια προσφορά 
του μεγάλου αυτού επιστήμονα στην κατανόηση του σύμπαντος ούτε εξαντλεί την ιστορία της κο‐
σμολογικής σταθεράς που ταλαιπωρεί τους κοσμολόγους ακόμη και σήμερα. 
Παρόμοιο πρόβλημα δημιουργήθηκε με  τους δείκτες  (γνωστούς και ως πολλαπλασιαστές) που 

εφάρμοσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για να προβλέψει την επίπτωση στην Ελληνική οι‐
κονομία των μέτρων προσαρμογής που επέβαλλε στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα της τοπι‐
κής οικονομίας. Οι αναλυτές του βασίστηκαν στην παραδοχή ότι αφού αυτοί οι δείκτες έδωσαν ι‐
κανοποιητικά αποτελέσματα σε άλλες περιπτώσεις το ίδιο θα κάνουν και στην περίπτωση της Ελ‐
λάδος.  Έτσι,  τρία  χρόνια αργότερα οι  ιθύνοντες  του ΔΝΤ παραδέχτηκαν δημοσίως ότι  οι  πολλα‐
πλασιαστές ήταν λάθος επιλογή αφού οδήγησαν σε προβλέψεις που δεν είχαν καμιά σχέση με την 
πραγματικότητα που βίωνε η χώρα.  Το αποτέλεσμα ήταν,  στην εξέλιξη  των γεγονότων,  να κατα‐
στραφεί πλήρως η οικονομία της χώρας (ας ελπίσουμε μόνο βραχυπρόθεσμα) επειδή κάποιοι δεί‐
κτες  λανθασμένα  εφαρμόστηκαν στην συγκεκριμένη περίπτωση, ως  επίσης  και  γενικά οι  μεταρ‐
ρυθμίσεις που επέβαλαν στην χώρα, σύμφωνα με την άποψη έγκριτων οικονομολόγων3 που πα‐
ρακολουθούν τα τεκταινόμενα εκ του σύνεγγυς. Αν βέβαια είχαν το ηθικό ανάστημα του Αϊνστάιν 
θα παραδεχόντουσαν ότι το μοντέλο που εφάρμοσαν ήταν μεγάλη γκάφα και θα ζήταγαν συγνώμη 
από τον Ελληνικό λαό. 
Από αυτά και άλλα παρόμοια παραδείγματα συμπεραίνεται ότι η χρήση παραδοχών στην επε‐

ξεργασία  των  διαφόρων μαθηματικών μοντέλων  είναι  μεν  σε  πολλές  περιπτώσεις  αρωγός αλλά 
ταυτόχρονα δεν παύει να είναι και μια άκρως επικίνδυνη πρακτική. Και τούτο διότι αναπόφευκτα 
θα καταλήγουμε στο δίλλημα: είτε να διαθέτουμε ένα μαθηματικό μοντέλο που μπορούμε να επι‐
λύσουμε αλλά δεν περιγράφει το παρατηρούμενο σύμπαν με ακρίβεια είτε θα έχουμε ένα πολύ‐
πλοκο μαθηματικό μοντέλο που θα περιγράφει την πραγματικότητα αλλά δεν μπορούμε να το λύ‐
σουμε για να την δούμε. 
Ωστόσο,  η  πρόοδος  της  μαθηματικής  επιστήμης  εμπλουτίζει  τις  επιλογές  μας,  αναπτύσσοντας 

πρόσθετα μαθηματικά εργαλεία, όπως π.χ. η μέθοδος του Ρώσου μαθηματικού Aleksandr Liapunof 
(1857−1918)  η  οποία μας  επιτρέπει  να  δούμε  την  μελλοντική  συμπεριφορά  των συστημάτων,  ι‐
διαίτερα στο ζήτημα της ευστάθειας, χωρίς να χρειάζεται να εντοπίζουμε τις ρίζες των εξισώσεων 
που περιγράφουν την λειτουργία τους, δηλαδή την ακριβή λύση του μαθηματικού μοντέλου. Όπως 
έχει,  λοιπόν,  διαμορφωθεί  η  κατάσταση,  σήμερα  διαθέτουμε  διάφορα  μαθηματικά  εργαλεία,  ή 
ακόμη και νέες  ιδέες, που μας επιτρέπουν να απαλείψουμε από τα μαθηματικά μοντέλα, αν όχι 
όλες,  τουλάχιστον κάποιες  επικίνδυνες παραδοχές.  Έτσι συνεχώς πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ 
την συμπαντική πραγματικότητα. Σημειώνεται πάντως ότι αυτή είναι μια αργή διαδικασία που ε‐
ξελίσσεται σταδιακά και σε συνδυασμό με την παράλληλη ανάπτυξη νέων μαθηματικών εργαλεί‐
ων. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να γίνεται κάθε προσπάθεια περιορισμού των παρα‐
δοχών αν θέλουμε να πλησιάσουμε ακόμη πιο πολύ την πραγματικότητα. 
Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά στον σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύεται προς την συμμε‐

τρία. Τα συστήματα που περιγράφονται από εξισώσεις που σέβονται την συμμετρία συνήθως οδη‐
γούν  στην  δημιουργία.  Λόγου  χάριν,  όσα  βασίζονται  στην  διατήρηση  της  ενέργειας,  της  ορμής, 
κ.λπ., οδηγούν σε καταστάσεις δημιουργίας, αφού ως γνωστόν η αξιοποίηση της μετάπτωσης της 
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ενέργειας από μια μορφή σε άλλη παρέχει την ευκαιρία παραγωγής έργου. Αντίθετα, συστήματα, 
που περιγράφονται μαθηματικά όπως π.χ. ο 2ος Νόμος της Θερμοδυναμικής, είναι μη συμμετρικά 
και συνήθως με ένα περίτεχνο και αριστοτεχνικό τρόπο περιγράφουν την επερχόμενη καταστρο‐
φή. Υπό αυτήν την έννοια θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο νόμος αυτός είναι μια ασύμμετρη απειλή. 
Ο συγκεκριμένος νόμος όχι μόνο προβλέπει τον θερμικό θάνατο του σύμπαντος αλλά κάθε πράξη 
δημιουργίας φαντάζει σαν παραβίασή του (όπως η γέννηση αστέρων, η εμφάνιση της ζωής, κ.λπ.). 
Τούτο αιτιολογείται από τους ειδικούς με το ευφυολόγημα ότι ο νόμος αυτός ισχύει μεν αν τα όρια 
του συστήματος αγκαλιάζουν το σύνολο του σύμπαντος, αλλά δε, τοπικά και για σύντομες περιό‐
δους σε σχέση με την αιωνιότητα, μπορεί να παραβιάζεται! 
Βέβαια, και κάποια οικονομικά συστήματα οδήγησαν στην καταστροφή του status quo λόγω έλ‐

λειψης  συμμετρίας.  Παράδειγμα  το φεουδαρχικό  σύστημα  της  Γαλλίας,  το  οποίο  αρνούμενο  να 
προσαρμοστεί σε ένα νέο σημείο ισορροπίας όπως διαμορφωνόταν από την εκβιομηχάνιση και τα 
παρεπόμενά  της  (π.χ.  εμποροκρατία),  οδήγησε  το  οικονομικό σύστημα  της  χώρας σε αστάθεια.4 
Έτσι, μόλις το πλήθος των πεινασμένων ξεπέρασε την κρίσιμη μάζα, στήθηκε στην μέση του Παρι‐
σιού μια γκιλοτίνα και έκοβε κεφάλια περίπου για 2 έτη. Ένα παρόμοιο φαινόμενο κατέγραψε η 
ιστορία στην τσαρική Ρωσία στις αρχές του 20ου Αιώνα. Αλλά και προς το τέλος του ίδιου  αιώνα 
στην κατάρρευση της νομενκλατούρας στην ίδια χώρα για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Εκ πρώτης όψε‐
ως, λοιπόν, φαίνεται ότι η έλλειψη συμμετρίας οδηγεί στην διόρθωση της τροχιάς που διανύει το 
σύστημα στην ιστορία, μέσω μιας επανάστασης. 
Στην φύση παρατηρούμε την δημιουργία, όπως προκύπτει από την γένεση γαλαξιών, άστρων και 

πλανητών και εν τέλει την εμφάνιση της ζωής. Όλα αυτά τα φαινόμενα αντιβαίνουν στον 2ον Νόμο 
της  Θερμοδυναμικής  και  ίσως  αποτελούν  την  επανάσταση  της  φύσης  στην  έλλειψη  συμμετρίας 
στο μαθηματικό μοντέλο που ο άνθρωπος έχει επινοήσει για να περιγράψει σωστά την συνεχώς 
αυξανόμενη εντροπία, δηλαδή, την μη αναστρεψιμότητα ορισμένων φαινομένων. Στον οικονομικό 
τομέα, επαναστάσεις κατέγραψε η ιστορία όταν απαξιώθηκε η συμμετρία στα εφαρμοζόμενα μα‐
θηματικά μοντέλα, όπως στις προαναφερθείσες περιπτώσεις της Γαλλίας και της Ρωσίας που δεν 
είναι τα μόνα παραδείγματα αλλά είναι τα πιο φανταχτερά. Το συμπέρασμα αυτού του συλλογι‐
σμού είναι ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε την παγίδα της υπόθεσης που θεωρεί ότι ασύμμετρα 
συστήματα (όπως μια μονόπλευρη ζυγαριά), μπορούν να επιδεικνύουν ευσταθή συμπεριφορά γύ‐
ρω από επίλεκτα σημεία ισορροπίας. Επομένως, πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την αποκατά‐
σταση της συμμετρίας στο μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει την λειτουργία του συστήματος. 

3. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
Οι ΗΠΑ μετά το σκάσιμο της φούσκας του χρηματιστηρίου το 1929 και σε πρώιμο στάδιο της βα‐
θειάς  ύφεσης  και  οικονομικής  δυσπραγίας,  ακολουθώντας  τις  ιδέες  του  άγγλου  οικονομολόγου 
John Maynard Keynes (1883−1949), προσπάθησαν να αποκαταστήσουν την συμμετρία στο εφαρ‐
μοζόμενο οικονομικό μοντέλο. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την δημιουργία μιας ακ‐
μάζουσας μεσαίας τάξης ιδίως μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το μοντέλο σε κάποιο βαθμό 
εφαρμόστηκε και στην μεταπολεμική Ευρώπη σε διάφορες παραλλαγές (τις επονομαζόμενες «μι‐
κτές  οικονομίες»  όπου  η  ιδιωτική  πρωτοβουλία  συμβίωνε,  λόγω  ειδικών  συνθηκών,  με  κρατικά 
μονοπώλια όπως ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, κ.ά.). 
Παρά ταύτα,  κάπου χάσαμε τον βηματισμό μας πάλι,  γεγονός που βρήκε κάποιες κυβερνήσεις 

απροετοίμαστες να αναχαιτίσουν το τσουνάμι που ξεκίνησε να σαρώνει τον πλανήτη με το σκάσι‐
μο της φούσκας της κτηματαγοράς το 2008, και σηματοδοτήθηκε από την κατάρρευση της πασί‐
γνωστης επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers Holding Inc. Κάπου ίσως κιόλας ξεστρατίσαμε, και 
πάλι πολύς πλούτος άρχισε να συσσωρεύεται στο χέρια των ολίγων. Το θέμα είναι σοβαρό και ά‐
κρως ανησυχητικό, διότι από μελέτες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Ερευνητικού Ινστι‐
τούτου της Credit Suisse Bank προκύπτει, από την μορφή της πυραμίδας του παγκόσμιου πλούτου 
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με στοιχεία του 2014, ότι το 8,6% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει το 85,3% του παγκόσμιου 
πλούτου ενώ το 70%  του πληθυσμού ελέγχει  το 2,9%  του παγκόσμιου πλούτου.  Το ανησυχητικό 
είναι ότι αυτή η ανισοκατανομή διευρύνεται συν τω χρόνω ως εάν η παρατήρηση του λαού ότι «τα 
λεφτά πάνε στα λεφτά» αποτελεί συμπαντικό νόμο! Ένα άλλο επακόλουθό της είναι η μαζική με‐
τακίνηση πληθυσμών από  την Ασία στην Ευρώπη,  από  την Λατινική στην Βόρεια Αμερική,  κ.ο.κ. 
Ακόμη και το γεγονός ότι η Ελλάδα κοντεύει να βουλιάξει από τους οικονομικούς μετανάστες, που 
παραβιάζουν καθημερινά  τα  χερσαία και θαλάσσια σύνορά  της  κατά χιλιάδες,  δεν  είναι άμοιρο 
αυτού του φαινομένου. Ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ, μετά από επιτόπια έρευνα επί του θέματος, 
δήλωσε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αποδέκτης της δυστυχίας όλου του κόσμου». 
Είναι αξιοσημείωτο ότι μετά τον θόρυβο, που δημιουργήθηκε από τα γεγονότα του 2008 για την 

νόμιμη αλλά ανήθικη5 φοροαποφυγή, κάποιοι πλούσιοι Αμερικανοί και Γάλλοι έστειλαν επιστολές 
στην κυβέρνησή τους παροτρύνοντάς την να τους φορολογήσει περισσότερο. Μεταξύ αυτών ο Bill 
Gates και ο Warren Buffett όπως προκύπτει από δημοσιεύματα.6  Ούτως ή άλλως, κάποιοι από αυ‐
τούς αυτοφορολογούνται με τις δωρεές των δισεκατομμυρίων που κάνουν για κοινωφελείς σκο‐
πούς. Τούτο είναι μια μορφή ανακατανομής του πλούτου, αλλά επειδή αυτή γίνεται κατά το δο‐
κούν δεν εξυπηρετεί τους στόχους της κοινωνίας αλλά την προσωπική τους ατζέντα. 
Δεν είναι δύσκολο για κάποιον να φανταστεί  τους εγχώριους φοροφυγάδες να συνταυτίζονται 

με την παρατήρηση του Άστεριξ ότι «είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι». Ωστόσο, υπάρχει και η εκδοχή 
να μην είναι καθόλου τρελοί αυτοί οι «Ρωμαίοι» αλλά να προσπαθούν να προλάβουν την επόμενη 
επανάσταση με όποιο τρόπο ήθελε αυτή εκδηλωθεί αφού με την σημερινή τεχνολογία αυτή μπο‐
ρεί να είναι αναίμακτη, δυσδιάκριτη έως κι αφανής. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ήλθε η στιγμή να επανε‐
ξετάσουμε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. 

4. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
Η λύση, λοιπόν, του ανά χείρας προβλήματος μπορεί να αναζητηθεί σε διάφορα γνωστικά αντι‐

κείμενα ή καλλίτερα σε ένα μίγμα γνωστικών αντικειμένων με κορμό την επιστήμη της οικονομίας 
και  τελικά  να  τεκμηριωθεί με  την βοήθεια  κάποιων  εργαλείων.  Στην προκειμένη περίπτωση, ως 
ένα τέτοιο εργαλείο προκρίνεται η χρήση της Θεωρίας των Συστημάτων διότι τούτη μπορεί με μια 
ομοιόμορφη μέθοδο να αντιμετωπίσει μια ευρεία γκάμα καταστάσεων, φαινομενικά ασύνδετων 
μεταξύ τους.7 Αυτή η ιδιότητα την καθιστά ένα πολλά υποσχόμενο, ευπροσάρμοστο και πολυμορ‐
φικό εργαλείο. 
Δεδομένου ότι τώρα τα προβλήματα της ανθρωπότητας είναι ηθικής, φιλοσοφικής, βιοποριστι‐

κής, κοινωνικής και εθνικής φύσεως και υφής, προκύπτει η ανάγκη για αναμόρφωση των εφαρμο‐
ζόμενων οικονομικών συστημάτων ή έστω κάποιων υποσυστημάτων τους. Και τούτο θα πρέπει να 
διεκπεραιωθεί κατά τρόπον ώστε, να γίνουν φιλικά προς τον άνθρωπο και να είναι βασισμένα σε 
ορισμένα κοινώς αποδεκτά αξιώματα, απαλείφοντας παράλληλα κάποιες επικίνδυνες παραδοχές 
και  αποκαθιστώντας  την  συμμετρία.  Επίσης,  ο  σχεδιασμός  θα  πρέπει  να  ενσωματώνει  παραμέ‐
τρους ευστάθειας. Έτσι πρώτα ο φάκελος ευσταθούς λειτουργίας τους θα πρέπει να προσδιοριστεί 
και να οριοθετηθεί ώστε μέσα στα όριά του, το σύστημα μετά από τυχαίες διαταραχές, να επανέρ‐
χεται στο αρχικό σημείο ισορροπίας (ο φάκελος αυτός είναι ανάλογος του φακέλου πτήσεως των 
πτητικών μέσων). Στην συνέχεια πρέπει να διασφαλιστεί η ευστάθειά τους με κατάλληλες ρυθμι‐
στικές επεμβάσεις ώστε όντας σε δυναμική εξέλιξη να επανέρχονται μετά από σοβαρές εκτροπές 
εντός του φακέλου ευσταθούς λειτουργίας. Χωρίς αυτές τις ρυθμίσεις τα συστήματα θα είναι α‐
σταθή και αργά ή γρήγορα η φούσκα θα σκάσει όπως έκανε πολλές φορές μέχρι σήμερα  (π.χ. η 
φούσκα του χρηματιστηρίου, της κτηματαγοράς, του Δημόσιου χρέους, κ.α.). 
Παραδείγματα τέτοιων ρυθμιστικών επεμβάσεων που εφαρμόστηκαν στην πράξη τις τελευταίες 

δεκαετίες είναι: (α) η δομική τροποποίηση και ο αναπροσδιορισμός των διόδων ανάπτυξης με την 
εφαρμογή καινοτόμων και ρηξικέλευθων αλλαγών (μια διαδικασία εκτεταμένης αναδιοργάνωσης 
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γνωστή  διεθνώς  ως  Ανασχεδιασμός  της  Επιχειρηματικής  Διεργασίας―Business  Process  Reengi‐
neering8), (β) η επανατοποθέτηση στην αγορά (Repositioning), κ.ά. Ατυχώς, αυτά τα εργαλεία ενώ 
εφαρμόστηκαν  επιτυχώς  σε  επίπεδο  επιχειρήσεων,  ελάχιστα  αξιοποιήθηκαν  από  κυβερνήσεις 
κρατών, με πιο κτυπητές, ίσως, τις πρόσφατες εξαιρέσεις της Κίνας και της Ινδίας, χωρίς να παρα‐
βλέπουμε και τα παλαιότερα παραδείγματα της Γερμανίας και της Ιαπωνίας. 
Γενικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι η τεράστια δύναμη και η ανυπέρβλητη αξία των μαθηματικών 

ως εργαλείο του ανθρώπινου νου είναι ότι μπορούν να περιλάβουν, να ερμηνεύσουν και να επε‐
ξεργαστούν, με λογική αυστηρότητα και ακρίβεια, τεράστιας σημασίας και περιεχομένου, ασύλλη‐
πτες έννοιες σε ένα απλό, αναγνωρίσιμο και επικοινωνιακό σύμβολο. Λόγου χάριν, το άπειρο είναι 
μια έννοια πάνω και πέρα από την αντίληψη του ανθρώπου. Για την περιγραφή και την χρησιμότη‐
τά του χρειάστηκαν ολόκληροι τόμοι βιβλίων. Όμως, τα πάντα γύρω από το άπειρο, στα μαθηματι‐
κά συμβολίζονται με ένα οχτάρι… που σκόνταψε (8….∞). 
Τοιουτοτρόπως, πολύπλοκα συστήματα των οποίων οι προδιαγραφές και τα εγχειρίδια λειτουρ‐

γίας τους απαιτούν ολόκληρες βιβλιοθήκες, όπως π.χ. τα οικονομικά συστήματα, με τον συμβολι‐
σμό της θεωρίας των συστημάτων και των μαθηματικών καθίστανται ευκόλως κατανοητά και δια‐
χειρίσιμα. Δηλαδή, βοηθά να γίνουν κάποια αθέατα φαινόμενα θεατά. 
Γενικά, κάθε σύστημα συμβολίζεται 

με  ένα  κουτί μέσα στο οποίο  λαμβά‐
νει χώρα μια ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ (Σχ. 2). Αυτή η 
διεργασία  περιγράφεται  μαθηματικά 
από  ένα  μικρό  ή  μεγάλο  αριθμό  εξι‐
σώσεων. Για την εύρυθμη λειτουργία 
της,  όμως,  η  διεργασία  απορροφά 
από το περιβάλλον ορισμένα στοιχεία 
ονόματι  ΕΙΣΡΟΕΣ  τις  οποίες  θα  επε‐
ξεργαστεί σύμφωνα με την αποστολή 
της και θα αποδώσει στο περιβάλλον 
κάποια  άλλα  στοιχεία  ονόματι  ΕΚΡΟ‐
ΕΣ.  Στην περίπτωση ενός Επιχειρημα‐
τικού  Συστήματος,  ΕΙΣΡΟΕΣ  είναι  οι  συντελεστές  παραγωγής,  όπως  εργασία,  διοίκηση,  γνώσεις/ 
εμπειρία, κεφάλαια, υποδομές, πρώτες ύλες, καύσιμα, παροχές, κ.λπ., και ΕΚΡΟΕΣ είναι τα προϊό‐
ντα, όπως υλικά αγαθά, υπηρεσίες, προσωπικότητες, τόποι, οργανισμοί και ιδέες.9 Αυτή η διάταξη 
χαρακτηρίζεται ως Σύστημα Ανοικτού Τύπου. 
Η πείρα έχει δείξει ότι χρειάζεται και ένας βρόχος ανάδρασης, αποστολή του οποίου είναι να δι‐

ορθώνει τις Εισροές κατά τρόπον ώστε να μην αποσταθεροποιείται η λειτουργία του συστήματος 
(Σχ. 3). Έτσι,  κάθε φορά που φαινόμενα του περιβάλλοντος δημιουργούν διαταραχές που εκτρέ‐
πουν την λειτουργία του από το σημείο ισορροπίας, ο βρόχος ανάδρασης με τις κατάλληλες εντο‐
λές θα διασφαλίζει την επαναφορά του στο σημείο ισορροπίας. 
Ένας βρόχος ανάδρασης, σχεδιασμένος κατάλληλα, διασφαλίζει την ευστάθεια του συστήματος. 

Παράδειγμα, σε μια ατμομηχανή η πίεση στον λέβητα αυξάνει όταν επιβραδύνεται η ταχύτητα του 
συρμού (δηλαδή η διαθέσιμη πίεση δεν μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια και έτσι συσσωρεύεται 
στον λέβητα). Επομένως, για την ασφάλεια του λέβητα η πίεση πρέπει να εκτονωθεί και τούτο γί‐
νεται είτε χειρονακτικά από τον μηχανοδηγό που ενεργοποιεί την σφυρίχτρα, είτε αυτόματα από 
τον ρυθμιστή του Βατ [James Watt (1736‐1819)]. Από έλλειψη δε κατάλληλου βρόχου ανάδρασης, 
πολλά συστήματα μπορούν  να  εκραγούν,  όπως π.χ.  ο  λέβητας  μιας ατμομηχανής  (στο  Σχ. 3  ση‐
μειώνεται με κόκκινα γράμματα) ή η φούσκα του χρηματιστηρίου (σημειώνεται με πράσινα γράμ‐
ματα). Αυτή η διάταξη ονομάζεται Σύστημα Κλειστού Τύπου. 
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5. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Χρησιμοποιώντας, τώρα, το ίδιο σκεπτικό στο πεδίο της οικονομίας, παρατηρείται ότι ισχύουν οι 

ίδιες αρχές.  Τα προϊόντα ανταλλάσσονται με  χρήματα  τα οποία με  την σειρά  τους  τροφοδοτούν 
την περαιτέρω παραγωγή τους (Σχ. 4). 

Σε  περίπτωση  που  μειωθεί  η  απορρό‐
φηση  κάποιου  προϊόντος  η  πληροφορία 
που  περιέχεται  στην  ποσότητα  των  χρη‐
μάτων  που  ρέουν  προς  την  επιχείρηση 
παραγωγής,  θεωρητικά  τουλάχιστον,  θα 
μειώσει ανάλογα την παραγωγή ώστε να 
μην αποσταθεροποιηθεί η λειτουργία της 
επιχείρησης  ως  σύστημα.    Βασιζόμενος, 
κατ’ ουσία, σε αυτόν τον μηχανισμό ο α‐

μερικανός οικονομολόγος Milton Friedman (1912−2006) συμπέρανε ότι η οικονομία της ελεύθερης 
αγοράς  δεν  χρειάζεται  άλλον  ενεργό  ρυθμιστή  διότι  η  διακύμανση  στην  ζήτηση  των  προϊόντων 
από μόνη της είναι ένας ικανός ρυθμιστικός παράγοντας αν και παθητικός. Η θεωρία ότι οι αγορές 
αυτορυθμίζονται,  εκ  πρώτης  όψεως,  φαίνεται  λογική.  Ωστόσο,  η  λογική  αυτού  του  συστήματος 
βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε δύο συνθήκες: 
 (1)  το  χρήμα δεν έχει  καμιά εγγενή αξία αλλά είναι μόνο μία μέθοδος ανταλλαγής −ένα μέσο 

συναλλαγών, δηλαδή ένα εργαλείο διευκόλυνσης και επίσπευσης των δοσοληψιών, και 
(2) η ποσότητα του χρήματος πρέπει να αντιπροσωπεύει την πραγματική παραγωγή πλούτου της 

συγκεκριμένης χώρας ή του συνασπισμού των χωρών που το έχουν εκδώσει. 
Αν  μια  από  αυτές  τις  συνθήκες  καταπατηθεί  το  σύστημα  καταρρέει  με  τον  ίδιο  εκκωφαντικό 

τρόπο που εκρήγνυται ο λέβητας της ατμομηχανής. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην παγκοσμιοποι‐
ημένη οικονομία το ωστικό κύμα κάνει περισσότερο από μια φορά τον γύρω του πλανήτη μέχρι να 
εκτονωθεί. Κατά μία έννοια, λοιπόν,  το χρήμα είναι ένα μέσον μεταφοράς πληροφοριών. Αν του 
προσδώσουμε άλλες ιδιότητες δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή του. 
Σημειώνεται επίσης, ότι αυτός ο βρόχος ανάδρασης φαίνεται ότι είναι μάλλον απλοϊκός επειδή: 

(α) μεταφέρει ανεπεξέργαστη πληροφόρηση, (β) δεν περιλαμβάνει κάποιον αυτόματο ρυθμιστικό 
μηχανισμό και (γ) η όποια ρύθμιση ενεργοποιείται μετά από ανθρώπινες αποφάσεις και άρα πά‐
σχει από μειωμένη αντικειμενικότητα και βραδύτητα ανακλαστικών.10 
Αυτό που όμως συνέβη στην πράξη ήταν η εμφάνιση ενός τελείως αλλόκοτου βρόχου ανάδρα‐

σης, τουλάχιστον από την σκοπιά της θεωρίας των συστημάτων. Δηλαδή, και πριν σε κάποιο βαθ‐
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μό, αλλά κυρίως στην πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα, δανειακές υποχρεώσεις (οφειλές) που κυ‐
κλοφορούσαν μέσα στο σύστημα (κάποιες εκ των οποίων ήταν «θαλασσοδάνεια» όπως κοινά α‐
ποκαλούνται), αφού σαλαμοποιήθηκαν συσκευάστηκαν και πουλήθηκαν ως προϊόντα,  (χρηματο‐
οικονομικά βέβαια). Αυτά τα επισφαλή επενδυτικά προϊόντα (τοξικά χρεόγραφα υποθηκών, κ.α.) 
συσκευάστηκαν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, όμορφο και πρακτικό βαλιτσάκι για εύκολη φύλαξη 
και  μεταφορά.  Στην  συνέχεια  βαπτίστηκαν  δομημένα  παράγωγα,11  μια  πιασάρικη  ονομασία  με 
βαρύγδουπες έννοιες χωρίς ουσία, που όμως κτυπούν μελωδικά τις χορδές της απληστίας των ε‐
πενδυτών. Αυτοί οι  τίτλοι λειτουργούσαν ως μια μορφή χρήματος, δηλαδή οι  τράπεζες κατά μία 
έννοια έκοβαν μονέδα (ιδιωτικό χρήμα, τοξικό βέβαια!). 
Το χρήμα, όμως, που δεν αντιπροσωπεύει την απτή παραγωγή πλούτου μιας χώρας ή μιας ομο‐

σπονδίας κρατών, δεν έχει νομισματική αξία και άρα αξίζει όσο το ανακυκλούμενο χαρτί στο οποίο 
είναι  τυπωμένο  (όπως  όταν  κάνουμε  ανακύκλωση  τα  σκουπίδια).  Δεν  πρέπει  να  μας  εκπλήσσει 
που οι Οίκοι Πιστωτικής Αξιολόγησης χρησιμοποιούν όρους όπως τοξικά ομόλογα και σκουπίδια. 
Ενεργώντας  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  παρακάμφθηκε  ακόμη  και  ο  πλέον  στοιχειώδης  βρόχος  ανά‐

δρασης, οπότε εν απουσία ρυθμιστικού παράγοντα, η συνάρτηση  f(pij) άρχισε να παίρνει ανεξέλε‐
γκτα μεγάλες τιμές, που έφεραν το σύστημα έξω από τον φάκελο ασφαλούς λειτουργίας με απο‐
τέλεσμα  να  υπερθερμαίνεται  επικίνδυνα.  Συμβολικά,  σαν  μια φούσκα  που  νομοτελειακά  όδευε 
προς σκάσιμο. 
Το αποτέλεσμα, ως γνωστόν, ήταν να σκάσει: 

− η φούσκα της νέας τεχνολογίας το 1990 (σχετίζεται με υψηλές προσδοκίες), 
− η φούσκα της κτηματαγοράς το 2008 (γενικότερα της καταναλωτικής πίστης), που γκρέμισε την 
Lehman Brothers, το ωστικό κύμα της οποίας εκτροχίασε αρχικά την οικονομία της Ισλανδίας και 
της Ιρλανδίας, 

− η φούσκα του δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη το 2010 από σπόντα, που αποδόμησε την οικο‐
νομία και διέρρηξε την κοινωνική συνοχή της Ελλάδας και επί πλέον απειλεί συλλήβδην το νότιο 
τμήμα της ΕΕ, και 

 − ποιος ξέρει τι άλλο μας περιμένει ακόμη! 
Βέβαια, για να είμαστε συνεπείς με την επιστημονική λογική, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κα‐

θένα από τα παραπάνω εκκωφαντικά γεγονότα πήγαζε από μια διαφορετική αιτία που ενεργούσε 
μέσω  ενός  διαφορετικού  μηχανισμού  της  παγκοσμιοποιημένης  χρηματοπιστωτικής  διαδικασίας. 
Ωστόσο, ο «κοινός παρονομαστής» όλων αυτών των αιτιών ήταν η έλλειψη ενός κατάλληλου και 
αποτελεσματικού βρόχου ανάδρασης. 
Έχει παρατηρηθεί ότι κάθε φορά που επικρατούν αντίξοες οικονομικές συνθήκες, δημιουργείται 

μια τάση δαιμονοποίησης των εκάστοτε οικονομικών συστημάτων. Όταν, όμως, τιθασεύσουμε την 
οργή μας και καταλαγιάσει η αγανάκτησή μας τότε βλέπουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, ότι η 

συνάρτηση f(pij) άρχισε να παίρνει μεγάλες τιμές με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του συστήμα‐
τος. Έτσι, για την κατανόηση του φαινομένου δεν χρειάζεται να εισάγουμε καινά δαιμόνια (όπως η 
ψυχολογία των αγορών) διότι τόσο η αιτία του προβλήματος όσο και η λύση του είναι απλώς θέμα 
μαθηματικών.12 
Αν επιτρέπεται να κάνει κανείς τον μετά Χριστό προφήτη πρέπει να παραδεχτούμε ότι τούτο ή‐

ταν αναπόφευκτο αφού παραβιάστηκαν οι προαναφερθείσες δύο συνθήκες. Ωστόσο επειδή η  Ι‐
στορία είναι ο πιο σοφός δάσκαλος πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά αν τα συστήματα που θα δομή‐
σουμε από εδώ και πέρα θα τα προικίσουμε με ένα βρόχο ανάδρασης που να τα ρυθμίζει και να 
τα συγκρατεί σε ευσταθή ισορροπία. Ο λόγος που το αυτονόητο δεν υλοποιείται είναι ότι υπάρχει 
διχογνωμία μεταξύ των οικονομικά ισχυρών κρατών του πλανήτη∙ κάποια από αυτά νομίζουν ότι 
τα συμφέροντάς τους εξυπηρετούνται από την παρουσία ρυθμιστικών παραγόντων ενώ άλλα από 
την απουσία τους. Ως απόδειξη αρκεί να αναφερθεί η διχογνωμία για το αν πρέπει να φορολογη‐
θούν οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές (που είθισται να ονομάζεται φόρος Τόμπιν προς τιμήν του 
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αμερικανού οικονομολόγου James Tobin (1918−2002), ο οποίος όμως είχε προτείνει ένα παρόμοιο 
φόρο μόνο για τις συναλλαγές στις αγορές συναλλάγματος). Αυτή η διχογνωμία ξέσπασε το καλο‐
καίρι του 2012 στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κυρίως μεταξύ Γερμανίας και Αγγλίας, 
με την τελευταία μάλιστα να απειλεί ότι θα προβάλλει βέτο.13 Ακολούθως, στις 10 Μαρτίου 2014, 
11 κράτη της ΕΕ ξεκίνησαν στις Βρυξέλες συζητήσεις για την θέσπιση ενός Φόρου Χρηματοπιστω‐
τικών Συναλλαγών (ΦΧΣ), η Ελλάδα ανάμεσά τους.14 Εν τέλει, επετεύχθη μια συμφωνία αποδυνα‐
μωμένη χωρικά (εφαρμοστέα μόνο σε ορισμένες συναλλαγές) και χρονικά (εφαρμοστέα βαθμιαία 
μετά το 2016). 
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μόνο διαπιστώσεις. Το σημαντικό, όμως, είναι αυτές οι διαπιστώ‐

σεις να γίνουν οι βάσεις και το έναυσμα για να αναθερμανθεί η ελπίδα που τώρα τελευταία (του‐
λάχιστον στην Ελλάδα),  κυκλοφορεί ελεύθερα μόνο στην μαύρη αγορά και στην παραοικονομία. 
Να δομηθούν, δηλαδή, προτάσεις πρακτικές και εφαρμόσιμες ώστε να μπει η ελπίδα πάλι στο κά‐
δρο των οικονομικών θεμάτων. 
Βέβαια, μετά από τις προηγηθείσες παρατηρήσεις θα πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση για  το 

γενικότερο ζήτημα της οικονομικής θεωρίας διότι, ομολογουμένως, είναι μάλλον δύσκολο να ανα‐
λυθεί το πλήρες μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει την λειτουργία του εφαρμοζόμενου οικονο‐
μικού συστήματος. Ακόμη και στην περίπτωση που θα σχεδιαζόταν ένα νέο σύστημα η εφαρμογή 
του μέχρι το στάδιο μιας  ικανοποιητικής απόδοσης θα απαιτούσε πολύ χρόνο και τεράστια προ‐
σπάθεια. Δηλαδή, αγαθά που είναι σε ανεπάρκεια καταμεσής της κρίσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να αναβληθεί η  λύση  του  γενικότερου προβλήματος  για πιο ψύχραιμες  εποχές  και  να  εστιαστεί 
κάθε προσπάθεια σε αποτελεσματικές λύσεις άμεσης εφαρμογής. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν 
θα πελαγοδρομήσουμε στον ρευστού τοπίου απέραντο ωκεανό του επιθυμητού αλλά θα προσπα‐
θήσουμε να κάνουμε με ακρίβεια και  χάρη ορισμένες μαθηματικές πιρουέτες στο ολισθηρό μεν 
αλλά συμπαγές δε παγοδρόμιο του εφικτού. 

6. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Πράγματι, υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει στο ορατό μέλλον αντλώντας ιδέες από την σύγχρο‐

νη στρατηγική της ιατρικής επιστήμης, δεδομένου ότι το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί με τις ίδιες 
αρχές που διέπουν κάθε άλλο σύστημα. Τώρα δεν επιδιώκεται πλέον η ίαση με την παραδοσιακή 
μέθοδο, δηλαδή παρεμβαίνοντας στην χημεία του ανθρώπινου συστήματος χορηγώντας, παλαιό‐
τερα μεν βότανα πιο πρόσφατα δε περίτεχνα φάρμακα. Στην μεταμοντέρνα ιατρική η ίαση επιχει‐
ρείται επεμβαίνοντας σε επίπεδο κυττάρου τροποποιώντας κατάλληλα τον γονιδιακό κώδικα στην 
έλικα του DNA.15 
Αντίστοιχα, στο οικονομικό σύστημα το οποίο επιδεικνύει χαρακτηριστικά ζώντος οργανισμού, α‐
ναγνωρίζοντας ότι το κύτταρο είναι η επιχείρηση σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας (τοπικό, εθνι‐
κό και παγκόσμιο), πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την αναμόρφωση του λειτουργικού της μοντέλου 
τροποποιώντας κατάλληλα το επιχειρηματικό σύστημα ελέγχου. Και τούτο με βάση την σκέψη που 
μας κληροδότησε ο Θουκυδίδης: «επιθυμία μεν ελάχιστα κατορθούνται, προνοία δε πλείστα». 
Η επιχείρηση μπορεί στο σύστημα του Γερμανού οικονομολόγου Karl Marx (1818−1883) να είναι 

κρατικής ιδιοκτησίας∙ στο σύστημα του Σκοτσέζου πρωτοπόρου της οικονομικής επιστήμης Adam 
Smith  (1723−1790)  να  είναι  ιδιωτικής  ιδιοκτησίας∙  στο σύστημα  του αμερικανού οικονομολόγου 
Milton Friedman (1912−2006) να δρα χωρίς εξωτερική παρέμβαση∙ και βέβαια μπορεί να είναι και 
κάθε άλλη ενδιάμεση κατάσταση, όπως ένας συνεταιρισμός, μια κοινοπραξία, Σύμπραξη Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), κ.λπ. Αλλά, υπάρχει παντού και παίζει τον ρόλο που έχουν επωμιστεί 
αντίστοιχα τα κύτταρα στους ζώντες οργανισμούς. 
Ωστόσο,  θα  πρέπει  να αναλογιστούμε  ότι  η  εφαρμογή  μιας  μεθοδολογίας  που θα  επεμβαίνει 

στην λειτουργία της επιχείρησης θα ήταν μια επανάληψη του πειράματος που έλαβε χώρα στην 
Ανατολική Ευρώπη τον περασμένο αιώνα με τα γνωστά αποτελέσματα. Επίσης, η εφαρμογή ενός 
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οικονομικού συστήματος  laissez−faire  όπως  το φαντάστηκε  ο Milton Freidman  και  η Οικονομική 
Σχολή του Σικάγου, θα ήταν μια επανάληψη του πειράματος που έλαβε χώρα τις περασμένες δε‐
καετίες στις οικονομίες του νότιου κώνου της Αμερικανικής Ηπείρου και όχι μόνο,16 το οποίο είχε, 
μεταξύ  άλλων,  ως  επακόλουθο  στην  Αργεντινή  την  επονομασθείσα  «επανάσταση  της  κατσαρό‐
λας». 
Για να δώσουμε τελικά στην Ιστορία μια ευκαιρία να μας διδάξει κάτι, θα πρέπει να πάμε πίσω 

στο  σχεδιαστήριο  (back  to  the drawing board)  εφαρμόζοντας  με  γενναιότητα  και  φαντασία  κά‐
ποιες διορθωτικές ενέργειες. Αναλογιζόμενοι εκείνο τον κλασσικό γεωμετρικό γρίφο που καταλή‐
γει στο συμπέρασμα ότι η λύση βρίσκεται έξω από το τετράγωνο θα πρέπει να απεγκλωβιστούμε 
από τα καθιερωμένα πλαίσια σκέψης και οικονομικής αντίληψης. 
Κατ’ αρχάς, λοιπόν, το νέο μαθηματικό μοντέλο της επιχείρησης πρέπει να δομηθεί με βάση κά‐

ποια  αξιώματα,  ήτοι  οικουμενικές  συνθήκες  θεωρούμενες  άχρονες,  δηλαδή  είναι  σταθερές  και 
αναλλοίωτες (κατά κάποιο τρόπο έξω από την δικαιοδοσία της εντροπίας). Τέτοιες συνθήκες που 
συνειδητά επιλέγονται για την δόμηση του νέου μοντέλου είναι οι ακόλουθες: 
Η βασική συνθήκη, που συνάμα αποτελεί το υπόβαθρο και την μήτρα σχηματοποίησης όλων των 

άλλων, είναι η ρήση που ο Πλάτων αποδίδει στον Πρωταγόρα τον Αβδηρίτη: 
1. «Πάντων  χρημάτων  μέτρον  έστιν  άνθρωπος»17  ήτοι  «κριτήριο  και  μέτρο  για  όλα  είναι  ο 

άνθρωπος».  
Διότι τι να τα κάνουμε τα πιο περίτεχνα, προηγμένα και εκλεπτυσμένα οικονομικά συστήματα 
αν πρόκειται να φέρουν την πείνα στον πλανήτη; Και αν πράγματι κάθε δημιουργική σκέψη εί‐
χε στηριχθεί σε αυτό το αξίωμα, η ανάγκη που οδήγησε τον ΟΗΕ να ξεκινήσει την παγκόσμια 
εκστρατεία με τίτλο WHY POVERTY ποτέ δεν θα είχε παρουσιαστεί. 

2. «Η επιχείρηση είναι ελεύθερη να επιλέγει τους τομείς δραστηριοποίησής της και άρα έχει το 
αναφαίρετο δικαίωμα να καρπούται από τα προκύπτοντα οφέλη (ή να επωμίζεται τις ζημίες)»∙ 
πάντοτε, βέβαια, μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο! 
Έτσι, μπορεί να επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας της (modus operandi) και να υλοποιεί συμφέ‐

ρουσες δράσεις,  οπότε είναι λογικό και δίκαιο οι μέτοχοι  να έχουν δικαίωμα στην κατανομή 
των κερδών αφού επωμίζονται και όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους απώλειας των κε‐
φαλαίων  τους. Μια  θεμιτή  και  δικαιολογημένη  παρέμβαση  εκ  μέρους  της  κοινωνίας  είναι  η 
επανατοποθέτηση του «αγκαθωτού συρματοπλέγματος» στην συνοριακή γραμμή που χωρίζει 
την ζωογόνο κερδοφορία από την άκριτη αισχροκέρδεια, την στρατηγική από τον καιροσκοπι‐
σμό καθώς και αυτή που διαχωρίζει την παραγωγική αξιοποίηση δημοσίων και κοινωνικών κε‐
φαλαίων από τον σφετερισμό τους. 

3. «Η κοινωνία έχει δικαίωμα να διασφαλίζει  τα συμφέροντά  της  (το συλλογικό συμφέρον)  και 
υποχρέωση να προασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών (το ατομικό συμφέρον)». 
Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς η προάσπιση αυτών των συμφερόντων διασφαλίζει τόσο την 

ίση μεταχείριση (αφού το γενικό καλό έχει επίδραση προς όλους) όσο και τα ατομικά δικαιώ‐
ματα των πολιτών, όπως π.χ. το δικαίωμα στην ευημερία, στην δίκαιη συμμετοχή στην κατανο‐
μή του παραγόμενου πλούτου, στην πρόσβαση στα προγράμματα πρόνοιας ακριβώς όταν δη‐
μιουργείται η ανάγκη, στην διασφάλιση ίσων ευκαιριών, οπωσδήποτε στην περιφρούρηση της 
αποτελεσματικής αξιοποίησης των κοινωνικών κεφαλαίων,  κ.λπ. Διευκρινίζεται ότι μια σημα‐
ντική συνιστώσα της ευρύτερης ομάδας του πληθυσμού είναι οι εργαζόμενοι, για τους οποίους 
θα πρέπει να τους εξασφαλιστεί η θέση που τους αναλογεί. Και οπωσδήποτε είναι υποχρέωση 
της κοινωνίας να διαφοροποιήσει την έννοια της ισότητας από την ισοπέδωση και της ελευθε‐
ρίας από την ασυδοσία. 
Η ανάγκη για την χρήση αυτού του αξιώματος προκύπτει διότι η Οικονομική Σχολή του Σικά‐

γου δεν έχει προβλέψει κάποιο αξιόλογο ρόλο για την κοινωνία στο σενάριο που ετοίμασε για 
την παράσταση  του οικονομικού δράματος.  Αντιθέτως  έχει προβλέψει πρωταγωνιστικό ρόλο 
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για τις κεφαλαιαγορές. Έτσι όμως, η κοινωνία εμφανίζεται στο προσκήνιο μόνο στην σκιά των 
κεφαλαιαγορών, η σπουδαιότητα των οποίων αναπόφευκτα επισκιάζει τον ρόλο της κοινωνίας. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι στο μαθηματικό τους μοντέλο η κεφαλαιαγορά είναι η ανεξάρτητη μετα‐
βλητή (άρα ο αποφασιστικός παράγοντας και το κέντρο της προσοχής όλων) ενώ η κοινωνία εί‐
ναι η εξαρτημένη παράμετρος (άρα ο κομπάρσος). Αυτή η προσέγγιση του οικονομικού συστή‐
ματος επέτυχε να αντιστρέψει τελείως τους ρόλους. Επομένως, η κοινωνία πρέπει να αναλάβει 
τον ρόλο που της αναλογεί για μια ακόμη φορά στην Ιστορία. 
Ας σκεφτούμε, ωστόσο, τι μας δίδαξε η ιστορία. Όταν η κοινωνία, μέσω της Δημόσιας Διοίκη‐

σης, ανέλαβε πλήρως τον έλεγχο της επιχειρηματικότητας ερήμην των κεφαλαιαγορών (και της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας) οι  χώρες  του υπαρκτού σοσιαλισμού έζησαν ένα οικονομικό Πύργο 
της Βαβέλ, με αποτέλεσμα το οικονομικό οικοδόμημα να καταρρεύσει ως χάρτινος πύργος. Δεν 
είναι, λοιπόν, υπαρκτός ο κίνδυνος να γίνει το ίδιο, τώρα που οι κεφαλαιαγορές λειτουργούν 
ερήμην της κοινωνίας που δεν διαθέτει μια παγκόσμια κυβέρνηση για να την προστατεύσει;18 
Και στις δύο περιπτώσεις ο πρωταγωνιστής δρα ανεξέλεγκτα! Φυσικά, αυτές οι επιπτώσεις δεν 
αφορούν ειδικά τα γεγονότα που ζούμε σήμερα στην χώρα μας και στον νότιο κλάδο της ευρω‐
ζώνης αλλά αυτά που θα ζήσει η ανθρωπότητα τις επερχόμενες δεκαετίες.  Συμπερασματικά, 
λοιπόν, είναι λογικό ότι για να αποφευχθούν τέτοιες μελλοντικές καταστάσεις, η κοινωνία και 
οι κεφαλαιαγορές πρέπει να αλληλοελέγχονται. Και αυτό αιτιολογεί την ταυτόχρονη ισχύ του 
δευτέρου και τρίτου αξιώματος. 

4. «Το κράτος έχει το δικαίωμα να διασφαλίζει την διαιώνιση της επικυριαρχίας του για να μπο‐
ρεί να προστατεύει την ζωή και την περιουσία των πολιτών (ιδιωτικής και δημόσιας)». 
Σε μια παγκόσμια αλληλοεξαρτώμενη κοινωνία των κρατών,  τούτο σημαίνει διαχείριση της 

επικυριαρχίας του σε κάθε σημείο του χρόνου και χώρου, σύμφωνα με τα πέρα του χρόνου και 
τόπου συμφέροντά του, όπως τα αντιλαμβάνεται∙ ακόμα, μέχρι σημείου να ανταλλάσει μέρος 
των κυριαρχικών του δικαιωμάτων όταν κρίνει ότι τούτο εξασφαλίζει καλύτερα τα μακροπρό‐
θεσμα συμφέροντά του και την επιβίωσή του εν γένει. 
Λόγου  χάριν,  στην Βόρειο Αμερική,  το Τέξας αφού επαναστάτησε,  πέτυχε  την ανεξαρτησία 

του από το Μεξικό το 1836. Εννέα χρόνια αργότερα, το 1845 η Δημοκρατία του Τέξας απεμπό‐
λησε μέρος των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διότι έκρινε ότι, σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα, 
είναι προς το συμφέρον της να ενωθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), ως η 28η 
Πολιτεία.  Στην Ευρώπη, η Ελλάδα αφού επαναστάτησε, πέτυχε  την ανεξαρτησία  της  το 1830 
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά από 150 χρόνια, το 1980, απεμπόλησε μέρος των κυ‐
ριαρχικών της δικαιωμάτων, διότι έκρινε ότι, σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα, είναι προς το συμ‐
φέρον της να ενωθεί με την Ενωμένη Ευρώπη (ΕΕ), ως το 10ο Κράτος−μέλος.    
Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και συνολικά 19 από τα 28 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης α‐

πεμπόλησαν το κυριαρχικό τους δικαίωμα να εκδίδουν δικό τους νόμισμα για να απολαμβά‐
νουν τα οφέλη που απορρέουν από την χρήση ενός κοινού νομίσματος. Ένιωθαν δηλαδή μεγα‐
λύτερη ασφάλεια κάτω από την ομπρέλα της ευρωζώνης παρά έξω από αυτήν. Αντίθετα η Αγ‐
γλία και η Σουηδία δεν θεώρησαν αυτήν την ανταλλαγή συμφέρουσα. Σε κάθε περίπτωση οι 
αποφάσεις  ελήφθησαν  κατόπιν ωρίμου σκέψεως  και  δεν ήταν προϊόν εξαναγκασμού ή υπο‐
δούλωσης. 
Σημειώνεται ότι όλα τα προαναφερθέντα κράτη είχαν το κυριαρχικό δικαίωμα να αποφασί‐

ζουν κατά το δοκούν. Όμως, επίσης σημειώνεται ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία κά‐
θε κράτος εξαρτάται κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τα υπόλοιπα κράτη του πλανήτη. Με 
άλλα λόγια, η πλήρης κρατική ανεξαρτησία σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς και χωρίς κανένα 
όριο ανήκει σε μια εικονική πραγματικότητα∙ είναι μια ουτοπία!19 Αυτές οι έννοιες είναι χρήσι‐
μες για να οριοθετήσουμε τι σημαίνει σήμερα επικυριαρχία μιας κρατικής οντότητας. Ωστόσο 
αυτή  η  διαπίστωση,  ούτε  υποβιβάζει,  ούτε  αποδυναμώνει,  ούτε  καταργεί  το  παρόν  αξίωμα. 
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Δηλαδή κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ή να αμφισβητεί ότι το κράτος έχει κάθε δικαίωμα να 
διαχειρίζεται τα κυριαρχικά του δικαιώματα (π.χ. την οριοθέτηση των θαλασσίων και εναερίων 
συνόρων, των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ), κ.α. ―πάντοτε μέσα στα πλαίσια των 
Διεθνών Συνθηκών). 

5. «Το έθνος έχει δικαίωμα σε μια ανεξάρτητη Ιστορική πορεία». 
Σημειώνεται, όμως, ότι το Έθνος έχει μια πολιτιστική υπόσταση και δεν εκφράζεται από τα 

μαθηματικά της παρούσας ανάλυσης. Σε αντίθεση, θεσμοί όπως η Επιχείρηση, η Κοινωνία και 
το Κράτος, μεταξύ των άλλων, έχουν και μια οικονομική υπόσταση. Ως εκ τούτου, στο κόσμο 
της οικονομίας το Έθνος εκπροσωπείται από το Κράτος. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι ενώ εκ πρώτης όψεως όλα τα προανα‐
φερθέντα  αξιώματα φαντάζουν ως αυταπόδεικτα  και  οικουμενικά,  υπάρχουν  σοβαρές  ενδείξεις 
ότι κάποιοι δεν τα αντιλαμβάνονται ως τέτοια. Τούτο γίνεται εμφανές σε περιόδους όπου π.χ. οι 
δανειστές μιας χώρας επιβάλλουν τη συνεχή και άτακτη μείωση των αμυντικών δαπανών ενώ πα‐
ράλληλα πλήττουν τα εισοδήματα και άρα το βιοτικό επίπεδο ευρέων στρωμάτων του λαού στο 
όνομα της ανταγωνιστικότητας.20 Ειδικά, η μεσαία τάξη οδηγείται σε φτωχοποίηση, οι φτωχοί γί‐
νονται πεινασμένοι, άστεγοι και απέλπιδες και όλοι μαζί χάνουν την αξιοπρέπειά τους. Τέτοιες ε‐
νέργειες  έχουν  ένα  διττό  αποτέλεσμα:  αφ΄ενός  μεν  την  καταρράκωση  του  ηθικού  των  πολιτών 
(που είναι η πεμπτουσία της άμυνας) και αφ΄ετέρου δε την μείωση της αποτρεπτικής ισχύος της 
χώρας. 
Τούτο,  βέβαια,  συμβαίνει  όταν  οι  ιθύνοντες  εστιάζουν  στα  βραχυπρόθεσμα συμφέροντά  τους 

και έτσι παρασύρονται στην εφαρμογή κοντόφθαλμων πολιτικών. Όπως διδάσκει η ιστορία, συνή‐
θως  επιτυγχάνουν  να  δημιουργήσουν  «Δημοκρατίες  της  Βαϊμάρης»,  η  επανένταξη  των  οποίων 
στην  Παγκόσμια  Τάξη  κοστίζει  στους  δανειστές  πολλαπλάσια  κεφάλαια  (και  στην  ανθρωπότητα 
περίπου 100.000.000 νεκρούς). Όπως, φαίνεται, λοιπόν, αυτά τα αξιώματα δεν θεωρούνται αυτα‐
πόδεικτα και καθολικά στο οικονομικό σύμπαν, παρά μόνον όταν δηλώνονται ρητά. Έτσι αιτιολο‐
γείται γιατί πρέπει να μνημονεύονται και να επιστρατεύονται οδεύοντας ακόμα προς  το σχεδια‐
στήριο. 
Παρενθετικά, μια γεωμετρική απεικόνιση των ωφελημάτων που μοιράζονται οι τρεις θεσμοί ήτοι 

η  Επιχείρηση,  η  Κοινωνία  και  η  Δημόσια  Διοίκηση,  ίσως  θα  μπορούσε  να  διαφωτίσει  ορισμένα 
φαινόμενα. Έστω ότι το σύνολο των ωφελημάτων συμβολικά απεικονίζεται ως ένας κύκλος χάριν 
απλότητας  (στην  πραγματικότητα  προσομοιάζει  με  σφαίρα).  Από  τα  προαναφερθέντα αξιώματα 
προκύπτει ότι οι τρεις αυτοί κύκλοι έχουν κοινές περιοχές, δηλαδή επικαλύπτονται (Σχ. 5α). Έτσι, η 
επιχείρηση μπορεί να μοιράζεται τα οφέλη που προκύπτουν από την λειτουργία της με το κράτος, 

λ.χ.  μέσω  της φορολόγησης  των κερ‐
δών. Ωστόσο,  αυτό  έχει  ένα όριο. Ό‐
ταν  ο  κύκλος  ωφελημάτων  του  κρά‐
τους  εισχωρήσει  βαθειά  μέσα  στον 
αντίστοιχο  κύκλο  της  επιχείρησης, 
αυτή  θα  καταρρεύσει,  αφού  κανείς 
δεν  θα  θέλει  να  επενδύει  τα  κεφά‐
λαιά του με μηδενικό ή σχεδόν μηδε‐
νικό κέρδος. Αντίστοιχα, αν ο  κύκλος 
της  επιχείρησης  απομακρυνθεί  από 
τους άλλους κύκλους (Σχ. 5β), το κρά‐
τος  θα  καταρρεύσει  από  έλλειψη  ε‐
σόδων,  αφού  θα  στερηθεί  τα  έσοδα 

που  προέρχονται  από  τις  επιχειρήσεις∙  ακόμη  χειρότερα θα  χάσει  και  έσοδα από  την  κοινωνία, 
αφού ο κοινωνικός πλούτος προέρχεται από χρήματα που οι επιχειρήσεις διοχετεύουν στην κοι‐
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νωνία21. Λόγου χάριν, αν η μισθοδοσία μιας επιχείρησης μειωθεί στο ελάχιστο, ο ΦΜΥ θα μειωθεί 
αντίστοιχα∙ κατ’ επέκταση δε, λόγω της μείωσης της αγοραστικής αξίας των εργαζομένων και της 
επακόλουθης μείωσης της κατανάλωσης, θα μειωθούν τα έσοδα του κράτους από τους έμμεσους 
φόρους, όπως ο ΦΠΑ, οι ΕΦΚ, κ.ο.κ. Στον αντίποδα, οι ακραίες περιπτώσεις, όπου η επιχειρηματι‐
κότητα αποτέλεσε μονοπώλιο  του κράτους,  έχουν αρκούντος δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθή‐
κες∙ τα συμπεράσματα τεκμηριώνονται από τα γνωστά αποτελέσματα. Τα μόνα κράτη που εμμέ‐
νουν σε αυτό το μοντέλο είναι η Β. Κορέα και η Κούβα. 
Ως συμπέρασμα, λοιπόν, μπορεί να λεχθεί ότι η εξεύρεση της σωστής δοσολογίας, κατά την κα‐

τανομή των ωφελημάτων μεταξύ των τριών αυτών θεσμών, δηλαδή η έκταση της περιοχής επικά‐
λυψης των αντίστοιχων κύκλων, θα πρέπει να αποτελεί το κύριο μέλημα των τριών θεσμικών, ώ‐
στε να επιτευχθεί ένα λειτουργικό σημείο ισορροπίας στο όποιο εφαρμοζόμενο οικονομικό σύστη‐
μα. Ωστόσο, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου ακόμα και οι απέραντοι ωκεανοί της Γης 
δεν μπορούν να εμποδίσουν την διάδοση του ωστικού κύματος που δημιουργείται από τοπικά οι‐
κονομικά φαινόμενα,  τα οικονομικά συστήματα κάποιων κρατών,  ειδικά  των πιο ασθενέστερων, 
εύκολα μπορούν να μετακινηθούν από το σημείο ισορροπίας τους. Στην συνέχεια οι τοπικές κοι‐
νωνίες  λαμβάνουν  μέτρα  επαναφοράς  του  συστήματος  σε  ευσταθή  λειτουργία,  γεγονός  που  εκ 
των πραγμάτων έχει ως αποτέλεσμα να αρχίσει μια ταλάντωση γύρω από ένα νέο σημείο ισορρο‐
πίας.  Τα  κράτη που διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς απόσβεσης αυτών  των οικονομι‐
κών  ταλαντώσεων  (δηλαδή  διαθέτουν  ισχυρά «κοινωνικά  αμορτισέρ»  και  «πολιτικά  ανακλαστι‐
κά») θα ισορροπήσουν σε κάποιο νέο σημείο, λίγο καλύτερο ή χειρότερο από το προηγούμενο. Για 
τα κράτη που δεν διαθέτουν τέτοιους επαρκείς μηχανισμούς, αυτό το ιδεατό εκκρεμές των ταλα‐
ντώσεων απλώς θα μετράει τον πραγματικό χρόνο μέχρι την αναπόφευκτη οικονομική καταστρο‐
φή. 
Αυτή θα είναι η χρονική στιγμή που οι τρεις κύκλοι ούτε θα επικαλύπτονται ούτε θα εφάπτονται 

καν. Σε αυτή την εφιαλτική στιγμή η Δημόσια Διοίκηση θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί χωρίς την 
σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας, οπότε και η κοινωνία λογικά συμπεραίνει ότι μπορεί να λειτουργεί 
χωρίς την Δημόσια Διοίκηση. Τα γεγονότα που ακολουθούν μια τέτοια εξέλιξη δεν θέλουμε ούτε 
να τα φανταστούμε, παρόλο που η ιστορία τα έχει καταγράψει από την πιο ήπια ως την πιο βίαιη 
μορφή τους (επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι). 
Παρόλο που το εμβαδόν των περιοχών επικάλυψης μπορεί να υπολογιστεί μαθηματικά, χρειάζε‐

ται περαιτέρω έρευνα για  τον επακριβή προσδιορισμό του σημείου  ισορροπίας σε σχέση με κά‐
ποιους  μακροοικονομικούς  παράγοντες.  Ωστόσο,  η  τήρηση  των  προαναφερθέντων  αξιωμάτων 
προσφέρει ένα περίγραμμα προστασίας από ανισόρροπες και ασύμμετρες εξελίξεις. Θα μπορούσε 
δε να ειπωθεί ότι αυτά τα αξιώματα αποτελούν ένα δίκτυ ασφαλείας ιδίως σε χαλεπούς καιρούς 
όπου η ιστορία η ίδια παροτρύνει μια κοινωνία να κάνει άλματα προς το μέλλον τύπου salto mor‐
tale. 
Από αυτήν την άσκηση γίνεται εμφανές πως, πολύπλοκοι μηχανισμοί κάποιων φαινομένων της 

πραγματικής ζωής, μπορούν να γίνουν ευκόλως κατανοητοί και διαχειρίσιμοι με την βοήθεια της 
γεωμετρίας. Όλα τούτα δικαιώνουν για μία ακόμη φορά τον Πλάτωνα που ανήρτησε στην είσοδο 
της Ακαδημίας του την επιγραφή «Αγεωμέτρητος μηδείς εισίτω».22 Κλείνει η παρένθεση. 
Εκτός, όμως, από την αξιοποίηση των πέντε αξιωμάτων, πριν από την επιστροφή στο σχεδιαστή‐

ριο, πρέπει να απαλειφθούν τουλάχιστον δύο από τις πιο επικίνδυνες παραδοχές, όπως αυτές που 
συνηγορούν στο ότι: 
1. «Μια κερδοφόρος επιχείρηση είναι αυτόματα ωφέλιμη στην κοινωνία και στο κράτος». 

Η  κοινωνική ωφελιμότητα  είναι  μια  ανεξάρτητη  παράμετρος∙  η  τιμή  της  απορρέει  από  τις 
μαθηματικές εξισώσεις του συστήματος και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την κερδοφορία. 
Η κερδοφορία δεν είναι, σε βάθος χρόνου, η ικανή συνθήκη για να είναι μια επιχείρηση χρήσι‐
μη  και ωφέλιμη  στην  κοινωνία.  Επιχειρήσεις  ακόμα  και  με  αρνητική  κερδοφορία  μπορεί  να 
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προσφέρουν τεράστια κοινωνικά και στρατηγικά οφέλη. Αντιθέτως, επιχειρήσεις με τεράστια 
κερδοφορία μπορεί να είναι άκρως επιβλαβείς για την κοινωνία και το κράτος (π.χ. όσες επιδί‐
δονται στην διακίνηση ναρκωτικών). 

2. «Ασύμμετρα  μαθηματικά  οικονομικά  μοντέλα  μπορεί  να  είναι  ευσταθή  γύρω  από  επίλεκτα 
σημεία ισορροπίας». 
Η συμμετρία είναι μεν η αναγκαία αλλά όχι η ικανή συνθήκη για την ευστάθειά του συστή‐

ματος. Ακόμη και όταν αποκαθίσταται η συμμετρία στις εξισώσεις, η ευστάθεια επιτυγχάνεται 
για ορισμένες μόνο καταστάσεις γύρω από «δίκαια» σημεία ισορροπίας. 

Συνακόλουθα, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν τα όρια του συστήματος ελέγχου. Έτσι, πρώ‐
τα θα επεκταθούν τα όριά του ώστε να περιληφθούν κρίσιμες ενέργειες και φαινόμενα του περι‐
βάλλοντος χώρου στην σχεδίαση του συστήματος. Δεύτερον, θα διευρυνθεί και το πεδίο μελέτης 
του συστήματος ελέγχου ώστε να αξιολογηθούν κρίσιμες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της επιχείρησης 
και του περιβάλλοντος (π.χ. της κοινωνίας, του κράτους, κ.λπ.) οι οποίες επηρεάζουν την λειτουρ‐
γία της. 
Χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα αξιώματα ως συμπαγή θεμέλια και τους πρόσθετους κα‐

νόνες ως ακρογωνιαίους λίθους, θα γίνει μια προσπάθεια επανασχεδίασης  του επιχειρηματικού 
συστήματος. Μία δυνατότητα, που αξίζει περαιτέρω διερεύνησης, θα μπορούσε να είναι ένα σύ‐
στημα που διατηρεί την ανεξαρτησία της επιχείρησης κατά την διαδικασία λήψης των αποφάσε‐
ων, αλλά με την προσθήκη ενός πρόσθετου βρόχου ανάδρασης. 
Συγκεκριμένα, στο επιχειρηματικό σύστημα, όπως το συμβολίσαμε ήδη, μπορεί να προστεθεί μια 

χρήσιμη λεπτομέρεια.  Σημειώνεται ότι στον βρόχο ανάδρασης δεν κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα  τα 
χρήματα διότι υπάρχει ένα μοντέλο φορολόγησης των επιχειρήσεων που ρυθμίζει πιο μέρος των 
κυκλοφορούντων χρημάτων, μέσω της φορολογίας θα καταλήξει στην διαμόρφωση των Δημοσίων 
Κεφαλαίων, και άρα θα οδηγηθεί εκτός του συστήματος της επιχείρησης (Σχ. 6). 
Διατηρώντας,  λοιπόν,  το σύστημα της ελεύθερης αγοράς, ώστε να  ικανοποιείται  το 2ο Αξίωμα, 

μια σοβαρή βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί με την προσθήκη ενός πιο εξελιγμένου βρόχου ανά‐
δρασης. Η αποστολή του θα είναι να ρυθμίζει την πρόσβαση της επιχείρησης σε Δημόσια και Κοι‐
νωνικά Κεφάλαια με στόχο να προστατεύει τα συμφέροντα όλων των συνεργατών της, της κοινω‐
νίας και του κράτους αλλά κατά μια έννοια ακόμη και τα συμφέροντα της ίδιας της επιχείρησης. 
Προφανώς, και τα συμφέροντα όλων των μετόχων της που δεν συμμετέχουν στην διοικητική δια‐

δικασία όπως στην περίπτωση 
των  Ανωνύμων  Εταιριών  (ει‐
σηγμένων  και  μη  στο  χρημα‐
τιστήριο), των εταιριών λαϊκής 
βάσης  (crowd  funding),  των 
κοινοπραξιών  (joint ventures), 
κλπ. Διευρύνεται έτσι το οπτι‐
κό  πεδίο  των  Δημοσίων  Ελε‐
γκτικών  Αρχών  ενώ  οι  υπάρ‐
χουσες  αναποτελεσματικές 
μέθοδοι  καθίστανται  παρω‐
χημένε

Σχ. 6. Σχεδίαση Προηγμένου Συστήματος Ελέγχου Επιχείρησης

ς. 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας, τα Δημό‐

σια Κεφάλαια αποτελούν  ιδιοκτησία  του κράτους,  η διαχείρισή  τους  είναι  ευθύνη  της Δημόσιας 
Διοίκησης (των Δημοσίων Υπηρεσιών) και στο σύνολό τους συμμετέχουν στον δημόσιο πλούτο. Εν 
αντιθέσει, σε μια δημοκρατική χώρα τα Κοινωνικά Κεφάλαια είναι ιδιωτικά και ανήκουν σε φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν μέσα στην συγκεκριμένη κοινωνία∙ μπορούν δε να διοχετευ‐
τούν ή να επενδυθούν σε μία επιχείρηση κατά  την ελεύθερη βούληση των εκάστοτε  ιδιοκτητών 
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τους και στο σύνολό τους συμμετέχουν στον κοινωνικό (ιδιωτικό) πλούτο. Προφανώς, έτσι οριζό‐
μενα  τα  Κοινωνικά  Κεφάλαια  δεν  συνδέονται  εννοιολογικά με  τυχόν «κοινωνικοποιημένα  κεφά‐
λαια»,  όπου  ο  όρος  αυτός  προσδιορίζει  κεφάλαια  που  έχουν  δεσμευτεί  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο 
από το κράτος. 
Ο προτεινόμενος βρόχος, καταργεί την ανεξέλεγκτη άντληση Κοινωνικών Κεφαλαίων από την ε‐

πιχείρηση.  Έτσι, απαιτείται από το κράτος να θεσπίζει  τους κανόνες που θα ρυθμίζουν την πρό‐
σβαση της επιχείρησης σε αυτά και θα καθοδηγούν την αποδοτική χρήση τους. Το γεγονός αυτό, 
βέβαια, επηρεάζει την λειτουργία της επιχείρησης αλλά μόνο στην περίπτωση που θα αναζητήσει 
στήριξη από την κοινωνία και ποτέ άλλοτε. Και τούτο είναι αιτιολογημένο, διότι ευλόγως διερωτά‐
ται κανείς με πιο δικαίωμα μπορεί ο καθένας να απλώνει το χέρι του σε Δημόσια και Κοινωνικά 
Κεφάλαια, να παίρνει ότι νομίζει, και να τα εκμεταλλεύεται κατά το δοκούν; Και εν πάση περιπτώ‐
σει,  με ποιο δικαίωμα καταπατάται η βούληση  της  κοινωνίας  και  του  κράτους,  δεδομένου ότι ο 
πρωταρχικός σκοπός δημιουργίας των θεσμών αυτών ήταν η προστασία των πολιτών από την κα‐
ταστροφή, όποια μορφή κι αν αυτή έχει. Η παραβίαση, λοιπόν, του 3ου και 4ου Αξιώματος μετατρέ‐
πουν την απορία σε ρητορική ερώτηση αφού η απάντηση είναι αυτονόητη. 
Χαρακτηριστική  είναι  η  επίπτωση που  είχε  η ανυπαρξία  ενός  τέτοιου βρόχου στην περίπτωση 

των εταιριών ΑΣΠΙΣ−ΠΡΟΝΟΙΑ23 και LEHMAN BROTHERS που κήρυξαν πτώχευση ξαφνικά, λόγω ο‐
λιγωρίας των δημοσίων ελεγκτικών μηχανισμών,24 αφήνοντας έκθετους χιλιάδες ασφαλισμένους, 
ακάλυπτους χιλιάδες μικροεπενδυτές αλλά και απλήρωτους προμηθευτές και δανειστές. Μία πα‐
ρόμοια κατάσταση εμφανίστηκε το 2013 στην υπό διερεύνηση υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμι‐
ευτηρίου (POSTBANK). 
Αυτή η μέχρι τώρα ελευθερία της επιχείρησης οδηγεί το σύστημα σε αστάθεια, μια μετενέργεια 

που δεν είναι εύκολα ορατή όσο θεωρούμε δεδομένη την παραδοχή ότι μια κερδοφόρος επιχείρη‐
ση είναι αυτομάτως ωφέλιμη στην κοινωνία και στο κράτος. Εγκλωβισμένοι σε αυτό το σκεπτικό 
δεν μπορούμε να συνδέσουμε την άντληση κοινωνικών κεφαλαίων από μια επιχείρηση με την ελ‐
λιπή χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους. Μια σύνδεση που όμως υφίσταται! Γι αυτό προτά‐
θηκε η απάλειψη αυτής της παραδοχής και παράλληλα ο προσδιορισμός της κοινωνικής χρησιμό‐
τητας της επιχείρησης όχι μονομερώς από την κερδοφορία της αλλά από ένα εξειδικευμένο για την 
περίσταση μαθηματικό μοντέλο. 
Με μια πιο προσεκτική ματιά φαίνεται ότι ο προτεινόμενος βρόχος έχει τα ακόλουθα χαρακτηρι‐

στικά: (α) μεταφέρει επεξεργασμένες πληροφορίες, (β) παρέχει τις ρυθμιστικές ενέργειες για την 
προσαρμογή  της  λειτουργίας  του  επιχειρηματικού  συστήματος,  και  (γ)  αποτελεί  ένα  ρυθμιστικό 
μηχανισμό που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Έτσι, με ένα συνδυασμό μέτρων παρακίνησης 
και αποθάρρυνσης, στις σωστές αναλογίες, αυτός ο βρόχος ανάδρασης καθορίζει  την πρόσβαση 
της επιχείρησης σε κοινωνικά κεφάλαια. 
Συγκρίνοντας, λοιπόν, τις δυο μεθόδους (την επικρατούσα και την προτεινόμενη) καταγράφονται 

κάποιες  χρήσιμες παρατηρήσεις  για  την αποτελεσματικότητά  τους.  Στο  σύστημα  της πλημμελώς 
ελεγχόμενης ελεύθερης αγοράς (περίπτωση laissez−faire): 
(α) ο χρόνος, ο τρόπος και η απόφαση αξιοποίησης των εκπεμπόμενων από την αγορά πληροφο‐

ριών (μέσω της ροής των χρημάτων) έγκειται στην διακριτική ευχέρεια της ίδιας της επιχείρη‐
σης, και 

(β) ως μόνο κριτήριο για την άντληση κοινωνικών κεφαλαίων θεωρείται η οικονομική διάσταση της 
επιχείρησης (ενίοτε και η διαπλοκή συμφερόντων).25 

Σε αντιδιαστολή, στο επιχειρησιακό σύστημα με τον προτεινόμενο βρόχο ανάδρασης: 
(α)  το κράτος θεσπίζει το πλαίσιο αξιοποίησης των εκπεμπομένων από την αγορά πληροφοριών, 

και 
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(β) ως μόνο κριτήριο για την διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και την άντληση Δημοσίων και Κοινω‐
νικών Κεφαλαίων θεωρείται η συνολική επίδοση της επιχείρησης, σύμφωνα με κοινά αποδε‐
κτούς κανόνες που η εφαρμογή τους θα θεσπίζεται επίσης από το κράτος. 

Όμως, μετά από αυτές τις διορθωτικές ενέργειες, καταφέραμε να έλθουμε αντιμέτωποι με μια 
αμείλικτη ερώτηση κρίσεως: Πως διασφαλίζεται η προστασία της επιχείρησης από λάθη, αδικίες, 
αυθαιρεσίες, ατασθαλίες, δυσλειτουργίες, παραλήψεις, ολιγωρία, αδιαφορία ή διαφθορά της Δη‐
μόσιας Διοίκησης; Δηλαδή, από πράξεις που αλλοιώνουν την φυσιολογική λειτουργία της επιχεί‐
ρησης και στοιχειοθετούν ένα σημαντικό επιχείρημα της Οικονομικής Σχολής του Σικάγου για να 
εξοβελιστεί κάθε κρατική παρέμβαση στην λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Και τούτο, διότι τέ‐
τοια μειονεκτήματα της Δημόσιας Διοίκησης έχουν δει τα μάτια μας σε όλα τα μήκη και πλάτη του 
πλανήτη ακόμα και στις μεγάλες δυνάμεις (που εξ άλλου και σε αυτόν τον τομέα είναι μεγάλες δυ‐
νάμεις26). Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι απόρροια του συμπαντικού νόμου που καθορίζει ότι «ό‐
ποιος έχει την ευκαιρία να εμβαπτίσει την χείρα του εις δοχείον πλήρες μέλιτος, νομοτελειακά θα 
την γλείψει». Αυτονόητο είναι ότι αν δεν απαντηθεί το πάρα πάνω ερώτημα αποτελεσματικά και 
τελεσίδικα, το όποιο νέο σύστημα ελέγχου θα είναι το ίδιο τρωτό με τα υπάρχοντα. Είναι να απο‐
ρεί κανείς πως μπορούν να διορθωθούν, ταυτόχρονα και άμεσα, έστω και κάποια από τα μειονε‐
κτήματα που  ταλανίζουν από ανέκαθεν  την απανταχού Δημόσια Διοίκηση.  Χωρίς,  όμως,  κανένα 
δισταγμό θα  ξεκινήσει η προσπάθεια, ψηλαφίζοντας  τον δρόμο και παίρνοντας θάρρος από την 
παραίνεση του Δημοσθένη «παντ΄ εστιν εξεύρειν αν μην τον πόνο φεύγη τις». 
Μετά, λοιπόν, από αναπόφευκτες νοητικές περιπλανήσεις και πειραματισμούς, ως απάντηση σε 

αυτό  το αδυσώπητο  ερώτημα,  προτείνεται  η  σχεδίαση,  ενός αντικειμενικού  και  ολοκληρωμένου 
Συστήματος Αξιολόγησης Επιχειρήσεων, με μαθηματική αυστηρότητα, διαύγεια, σαφήνεια, ακρί‐
βεια και συνέπεια. Ο όρος «αντικειμενικό» σημαίνει ότι τα αποτελέσματα δεν θα μπορούν να αλ‐
λοιωθούν από μεροληπτικές ανθρώπινες επεμβάσεις και ο όρος «ολοκληρωμένο» σημαίνει ότι θα 
υπηρετούνται ταυτόχρονα όλα τα τεθέντα αξιώματα. Και όλα αυτά με βάση την αυστηρή επιστήμη 
των μαθηματικών που χαρακτηρίζεται από μια αδυσώπητη σαφήνεια. Αυτό που υπονοείται στην 
καθημερινή φράση: «ένα κι ένα κάνουν δύο». 

7. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Προσθέτοντας ορισμένες λεπτομέρειες στο Σχ. 6, παρατηρείται ότι αυτό το Σύστημα Αξιολόγησης 

αναλαμβάνει την θέση του Κεντρικού Πυλώνα, τόσο του επιχειρηματικού όσο και του κοινωνικού 
βρόχου ανάδρασης (Σχ. 7). Έτσι, ού‐
τε  το  ρυθμιστικό  μοντέλο  του  φο‐
ρολογικού  συστήματος,  ούτε  το 
ρυθμιστικό  μοντέλο  ροής  των  Κοι‐
νωνικών  Κεφαλαίων  μπορούν  να 
δρουν  αυθαίρετα  αφού  θα  ενσω‐
ματώνουν τα πορίσματα μιας αξιο‐
λόγησης  που  θα  βασίζεται  σε  μία 
μαθηματική  μέθοδο  κοινά  αποδε‐
κτή. 
Τελικά,  με  βάση  μια  στερεοσκο‐

πική αξιολόγηση της επιχείρησης, η 
ευστάθεια του Επιχειρηματικού Συστήματος Ελέγχου υποστηρίζεται και σε κάποιο βαθμό κατευ‐
θύνεται: 
(α) μέσω  της φορολογίας  όπου  ρυθμίζεται  το  ποσοστό  των  εσόδων που θα  τροφοδοτεί  τις  Εισ‐

ροές, και 
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(β) ελέγχοντας την πρόσβαση σε Δημόσια και Κοινωνικά Κεφάλαια (ήτοι όπως ακριβώς δρα ο ρυθ‐
μιστής του Βατ για να μην εκραγεί ο λέβητας), αλλά και ρυθμίζοντας το μέγεθος των διαθεσί‐
μων προς άντληση κεφαλαίων. 

Με άλλα λόγια, η ευστάθεια διασφαλίζεται μέσω του Συστήματος Αξιολόγησης Επιχειρήσεων το 
οποίο  κατευθύνει  και  ελέγχει  τόσο  τον  βρόχο ανάδρασης που  ρυθμίζει  το φορολογικό  μοντέλο, 
όσο και τον αντίστοιχο που ρυθμίζει το χρηματοδοτικό μοντέλο. Επομένως, η όλη προσπάθεια α‐
ναπόφευκτα εστιάζεται στην σχεδίαση ενός τέτοιου συστήματος ελέγχου για τον προσδιορισμό της 
συνολικής επίδοσης της επιχείρησης και κατ’ επέκταση στην αξιοποίηση των πορισμάτων της. Αυ‐
τή η σχεδίαση θα ενσωματώνει την μέθοδο, την δομή και τις ιδιότητες που προαναφέρθηκαν. 
Αναπόφευκτα, η δόμηση ενός τέτοιου μοντέλου είναι μια πρόκληση που απαιτεί διείσδυση ακό‐

μη και σε αχαρτογράφητες περιοχές της επιστήμης όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος ξεστρατίσματος σε 
ένα τοπίο ομοιόμορφων και δυσδιάκριτων οριζόντων, χωρίς οδοδείκτες προσανατολισμού. Η προ‐
σπάθεια, όμως, πρέπει να γίνει διότι πολλές επιχειρήσεις έχουν μεγάλη σημασία για την χώρα, ι‐
δίως στους χαλεπούς καιρούς που διάγει η ελληνική κοινωνία με όλες τις συνακόλουθες ανατρο‐
πές στα σχέδια που οι πολίτες κάνουν για την ζωή τους∙ όπου σε ορισμένες περιπτώσεις απειλείται 
ακόμη  και  η  ίδια  η  επιβίωση  των  πιο  άτυχων.  Ο  στόχος  της  προσπάθειας  είναι  να φωτίσει  την 
πραγματική διάσταση ορισμένων δράσεων και να τις ανασύρει έξω από τον ορυμαγδό της καχυ‐
ποψίας, της υπόνοιας και της άδικης ενοχοποίησης για τα δεινά του τόπου που ενέσκηψαν ως κε‐
ραυνός εν αιθρία! (;) 
Η αξιολόγηση της επιχείρησης και εν τέλει η αποτίμηση της συνολικής της αξίας μπορεί να επι‐

τευχθεί με μία μέθοδο επιλεγμένη από την εργαλειοθήκη των μαθηματικών. Ωστόσο, το εξαγόμε‐
νο αποτέλεσμα δεν αρκεί να είναι μαθηματικά σωστό πρέπει να είναι και δίκαιο. 
Το θέμα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Όπως παρατηρείται (Σχ. 8), η Θέμιδα, η θεά της Δικαιοσύ‐

νης, μπορεί να εξισορροπήσει δίκαια ακόμη και με κλειστά μάτια τον ζυγό της κρίσεως όταν τα δυο 
σκέλη του είναι συμμετρικά αλλά με κανένα τρόπο και με καμία προσπάθεια δεν είναι εφικτό να 
πετύχει δίκαιη  ισορροπία σε περίπτωση που ο ζυγός δεν είναι συμμετρικός, οπότε η δικαιοσύνη 
παύει  να  έχει  νόημα.  Επομένως,  η  έννοια  του  δικαίου  φαίνεται  ότι  είναι  συνυφασμένη  με  την 
συμμετρία. Συνακόλουθα, με ένα τολμηρό εννοιολογικό άλμα θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος 
ότι η συμμετρία είναι η  μαθηματική έκφραση του δικαίου (δηλαδή ό,τι είναι ηθικά σωστό και νο‐
μικά δίκαιο). 
Πιάνοντας, λοιπόν,  την άκρη για να ξετυλί‐

ξουμε  τον  μίτο  της  Αριάδνης,  παρατηρείται 
ότι η εφαρμοζόμενη μέθοδος εστιάζει και α‐
τυχώς  επικεντρώνεται  μόνο  στην  οικονομική 
αξιολόγηση. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, είναι 
μονοδιάστατη  και  ως  εκ  τούτου  δεν  μπορεί 
να  μεταφέρει  τον  πλούτο  των  πληροφοριών 
με βάση τις οποίες αξιολογείται η χρησιμότη‐
τα  μιας  επιχείρησης  για  την  κοινωνία  και  το 
κράτος.  Ακόμη  και αυτή η μονόπλευρη αξιο‐
λόγηση  γίνεται  μόνο  από  την  σκοπιά  των  μετόχων  χωρίς  να  λαμβάνονται  υπόψη  τα  οφέλη  που 
μπορούν να αποκομίσουν άλλες όμορες ομάδες που είναι θέση και φύση «μεριδιούχοι συμφερό‐
ντων». 
Διευκρινίζεται, ότι ως μεριδιούχοι συμφερόντων νοούνται εκείνοι που συμμετέχουν με κάποιο 

τρόπο και επωφελούνται από την λειτουργία τής υπό αξιολόγηση επιχείρησης και άρα τα συμφέ‐
ροντά τους διακυβεύονται. Τέτοιοι είναι όσοι έχουν ίδιον, έννομο, χρηματοοικονομικό και επιχει‐
ρηματικό συμφέρον από την λειτουργία της επιχείρησης. 
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Μέσα από αυτό το πρίσμα οι θεσμικοί εταίροι μιας επιχείρησης μπορούν να ομαδοποιηθούν ως 
εξής: (α) σε Συντελεστές Λειτουργίας της επιχείρησης που περιλαμβάνουν τους μετόχους, την διοί‐
κηση και το προσωπικό, (β) σε φορείς της Ιδιωτικής Οικονομίας όπου περιλαμβάνονται οι πελάτες, 
οι προμηθευτές, οι υπεργολάβοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι συνεταίροι σε συγγενείς επιχει‐
ρήσεις και κοινοπραξίες και (γ) σε φορείς της Δημόσιας Οικονομίας όπου συμφέροντα έχουν Κρα‐
τικές  Υπηρεσίες  (εφορία,  τελωνεία,  κ.λπ.),  το  Κοινωνικό  Κράτος  (Ταμεία  Κοινωνικής  Ασφάλισης, 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.) καθώς και οι Δημοτικές Υπηρεσίες. Ο λόγος που πρέπει όλοι οι μεριδιούχοι συμφερό‐
ντων να εκπροσωπηθούν στο μαθηματικό μοντέλο είναι η αποκατάσταση της συμμετρίας του συ‐
στήματος. Δηλαδή το «κέντρο σπουδαιότητας»  του συστήματος να μετατοπιστεί από «μετοχοβα‐
ρές» που είναι σήμερα (κατά έναν μη δόκιμο αλλά χρήσιμο όρο) και η περιφέρειά του να αγκαλιά‐
σει και τους τρεις θεσμούς. 

Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να ανοί‐
ξει μια παρένθεση διότι  ενδιαφέροντα φαινό‐
μενα  παρατηρούνται  κατά  την  εξέταση  του 
τρόπου  διάδοσης  της  ροής  των  πληροφοριών 
από  την  επιχείρηση  προς  τους  κοινωνικούς  ε‐
ταίρους, όπως π.χ. η διάχυση των επιπτώσεων 
που  έχουν  ορισμένα  γεγονότα  ή  αποφάσεις. 
Ακόμα  και  μια  σύντομη  περιγραφή  των  γεγο‐
νότων θα βοηθήσει  στην  κατανόηση  της  γενι‐
κότερης εικόνας. 
Συμβολικά,  θα  μπορούσε  να  λεχθεί  ότι  η 

πληροφορία (π.χ. μια αλλαγή) μεταδίδεται σαν μια ταλάντωση σε ένα «ρευστό» όπως το πεδίο του 
οικονομικού γίγνεσθαι (Σχ. 9). Η ορολογία δεν πρέπει να μας παραξενεύει διότι συχνά ακούγεται η 
φράση ότι τα «πράγματα στην οικονομία είναι ρευστά» όταν θέλουμε να περιγράψουμε το φαινό‐
μενο όπου οι αλλαγές ρέουν η μια μετά την άλλη όπως τα μόρια σε ένα πραγματικό ρευστό! 
Οι αλλαγές, βέβαια, σε μια επιχείρηση είναι ένα κοινό καθημερινό φαινόμενο. Άλλοτε είναι τόσο 

μεγάλες που ταρακουνούν την οικονομική ζωή ενός τόπου, άλλοτε πάλι είναι αποφάσεις της κα‐
θημερινής ρουτίνας τόσο μικρές που περνούν απαρατήρητες. Φανταστείτε την διάδοση αυτής της 
ταλάντωσης  ως  «οικονομική  μουσική».  Στην  καλύτερη  περίπτωση  μπορεί  να  ακούγεται  ως  μια 
τέρπουσα αρμονία  (όπως η 5η  Συμφωνία  του Beethoven), άλλοτε ως παραφωνία και σε ακραίες 
αλλά όχι σπάνιες περιπτώσεις ως κακοφωνία. Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από αυτήν την 
ταλάντωση επηρεάζουν όλους τους κοινωνικούς εταίρους και είναι πηγή θετικών ή αρνητικών επι‐
πτώσεων. 
Για να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα σε αργή κίνηση, ας πάρουμε σαν απλοϊκό παράδειγμα 

την περίπτωση που στην αγορά μειώνεται η κατανάλωση ενός προϊόντος. Η πτώση των πωλήσεων 
π.χ. κατά 10% σε χρήμα, μεταφέρει ένα μήνυμα στην επιχείρηση. Είναι φυσιολογικό η Διοίκηση να 
αντιδράσει μειώνοντας το άμεσο παραγωγικό δυναμικό έστω κατά 5% και επιπρόσθετα περιορίζο‐
ντας τις παραγγελίες σε πρώτες ύλες κατά 10%, ώστε να διατηρήσει την κερδοφορία της με τις μι‐
κρότερες δυνατές απώλειες. Το ζητούμενο είναι, τι επίδραση θα έχουν όλα αυτά στους θεσμικούς 
εταίρους; 
Για κάποιους συντελεστές λειτουργίας, όπως π.χ. είναι οι απολυμένοι εργαζόμενοι, σημαίνει ότι 

το βιοτικό τους επίπεδο θα επηρεαστεί άμεσα και αυτό πονάει. Γι αυτούς τους πρώην εργαζόμε‐
νους η ποιότητα της ζωής τους θα υποβαθμιστεί και επομένως θα σταματήσουν να εκπληρώνουν 
τις χρηματοπιστωτικές τους υποχρεώσεις, αλλά το τραπεζικό σύστημα της χώρας δεν θα θρυμμα‐
τιστεί επειδή θα γίνουν κόκκινες κάποιες προγραμματισμένες πληρωμές σε ένα περιορισμένο α‐
ριθμό δανείων. Στον τομέα της Ιδιωτικής Οικονομίας, ο προμηθευτής πρώτων υλών θα επηρεαστεί 
μετά από λίγους μήνες όταν θα έρθει η ώρα για την επόμενη παραγγελία και κάποιοι άλλοι συνερ‐
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γάτες  του  ιδιωτικού  τομέα  ακόμη  αργότερα.  Αν  η  επιχείρηση  είναι  ο  μεγαλύτερος  πελάτης  του 
προμηθευτή πρώτων υλών, όλα τα οικονομικά του μεγέθη θα μειωθούν δραματικά. Στην συνέχεια 
ο τομέας της Δημόσιας Οικονομίας μπορεί να μην αισθανθεί την αλλαγή μέχρι την υποβολή των 
Οικονομικών Ισολογισμών, θεωρητικά, έως και 15 μήνες αργότερα αλλά οι απώλειές του θα είναι 
πολύ μεγάλες. Τα Δημόσια Έσοδα θα μειωθούν: (α) λόγω της μειωμένης απόδοσης του Φόρου Μι‐
σθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) οφειλόμενη στις συνολικές απολύσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα 
της επιχείρησης, (β) λόγω της μειωμένης απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) οφει‐
λόμενη στην μείωση των πωλήσεων τόσο της επιχείρησης όσο και όλων των προμηθευτών της, και 
(γ) λόγω μειωμένης απόδοσης του φόρου νομικών προσώπων οφειλόμενη στην μείωση των συνο‐
λικών κερδών όλων  των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.  Δηλαδή,  οι αποφάσεις  της αρχικής  επι‐
χείρησης  έχουν  ένα  πολλαπλασιαστικό  αποτέλεσμα  όσο  οι  επιπτώσεις  των  γεγονότων  οδεύουν 
από το κέντρο προς την περιφέρεια της σφαίρας μετάδοσης των πληροφοριών που σχηματίζεται 
από την «πηγή εκπομπής». Εν τέλει ο τομέας της Δημόσιας Οικονομίας θα πληροφορηθεί τα νέα 
τελευταίος αλλά οι απώλειές του θα είναι πολλαπλάσιες από τις απώλειες κερδών της περί ου ο 
λόγος επιχείρησης. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι όσο πηγαίνουμε προς την περιφέρεια του οικονομικού χώρου, όπου δρα‐

στηριοποιούνται διαδοχικά οι θεσμικοί εταίροι και ο οποίος έχει ως κέντρο την επιχείρηση, η κυ‐
ματοσυνάρτηση μετάδοσης  των πληροφοριών  χάνει σε  ταχύτητα αλλά αυξάνει σε  εύρος,  ήτοι η 
επίδραση των γεγονότων διαδίδεται με μειούμενη ταχύτητα αλλά με αυξανόμενη ένταση και κα‐
ταστροφικότητα. Με άλλα λόγια όσο πιο βραδύτερα φτάνει τόσο πιο εκκωφαντικά κτυπάει. 
Σίγουρα,  και η  ίδια η  ζωή  το  επιβεβαιώνει αυτό. Η διεθνής φίρμα χρηματοπιστωτικών υπηρε‐

σιών Lehman Brothers Holding Inc., παρόλο που δεν ήταν η μοναδική υπαίτια της χρηματοοικονο‐
μικής κρίσης του 2008 (η βαθύτερη αιτία περιγράφηκε στην Ενότητα 5, χωρίς να υποτιμάται και το 
παιχνίδι των μεγαλύτερων επενδυτών της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς), εντούτοις ήταν μέρος του 
προβλήματος και το πρώτο πλακίδιο του ντόμινο που έπεσε. Έτσι, όταν χρεοκόπησε γίναμε μάρτυ‐
ρες της ακόλουθης διαδοχής των γεγονότων: 
α)  Κατέρρευσε  μια  επιχείρηση,  σίγουρα  με  αξιόλογο  ειδικό  βάρος  στον  οικονομικό  χώρο,  αλλά 

μία από τα εκατομμύρια των επιχειρήσεων του πλανήτη∙ 
β) Το προσωπικό της βρέθηκε άμεσα χωρίς βιοποριστικά μέσα (μία πολύ επίπονη κατάσταση), άλ‐

λοι για μικρό και άλλοι για μεγάλο χρονικό διάστημα∙ 
γ)  Μετά από λίγους μήνες κατέρρευσε το τραπεζικό σύστημα ενός ολόκληρου κράτους του μεγέ‐

θους της Ισλανδίας (χρηματοπιστωτική κρίση 2008−09)∙ 
δ)  Αργότερα επλήγη σοβαρά η οικονομική ζωή ενός μεγαλύτερου κράτους όπως η Ιρλανδία∙ 
ε)  Δύο έτη αργότερα, σε ένα φαινόμενο χρηματοπιστωτικής καραμπόλας, ταρακουνήθηκε συθέ‐

μελα όλος ο νότιος κλάδος της ευρωζώνης λόγω των αναταράξεων που βίωσαν οι κεφαλαιαγο‐
ρές  (κρίση χρέους κρατών της ευρωζώνης το 2010−13). Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν τε‐
κτονικές  μετατοπίσεις  στα  καθιερωμένα  οικονομικά,  πολιτικά,  κοινωνικά,  κ.ά.  επικρατούντα 
δεδομένα, των χωρών αυτών. Η επικρατούσα κατάσταση (το status quo) σε όλα τα πεδία της 
καθημερινότητας, που χρειάστηκε μια προσπάθεια 60 ετών για να δομηθεί σε ένα ικανοποιη‐
τικό επίπεδο (ομολογουμένως σε σαθρά θεμέλια), θρυμματίστηκε μέσα σε 3 χρόνια. 

Το επιμύθιο είναι ότι η δυσλειτουργία μιας επιχείρησης που προσομοιάζει με ένα κύτταρο, μπο‐
ρεί να δημιουργήσει, μέσω του φαινομένου ντόμινο, δυσανάλογα μεγάλες δυσλειτουργίες σε ολό‐
κληρο τον οικονομικό οργανισμό, άλλοτε σε τοπικό και άλλοτε σε οικουμενικό επίπεδο (λόγω της 
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας). Σημειώνεται ότι η ακριβής μαθηματική περιγραφή του ίχνους 
διάδοσης των γεγονότων, δηλαδή της ταχύτητας και του εύρους του οδεύοντος κύματος, είναι θέ‐
μα μελλοντικής έρευνας. Έτσι, κλείνει η παρένθεση. 
Το  επόμενο  βήμα  στην  δόμηση  του  συστήματός  είναι  ο  καθορισμός  της  αλληλεπίδρασης  των 

συμφερόντων διότι έτσι θα προκύψει ο γνώμονας με τον οποίο λειτουργεί η επιχειρηματικότητα. 
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Άσχετα με το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, η ύπαρξη των επιχειρήσεων στόχο έχει την παραγωγή 
πλούτου. Δηλαδή, αναγνωρίζεται ότι η παραγωγή πλούτου είναι το βασικό κίνητρο για την δημι‐
ουργία τους. Αυτή μετράτε με την προστιθέμενη αξία που η επιχείρηση προσθέτει στο προϊόν που 
παράγει και καθορίζει την έννοια της επιχειρηματικότητας (έστω ότι συμβολικά η τιμή αυτή είναι 
Be). Με βάση, βέβαια, το 2ο Αξίωμα που θέσαμε, σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον δυτικού τύπου, ο 
ιδιώτης επενδυτής που συμμετέχει στην ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης έχει ως πρωταρ‐
χικό σκοπό την δημιουργία κέρδους. Αυτό το κέρδος μετράτε με την υπερβάλλουσα αξία του προ‐
ϊόντος που ενσωματώνεται στην τελική του τιμή ως αντιστάθμισμα των κινδύνων που διατρέχει ο 
επενδυτής να απολέσει μέρος των κεφαλαίων του και καθορίζει την έννοια του ιδιωτικού συμφέ‐
ροντος  (έστω Pi). Ωστόσο,  όπως παρατήρησε πριν από 100 περίπου χρόνια ο αμερικανός Arthur 
Page (1883−1960), πρωτοπόρος των Δημοσίων Σχέσεων: «όλες οι επιχειρήσεις σε μια δημοκρατική 
χώρα ιδρύονται με την άδεια της κοινωνίας και λειτουργούν με την έγκρισή της»27. Αυτό το προνό‐
μιο της κοινωνίας και συνάμα ευχέρεια του κράτους προσδιορίζει την έννοια του δημοσίου συμ‐
φέροντος (έστω Pp). Οι δε σχετικές αποφάσεις στηρίζονται στην ωφελιμότητα της επιχείρησης την 
οποία αξιολογούν μέσα στο οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει το κράτος∙ ήτοι, το σύ‐
νολο των συνθηκών που διαμορφώνουν το ποιοτικό σκέλος του οικονομικού περιβάλλοντος και το 
σύνολο των κανόνων που διαμορφώνουν το ποσοτικό σκέλος του. Ας σημειωθεί, ακόμη, ότι και οι 
δύο αυτοί παράμετροι (η άδεια και η έγκριση) είναι ανακλητοί ανά πάσα στιγμή και όποτε η κοι‐
νωνία αποφασίσει, όπως έκανε στην περίπτωση της ΑΣΠΙΣ−ΠΡΟΝΟΙΑΣ, μολονότι καθυστερημένα. 

Συνθέτοντας  αυτές  τις  έννοιες  με  κά‐
ποια  δόση  φαντασίας,  προκύπτει  ότι 
συμβολικά  κάθε  επιχείρηση  λειτουργεί 
κατά  μήκος  μιας  συνισταμένης  (Σχ.  10), 
την  οποία  συνθέτουν  δύο  συνιστώσες, 
όπου η  μια απεικονίζει  το  ιδιωτικό  και  η 
άλλη το δημόσιο συμφέρον (νοείται απο‐
τιμώμενο στις  ίδιες μονάδες μέτρησης28). 
Στην  περίπτωση  που  η  τιμή  μιας  εκ  των 
δύο    συνιστωσών  μηδενιστεί,  η  εταιρία 
παύει  να  είναι  χρήσιμη  (αντίστοιχα  είτε 

στους μετόχους είτε στην κοινωνία)  και άρα αργά ή γρήγορα θα ανασταλεί η λειτουργία της, με 
πρωτοβουλία είτε του ενός είτ

 

ε του άλλου. 
Με  όλο  και  μεγαλύτερη  έμφαση,  τις  τελευταίες  δεκαετίες,  οι  επιχειρήσεις  διαγκωνίζονται  να 

πείσουν τις κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν, ότι η συνιστώσα του δημοσίου συμφέροντος έχει 
μια αξιόλογη τιμή, δαπανώντας προς τούτο σημαντικά ποσά από τα κέρδη τους. [Παρεμπιπτόντως, 
έτσι γεννήθηκε, στις απαρχές του 20ου Αιώνα, η ανάγκη των Δημοσίων Σχέσεων. Σχετικά πρόσφατα 
οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν ένα κομβικό τομέα στην οργανωτική δομή των επιχειρήσεων]. Σε 
ορισμένες δε περιπτώσεις παρατηρείται  το φαινόμενο η μάχη  του ανταγωνισμού  να δίνεται  επ’ 
αυτής της συνιστώσας (ενώ παραδοσιακά ήταν θέμα μόνο της συνιστώσας του ιδιωτικού συμφέ‐
ροντος). Συνεπώς, επιτυχημένες είναι οι εταιρίες εκείνες που λειτουργούν σε ένα ευσταθές σημείο 
ισορροπίας που καθορίζεται από τον κατάλληλο συνδυασμό των δύο αυτών συνιστωσών.29 
Για να φωτιστούν, όμως, καλύτερα ορισμένα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο αλλη‐

λεπίδρασης της επιχείρησης με την δημόσια οικονομία, το δημόσιο συμφέρον μπορεί να αναλυθεί 
περαιτέρω σε δύο συνιστώσες, όπου η μία αντιπροσωπεύει το συμφέρον του κράτους (Pst) και η 
άλλη της κοινωνίας (Pso). Τοιουτοτρόπως, η πραγματικότητα θα περιγράφεται με μεγαλύτερη μα‐
θηματική διαύγεια και ακρίβεια. Έτσι, προκύπτει μια διανυσματική σχέση των συμφερόντων που 
μπορεί  να θεωρηθεί ως  η «Εξίσωση  του  Ενοποιημένου Πεδίου  Επιχειρηματικότητας»  (Εξ. 7.1). 
Ωστόσο αυτή η εξίσωση δημιουργεί την ανάγκη για τρεις ομάδες κριτηρίων τα οποία καθορίζουν 
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τον βαθμό ικανοποίησης των συμφερόντων της επιχείρησης, της κοινωνίας και του κράτους αντί‐
στοιχα. 

 

                                                                      stsoie PPPB


                                                               (7.1) 

Επομένως,  δεν  είναι ηθικά σωστή  και  επιστημονικά  λογική η αξιολόγηση  κάθε επιχείρησης με 
μία μόνο από τις  τρεις ομάδες κριτηρίων οι οποίες εξειδικεύονται για κάθε περίπτωση χωριστά. 
Αναπόφευκτα, λοιπόν, η καθιερωμένη μέθοδος αδικεί κάποιες επιχειρήσεις. Προς άρση της αδικί‐
ας και άρα για μια επιστημονική αξιολόγηση κάθε επιχείρησης, κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός 
ολιστικού μοντέλου, που να περιγράφει την πραγματικότητα σε όλες της τις εκφάνσεις ταυτόχρονα 
και σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Προς επίτευξη αυτού του έργου θα χρειαστούμε μία «θεωρία ενοποιη‐
μένου πεδίου επιχειρηματικότητας» δομημένη στην σχέση που εξισώνει το επιχειρηματικό συμ‐
φέρον με το άθροισμα του ιδιωτικού, του κοινωνικού και του κρατικού συμφέροντος. Έτσι, η έν‐
νοια της επιχειρηματικότητας παίρνει θέση σε μια διάσταση που ξεπερνά τον χώρο της οικονομίας 
και αγκαλιάζει πολλές εκφάνσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Με αυτή την συλλογιστική, τεκμηριώνεται η διαπίστωση που παρατέθηκε από την αρχή για να 

επισημανθεί ότι η αξιολόγηση των επιχειρήσεων σε μια μόνο διάσταση (συνήθως στην οικονομική) 
δεν μπορεί να ενσωματώσει όλο το πλήθος των πληροφοριών που εκπέμπονται από αυτές και να 
καταλήγει  εκ  του  ασφαλούς  σε  ένα  αμερόληπτο,  αντικειμενικό  και  δίκαιο  συμπέρασμα.  Το  ίδιο 
συμβαίνει  και  στο  γεωμετρικό  ανάλογο  όταν  ένας  κύβος  (οντότητα  τρισδιάστατη),  προβάλλεται 
στο επίπεδο όπου υποβιβάζεται σε τετράγωνο (οντότητα δυσδιάστατη), του οποίου η περαιτέρω 
προβολή  εκφυλίζεται  σε  μια  ευθεία  γραμμή  (οντότητα  μονοδιάστατη).  Είναι  πασιφανές  ότι  δεν 
μπορεί να αντληθεί το σύνολο των πληροφοριών που εκπέμπει ο κύβος, απλώς και μόνο διερευ‐
νώντας μια ευθεία γραμμή. Βέβαια, με την αντίστροφη διαδικασία, από την συγκεκριμένη ευθεία, 
μπορεί να ανακατασκευαστεί ένας κύβος με τις αρχικές διαστάσεις. Έτσι, όμως, μόνο μια ιδιότητα 
του αρχικού κύβου μπορεί να ανακτηθεί, ήτοι ο όγκος του. Ένας αριθμός άλλων ιδιοτήτων, όπως 
π.χ. το αρχικό χρώμα των πλευρών του, η υφή της επιφάνειάς του, η πυκνότητά του, το ειδικό βά‐
ρος του,  κ.α.,  είναι μη ανακτήσιμες πληροφορίες∙ χάθηκαν οριστικά με τις διαδοχικές προβολές. 
Συνεπώς, η αξιολόγηση της επιχείρησης πρέπει να γίνεται εξαρχής σε κάθε μια διάσταση ξεχωρι‐
στά αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα. Αυτός είναι ένας ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για 

την  εξόρυξη  πληροφοριών  που  δεν 
μπορούν  να  εκμαιευθούν  μέσω  άλ‐
λων μεθόδων. 

νται: 

Με  όλα  τούτα  κατά  νου,  στο  διά‐
γραμμα του προτεινόμενου Συστήμα‐
τος  Αξιολόγησης  Επιχειρήσεων  πρέ‐
πει να χαρτογραφηθούν οι πηγές αλ‐
λά και η ροή των χρήσιμων πληροφο‐
ριών  (Σχ.  11).  Εύκολα  παρατηρείται 
ότι  Εισροές  σε  αυτό  το  υποσύστημα 
είναι οι πληροφορίες που μεταφέρο‐
νται με την ποσότητα και την ροή των 

χρημάτων και άλλων οικονομικών παραγόντων, όπως αποτυπώνο
(α) στον Οικονομικό Ισολογισμό 
  όπου  καταχωρείται  η αποτελεσματικότητα  και  εν  τέλει  η  χρησιμότητα  της  επιχείρησης  όπως 

την αντιλαμβάνεται η οικονομική κοινότητα, ήτοι οι μέτοχοι, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, η 
εφορία, κ.ά.∙ 

(β)  στον Κοινωνικό Ισολογισμό 
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  όπου καταγράφεται η συνεισφορά και η χρησιμότητα της επιχείρησης όπως την αντιλαμβάνο‐
νται όλοι οι μεριδιούχοι συμφερόντων αλλά και η κοινωνία στο σύνολό της, ειδικά δε η συνει‐
σφορά της στην οικονομική ανάπτυξη και στην ευημερία των πολιτών∙ 

(γ)  στον Στρατηγικό Ισολογισμό 
  στον οποίο αποτυπώνεται η σημασία και η χρησιμότητα της επιχείρησης όπως την αντιλαμβά‐

νεται το κράτος, ειδικά δε η συμβολή της στην διατήρηση ή ακόμη και στην ενδυνάμωση των 
κυριαρχικών του δικαιωμάτων. 

Είναι φανερό ότι καθένας από αυτούς τους θεσμούς (μαχόμενη οικονομία, κοινωνία και κράτος), 
βλέπει τα γεγονότα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Προφανώς η προσοχή τους εστιάζεται σε 
καταστάσεις που τους επηρεάζουν άμεσα και άρα προσλαμβάνουν μια διαφορετική εικόνα. Έτσι, 
το σημερινό μονοδιάστατο σύστημα αξιολόγησης των επιχειρήσεων (το οποίο εξ αυτού του λόγου 
είναι περιορισμένης εμβέλειας και χρησιμότητας) αντικαθίσταται από ένα τρισδιάστατο σύστημα, 
παρέχοντας πλήρη αιτιολόγηση του όρου «στερεοσκοπική αξιολόγηση» που αναφέρθηκε ήδη. 

8. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Στην συνέχεια, θα γίνει προσπάθεια να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων και 

των κριτηρίων αξιολόγησής τους, σε κάθε ένα από τα τρία πεδία που αναφέρθηκαν, κατά ένα συ‐
νοπτικό αλλά συνεκτικό τρόπο. Επίσης, θα διερευνηθούν οι παράγοντες που συνθέτουν το αλγε‐
βρικό μέτρο της αξίας της επιχείρησης σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία (που αντιστοιχούν σε κάθε 
μια από τις υποστάσεις της). 

8.1 Προσδιορισμός της Εμπορικής Αξίας των Επιχειρήσεων 
Στο οικονομικό πεδίο, η Εμπορική Αξία των επιχειρήσεων καθορίζεται από μία συνάρτηση που 

περιλαμβάνει την αποτίμηση των φυσικών πόρων όπως καταγράφονται στον Οικονομικό Ισολογι‐
σμό συν την αποτίμηση των άυλων στοιχείων τους που θεωρούνται εχέγγυα για την επίτευξη των 
στόχων της και μερικώς μόνον αποτυπώνονται στον Οικονομικό Ισολογισμό. Βέβαια, η αγορά πά‐
ντοτε αποτιμούσε τα άυλα στοιχεία μιας επιχείρησης με υποκειμενικό τρόπο και τα ενσωμάτωνε 
στην Εμπορική της Αξίας. Μάλιστα τους έχει δώσει την κωδική ονομασία «αέρας» (Goodwill),30 ο 
οποίος αποτελεί αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής. Σε μια προσπάθεια αναζήτησης μιας περισ‐
σότερο μαθηματικά ακριβούς αποτίμησης των άυλων στοιχείων, ένα μέρος του «αέρα», που μπο‐
ρεί να αποτιμηθεί ευκολότερα, καταγράφεται από τα λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων. Έ‐
τσι, στον Οικονομικό  Ισολογισμό αναγράφονται ορισμένοι άυλοι πόροι υπό τον τίτλο «Ασώματες 
Ακινητοποιήσεις»,  που  περιλαμβάνουν  στοιχεία  όπως  πνευματική  ιδιοκτησία,  ευρεσιτεχνίες,  ε‐
μπορικά σήματα, δικαιώματα, κ.α. 
Ο προσδιορισμός της Εμπορικής Αξίας της επιχείρησης γίνεται πρωτίστως για να ικανοποιηθεί η 

ανάγκη πληροφόρησης  των μετόχων ώστε  να  καθοδηγούνται  σωστά  για  τις  αποφάσεις  που  κα‐
λούνται  να πάρουν.  Βέβαια,  το  γεγονός  ότι  η πολιτεία  είχε  επιβάλλει  την  κατ’  έτος  δημοσίευσή 
τους καταδεικνύει ότι αναγνώριζε σε όλους τους μεριδιούχους συμφερόντων, αν μη τι άλλο, το δι‐
καίωμα στην πληροφόρηση. 
Το Οικονομικό Αποτέλεσμα Χρήσης (αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων), σύμ‐

φωνα με τα ειωθότα, μετριέται ως το αλγεβρικό άθροισμα των Εσόδων (όπως Κύκλος Εργασιών, 
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης και Πιστωτικοί Τόκοι), και των Εξόδων (όπως Κόστος Πωλήσεων, Λει‐
τουργικές  Δαπάνες,  Χρεωστικοί  Τόκοι, Φόροι  και  Αποσβέσεις).  Τούτο  είθισται  να αποτυπώνεται 
κλιμακωτά  σε  έξι  επίπεδα:  (α)  υπολογίζονται  τα Μικτά  Αποτελέσματα  Εκμετάλλευσης  (αφαιρώ‐
ντας από τον Κύκλο Εργασιών το Κόστος Πωλήσεων), (β) υπολογίζονται τα Μερικά Αποτελέσματα 
Εκμετάλλευσης (προσθέτοντας στο προηγούμενο αποτέλεσμα τα Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης και 
αφαιρώντας  τις Λειτουργικές Δαπάνες)  [ένα μέγεθος που δηλώνει  τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων 
και Αποσβέσεων, διεθνώς γνωστό ως EBITDA], (γ) υπολογίζονται τα Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλ‐
λευσης  (προσθέτοντας  στο  προηγούμενο  αποτέλεσμα  τους  Πιστωτικούς  και  αφαιρώντας  τους 
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Χρεωστικούς Τόκους),  (δ)  υπολογίζονται  τα Οργανικά  και  Έκτακτα Αποτελέσματα  (προσθέτοντας 
στο προηγούμενο αποτέλεσμα  τα  Έκτακτα  και  Ανόργανα Έσοδα  και αφαιρώντας  τα  Έκτακτα  και 
Ανόργανα Έξοδα),  (ε) υπολογίζονται  τα Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης προ Φόρων  (αφαιρώντας 
από το προηγούμενο αποτέλεσμα τις Αποσβέσεις) και (ς) υπολογίζονται τα Καθαρά Αποτελέσματα 
Χρήσης (αφαιρώντας από το προηγούμενο αποτέλεσμα τους Φόρους). 
Κατανέμοντας περαιτέρω τους άυλους πόρους, οι παράμετροι που συνθέτουν την Εμπορική Αξία 

της επιχείρησης μπορούν να καταταγούν σε ομάδες, όπως αυτή που καθορίζει τα περιουσιακά της 
στοιχεία (κατά βάση καθορίζει την παρούσα θέση της), αυτή που προσδιορίζει τα εχέγγυα που δι‐
αθέτει  για  να  επιτυγχάνει  στόχους  και  αξιόλογη  ανάπτυξη  (ήτοι  η  σχεδιαζόμενη  μελλοντική  της 
θέση) και σε αυτή που καταγράφει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα (που μπορεί να θεωρηθούν 
ως η γέφυρα που ενώνει το παρόν με το μέλλον). 
Αναλυτικά, αυτές οι κατηγορίες είναι οι εξής (Σχ. 12): (α) οι Φυσικοί Πόροι (Αα), όπως το Πάγιο 

και Κυκλοφορούν Ενεργητικό, (β) οι Υποχρεώσεις (Αβ), (γ) οι Προοπτικές (Αγ) που περιλαμβάνουν 
το Πελατειακό Κεφάλαιο, το Καινοτομικό Κεφάλαιο και τα Υπόλοιπα του Βιβλίου Παραγγελιών, και 
(δ) η Εταιρική Εικόνα (Αδ), που περιλαμβάνει το Ανθρώπινο και το Οργανωσιακό Κεφάλαιο καθώς 
και το Στρατηγικό της Κεφάλαιο με έμφαση στην  ικανότητά της να σχεδιάζει το μέλλον της  (ήτοι 
στην  διαδικασία  κατάρτισης  των  Στρατηγικών  Σχεδίων  της  και  την  αποτελεσματική  εφαρμογή 
τους).  Για  να  θυμηθούμε  και  την 
ρήση  του  αμερικανού  Προέδρου 
Dwight  Eisenhower  (1890−1969): 
«Τα σχέδια δεν είναι τίποτα. Ο σχε‐
διασμός  είναι  το  παν».31  Η  Καθαρή 
Θέση  της  επιχείρησης  υπολογίζεται 
ως το αλγεβρικό άθροισμα των Φυ‐
σικών Πόρων και των Υποχρεώσεων 
(=Αα–Αβ).  Σύμφωνα  με  ένα  απλο‐
ποιημένο μοντέλο,  η  Εμπορική Αξία 
της  επιχείρησης  είναι  το  άθροισμα 
της Καθαρής Θέσης της και  της Άυ‐
λης Περιουσίας  της  (Αέρας=Αγ+Αδ), 
της  οποίας  η  συνολική  αξία  δεν  α‐
πεικονίζεται στον Οικονομικό Ισολογισμό. Κάθε μια από αυτές τις παραμέτρους αναλύεται περαι‐
τέρω σε ένα αριθμό παραγόντων όπως προκύπτουν από τους κανόνες και τους κανονισμούς της 
λογιστικής. 
Εκτιμάται ότι το θέμα δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση δεδομένου ότι αφ’ ενός η οικονομική 

επιστήμη ούτως ή άλλως έχει αποφανθεί επί αυτών των θεμάτων και αφ’ ετέρου στην αγορά κυ‐

κλοφορούν ελεύθερα πολλά περίτεχνα μοντέλα προσδιορισμού της Εμπορικής Αξίας (Ao) μιας επι‐
χείρησης.32 Στο τέλος της άσκησης, η Εμπορική Αξία μιας επιχείρησης μπορεί να είναι είτε μια αλ‐
γεβρική συνάρτηση της συνολικής περιουσίας της όπως περιγράφηκε, π.χ. το αλγεβρικό άθροισμα 
των παραμέτρων αυτών (Εξ. 8.1), ή ακόμη και κάποιος άλλος συνδυασμός από αυτούς που κυκλο‐
φορούν στην αγορά, όπως π.χ. η χρηματιστηριακή της αξία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περί‐
πτωση εξαγοράς της NYSE−Euronext από την Intercontinental Exchange Inc. η οποία κατέβαλε αντί‐
τιμο ίσον με 1,38 φορές την χρηματιστηριακή αξία της, όπως ανακοινώθηκε δια του τύπου.33 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (8.1) ),,,(  AAAAfA 
 

Στο οικονομικό πεδίο η λειτουργία του επιχειρηματικού συστήματος παρουσιάζεται στο Σχ. 13. 
Αυτό το διάγραμμα έχει παρουσιαστεί ήδη. Απλώς έχουν προστεθεί κάποιες χρήσιμες λεπτομέρει‐
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ες. Μεταξύ άλλων παρατηρείται ότι οι Εισροές και οι Εκροές έχουν διάφορα στάδια. Επίσης ο βρό‐
χος ροής των πληροφοριών παρουσιάζει κάποιες διακλαδώσεις που δίνουν μια καθαρότερη εικό‐
να της πραγματικότητας. 

Παρατηρείται ακόμη ότι οι Εισροές εκτός από τα έσοδα συμπληρώνονται και από την άντληση 
Κοινωνικών Κεφαλαίων (όπως είναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, οι προκαταβολές των πε‐
λατών και τα δάνεια από τις εγχώριες τράπεζες), καθώς και την άντληση Δημοσίων Κεφαλαίων (ό‐
πως οι πάσης φύσεως κρατικές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις). Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν διά‐
φορους συνδυασμούς αυτών των Κοινωνικών και Δημοσίων Κεφαλαίων για να διευκολύνουν την 
λειτουργία του συστήματος, συμπληρώνοντας τα έσοδα όποτε απαιτείται∙ οι Εκροές δε, περιλαμ‐
βάνουν επίσης τα υποπροϊόντα  (απόβλητα). Αυτά χρήζουν εξειδικευμένης διαχείρισης  το κόστος 
της οποίας βαρύνει το κόστος παραγωγής.   
Επισημαίνεται ότι, στον χώρο που περιβάλλει το Επιχειρηματικό Σύστημα Ελέγχου (όπως ορίστη‐

κε στο Σχ. 6), λειτουργούν μεγάλοι βρόχοι σε επίπεδο χώρας. Μεταξύ αυτών των βρόχων και του 
Επιχειρηματικού Συστήματος Ελέγχου υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση. Ως μετενέργεια αυτής 
της διαδικασίας προκύπτει ότι κάθε ανάληψη Δημόσιων Κεφαλαίων (τα οποία μεταξύ άλλων χρη‐
ματοδοτούν το Κοινωνικό Κράτος) καθώς και Κοινωνικών Κεφαλαίων που κάνουν οι επιχειρήσεις, 
εκτός των άλλων επιπτώσεων, εξασθενούν το Κοινωνικό Κράτος (περισσότερες λεπτομέρειες δίδο‐
νται στην Ενότητα 8.2). Η μόνη δικαιολογία που ευσταθεί για μια τέτοια ανάληψη κεφαλαίων είναι 
η επιστροφή τους, από την επιχείρηση στην κοινωνία, στο πολλαπλάσιο. Μαθηματικά, αυτό ιχνη‐
λατείται με μια μέθοδο που παρουσιάζεται στην επόμενη Ενότητα. 
Κλείνοντας το κεφάλαιο του «Προσδιορισμού της Εμπορικής Αξίας των Επιχειρήσεων», στην συ‐

νέχεια θα παρουσιαστή η Κοινωνική Αξία τους που είναι λιγότερο γνωστή. 

8.2 Προσδιορισμός της Κοινωνικής Αξίας των Επιχειρήσεων 
Στο κοινωνικό πεδίο, η Κοινωνική Αξία μιας επιχείρησης34 καθορίζεται από μία συνάρτηση που 

περιλαμβάνει  την  αποτίμηση  του  Κοινωνικού Προϊόντος,  ένα  μέγεθος  που  εκφράζει  την ώθηση 
που μπορεί να δόση η επιχείρηση στην αύξηση του κοινωνικού πλούτου της χώρας  (κατ’ ουσίαν 
είναι η μαθηματική έκφραση της οικονομικής επίδρασης—economic impact)∙ ωστόσο, διαμορφώ‐
νεται από την τιμή των Δεικτών Κοινωνικής Ωφελιμότητας όπως λ.χ. του Δείκτη Οικονομικής Μό‐
χλευσης (economic force multiplier). 
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Ο προσδιορισμός  της  Κοινωνικής  Αξίας  της  επιχείρησης  γίνεται  για  να  ικανοποιηθεί  η  ανάγκη 
πληροφόρησης όλων των μεριδιούχων συμφερόντων, που στο σύνολό τους καλύπτουν την κοινω‐
νία ολόκληρη. Έτσι, αφ’ ενός η επιχείρηση να απολαμβάνει από τις κεφαλαιαγορές την μεταχείρι‐
ση που της αξίζει35 και αφ’ ετέρου η κοινωνία, έχοντας τα δεδομένα του συνόλου των επιχειρήσε‐
ων που λειτουργούν στην επικράτειά της, θα μπορεί να αποφασίζει για την κατεύθυνση ίσως και 
την  ανατροχοδρόμηση  της  οικονομικής  της  ανάπτυξης  ώστε  να  εξυπηρετούνται  τα  συμφέροντα 
των επομένων γενεών. 
Παρεμπιπτόντως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτό ακριβώς είναι που μέχρι σήμερα οι  ιθύνο‐

ντες δεν φαίνεται να έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει στην περίπτωση της χώρας μας, όπως προκύπτει 
τόσο από την αναφορά του Υπουργού Οικονομικών36 όσο και αυτή του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος37 αλλά και άλλων τραπεζιτών.38 Προς τούτο θα χρειαστεί η κατάστρωση ενός μακρόπνοου 
στρατηγικού σχεδίου  εκτεταμένης αναδιάρθρωσης  της  εγχώριας  οικονομίας,39  δηλαδή  ένα Busi‐
ness Process Reengineering σε επίπεδο χώρας.40 

Πρακτικά, με μαθηματικούς όρους, το Κοινωνικό Αποτέλεσμα Χρήσης μετριέται ως το αλγεβρικό 
άθροισμα των Συνολικών Εισροών και Εκροών (ανεξαρτήτως πηγής και αιτίας). Οι Συνολικές Εισ‐
ροές αποτελούνται από παραμέτρους όπως Κύκλος Εργασιών, Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης, Επιδο‐
τήσεις, Επιχορηγήσεις, Κρατήσεις υπέρ Τρίτων και ΦΠΑ επί της προστιθέμενης αξίας την οποία η 
Επιχείρηση ενσωμάτωσε στο προϊόν. Οι Συνολικές Εκροές αποτελούνται από παραμέτρους όπως 
Δαπάνες  Εγχώριες  και  Εξωχώριες  (χρηματοδότηση  εισαγωγών),  Αποσβέσεις  και Μερίσματα.  Ση‐
μειώνεται ότι οι Εισροές και Εκροές δεν είναι ταυτόσημες με τα Έσοδα και Έξοδα που διαμορφώ‐
νουν τα Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης. Παρά ταύτα, για την σύνταξη του Κοινωνικού Αποτε‐
λέσματος Χρήσης χρησιμοποιούνται οι ίδιες εγγραφές των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης αλ‐
λά ομαδοποιούνται  διαφορετικά.  Η αιτιολόγηση αυτής  της πρακτικής  γίνεται  εύκολα  κατανοητή 
όταν  γίνει  αντιληπτό  ότι  στην  προκειμένη  περίπτωση,  ο  σκοπός  δεν  είναι  ο  προσδιορισμός  του 
κέρδους ή της  ζημίας της επιχείρησης αλλά σε πρώτη φάση η συνεισφορά της επιχείρησης στον 

παραγόμενο  πλούτο  της  χώρας  και  σε  δεύτερη φάση  στον  καθορισμό  της  προέλευσης  των  Εισ‐
ροών και της κατάληξης των Εκροών. Και τούτο με έμφαση στην ταυτοποίηση των παραληπτών και 
εν τέλει την συνολική διασπορά του παραχθέντος πλούτου μέσα στην κοινωνία (ήτοι την ιχνηλά‐
τηση της πορείας των Εκροών της επιχείρησης). 
Στην συμβολική απεικόνιση των συστημάτων, οι παράγοντες που συνθέτουν την κοινωνική συ‐

νεισφορά της επιχείρησης καθορίζονται από τις εγχώριες δαπάνες της που αφορούν την προμή‐
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θεια αγαθών και υπηρεσιών, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα της οικονομίας (Σχ. 
14). Αυτές οι δαπάνες αποτελούν το Κοινωνικό Προϊόν (ΚΠ) όπως καταγράφεται στον Κοινωνικό 
Ισολογισμό,  τον οποίον κάποιες από τις επιχειρήσεις δημοσιεύουν, ενίοτε με τον τίτλο «Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη».41 

Το Κοινωνικό Προϊόν προκύπτει από τις  (πάσης φύσεως) δαπάνες της επιχείρησης αφαιρουμέ‐
νων  των  εξωχώριων δαπανών  (προμήθειες  εξωτερικού)  και  των αποσβέσεων.  Διευκρινίζεται  ότι 
δεν πρέπει να συγχέεται το Κοινωνικό Προϊόν με τις τυχόν δωρεές, φιλανθρωπίες και δράσεις αλ‐
ληλεγγύης που πιθανόν χρηματοδοτεί η επιχείρηση και οι οποίες συνήθως αντιπροσωπεύουν ένα 
μικρό ποσοστό  της  Κοινωνικής  της  συνεισφοράς  και αξίας  όπως υπολογίζεται από  την παρούσα 
ανάλυση  (π.χ.  το 2007, η EUROBANK δαπάνησε για χορηγίες και κοινωνικό έργο € 29  εκ.  ενώ το 
Κοινωνικό Προϊόν της ανήλθε σε € 1.226 εκ.). Αυτές οι δράσεις αλληλεγγύης (το ποσό των € 29 εκ.) 
φαίνεται να είναι το αντικείμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναφέρθηκε στην Σημ. 34, 
ενώ η παρούσα ανάλυση εστιάζει στην μεγάλη εικόνα (ήτοι στο ποσό των € 1.226 εκ.). 
Η  παρούσα  έρευνα  επεξέτεινε  περαιτέρω  την  υπάρχουσα  (και  ούτως  ή  άλλως  περιορισμένης 

χρήσης) έννοια του Κοινωνικού Προϊόντος εισάγοντας τον όρο Καθαρό Κοινωνικό Προϊόν (ΚΚΠ), ο 
οποίος εκτιμάται ότι δεν απαντά πουθενά στην παγκόσμια βιβλιογραφία.42 Αυτός ο όρος προέκυ‐
ψε μετά από προσεκτική εξέταση των παραμέτρων που απεικονίζονται στο Σύστημα της Κοινωνι‐
κής Αξίας. Στα στάδια Εκροών βλέπουμε ότι εκτός από το προϊόν ως εκροή υπάρχει επίσης και το 
υποπροϊόν. Στην προκειμένη περίπτωση το υποπροϊόν αντιπροσωπεύει όλες τις παράπλευρες αρ‐
νητικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η λειτουργία της επιχείρησης για την κοινωνία. Η αποκατά‐
σταση αυτών των επιπτώσεων χρηματοδοτείται από την κοινωνία και επομένως είναι δίκαιο αυτή 
η  χρηματική  επιβάρυνση  της  κοινωνίας  (ήτοι  το  Κοινωνικό  Κόστος)  να  αφαιρείται  από  το  όποιο 
Κοινωνικό Προϊόν  της  επιχείρησης  και  έτσι θα προκύπτει  το Καθαρό Κοινωνικό Προϊόν.  Αυτό  το 
Κοινωνικό Κόστος δεν μπορεί να υπολογιστεί από τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης αφού αφο‐
ρά δαπάνες που κάνει η κοινωνία για να επιδιορθώσει «ζημιές» για τις οποίες ευθύνεται η επιχεί‐
ρηση όπως περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εργατικά ατυχήματα, απολύσεις προσωπικού, κ.λπ.43 
Οι δαπάνες που συνθέτουν  το Κοινωνικό Προϊόν  ισοσκελίζονται από τα έσοδα ενίοτε συμπλη‐

ρούμενα από εγχώρια Δημόσια και Κοινωνικά Κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιχείρηση, 
μέσα σε κάθε χρήση, αντλεί κεφάλαια από την εγχώρια κοινωνία (μεταξύ άλλων πηγών), τα οποία 
δεν της ανήκουν, δεδομένου ότι δεν προέρχονται από την λειτουργία του εσωτερικού βρόχου του 
συστήματος ήτοι από την πώληση προϊόντων. Δηλαδή για να αποκτήσει αυτά τα κεφάλαια η επι‐
χείρηση δεν έδωσε σε αντάλλαγμα αγαθά ή υπηρεσίες που παρήγαγε ενσωματώνοντας σε αυτά 
προστιθέμενη αξία. 
Τέτοιες πρακτικές, όμως, παρότι νόμιμες, κοινά αποδεκτές και μέρος της φυσιολογικής λειτουρ‐

γίας της επιχείρησης, αποστερούν από την κοινωνία την ευκαιρία να αξιοποιήσει αυτά τα κεφά‐
λαια σε εναλλακτικές επενδύσεις  (π.χ.  σε υγεία, παιδεία, υποδομές, ανακούφιση ασθενέστερων 
κοινωνικών  τάξεων,  διευκόλυνση  άλλων  επιχειρήσεων,  κ.λπ.,  όπως  παρουσιάστηκε  στο  Σχ.  13). 
Συνεπώς, το μέγεθος του Κοινωνικού Προϊόντος (ή του Καθαρού Κοινωνικού Προϊόντος) απομονω‐
μένο, είναι μέρος μόνο της συνεισφοράς της. Η εικόνα συμπληρώνεται από τον Δείκτη Οικονομικής 
Μόχλευσης (Δο) που προκύπτει από το πηλίκο του Κοινωνικού Προϊόντος (ΚΠ), ως αριθμητή, και 
των συνολικών κοινωνικών κεφαλαίων που απορρόφησε η επιχείρηση μέσα στην χρήση  (ΑΚ) ως 
παρονομαστή (περιλαμβανομένης της αναπόσβεστης αξίας των παγίων). Ο δείκτης αυτός προσδι‐
ορίζει την μόχλευση που προσφέρει η επιχείρηση στην εγχώρια οικονομία και ταυτόχρονα αμερό‐
ληπτο μέτρο σύγκρισης με άλλες επιχειρήσεις. Πρακτικά, ο δείκτης Δο είναι ένα μέτρο με το οποίο 
καθορίζεται πόσα ευρώ (€) η επιχείρηση διοχέτευσε στην κοινωνία κατά την εξεταζόμενη περίοδο 
για κάθε ευρώ που απορρόφησε από αυτήν στο ίδιο διάστημα (δηλαδή, της αποστέρησε). 
Εκτός, όμως, από το μέγεθος της οικονομικής μόχλευσης, μεγάλη σημασία για την κοινωνία έχει 

όχι  μόνο  το  μέγεθος  του  παραχθέντος  πλούτου  αλλά  η  όσον  το  δυνατόν  μεγαλύτερη  διασπορά 
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του.  Σε πρώτη  εκτίμηση,  η  διασπορά  των δαπανών  της  επιχείρησης  είναι ανάλογη  του αριθμού 
των οικονομικών κλάδων της χώρας προς στους οποίους κατανέμεται και άρα επωφελούνται. Βέ‐
βαια, θα μπορούσε να αναλυθεί περαιτέρω από τον βαθμό που ικανοποιούνται σημαντικά κοινω‐
νικά κριτήρια, όπως είναι η γεωγραφική κατανομή του πλούτου  (εις πλάτος κατανομή), η  ταξική 
κατανομή του (εις βάθος κατανομή) και η κατανομή μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της 
οικονομίας (εις μήκος κατανομή). 
Συνοπτικά, οι παράμετροι που συνθέτουν την Κοινωνική Αξία της επιχείρησης είναι: (α) το Κοι‐

νωνικό Προϊόν (ΚΠ) το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία που προσθέτει η επιχείρηση στις οικονομι‐
κές δραστηριότητες της φιλοξενούσας κοινωνίας (συνεισφορά στον κοινωνικό πλούτο), και (β) οι 
Δείκτες Κοινωνικής Ωφελιμότητας  (Δω) που προσδιορίζουν την συνεισφορά της επιχείρησης στην 
κοινωνική ευημερία της φιλοξενούσας κοινωνίας (ένα μέτρο βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και 
ενίσχυσης  της  κοινωνικής  συνοχής).  Στους  πιο  σημαντικούς  δείκτες  περιλαμβάνονται,  αυτός  της 
Οικονομικής Μόχλευσης που προαναφέρθηκε, της Κατανομής μεταξύ των Θεσμικών Εταίρων, της 
Οικονομικής Διασποράς,  της Γεωγραφικής Διασποράς,  της Ταξικής Κατανομής,  της Αξίας των Θέ‐
σεων  Εργασίας  και  του  Βιοτικού  Επιπέδου  του  Προσωπικού.  Ειδικά,  οι  δύο  τελευταίοι  Δείκτες 
προσδίδουν την πρέπουσα σημασία στους εργαζόμενους και δικαίως αφού αυτοί δημιουργούν την 
προστιθέμενη αξία στο προϊόν.44  
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η κατανομή του Κοινωνικού Προϊόντος στους Θεσμικούς Εταί‐

ρους ήτοι: (α) την Δημόσια Οικονομία (φορολογικές υπηρεσίες, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δη‐
μοτικές υπηρεσίες και φορείς μέριμνας εργαζομένων), (β) την Ιδιωτική Οικονομία (βιομηχανία: ο‐
λοκληρωτές συστημάτων, υπεργολάβοι, προμηθευτές υλικών∙ υπηρεσίες: σύμβουλοι,  επιμορφω‐
τικά  ιδρύματα,  κ.λπ.∙  παροχές:  ενέργεια,  ύδρευση,  επικοινωνία∙  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα∙  ε‐
μπόριο∙  μεταφορές∙  τουρισμός:  συνάλλαγμα  αλλοδαπών  πελατών,  συνεργατών,  κ.λπ.∙  δω‐
ρεές/χορηγίες), και (γ) τους Συντελεστές Λειτουργίας της επιχείρησης (μέτοχοι, διοίκηση, προσω‐
πικό) καθώς και η διάχυσή του μέσα σε κάθε μια από αυτές τις ομάδες. Από αυτόν τον επιμερισμό 
θα υπολογιστεί ο Δείκτης Κοινωνικής Κατανομής. Έτσι, αποδίδεται ο προσήκων σεβασμός σε όλους 
τους μεριδιούχους συμφερόντων.  Και τούτο είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της 
συμμετρίας στις εξισώσεις της αξιολόγησης αφού για τον προσδιορισμό της Κοινωνικής Αξίας της 
επιχείρησης δεν αρκεί να ικανοποιούνται τα συμφέροντα των μετόχων αλλά και όλων των άλλων 
ομάδων που έχουν επιχειρηματικό και  γενικότερα οικονομικό συμφέρον από  την λειτουργία  της 
(όλοι  εκείνοι  που  επηρεάζονται  από  τις  δραστηριότητες  της  επιχείρησης  αλλά  ταυτόχρονα  μπο‐
ρούν και να την επηρεάσουν). Παύει έτσι η επιχείρηση να ομφαλοσκοπεί εστιάζοντας μονοδιάστα‐
τα στους μετόχους της, όπως συμβαίνει στην επικρατούσα νοοτροπία και πρακτική. 
Το απαύγασμα αυτής της συλλογιστικής είναι ο υπολογισμός της Κοινωνικής Αξίας (Ακ) της επι‐

χείρησης (Εξ. 8.2). Αυτή ισούται με το συνολικό Κοινωνικό Προϊόν (ΚΠ) μιας περιόδου (ε) ν ετών45 
πολλαπλασιαζόμενο επί την μέση τιμή του Δείκτη Οικονομικής Μόχλευσης (Δο) της ιδίας περιόδου 
συν  την  τιμή μιας συνάρτησης όπου πρωτεύοντα ρόλο παίζουν οι υπόλοιποι Δείκτες Κοινωνικής 
Ωφελιμότητας (Δω), (κατά τρόπο βέβαια που να διατηρείται και η συμβατότητα των μονάδων μέ‐
τρησης με τον πρώτο όρο). 
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Παρατηρείται ότι όταν ο δείκτης Δο<1 η επιχείρηση αντλεί από την κοινωνία περισσότερα κεφά‐
λαια από όσα της επιστρέφει μέσω του Κοινωνικού Προϊόντος∙ το αντίθετο συμβαίνει όταν ο δεί‐
κτης Δο>1.  Στην  πρώτη  περίπτωση  η  Κοινωνική Αξία  της  επιχείρησης  είναι  υποπολλαπλάσια  και 
στην δεύτερη είναι πολλαπλάσια  του Κοινωνικού Προϊόντος. Προφανώς,  λοιπόν, από την οπτική 
γωνία της κοινωνίας, για να έχει νόημα η ωφελιμότητα της επιχείρησης ο δείκτης Δο πρέπει να εί‐
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ναι μεγαλύτερος της μονάδας∙ όσο δε μεγαλύτερος είναι ο Δο τόσο μεγαλύτερη θα είναι η Κοινω‐
νική Αξία της επιχείρησης συγκριτικά με το Κοινωνικό της Προϊόν. Παρενθετικά, αναφέρεται ότι η 
έρευνα για την μαθηματική συνάρτηση που συνδέει  τους Δείκτες Κοινωνικής Ωφελιμότητας  (Δω) 
με την τελική Κοινωνική Αξία της επιχείρησης (Ακ) βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Στο  κοινωνικό πεδίο  η  λειτουργία  του  επιχειρηματικού συστήματος  παρουσιάζεται  στο  Σχ. 15. 

Μεταξύ άλλων παρατηρείται ότι το εγχώριο Κοινωνικό Προϊόν αυξάνει την κοινωνική ευημερία και 
εξ αυτού του λόγου ισχυροποιεί την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα το Κοινωνικό Προϊόν τροφοδο‐
τεί την διαμόρφωση των Δημοσίων Κεφαλαίων και, κατ’ επέκταση, παρέχει την ικανότητα για κοι‐
νωνικές και δημόσιες επενδύσεις. Οι Δείκτες Κοινωνικής Ωφελιμότητας αποτελούν  το μέτρο  των 
κοινωνικών επιδόσεων της επιχείρησης, όπως το εύρος της γεωγραφικής διασποράς της ευημερίας 
γενικά αλλά και το βάθος διασποράς της ευημερίας στα κοινωνικά στρώματα ειδικότερα. Σημειώ‐
νεται ότι αυτή η μαθηματική προσέγγιση δεν επικεντρώνεται σε φαινόμενα που αφορούν συνει‐
δητές αποφάσεις της διοίκησης (δωρεές, φιλανθρωπίες, κ.α.), αλλά μετρά την συνεισφορά της ε‐
πιχείρησης στην κοινωνία κατά την φυσιολογική λειτουργία της (ήτοι την συνεισφορά που προέρ‐
χεται από «ενστικτώδεις» ενέργειες). 
Ωστόσο, στο Σχ. 15 υπάρχουν και άλλοι βρόχοι του περιβάλλοντος εφαπτόμενοι του Επιχειρημα‐

τικού Συστήματος Ελέγχου, όπου εδράζονται ενδιαφέροντα γεγονότα. Κυρίως, όμως, μέσω αυτών 
φανερώνεται  πως  Δημόσια  Κεφάλαια  διοχετεύονται  στο  «ταμείο»  των  Κοινωνικών  Κεφαλαίων 
(στο  Σχ.  15  απεικονίζεται  συμβολικά  ως  χοάνη  ρευστών),  εξασθενώντας  τις  κοινωνικές  επενδύ‐
σεις46 (και όσων τροφοδοτούν το Κοινωνικό Κράτος). 

Σε τελική ανάλυση, όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα στην χώρα μας, στοιβάζοντας κάθε νέα ανά‐
γκη πάνω στις προηγούμενες  το Κοινωνικό Κράτος οδηγήθηκε στην κατάρρευση. Όπως καταδεί‐
χθηκε από τα πρόσφατα φαινόμενα, η αλληλουχία των γεγονότων οδήγησε ακόμη μέχρι του ση‐
μείου όπου οι πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού εγκαταλείφτηκαν στην τύχη τους. Και το ση‐
μαντικό είναι ότι αφορούν εκείνους ειδικά που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Όπως ανακοινώθηκε οι 
πτωχοί στην χώρα μας αυξήθηκαν κατά 400.000  το 2012  (στην καρδιά της ύφεσης), με μια αντί‐
στοιχη αύξηση στον πληθυσμό των αστέγων. 
Αν κάποιος αφήσει την σκέψη του να διαλογιστεί επί των εννοιών που εισήχθησαν από την ανά‐

λυση στο κοινωνικό πεδίο, ίσως καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να μετράμε και να απο‐
δίδουμε την πρέπουσα σημασία, ως κοινωνία, στον υπολογισμό της Ακαθάριστης Εθνικής Ευημε‐
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ρίας (ΑΕΕ) σε αντιστοιχία με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Όπου το μεν πρώτο, ως μέγεθος 
που προκύπτει από την κοινωνική ανάλυση,  ικανοποιεί  την ανάγκη για πληροφόρηση όλων ανε‐
ξαιρέτως  των πολιτών,  το δε δεύτερο, ως μέγεθος που προκύπτει από  την οικονομική ανάλυση, 
ικανοποιεί την ανάγκη για πληροφόρηση μόνο των κεφαλαιαγορών. 
Πολλές φορές είθισται από το ΑΕΠ να υπολογίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα μιας χώρας, ένα 

μέγεθος  στατιστικό  το  οποίο,  δρώντας  ως  ένα  μαθηματικό  παραπέτασμα  καπνού,  κρύβει  τον 
πραγματικό  βαθμό  ευημερίας  των πολιτών.  Και  τούτο  διότι  το  κατά  κεφαλήν  εισόδημα,  ως  ένα 
στατιστικό μέγεθος που είναι, δεν περιέχει πληροφορίες σχετικές με το πως ο παραγόμενος πλού‐
τος διαχέεται κατά πλάτος σε όλη την επικράτεια και κατά βάθος σε όλα τα στρώματα του λαού. 
Έτσι προέκυψε στην πολιτική αντιπαράθεση η φράση: «ευημερούν οι αριθμοί, αλλά πένονται οι 
πολίτες». Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου (δηλαδή, η χρήση της κατά κεφαλήν ευημερίας 
αντί του κατά κεφαλήν εισοδήματος), συντείνει στην διάλυση αυτού ακριβώς του παραπετάσμα‐
τος καπνού δίνοντας μια ευκαιρία στην πραγματικότητα να εμφανιστεί μπροστά μας όπως ακρι‐
βώς είναι.47 
Κλείνοντας, λοιπόν, και το κεφάλαιο της Κοινωνικής Αξιολόγησης των επιχειρήσεων, στην συνέ‐

χεια θα παρουσιαστεί η Στρατηγική Αξίας τους. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν φαίνεται πουθενά να 
ασχολούνται με αυτό το θέμα και έτσι η ευθύνη βαρύνει το Κράτος. 

8.3 Προσδιορισμός της Στρατηγικής Αξίας των Επιχειρήσεων 
Στο στρατηγικό πεδίο, η Στρατηγική Αξία μιας επιχείρησης καθορίζεται από μία συνάρτηση που 

περιλαμβάνει την αποτίμηση του Στρατηγικού Προϊόντος το οποίο εκφράζει την ώθηση που μπορεί 
να προσφέρει η επιχείρηση στην αύξηση της αμυντικής θωράκισης της χώρας (κατ’ ουσίαν είναι η 
μαθηματική  έκφραση  της  στρατηγικής  επίδρασης —strategic  impact)∙  ωστόσο,  διαμορφώνεται 
από την τιμή των Δεικτών Στρατηγικής Ισχύος όπως λ.χ. του Δείκτη Στρατηγικής Μόχλευσης (stra‐
tegic force multiplier). 
Ο προσδιορισμός της Στρατηγικής Αξίας μιας επιχείρησης γίνεται για να έχει το Κράτος στην διά‐

θεσή του την πληροφόρηση που χρειάζεται ώστε να κατατάσσει τις επιχειρήσεις ανάλογα με την 
συνεισφορά τους στην επιβίωσή του. Παράλληλα, το Κράτος μπορεί να αξιολογεί και την δυνατό‐
τητα που αντλεί από την αθροιστική συνεισφορά των επιχειρήσεων ώστε να αξιοποιεί τα κυριαρ‐
χικά του δικαιώματα όπως αναλύθηκε προηγουμένως. Κατ’ επέκταση δε η Στρατηγική Αξία των ε‐
πιχειρήσεων, ατομικά και συλλογικά, είναι σημαντικός παράγοντας και στην επιβίωση της φιλοξε‐
νούσας χώρας. 
Επομένως, ως απόρροια  του αισθήματος αυτοσυντήρησης  του  Κράτους,  δημιουργείται  η  υπο‐

χρέωσή του να προστατεύει την έννοια της επιχειρηματικότητας (κρατικής και ιδιωτικής) ως θεμε‐
λιώδη αξία του πολιτιστικού υπόβαθρου της κοινωνίας που εκπροσωπεί∙ και άρα κάθε μεγάλη και 
μικρή επιχείρηση. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται στην διαμόρφωση από το Κράτος, ενός ασφα‐
λούς  και  σταθερού περιβάλλοντος αγοράς όπου οι  επιχειρήσεις  μπορούν  να  λειτουργούν απρό‐
σκοπτα και αποδοτικά. Στην περίπτωση, όμως, που οι επιχειρήσεις επιδίδονται ομαδόν  σε πρακτι‐
κές φοροδιαφυγής, αναγκάζουν το Κράτος να μηχανεύεται και να επιβάλλει μη δημοφιλή (ενίοτε 
και εξοντωτικά) φορολογικά μέτρα.48 Είναι προφανές, ότι έτσι δημιουργείται ένα περιβάλλον αντι‐
παλότητας, μέσα στο οποίο θολώνει η σκέψη αμφοτέρων των μερών και  ξεχνούν  το βασικό συ‐
μπέρασμα  που  μόλις  καταγράφηκε∙  δηλαδή,  ότι  «δεν  μπορεί  να  υπάρχουν  επιχειρήσεις  χωρίς 
Κράτος και Κράτος χωρίς επιχειρήσεις».49 Έτσι, όμως, παραδέρνοντας μέσα στην τρικυμία της α‐
ντιπαλότητας, οι πολίτες κυριεύονται από την παραίσθηση ότι θα αντιμετωπίσουν τον στραβό για‐
λό, στραβά αρμενίζοντας! 
Γενικά, στην στρατηγική αξιολόγηση περιλαμβάνονται εκείνοι οι παράγοντες που: 
(α) θεμελιώνουν, υποστηρίζουν, προάγουν και με κάθε τρόπο διασφαλίζουν την επιβίωση του 

κράτους (ήτοι άμυνα έναντι εξωτερικών εχθρών), 
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(β)  διαμορφώνουν όλες  τις αναγκαίες και  ικανές συνθήκες προστασίας  των πολιτών  (ήτοι α‐
σφάλεια έναντι εσωτερικών εχθρών και ασύμμετρων απειλών), και 

(γ) δομούν την αποτρεπτική ισχύ του Κράτους (ήτοι την ικανότητα να διασφαλίζει την ειρήνη 
προασπιζόμενο τα συμφέροντά του). 

Πρακτικά, με μαθηματικούς όρους, το Στρατηγικό Αποτέλεσμα Χρήσης μετράται ως το αλγεβρικό 
άθροισμα των Στρατηγικών Εισροών και Εκροών. Οι Στρατηγικές Εισροές αποτελούνται από οικο‐
νομικά μεγέθη όπως π.χ. η αξία του έργου που προσφέρει η επιχείρηση για την άμυνα, την ασφά‐
λεια και την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας, η συμμετοχή της στο ισοζύγιο του εξωτε‐
ρικού εμπορίου,  η συμμετοχή  της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν  (ΑΕΠ),  η υποστήριξη που προ‐
σφέρει στην ετοιμότητα των Ένοπλων Δυνάμεων συμμαχικών και φίλιων χωρών, η αξία της εξαγό‐
μενης γνώσης, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς και οι χορηγίες για την εξαγωγή πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που διαδίδουν τις πολιτιστικές αξίες και γενικά την κοσμοθεωρία του λαού της χώ‐
ρας. Οι Στρατηγικές Εκροές αποτελούνται από οικονομικά μεγέθη όπως π.χ. η συμμετοχή της επι‐
χείρησης στην διαμόρφωση του Δημόσιου και Ιδιωτικού Χρέους της χώρας. Τα οικονομικά στοιχεία 
που απαιτούνται για τους ως άνω υπολογισμούς υπάρχουν στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης 
αλλά ομαδοποιούνται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Τούτο είναι λογικό αφού το ζητούμενο δεν είναι ού‐
τε η οικονομική αξία ούτε η κοινωνική ωφελιμότητά της αλλά η συνεισφορά της στην αυτοδυναμία 
του Κράτους και κατ’ επέκταση στην διαιώνιση του Έθνους. 
Στην συμβολική απεικόνιση των συστημάτων, οι παράγοντες που συνθέτουν την στρατηγική συ‐

νεισφορά της επιχείρησης καθορίζονται από το αμυντικό, το διπλωματικό και το οικονομικό προ‐
ϊόν όπως καταγράφονται στον Στρατηγικό Ισολογισμό της (Σχ. 17). Υπ’ αυτήν την έννοια, το Στρατη‐
γικό Προϊόν (ΣΠ) είναι το άθροισμα της αξίας του έργου που προσφέρει η επιχείρηση στην εδραί‐
ωση και διεύρυνση της Στρατιωτικής Ισχύος, της Διπλωματικής Ισχύος και της Οικονομικής Ισχύος 
της χώρας. 

 

     
 

Η παρούσα έρευνα επεξέτεινε περαιτέρω την έννοια του Στρατηγικού Προϊόντος εισάγοντας τον 
όρο Καθαρό Στρατηγικό Προϊόν (ΚΣΠ), ο οποίος εκτιμάται ότι δεν απαντά πουθενά στην παγκό‐
σμια βιβλιογραφία. Αυτός ο όρος προέκυψε μετά από προσεκτική εξέταση των παραμέτρων που 
απεικονίζονται στο Σύστημα της Στρατηγικής Αξίας. Στα στάδια Εκροών βλέπουμε ότι εκτός από το 
προϊόν ως εκροή υπάρχει επίσης και το υποπροϊόν. Στην προκειμένη περίπτωση το υποπροϊόν α‐
ντιπροσωπεύει όλες τις παράπλευρες αρνητικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η λειτουργία της ε‐
πιχείρησης για το κράτος. Η αποκατάσταση αυτών των επιπτώσεων χρηματοδοτείται από το ίδιο 
το κράτος και επομένως είναι δίκαιο αυτή η επιβάρυνση του κράτους (ήτοι το Στρατηγικό Κόστος) 
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να αφαιρείται από το όποιο Στρατηγικό Προϊόν της επιχείρησης και έτσι θα προκύπτει το Καθαρό 
Στρατηγικό Προϊόν. Αυτό το Στρατηγικό Κόστος δεν μπορεί να υπολογιστεί από τα λογιστικά βιβλία 
της επιχείρησης αφού αφορά δαπάνες που κάνει το κράτος για να επιδιορθώσει «ζημιές» για τις 
οποίες  ευθύνεται  η  επιχείρηση,  όπως  περιβαλλοντικές  καταστροφές,  πλήγματα  στην Ήπια  Ισχύ, 
κ.λπ.50  
Ωστόσο, ο παράγοντας των Αντληθέντων Κεφαλαίων παραμένει στις εξισώσεις. Έτσι, για μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα, πρέπει να υπολογιστεί και ο Δείκτης Στρατηγικής Μόχλευσης (Δσ), ο οποίος 
προκύπτει από το πηλίκο του Στρατηγικού Προϊόντος (ΣΠ), ως αριθμητής, και του μέρους εκείνου 
των Αντληθέντων Κεφαλαίων που επιβαρύνουν αθροιστικά το Δημόσιο και το Ιδιωτικό Εξωτερικό 
Χρέος της χώρας (ΕΧ) συν τις επενδύσεις που απορρόφησε από το εξωτερικό (περιλαμβανομένου 
του μετοχικού κεφαλαίου), ως παρονομαστής. 
Η έμφαση δίνεται στο εξωτερικό χρέος, διότι οι δανειστές από την διεθνή χρηματαγορά είναι ε‐

κείνοι που σε δεδομένη στιγμή, για την διασφάλιση της αποπληρωμής του στην λήξη, θα απαιτή‐
σουν κάποιο περιορισμό τον κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους (π.χ. με την εγκαθίδρυση Επι‐
τροπών Ελέγχου καθώς και άλλων φανερών και κρυφών μηχανισμών για να ελέγχουν τις αποφά‐
σεις και της ενέργειες της τοπικής κυβέρνησης). Επισημαίνεται ότι αυτό ακριβώς συνέβη στην χώ‐
ρα μας, όταν το χρέος άγγιξε το 120% του ΑΕΠ, επειδή μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται σε εξωτερι‐
κό δανεισμό. Αντίθετα στην  Ιαπωνία τίποτα απ’ όλα αυτά δεν συνέβη  (παρόλο που το χρέος της 
Κεντρικής Κυβέρνησης ήταν μεγαλύτερο  του 240%  του ΑΕΠ),  για πολλούς λόγους μεταξύ  των ο‐
ποίων και το γεγονός ότι σε μεγάλο ποσοστό προέρχεται από εσωτερικό δανεισμό. Ο πολλαπλασι‐
αστής Δσ προσδιορίζει την μόχλευση που προσφέρει η επιχείρηση στην διαπραγματευτική δυνατό‐
τητα της χώρας άρα στο διπλωματικό κεφάλαιο καθώς και στην δόμηση της αποτρεπτικής ικανότη‐
τά της. 
Συνοπτικά, οι παράμετροι που συνθέτουν την Στρατηγική Αξία της επιχείρησης είναι: (α) το Στρα‐

τηγικό Προϊόν (ΣΠ) το οποίο αντιπροσωπεύει την συνεισφορά της επιχείρησης στην αμυντική θω‐
ράκιση της χώρας και  (β) οι Δείκτες Στρατηγικής  Ισχύος (Δι) που προσδιορίζουν την συνεισφορά 
της επιχείρησης στην αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Στους πιο σημαντικούς δείκτες περιλαμ‐
βάνονται, αυτός της Στρατηγικής Μόχλευσης που προαναφέρθηκε, της Κατανομής Σκληρής Ισχύος, 
της  Ενδυνάμωσης  της  Αμυντικής  Ικανότητας,  της  Ενδυνάμωσης  της  Εσωτερικής  Ασφάλειας,  της 
Προστασίας του Περιβάλλοντος, της Διπλωματικής Μόχλευσης και της Ενίσχυσης της Δημόσιας Οι‐
κονομικής Ισχύος. 
Κατά μία θεωρία, οι παράμετροι που συνθέτουν την Στρατηγική Αξία της επιχείρησης μπορούν 

να ομαδοποιηθούν (Σχ. 18), σε τρεις κατηγορίες: 
(α) Την συνεισφορά της επιχείρησης στην ενδυνάμωση της Διπλωματικής  Ισχύος της χώρας, η ο‐

ποία εκφράζεται με την ενίσχυση της πολιτιστικής απήχησης που μπορεί να έχει η χώρα σε άλ‐
λους λαούς. Αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει παράγοντες όπως η εξαγωγή καινοτόμου ιδεο‐
λογίας,  πολιτισμού  και  τεχνολογίας,  η  υποστήριξη  της  διπλωματίας  (αμυντικής  και  οικονομι‐
κής) καθώς και υπηρεσίες που βελτιώνουν την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων των συμ‐
μαχικών και άλλων φίλιων χωρών. 

(β)  Την συνεισφορά  της  επιχείρησης στην ανάπτυξη  της Οικονομικής  Ισχύος  της  χώρας,  που συ‐
γκεκριμενοποιεί  την  παρατήρηση  του  ιστορικού στοχαστή Θουκυδίδη: «Έστιν  ο  πόλεμος  ουχ 
όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης». Αυτή η συνεισφορά περιλαμβάνει παραμέτρους που αναφέ‐
ρονται τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας. Οι παράμετροι του Δη‐
μόσιου Τομέα περιλαμβάνουν την επίδραση της επιχείρησης στον λόγο Δημόσιου Χρέους προς 
το ΑΕΠ και  την συνεισφορά της στην διαμόρφωση του  Ισοζυγίου Εξωτερικού Εμπορίου  (αξία 
εξαγωγών όσο και υποκατάσταση εισαγωγών). Οι παράμετροι του Ιδιωτικού Τομέα (ήτοι η Ε‐
μπορική  και  Κοινωνική Αξία  της  επιχείρησης),  απαιτούν  ιδιαίτερη  και  ξεχωριστή μεταχείριση 
(όπως στην Ενότητα 9.3). 
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(γ)  Την συνεισφορά της επιχείρησης στην ανάπτυξη της Στρατιωτικής Ισχύος της χώρας, που περι‐
λαμβάνει  την υποστήριξη  της άμυνας βελτιώνοντας  την  ετοιμότητα  των Ενόπλων Δυνάμεων, 
συμβάλλοντας στην απεξάρτησή τους από εξοπλιστικές πηγές του εξωτερικού, αναπτύσσοντας 
ακόμη και λογισμικούς πυρήνες  (core software)  εθνικής  ιδιοκτησίας,  ήτοι  τον πηγαίο κώδικα 
λειτουργίας  των  διαθεσίμων  όπλων.  Και  τούτο  ειδικά  είναι  γεγονός  υψίστης  σημασίας  γιατί 
από τούδε οι πόλεμοι σε αυτό το σημείο θα κρίνονται. Αυτό προέκυψε ξεκάθαρα από τον Πό‐
λεμο των Νήσων Φόκλαντ51 όπως και από άλλα πρόσφατα επεισόδια στην Μέση Ανατολή. Επί‐
σης, περιλαμβάνει την υποστήριξη της ενδοχώριας ασφάλειας  (αντιμετώπιση ασύμμετρων α‐
πειλών) καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος (ήτοι του φυσικού πλούτου), δεδομένου 
ότι η χώρα μας δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα τέτοιου είδους τις τελευταίες δεκαετίες. 

Σημειώνεται ότι το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια 
επιφανειακή  μεταχείριση  ή  να  εκλαμβάνεται  ως  αντικείμενο  περιορισμένης  σπουδαιότητας  και 
προσοχής διότι  έχει  το  ίδιο  ειδικό στρατηγικό βάρος με  την αντιμετώπιση  εχθρικών  επιδρομών, 
αφού η καταστροφή του φυσικού πλούτου της χώρας έχει το ίδιο ολέθριο αποτέλεσμα άσχετα από 
την αιτία που την προκάλεσε. Αυτό έχει αποτυπωθεί και στην ποίηση, όπου η περιβαλλοντική κα‐
ταστροφή εξισώνεται με αυτήν της εχθρικής επιδρομής, όπως στον ακόλουθο στοίχο όπου η πα‐
ρομοίωση ταυτίζει αμφότερες τις καταστροφές: 

…των εχθρών τα φουσάτα περάσαν 
σαν τον λίβα που καίει τα σπαρτά… 

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Joseph S. Nye, αυτοί οι παράγοντες 
συνθέτουν την Ήπια και την Σκληρή Ισχύ και σε συνδυασμό την Έξυπνη Ισχύ.52 Ειδικά, ό,τι σε αυτή 
την ανάλυση ορίστηκε ως Διπλωματική Ισχύς αποτελεί την Ήπια Ισχύ και αθροιστικά η Οικονομική 
και Στρατιωτική Ισχύς αποτελούν την Σκληρή Ισχύ. 
Το απαύγασμα του αναπτυχθέντος συλλογισμού είναι ο υπολογισμός του σκέλους της Στρατηγικής 
Αξίας της Επιχείρησης (Εξ. 8.3), που αντιστοιχεί στην Έξυπνη Ισχύ (Ασ). Αυτή ισούται με το συνολικό 
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 Στρατηγικό Προϊόν (ΣΠ) μιας περιόδου (ε) ν ετών επί την μέση τιμή του Δείκτη Στρατηγικής Μό‐
χλευσης (Δσ) της ιδίας περιόδου συν την τιμή μιας συνάρτησης των υπολοίπων Δεικτών Στρατηγι‐
κής Ισχύος (Δι), κατά τρόπο που να διατηρείται και η συμβατότητα των μονάδων μέτρησης με τον 
πρώτο όρο.                                                                                                                                                                      



            www.aake.info          Εμμανουήλ Δ. Σκορδίλης       «Σύστημα Αξιολόγησης Επιχειρήσεων»      35 
 

                                                                                                                                                                                                                       

Όσον αφορά στο μέγεθος του δείκτη Δσ ισχύει η παρατήρηση που έγινε προηγουμένως για τον 
δείκτη Δο∙ δηλαδή, αντίστοιχη είναι η επίδραση στην Στρατηγική Αξία της επιχείρησης μιας τιμής 
μικρότερης ή μεγαλύτερης της μονάδας. Επίσης, ισχύει η αναφορά ότι η έρευνα για την μαθηματι‐
κή συνάρτηση που συνδέει τους Δείκτες Στρατηγικής Ισχύος (Δι) με την τελική Στρατηγική Αξία της 
επιχείρησης βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Στο στρατηγικό πεδίο, η λειτουργία του επιχειρηματικού συστήματος παρουσιάζεται στο Σχ. 19. 

Μεταξύ άλλων παρατηρείται ότι το εξωχώριο Στρατηγικό Προϊόν συνεισφέρει στην αύξηση του Δι‐
πλωματικού Κεφαλαίου και εξ αυτού του λόγου ενισχύει την Ήπια Ισχύ της χώρας. Το δε εγχώριο 
Στρατηγικό Προϊόν ισχυροποιεί την αμυντική θωράκιση της χώρας ενώ παράλληλα τροφοδοτεί την 
δόμηση της αποτρεπτικής της ικανότητας. Οι Δείκτες Στρατηγικής Ισχύος αποτελούν ένα μέτρο των 
στρατηγικών επιδόσεων της επιχείρησης. 

Κλείνοντας και το κεφάλαιο της Στρατηγικής Αξιολόγησης μιας επιχείρησης, στην συνέχεια πρέ‐
πει να προσδιοριστεί η ολική της αξία. Αυτή η πράξη πρέπει να εκτελεστεί κατά τρόπον ώστε η ο‐
λική αξία να προκύπτει από μια  ισότιμη σύνθεση της εμπορικής, κοινωνικής και στρατηγικής της 
αξίας. 

9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Στην μέχρι τώρα προσπάθεια υπολογισμού της Ολικής Αξίας των επιχειρήσεων, με την ακρίβεια 

του εργαλείου της άλγεβρας, επιτεύχθηκε μια διεύρυνση των οριζόντων της επιχειρηματικότητας 
τουλάχιστον προς δυο νέες κατευθύνσεις και σε πεδία όπου δεν είναι συνηθισμένη η χρήση των 
μαθηματικών. Έτσι άρχισε μια νοητική περιπλάνηση σε άλλα γνωστικά πεδία, όπως π.χ. στο πεδίο 
της φιλοσοφίας όπου οι αντιλήψεις, οι οντότητες και οι ιδιότητές τους εκφράζονται με έννοιες ε‐
νός ανώτερου επιπέδου αφαίρεσης που ο καθένας μπορεί να ερμηνεύει υποκειμενικά κατά το δο‐
κούν∙ αυτό δηλαδή που κοινώς λέγεται «κατ’ ελευθέρα μετάφραση» της πραγματικότητας. Ωστό‐
σο, βγαίνοντας αθώοι έξω από τους γνωστούς ορίζοντες των καθιερωμένων επιστημών και σε α‐
χαρτογράφητες περιοχές, βρεθήκαμε στο χείλος ενός μαθηματικού ρήγματος γεωλογικών διαστά‐
σεων.  Τούτο πρέπει να επισημανθεί διότι, αφού με μια μαθηματικά δομημένη μέθοδο βρήκαμε 
τρόπο  να υπολογίσουμε  την  εμπορική,  την  κοινωνική  και  την στρατηγική αξία μιας  επιχείρησης, 
τώρα πρέπει να βρούμε τρόπο να υπολογίσουμε την ολική της αξία προσθέτοντας ανόμοιες μαθη‐
ματικές οντότητες, όπερ άτοπο αν περιοριστούμε στην άλγεβρα. 
Συνοψίζοντας, η συναξιολόγηση όλων των κριτηρίων κάθε ομάδας παραγόντων (δηλαδή η τελική 

συνάρτηση που συνδυάζει και συσχετίζει αξίες οι οποίες αποτιμώνται με πρακτικές μεθόδους), δι‐
αμορφώνει μια μαθηματική οντότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το ποσοτικό μέρος αυτών των 
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οντοτήτων σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό είναι εφικτό να εκφραστεί με μια κοινή μονάδα μέτρη‐
σης (π.χ. ευρώ, δολάρια, κ.λπ.) αφού όλα τα κριτήρια που συνυπολογίζονται κατά την αξιολόγηση 
μιας επιχείρησης μπορούν είτε να εκφράζονται σε νομισματικές μονάδες είτε να είναι «καθαροί» 
αριθμοί  όπως  οι  διάφοροι  δείκτες.  Ωστόσο,  το  ποιοτικό  μέρος  τους  παρουσιάζει  μια  σημαντική 
δυσκολία διότι τα χαρακτηριστικά τους δεν μπορούν να αποδοθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, ούτε και 
οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλοεπιρροές.  
Έτσι,  ακολουθώντας  την  μέχρι  τώρα συλλογιστική,  ερχόμαστε αντιμέτωποι  με  ένα  ειδικό πρό‐

βλημα:  πως  να προσθέσουμε ποιοτικά ανόμοιες ποσότητες! Με άλλα λόγια οντότητες οι  οποίες 
αφ΄ ενός μεν ποσοτικά εκφράζονται από μία κοινή μονάδα μέτρησης του μεγέθους τους αφού όλα 
τα μετατρέψαμε σε «δραχμές και πενηνταράκια», αλλά αφ΄ ετέρου δε ποιοτικά επιδεικνύουν ανό‐
μοια χαρακτηριστικά που ούτε συσχετίζονται, ούτε συνδυάζονται ούτε αναμειγνύονται. Αυτό που 
ο καθένας μαθαίνει από την πρώτη επαφή με την αριθμητική είναι ότι η πρόσθεση μήλων και πορ‐
τοκαλιών (οντότητες μετρούμενες με κοινή μονάδα αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά) δεν επι‐
τρέπεται. 
Για να γεφυρωθεί, λοιπόν, το μαθηματικό χάσμα πρέπει να βρεθεί μια μέθοδος ώστε η ολική α‐

ξία της επιχείρησης να συνδιαμορφώνεται κατά τρόπο που να αξιοποιεί, να διατηρεί, να περιλαμ‐
βάνει και να προβάλλει μη συνδυαζόμενα χαρακτηριστικά∙ τα οποία, όμως, έχουν την ιδιότητα η 
αυξομείωση της τιμής του ενός, κατά ένα μαγικό τρόπο, να επηρεάζει την τιμή των άλλων.53 Εν τέ‐
λει, όλα μαζί επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι πιο μαθηματικό εργα‐
λείο μπορεί να προσφέρει διέξοδο από αυτό το φαινομενικά αδιέξοδο λογικό μονοπάτι; 

9.1 Διανυσματικά Μαθηματικά 
Φυσικά, για να υπερκεραστεί το εμπόδιο, θα μπορούσε κάποιος να πειραματιστεί με διάφορες 

υποσχόμενες  δυνατότητες.  Επειδή,  όμως,  διαπλέουμε  ήδη  αχαρτογράφητα  νερά,  ίσως  θα  ήταν 
φρόνιμο να μην βουτήξουμε με την πρώτη στα βαθειά από βατήρα ολυμπιακών διαστάσεων. Ας 
πάρουμε την πρώτη κρυάδα μπαίνοντας στον «μαθηματικό ωκεανό» με το μαλακό. 
Εξετάζοντας, λοιπόν, σε βάθος την ουσία της αριθμητικής πράξης που πρέπει να εκτελεστεί, γί‐

νεται φανερό ότι η πρόσθεση πρέπει να γίνει αθροίζοντας μαθηματικές οντότητες οι οποίες, εκτός 
από το να εκφράζονται με μία κοινή μονάδα, ενσωματώνουν επί πλέον κωδικοποιημένες πληρο‐
φορίες.  Σκαλίζοντας στην  εργαλειοθήκη  των μαθηματικών,  εντοπίστηκαν  κάποιες οντότητες που 
ικανοποιούν αυτές τις προδιαγραφές∙ δηλαδή κατά ένα τρόπο, και να κωδικοποιούν διαφορετικές 
πληροφορίες και να διατηρούν σχετική διαχειρισιμότητα. Τέτοιες οντότητες είναι τα διανύσματα 
που  εκτός  από  το  μέγεθος  περιέχουν  πρόσθετες  πληροφορίες 
που αφορούν στην διεύθυνση και στην φορά τους  (Σχ. 20). Ση‐
μειώνεται ότι αυτές οι πληροφορίες, που είναι ενσωματωμένες 
ως διανυσματικές  ιδιότητες,  συμμετέχουν στην πράξη  της πρό‐
σθεσης  και  συνδιαμορφώνουν  το  αποτέλεσμα.  Έτσι  η  θεωρία 
της Διανυσματικής Ανάλυσης ως μαθηματικό εργαλείο για αυτή 
την  περίπτωση,  φαντάζει  σαν  μια  καλή  επιλογή  για  αρχή,  η  ο‐
ποία στην συνέχεια αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω. 
Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, προτείνεται η συναξιολόγηση των τριών ομάδων κριτηρίων να 

γίνεται με την εξαγωγή του διανυσματικού αθροίσματος∙ το αποτέλεσμα που προκύπτει απεικονί‐
ζει και επιδεικνύει πιο παραστατικά  (ήτοι μαθηματικά σωστά αλλά και νοηματικά)  την συνολική 
πραγματική αξία που έχει μια επιχείρηση. Με αυτή την μέθοδο άθροισης, όλες οι ιδιότητες συμμε‐
τέχουν και συνδιαμορφώνουν το αποτέλεσμα. 
Για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, θεωρείται ότι το αλγεβρικό αποτέλεσμα που προκύπτει 

από τον συνδυασμό των παραγόντων της κάθε ομάδας των κριτηρίων, καθορίζει το μέτρο (ήτοι το 
μήκος) του διανύσματος που εκφράζει την αξία της επιχείρησης στο αντίστοιχο πεδίο (Σχ. 21). 
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 Τοιουτοτρόπως,  το αλγεβρικό αποτέλεσμα της συνάρτησης που συνθέτει  τα οικονομικά κριτή‐
ρια προσδιορίζει το μήκος του διανύσματος που δηλώνει την Εμπορική Αξία της επιχείρησης, κεί‐
ται δε επί του οικονομικού άξονα (έστω x) και η φορά του είναι προς την θετική ή την αρνητική κα‐
τεύθυνση ανάλογα με το αποτέλεσμα της οικονομικής αξιολόγησης. Ομοίως, εκτιμάται και απεικο‐
νίζεται η κοινωνική συνεισφορά της στον κοινωνικό άξονα (έστω y) και η στρατηγική σημασία της 
επί του στρατηγικού άξονα (έστω z). 

9.2 Χώρος Επιχειρηματικής Αξίας 
Ωστόσο, αυτοί οι άξονες δεν μπορεί να είναι ατάκτως 

ερριμμένοι στον απέραντο κενό χώρο αλλά με κάποιο 
τρόπο  πρέπει  να  σχετίζονται  και  κατά  μια  έννοια  να 
συγχρωτίζονται. Κάπου πρέπει να έχουν ένα κοινό ση‐
μείο αναφοράς αφού μετρούν την αξία, με διαφορετι‐
κό τρόπο μεν, της ίδιας επιχείρησης δε. Ακολουθώντας 
μια συγκεκριμένη συλλογιστική, προκύπτει ότι οι τρεις 
αυτοί άξονες τέμνονται στο σημείο 0,0,0, και είναι κά‐
θετοι μεταξύ τους.54 
Επομένως, είναι λογική απόρροια ότι συγκροτούν ένα τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς σε ένα 

εικονικό χώρο ο οποίος θα μπορούσε να βαφτιστεί «Χώρος Επιχειρηματικής Αξίας» (Σχ. 22). Συνε‐
πώς, οι επιδόσεις της κάθε επιχείρησης μπορούν να χαρτογραφηθούν σε αυτόν τον ιδεατό χώρο 

(virtual space). Αυτός ο φανταστικός «χώρος» προσομοιάζει με τον τρισδιάστατο φυσικό χώρο ό‐
που  και  εκεί  ένα  σύστημα  τριών  κάθετων  μεταξύ  τους  αξόνων  (οι  Καρτεσιανές  συντεταγμένες) 
συνθέτουν ένα σύστημα αναφοράς όπου μετρούνται και απεικονίζονται διάφορα μεγέθη όπως τα‐
χύτητα, επιτάχυνση, δύναμη, κ.λπ. και όπου οι διαδοχικές θέσεις σωμάτων διαγράφουν μοναδικές 

τροχιές.55 
Τώρα, πιθανόν να δημιουργήθηκε ένα αίσθη‐

μα απογοήτευσης διότι όλη αυτή η προσπάθεια 
μας οδήγησε σε ένα τεχνητό χώρο (φανταστικό, 
που δεν  είναι αυτοφυής,  αυθύπαρκτος, φυσιο‐
λογικός και αντιληπτός)∙ αλλά και  ένα αίσθημα 
ανησυχίας  αφού  εξέλιπε  η  σιγουριά  που  απο‐
πνέει ο φυσικός χώρος. Ίσως, είναι μια παρηγο‐
ριά η σκέψη ότι αυτό το πείραμα έχει εκτελεστεί 
πολλές  φορές  στο  παρελθόν,  με  αρκετά  καλά 
αποτελέσματα.  Σημειώνεται  ότι  πολύ  χρήσιμα 

μαθηματικά  εργαλεία  κατοικοεδρεύουν  στην φαντασία  του ανθρώπινου  νου,  όπως  οι  μιγαδικοί 
αριθμοί που είναι πολύ χρήσιμοι στην μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων (οι φανταστι‐
κοί αριθμοί  γεννήθηκαν από μια αυθαίρετη απόφαση και η  ίδια  τους η ύπαρξη αντιβαίνει στην 
μαθηματική λογική). Ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του μεγάλου Γάλλου μα‐
θηματικού Henri Poincaré  (1854−1912), ο οποίος στα  τέλη του 19ου αιώνα, μελετώντας διάφορα 
φαινόμενα σε  ένα φανταστικό  χώρο  δικής  του  επινόησης,  θεμελίωσε  την  νεοφυή  επιστήμη  του 
Χάους,  η  οποία περιγράφει  πτυχές  των φαινομένων  του αντιληπτού σύμπαντος  που παρέμεναν 
αόρατες από άλλες μεθόδους. 
Επιστρέφοντας στους τρεις άξονες αναφοράς, στον ιδεατό Χώρο Επιχειρηματικής Αξίας, παρατη‐

ρείται ότι ανά δύο ορίζουν ένα επίπεδο (Σχ. 23), ήτοι: (α) το Οικονομικο−Κοινωνικό, (β) το Στρατη‐
γικο−Οικονομικό  και  (γ)  το  Κοινωνικο−Στρατηγικό.  Αυτά  τα  επίπεδα  μπορούν,  εν  μέρει  τουλάχι‐
στον, να ταυτιστούν με το σύστημα πολιτικής ισχύος του καθ. Nye που προαναφέρθηκε. Δηλαδή, 
το Οικονομικό−Κοινωνικό Επίπεδο αντιστοιχεί στην Ήπια  Ισχύ ενός κράτους  (ένα πολιτιστικό επί‐
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πεδο με  ιδεολογική και πολιτιστική απήχηση)  και  το Στρατηγικο−Οικονομικό Επίπεδο αντιστοιχεί 
με την Σκληρή Ισχύ (ένα αμυντικό επίπεδο όπου εδράζεται η στρατιωτική και οικονομική ισχύς του 
κράτους που ούτως ή άλλως αλληλοσυμπληρώνονται).56 Ωστόσο, στο σύστημα αυτό δεν υπάρχει 
κάτι ανάλογο του Κοινωνικο−Στρατηγικού Επιπέδου57 στο οποίο εκδηλώνονται το ψυχικό σθένος 
και το ηθικό φρόνημα του λαού (ένα ανθρώπινο επίπεδο όπου χαρτογραφούνται τα ηθικά αποθέ‐
ματα του λαού, ήτοι ότι χρειάζεται για μια αυτόνομη ιστορική πορεία του έθνους). 
Γενικότερα, παρατηρείται ότι ο ιδεατός χώρος της επιχειρηματικής αξίας, τεμνόμενος από το Οι‐

κονομικο−Κοινωνικό  επίπεδο,  διαχωρί‐
ζεται σε δυο «ημισφαίρια» τρόπον τινά, 
ήτοι το πάνω και το κάτω, που αντιστοι‐
χούν  σε  θετική  ή  αρνητική  τιμή  της 
στρατηγικής  σημασίας  της  επιχείρησης. 
Από  αυτή  την  άποψη  το  πάνω  είναι  το 
ημισφαίριο  της  νόμιμης  οικονομίας  ό‐
που  όλες  οι  δράσεις  είναι  φανερές  και 
άρα  θα  μπορούσαμε  να  το  παρομοιά‐
σουμε  με  ένα  φωτεινό  ημισφαίριο.  Σε 
αντίθεση,  στο  κάτω  ημισφαίριο  βασι‐
λεύει η παραοικονομία, η μαύρη αγορά, 
το  λαθρεμπόριο,  η  δωροδοκία  και  γενι‐
κά  η  διαφθορά,  άρα  το  ξέπλυμα  του 
βρώμικου χρήματος και η φοροδιαφυγή. 
Επομένως, τούτο προσομοιάζει με ένα τοπίο όπου επικρατεί τόσο πυκνή ομίχλη, που τα γεγονότα 
συγκαλύπτονται και η ορατότητα είναι  τόσο χαμηλή που εγγράφεται στην αντίληψή μας ως ένα 
σκοτεινό ημισφαίριο. Προφανώς, μέσα στη θολούρα αυτού του ημισφαιρίου όποιο χρώμα και αν 
έχει  το  κυκλοφορούν  χρήμα  (πράσινα δολάρια ή πορτοκαλί πενηντάευρα),  δεν διακρίνεται∙  έτσι 
ότι χρησιμοποιείται ως ανταλλακτικό μέσο έχει την χροιά του μαύρου58 και άρα εκλαμβάνεται ως 
«

‐Πλασματικής  Οικονομίας  ως  και  αυτά  της  Προσοδοφόρου‐

9

μαύρο χρήμα».  
Όλα τούτα συνάδουν με  το γεγονός ότι αρνητική στρατηγική σημασία μπορούν να έχουν μόνο 

σκοτεινές και καταχθόνιες επιχειρήσεις που επιβουλεύονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα κυρι‐
αρχικά δικαιώματα του κράτους. Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο 
σκοτεινό  ημισφαίριο  είναι  δύσκολο  να  γίνουν  αντιληπτά  από  τις  αισθήσεις  μας  σε  πραγματικό 
χρόνο (in real time). Γίνονται, όμως, αντιληπτά κατόπιν εορτής από τις συνέπειές τους και σε χρόνο 
που  είναι  πλέον  ανέφικτη  κάθε  αντίδραση  και  πρόληψη. Μερικές φορές  από  τα  αποτελέσματα 
μπορούμε να ανακατασκευάσουμε μερικά από τα γεγονότα του σκοτεινού ημισφαιρίου μόνον ό‐
μως ως πιθανολογούμενα αίτια των παρατηρουμένων αποτελεσμάτων,1 έμμεσα δηλαδή, και σπά‐
νια με απ’ ευθείας και έγκαιρη παρατήρηση. Το καθένα τώρα από αυτά τα ημισφαίρια διαχωρίζε‐
ται  σε  τεταρτημόρια  από  την  διασταύρωση  του  Στρατηγικο−Οικονομικού  και  του  Κοινωνι‐
κο−Στρατηγικού  επιπέδου.  Έτσι,  εκτός  από  την  οριοθέτηση  των  ημισφαιρίων  της  Νόμιμης‐
Παράνομης Οικονομίας, σε μελλοντική επέκταση της παρούσας έρευνας θα οριοθετηθούν τα ημι‐
σφαίρια  της  Πραγματικής
Χρηματοβόρου Οικονομίας. 

.3 Ολιστική Αξία Επιχείρησης 
Τελικά,  λοιπόν,  η  Εμπορική Αξία μιας  επιχείρησης  καθορίζει  το μέγεθος  (το μήκος)  του διανύ‐

σματος που αποτελεί την οικονομική συνιστώσα της συνολικής αξίας της και αντίστοιχα, η Κοινω‐
νική Αξία της ορίζει το μήκος του διανύσματος της κοινωνικής της συνεισφοράς. Ωστόσο, το μέγε‐
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θ
στρα
(α)  ης στα δημόσια οικονομικά, που αποτελεί μέρος της 

(β)  ν στρατηγική ισχύ της χώρας αφού επηρεάζει 

ώς, η  τελική Στρατηγική Αξία της 
π

στους άξονες x  και y  που  είναι  κάθετοι  προς  τον άξονα  της στρατηγικής σημασίας  z,  να 
σ

), η οποία αντιπροσωπεύει το μέγεθος ενός 
ιανύσματος με διεύθυνση παράλληλη προς το άξονα της στρατηγικής σημασίας z  και άρα προ‐

 Έξυπνης Ισχύος (Ασ). 

ος  της  Έξυπνης  Ισχύος  δεν  μπορεί  από  μόνο  του  να  καθορίζει  το  μήκος  του  διανύσματος  της 
τηγικής σημασίας της και τούτο διότι: 
εκτός από την συνεισφορά της επιχείρησ
Έξυπνης Ισχύος όπως ήδη υπολογίστηκε, παράλληλα και τα ιδιωτικά της οικονομικά επηρεά‐
ζουν την στρατηγική ισχύ της χώρας, και 
η κοινωνική της συνεισφορά έχει επίπτωση στη
τον βαθμό ευημερίας των πολιτών αλλά και την κατανομή του πλούτου άρα κατ’ επέκταση 
την κοινωνική συνοχή, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

Δηλαδή, με κάποιο συνδυασμό η αξία της, τόσο στην Οικονομική όσο και στην Κοινωνική διάστα‐
ση, συνεισφέρουν στην Στρατηγική Αξία της επιχείρησης.  Συνεπ
εριλαμβάνει  την συνεισφορά της επιχείρησης στην Έξυπνη  Ισχύ, συν μία συνάρτηση της συνει‐

σφοράς της βασισμένη στην Εμπορική και Κοινωνική Αξία της.59 
Υπενθυμίζεται ότι για την αξιολόγηση της επιχείρησης χωριστά σε κάθε άξονα, οι διάφοροι πα‐

ράγοντες  αλληλοσυνδέονται  μόνο  με  αλγεβρικές  διαδικασίες.  Ως  απόρροια  αυτού  του  κανόνα, 
πρέπει  να αντιμετωπιστεί  ένα άλλο πρόβλημα που συνίσταται στο πώς μπορούν ποσότητες που 
κείνται 
υνδεθούν με κάποια αλγεβρική συνάρτηση με ποσότητες που μετρούνται κατά μήκος αυτού του 

άξονα; 
Και σε αυτή την δυσκολία η θεωρία των διανυσμάτων προσφέρει το εργαλείο του εξωτερικού γι‐

νομένου.  Υπενθυμίζεται  ότι  το  εξωτερικό  γινόμενο δυο διανυσμάτων είναι  ένα διάνυσμα  του ο‐
ποίου η διεύθυνση είναι κάθετη προς το επίπεδο που σχηματίζουν τα δυο αυτά διανύσματα και 
διέρχεται από το σημείο τομής τους. Στην προκειμένη περίπτωση το διάνυσμα του εξωτερικού γι‐
νομένου είναι κάθετο προς το Οικονομικο−Κοινωνικό επίπεδο. Τελικά, μετά από όλες τις αναγκαί‐
ες πράξεις προκύπτει μια βαθμωτή συνάρτηση (Εξ. 9.1
δ
σθετέα αλγεβρικά στο μέτρο της
 

                                                            ),(f                                                         (9.1) 
 

Βεβαίως, εκτός από το εξωτερικό γινόμενο   

 


 έγιναν και κάποιες άλλες μαθηματικές διευ‐

θετήσεις για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα στην τάξη μεγέθους και να διατηρηθεί το αποτέ‐
λεσμα στην περιοχή των πραγματικών αριθμών. Επειδή τα διανύσματα της Οικονομικής και Κοι‐
νωνικής Αξίας είναι κάθετα μεταξύ τους, προκύπτει ότι ημφ=1. Επομένως, από τις Εξ. (8.3) και (9.1) 
προκύπτει το μήκος του διανύσματος της Στρατηγικής Αξίας της επιχείρησης60 (Εξ. 9.2).  Το βαθύ‐
τερο  νόημα  της  τελευταίας  εξίσωσης  είναι  ότι  η  συνολική  Στρατηγική  Αξία  της  επιχείρησης  (και 
άρα η στρατηγική της σημασία για την χώρα), καθορίζεται από μια συνάρτηση που συναξιολογεί 

συνεισφορά της επιχείρησης: (α) στην στρατηγική ισχύ (Ασ), (β) στην οικονομική ευρωστία (Αο) 
και (γ) στην ευημερία των πολιτών και την κοινωνική συνοχή  κ).
 

την 
(Α  

         AAAA os               (9.2) 

Εάν οι επιδόσεις όλων των επιχειρήσεων της χώρας, στο στρατηγικό πεδίο, συναθροιστούν, ό‐
πως αντιστοίχως γίνεται  για  τον υπολογισμό  του ΑΕΠ, η Ακαθάριστη Εθνική  Ισχύ (ΑΕΙσ) που θα 
προκύψει θα ενσωματώνει στην αριθμητική της  (από το γεγονός ότι εμπεριέχει μια μέτρηση της 
κοινωνικής ευημερίας και συνοχής),  το ψυχικό σθένος των πολιτών να διατηρήσουν πάση θυσία 
την ανεξαρτησία του κράτους.  Έτσι αυτός ο παράγοντας, αθροιζόμενος για όλες  τις επιχειρήσεις 
της χώρας αποτελεί, κατά μία έννοια, την μαθηματική έκφραση του ηθικού φρονήματος του λαού. 
Έτσι, η Στρατηγική Ισχύς της χώρας εμπλουτίζεται με οικονομικο−κοινωνικά στοιχεία.61 
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Τελικά,  θα πρέπει  να  υπολογιστεί  το  διανυσματικό  άθροισμα  των  τριών  συνιστωσών  στον ως 

άνω τρισδιάστατο χώρο (Εξ. 9.3), όπου  , και   είναι μονα‐

διαία διανύσματα στους αντίστοιχους άξονες. 

zAsyAxA sko ˆ,ˆ,ˆ    zyx ˆ,ˆ,ˆ

 

                                                                       s


                                                                    (9.3) 
 

Η προκύπτουσα συνισταμένη (έστω Ā) είναι μια ποσότητα άρτι αναβαθμισθείσα με την ενσωμά‐
τωση της Εξ. 9.1, σε «ολιστική αξία» μιας επιχείρησης η οποία περιλαμβάνει τα πάντα (all inclusive 
κατά  την  έκφραση  της  εποχής)∙  η  μορφή  της  δε,  δίνεται  παραστατικά  στο  Σχ. 24.  Το  μήκος  των 
τριών συνιστωσών υπολογίστηκε ως μια αλγεβρική συνάρτηση των αντίστοιχων παραμέτρων. Το 
μήκος της συνισταμένης (ήτοι η ολική αξία της επιχείρησης) δίνεται από την γεωμετρία των ορθο‐
γωνίων τριγώνων. Η διεύθυνσή της δίνεται από την τιμή των γωνιών φ και ω που προκύπτει από 
την  τριγωνομετρία,  χρησιμοποιώντας  τις  πλευρές  των  ορθογωνίων  τριγώνων.  Επιστρατεύθηκαν 
έτσι και οι τρεις κλάδοι των μαθηματικών. 
Επιπροσθέτως,  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  η  ολιστική  αξία  της  επιχείρησης,  υπολογιζόμενη  με  την 

προτεινόμενη  μέθοδο,  ενσωματώνει  όλα  τα  στοιχεία  που  αφορούν  το  σύνολο  των  μεριδιούχων 
συμφερόντων, χωρίς να μεροληπτεί υπέρ κάποιας ομάδας (π.χ. των μετόχων) και να παραβλέπει ή 
να θέτει σε υποδεέστερη σημασία τα συμφέροντα άλλων ομάδων (όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι 
προμηθευτές, οι υπεργολάβοι, κ.λπ.). 
Εστιάζοντας την προσοχή μας στο σημείο απόληξης της συνισταμένης αξίας είναι προφανές ότι 

αυτό καταλαμβάνει μία συγκεκριμένη θέση στον ιδεατό Χώρο Επιχειρηματικής Αξίας σε δεδομένη 
χρονική στιγμή και συνιστά χαρακτηριστικό γνώρισμα της κάθε επιχείρησης. Βέβαια, η θέση αυτού 
του σημείου δεν είναι σταθερή αλλά αλλάζει από έτος σε έτος διαγράφοντας μία τροχιά στον ιδε‐
ατό αυτόν χώρο που είναι μοναδική και εξατομικευμένη.62  
Στο παράδειγμα που απεικονίζεται στο Σχ. 24, το σημείο αυτό βρίσκεται στο πρώτο τεταρτημόριο 

του φωτεινού ημισφαιρίου. Ωστόσο, είναι δυνατόν και ενδεχόμενον η απόληξη να βρίσκεται στο 
δεύτερο τεταρτημόριο για τις επιχειρήσεις με θε‐
τική  κοινωνική  συνεισφορά  και  στρατηγική  ση‐
μασία  αλλά  με  αρνητική  Εμπορική  Αξία.  Εκ 
πρώτης  όψεως  δεν  φαίνεται  πιθανό  το  σημείο 
αυτό  να  βρίσκεται  στο  τρίτο  ή  τέταρτο  τεταρτη‐
μόριο (στο φωτεινό ημισφαίριο η Κοινωνική Αξία 
μπορεί  να  είναι αρνητική αν στην συνάρτηση υ‐
πολογισμού ληφθεί υπόψη το Καθαρό Κοινωνικό 
Προϊόν  και  μόνο  υπό  ορισμένες  συνθήκες63). 
Αντίθετα,  στο  σκοτεινό  ημισφαίριο  και  την 
αβεβαιότητα  που  δημιουργεί  η  θολούρα  που 
επικρατεί σε εκείνο το τοπίο, είναι πολύ πιθανόν το τοπίο, είναι πολύ πιθανόν το σημείο απόληξης της συνολικής αξίας μιας τέτοιας επιχείρησης να 

βρίσκεται σε οποιοδήποτε τεταρτημόριο. 

10. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Εν τέλει, θα πρέπει να απαντηθεί το πιο ουσιαστικό ερώτημα: ποια είναι η πρακτική εφαρμογή 

και η χρησιμότητα του προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης Επιχειρήσεων; 
Κατ’ αρχάς, επισημαίνεται ότι η Ολιστική Αξία μιας επιχείρησης δεν ταυτίζεται με το τίμημα που 

θα έδινε ένας επενδυτής για να την εξαγοράσει. Το τίμημα αυτό σχετίζεται μόνο με την Εμπορική 
Αξία της επιχείρησης η οποία μετράται κατά μήκος του Οικονομικό Άξονα του Ιδεατού Χώρου Επι‐
χειρηματικής Αξίας και υπολογίζεται από διάφορες εφαρμοστέες μεθόδους. Ο σκοπός της παρού‐
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σας εργασίας δεν είναι ούτε να υποκαταστήσει ούτε να συμπληρώσει τις υπάρχουσες πρακτικές 
των επενδυτικών αγορών. 
Ωστόσο, αποτελεί ένα εργαλείο που καλύπτει το κενό που υπάρχει σήμερα για μια πλήρη αξιο‐

λόγηση της ωφελιμότητας των επιχειρήσεων για την κοινωνία και το κράτος. Έτσι, εάν και εφόσον 
το προτεινόμενο σύστημα υιοθετηθεί από την φιλοξενούσα χώρα, η Ολιστική Αξία μιας επιχείρη‐
σης είναι ένα μέγεθος χρήσιμο και, ως εργαλείο, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την βελτίωση 
υπαρχόντων πρακτικών όπως: 
(α) την διασφάλιση της διαφάνειας κατά την απορρόφηση κοινωνικών κεφαλαίων (πλήρης κατα‐

στολή της διαπλοκής συμφερόντων και της διασπάθισης δημοσίων και άλλων εγχωρίων κεφα‐
λαίων), 

(β) την παροχή κρίσιμης πληροφόρησης κατά την κατάστρωση στρατηγικών σχεδίων από την Δη‐
μόσια Διοίκηση για την τροχοδρόμηση ή ανατροχοδρόμηση του μοντέλου οικονομικής ανάπτυ‐
ξης,  

(γ)  την εξασφάλιση της υποστήριξης που δικαιούται η επιχείρηση από την Δημόσια Διοίκηση και 
κατ΄  επέκταση  από  το  χρηματοπιστωτικό  σύστημα  και  τις  κεφαλαιαγορές  ως  απόρροια  της 
στρατηγικής θέσης που κατέχει στο επιχειρηματικό στερέωμα της χώρας,  

(δ)  την παρότρυνση της  ίδιας της επιχείρησης να επανεξετάζει τις εσωτερικές της διεργασίες και 
να τις προσαρμόζει κατά τρόπο που να αυξάνει την όλη αποτελεσματικότητά της. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη μέθοδος έχει πρακτικά εφαρμοστεί μόνο σε μια επιχεί‐
ρηση,  καθ’  ον  χρόνο η  έρευνα βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο  (προτού  το σύστημα εξελιχθεί στην 
παρούσα μορφή του). Επομένως, προς το παρόν δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το τι φαι‐
νόμενα θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στον  Ιδεατό Χώρο Επιχειρηματικής Αξίας. Αναπόφευκτα, 
ότι  ακολουθεί  θα  πρέπει  να  επιβεβαιωθεί  και  να  τεκμηριωθεί  από  μελλοντικές  εφαρμογές  του 
συστήματος. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι όπως στον αντιληπτό χώρο του σύμπα‐

ντος κόσμου παρατηρούνται αστέρια και γαλαξίες που ομαδοποιούνται σε υποσμήνη, σμήνη και 
υπερσμήνη, παρομοίως και στον Χώρο Επιχειρηματικής Αξίας θα παρουσιαστούν επιχειρήσεις α‐
στέρια  με  τους  δορυφόρους  τους  (προμηθευτές,  υπεργολάβους,  συνεργάτες,  κ.ά.)  ακόμη  και  α‐
στερισμοί που θα σχηματιστούν από επιχειρήσεις με σχετικά μικρό εύρος διασποράς του σημείου 
απόληξης  της Ολιστικής  Αξίας  τους, 
όπως  χαρτογραφείται  σε  αυτόν  τον 
χώρο  (Σχ.  25).  Αυτοί  οι  αστερισμοί 
και τα σμήνη στην συνέχεια θα σχη‐
ματίσουν γαλαξίες και συμπλέγματα 
γαλαξιών.  Μόνο  που  όλα  αυτά  δεν 
θα έχουν καμία σχέση με την κλασ‐
σική  ομαδοποίηση  των  κλάδων  της 
οικονομίας.  Επί  παραδείγματι,  ένα 
σμήνος  επιχειρήσεων  θα  μπορούσε 
να αποτελείται από 2 υφαντουργίες, 
1  ναυτιλιακή,  5  βιομηχανίες,  3  με‐
ταλλεία και 1 αγρόκτημα και όχι από 
όλες  ανεξαιρέτως  τις  υφαντουργίες 
της χώρας συλλήβδην και αθρόως χωρίς διάκριση. 
Επομένως, οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Δημόσια Διοίκηση για την αντιμετώπιση είτε 

εμφανιζόμενων προβλημάτων είτε καταστάσεων που απαιτούν ενδυνάμωση εξασθενημένων ομά‐
δων επιχειρήσεων, τώρα φαίνεται ξεκάθαρα γιατί είναι αναποτελεσματικές. Ας αναλογιστούμε τις 
αντιδράσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων. Όταν οι στατιστικές καταδείκνυαν πρόβλημα σε ένα κλά‐
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δο, έστω της υφαντουργίας ή του τουρισμού, η κλασσική αντίδραση της Δημόσιας Διοίκησης είναι 
να  παρέχει  την  υποστήριξή  της  είτε  μειώνοντας  την φορολογία,  τις  ασφαλιστικές  εισφορές,  τον 
συντελεστή ΦΠΑ, κ.λπ., είτε επιδοτώντας κάποιες δράσεις. Η εφαρμογή, όμως, τέτοιων εργαλείων 
θα είχε νόημα αν όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου αντιμετώπιζαν το 
ίδιο πρόβλημα, αν συνεισέφεραν εξίσου στην ευημερία της κοινωνίας, και ήσαν εξίσου σπουδαίες 
στην στρατηγική  του Κράτους. Αυτές είναι  τρεις από  τις πλέον επικίνδυνες παραδοχές που μπο‐
ρούν να καταλήξουν σε ανεδαφικές και εν τέλει αναποτελεσματικές δράσεις. 
Πόσες φορές οι κοινωνίες δεν αντελήφθησαν (όπως και ο Αϊνστάιν για την κοσμολογική σταθε‐

ρά), ότι η απερίσκεπτη και τυφλή επιδότηση ολόκληρων κλάδων της οικονομίας ήταν μια σοβαρή 
αστοχία. Λόγου χάριν, η Ελληνική Κυβέρνηση επιδότησε τον κλάδο της υφαντουργίας την δεκαετία 
του  ’80, αλλά αυτό δεν τον έσωσε. Επιδότησε, επίσης, επί δεκαετίες και με δισεκατομμύρια, την 
αγροτική παραγωγή μας  και  αυτό  δεν  την  έσωσε.  Τώρα οι  Έλληνες  τρέφονται  με  πατάτες Αιγύ‐
πτου,  τομάτες Βελγίου,  λεμόνια Αργεντινής,  χοιρινό Δανίας,  κ.λπ.  Στην περίοδο 2006−16  η απα‐
σχόληση  στην  καλλιέργεια  ζαχαρότευτλων  μειώθηκε  από  10.000  αγρότες  σε  2.000  και  350.000 
στρέμματα  έμειναν  ακαλλιέργητα.64  Αν  τελικά  κλείσει  και  η  Ελληνική  Βιομηχανία  Ζάχαρης  Α.Ε. 
[ΕΒΖ] (ήδη κλείσανε 4 από τα 5 εργοστάσιά της), τότε δεν θα υπάρχει ούτε κόκκος ελληνικής ζάχα‐
ρης  στην  αγορά!  Η  Ελληνική  Κυβέρνηση  επιδοτούσε  την  παραδοσιακή  τέχνη  των  Ελλήνων,  την 
ναυπηγική και τα μεγαλύτερα ναυπηγία της χώρας μαραζώνουνε αν δεν έχουν ήδη κλείσει. 
Ακόμη και πρόσφατα μεγάλη κουβέντα έγινε αν πρέπει να μειωθεί σε μόνιμη βάση ο συντελε‐

στής ΦΠΑ για τον ευρύτερο τουριστικό κλάδο, και ειδικά στην εστίαση όπου τελικά εφαρμόστηκε 
πιλοτικά, επιχειρηματολογώντας ότι έτσι η τουριστική μας βιομηχανία θα γίνει πιο ανταγωνιστική. 
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν κάποιος αρμόδιος μπορούσε να απαντήσει το ερώτημα αν όλες οι 
τουριστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έλλειμμα ανταγωνιστικότητας για την ποιότητα των υπη‐
ρεσιών που προσφέρουν (value for money). Δηλαδή, αν  τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν μπορούν 
να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των γειτονικών χωρών ίσως η 
μείωση του συντελεστή ΦΠΑ να βοηθούσε. Αν υποθέσουμε, όμως, ότι παρά ταύτα, τα πεντάστερα 
ξενοδοχεία μας έχουν ανταγωνιστικές τιμές για το προϊόν που προσφέρουν, τότε δεν χρειάζονται 
την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ. 
 Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας που ξεκαθαρίζει περαιτέρω το θέμα: έστω ότι κάποιες επι‐

χειρήσεις του κλάδου λειτουργούν με χαμηλή πληρότητα και άλλες έχουν υψηλή. Επόμενο είναι η 
μείωση του συντελεστή ΦΠΑ να βοηθήσει τις πρώτες να μειώσουν την τελική τιμή, ενώ οι δεύτε‐
ρες δεν θα μειώσουν τις τιμές τους αφού είναι ήδη ανταγωνιστικές και πλήρεις (στην χώρα μας ο 
ΦΠΑ είναι ενσωματωμένος στην τελική τιμή). Με αυτή την διαδικασία τα κρατικά έσοδα θα είναι 
λιγότερα.  Από πού θα  λείψουνε αυτά  τα  διαφυγόντα  έσοδα;  Προφανώς,  είτε  από  το  Κοινωνικό 
Κράτος όπως τεκμηριώθηκε ήδη είτε θα καλυφθούν από τους άλλους φορολογούμενους όπως οι 
μισθωτοί και συνταξιούχοι που είναι τα συνήθη φορολογικά υποζύγια που σηκώνουν το φορολο‐
γικό βάρος της χώρας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καταγραφεί η άποψη ότι η ανταγωνιστικό‐
τητα δεν βελτιώνεται με μεμονωμένα μέτρα (όπως π.χ. η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ή η μείωση 
των μισθών), αλλά από την εφαρμογή μιας «ομοβροντίας» μέτρων.65  
Σημειώνεται, ότι τα παραπάνω επιχειρήματα, παρόλο που επιστρατεύθηκαν μόνο από την οικο‐

νομική διάσταση των επιχειρήσεων, συνηγορούν υπέρ των προτερημάτων της προτεινόμενης με‐
θόδου. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς σε ποιο βαθμό θα υποστηριζόταν η παρούσα ερ‐
γασία αντλώντας παραδείγματα και από την κοινωνική και από την στρατηγική διάσταση των επι‐
χειρήσεων. 
Σε τελική ανάλυση, αυτό που έχει πρωτεύουσα σημασία είναι ότι με το προτεινόμενο σύστημα, 

όταν η πολιτεία και η κοινωνία θα προκρίνουν την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης ενός σμήνους επι‐
χειρήσεων,  τούτο μπορεί να γίνεται μόνο στοχευμένα ώστε να μετακινεί  την συνολική τους αξία 
(Σχ. 26) από υποδεέστερες θέσεις σε άλλες που θα τις καθιστά πιο επικερδείς, χρήσιμες στην κοι‐
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νωνία και συντελεστικές στην επιβίωση του κράτους. Συνοπτικά, η δημόσια Διοίκηση αποκτά ένα 
εργαλείο για να υποστηρίζει  χρήσιμες  (κοινωνικά ή στρατηγικά)  επιχειρήσεις  να βελτιώνουν την 
οικονομική τους θέση και  την Εμπορική τους Αξία, όπως και όσες είναι εύρωστες οικονομικά να 
βελτιώσουν  την  κοινωνική  τους συνεισφορά.  Στην πράξη η Δημόσια Διοίκηση θα  είναι  ικανή  να 
λαμβάνει μέτρα για την μετατόπιση του «αποτυπώματος» που έχουν στον Χώρο Επιχειρηματικής 
Αξίας,  επιχειρήσεις που ανήκουν σε  ένα σμήνος με συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά, ώστε  να βελ‐
τιώνουν ισορροπημένα όλες τις συνιστώσες της Ολιστικής Αξίας τους. 
Γενικά,  οποιανδήποτε θέση κι αν κατέχουν οι  επι‐
χειρήσεις  στο  «φωτεινό  ημισφαίριο»  πάντοτε  θα 
υπάρχει  ένας  τρόπος  αρωγής  από  την  Δημόσια 
Διοίκηση για να βελτιωθεί η θέση τους στον Χώρο 
της Επιχειρηματικής Αξίας. Όσον αφορά τις επιχει‐
ρήσεις του «σκοτεινού ημισφαιρίου» θα πρέπει να 
αναλαμβάνονται  πρωτοβουλίες  από  το  κράτος  ώ‐
στε  στην  καλύτερη  περίπτωση  να  αναστέλλεται  η 
λειτουργία τους αλλά όταν τούτο δεν είναι εφικτό 
τουλάχιστον  να μην  επηρεάζουν αρνητικά  τις  επι‐
χειρήσεις  του  φωτεινού  ημισφαιρίου,  την  ευημε‐
ρία της κοινωνίας και την στρατηγική του κράτους. 
Άρα με ένα μαθηματικά τεκμηριωμένο κανόνα απεικονίζεται μια γκάμα σημαντικών θεμάτων, από 
το  παραεμπόριο  των  αναξιοπαθούντων  οικονομικών  μεταναστών  έως  τις  πυρκαγιές  που  κατέ‐
στρεψαν  την  Πελοπόννησο∙  θέματα,  που  όπως  εικάζεται  από  δημοσιεύματα  των  μέσων 
ενημέρωσης, κρύβουν συγκεχυμένες δράσεις σκοτεινών επιχειρήσεων. 
Όμως, η επιτυχής αξιοποίηση αυτού του Συστήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων αν μη τι άλ‐

λο τουλάχιστον θα ωθήσει (κατ’ ουσίαν θα εξαναγκάσει) την Δημόσια Διοίκηση να καταρτίσει ένα 
στρατηγικό σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης με συγκεκριμένη κατεύθυνση και με ορίζοντα που να 
περιλαμβάνει  τουλάχιστον  τις 2  επόμενες  γενεές.  Και  τούτο,  διότι  μόνον  έτσι  οι  επί  μέρους  και 
βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα είναι πράγματι στοχευμένες και επιτυχημένες όποτε αποσκοπούν 
στην  μετατόπιση  ολόκληρων  σμηνών  επιχειρήσεων  στον  Χώρο  Επιχειρηματικής  Αξίας.  Κατά  μία 
άποψη αυτό αποτελεί και την υπέρτατη προσφορά του προτεινόμενου μοντέλου.  
Όλα αυτά,  και  ιδίως η επιβίωση του κράτους είναι προαπαιτούμενα και για την ύπαρξη των  ί‐

διων των επιχειρήσεων. Σχετικά πρόσφατο διδακτικό παράδειγμα είναι τα συμβάντα στην Ιωνία το 
1922, όπου το Ελληνικό Κράτος κατέρρευσε και δεν αντικαταστάθηκε από ένα ευνομούμενο Τουρ‐
κικό Κράτος για κάποιες εβδομάδες, σε τοπική κλίμακα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν όλες οι 
επιχειρήσεις είτε ήταν επικερδείς και ανταγωνιστικές είτε όχι. Αναγνωρίζοντας ότι όσα συνέβησαν 
εντάσσονταν στην στρατηγική της Τουρκίας δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, απλώς επιβεβαιώνει αυτό 
το συμπέρασμα.66 Στην δεκαετία που διανύουμε γινόμαστε μάρτυρες ενός παρόμοιου φαινομένου 
στην χώρα μας, σε μικρότερη κλίμακα και με ηπιότερη ένταση βέβαια. Συγκεκριμένα, η κατάρρευ‐
ση της αξιοπιστίας και η χαλάρωση των ηθικών κανόνων σε κάποιες νησίδες της Δημόσιας Διοίκη‐
σης, καθώς και η παράλληλη ελαστικοποίηση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών που εξέ‐
θρεψε  την φοροδιαφυγή,  τελικά  οδήγησε  εκατοντάδες  χιλιάδες  επιχειρήσεις  σε  λουκέτο  και  το 
ένα  τρίτο περίπου  του  εργατικού δυναμικού  της  χώρας στην ανεργία.67 Σημειώνεται,  ότι αυτή η 
«ελαστική φορολογική συνείδηση» είναι μέρος μιας γενικότερης υπαναχώρησης των πολιτών από 
τις  βασικές  πολιτικές  τους  υποχρεώσεις  (εκφραζόμενης  μέσω  κινημάτων  όπως  το  «κίνημα  δεν 
πληρώνω», «δεν υπακούω στους νόμους που δεν μου αρέσουν» κ.ο.κ.). 
Παράλληλα, η επιχείρηση δεν μπορεί να «αρμέγεται» από την Δημόσια Διοίκηση απερίσκεπτα ή 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα απώτερα αποτελέσματα τέτοιων ενεργειών.68 Πρέπει να φροντί‐
ζεται η σίτισή της (με λελογισμένη παροχή Δημόσιων και Κοινωνικών Κεφαλαίων και οπωσδήποτε 
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με τρόπο αποτελεσματικό) για να παράγει «γάλα» (φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.), 
και  άλλα  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  επιβίωσή  του  Κράτους  (συνεισφορά  στους  στρατηγικούς 
παράγοντες) και ιδιαίτερα του Κοινωνικού Κράτους (συνεισφορά στα Δημόσια Κεφάλαια). 
Με το προτεινόμενο μοντέλο αποδεικνύεται με μαθηματική διαύγεια και σαφήνεια ότι οι επιχει‐

ρήσεις που ρέπουν προς την φοροδιαφυγή σίγουρα πριονίζουν το κλαδί πάνω στο οποίο κάθονται. 
Και τούτο, διότι όταν το κράτος καταρρεύσει λόγω έλλειψης πόρων, ως απόρροια της δικής τους 
ελαστικής  φορολογικής  συνείδησης,  όλες  οι  επιχειρήσεις  θα  βάλουν  λουκέτο  (τα  γεγονότα  του 
2008 κατέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι καμιά επιχείρηση στον πλανήτη δεν είναι τόσο με‐
γάλη ώστε να  έχει ανοσία στην κατάρρευση).  Άρα η φοροδιαφυγή  ισοδυναμεί με «αυτοκτονία 
της επιχείρησης». Η εμπειρία έχει δείξει ότι η γνώση σώζει ζωές. Και αυτή ειδικά η γνώση, εκτιμά‐
ται ότι θα είναι ένα κτύπημα «μεγατόνων» στην σκέψη για φοροδιαφυγή ιδίως της επόμενης γε‐
νιάς  των επιχειρήσεων.69 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
Σταχυολογώντας συνοπτικά και εν συντομία τις ενέργειες δόμησης και τα οφέλη του προτεινόμε‐
νου Συστήματος Αξιολόγησης Επιχειρήσεων, αναφέρονται τα εξής: 
 

1)  Απαλείφθηκαν δυο επικίνδυνες παραδοχές, αυτή που υποστηρίζει ότι μια οικονομικά εύρωστη 
και κερδοφόρος επιχείρηση είναι αυτόματα ωφέλιμη στην κοινωνία και στο κράτος και την άλ‐
λη που υποθέτει ότι ασύμμετρα οικονομικά μοντέλα μπορεί να είναι ευσταθή γύρω από επίλε‐
κτα σημεία ισορροπίας. 

2)  Αποκαταστάθηκε η συμμετρία στις εξισώσεις του συστήματος αξιολόγησης, διότι δεν είναι μό‐
νον οι μέτοχοι της επιχείρησης που έχουν σημασία αλλά και ένα ολόκληρο πλέγμα από άλλες 
επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που έχουν οικονομικό πάρε−δώσε μαζί της και έτσι εξυ‐
φαίνονται σχέσεις αλληλεξάρτησης. Αυτές οι οντότητες βγήκαν από την αφάνεια και αποκατα‐
στάθηκαν ως ισότιμοι μέτοχοι συμφερόντων. 

3)  Καταδείχθηκε η αλληλεξάρτηση μεταξύ του Κράτους και της επιχείρησης∙ έτσι, φωτίζοντας μια 
θολή μέχρι τώρα πλευρά της πραγματικότητας, έγινε φανερό ότι η επιβίωση της εγχώριας επι‐
χειρηματικότητας (κρατικής και  ιδιωτικής) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιβίωση του 
κράτους και αντίστροφα. 

4)  Αναγνωρίστηκε στην επιχείρηση  το αναφαίρετο δικαίωμα να επιλέγει  τον  τρόπο λειτουργίας 
της,  να εφαρμόζει συμφέρουσες επιχειρηματικές δράσεις,  να υλοποιεί  ελπιδοφόρες δραστη‐
ριότητες και να διατηρεί το δικαίωμα να καρπούται από τα προκύπτοντα τυχόν οφέλη∙ όπως 
και να σχεδιάζει  τον φάκελο λειτουργίας μέσα στα πλαίσια του οποίου μπορεί να ελπίζει σε 
μια  σχετική  ευστάθεια.  Παράλληλα,  τέθηκαν  ασφαλιστικές  δικλείδες  για  την  αποτροπή  του 
σφετερισμού Δημοσίων και Κοινωνικών Κεφαλαίων. Ακόμη, καταδείχτηκε η ευθύνη που έχει η 
επιχείρηση στο παρόν και στο μέλλον  της  ζωής  των εργαζομένων  της,  των πελατών  της,  των 
προμηθευτών  της,  της κοινωνίας που  την φιλοξενεί  και  του κράτους που  την προστατεύει. 
Με μια φράση, η επιχείρηση μεταλλάχθηκε από κύτταρο της κοινωνίας του οικονομικίστικου 
ανθρώπου  (homo  economicus)  σε  κύτταρο  της  κοινωνίας  του  έμφρονος  ανθρώπου  (homo 
sapiens). 

5)  Ανυψώθηκε η  κοινωνία στο βάθρο που  της αξίζει,  αναλαμβάνοντας  τον ρόλο  του απώτερου 
μεριδιούχου συμφερόντων  (stakeholder) και κεντρικού συντονιστεί, σε ένα αέναο δούναι και 
λαβείν. Βέβαια, όχι άναρχα αλλά μέσω των μηχανισμών διακυβέρνησης. 

6)  Έθεσε στην διάθεση του κράτους και ειδικά της Δημόσιας Διοίκησης το εργαλείο που χρειάζε‐
ται για μια αμερόληπτη, δίκαιη και ευρυγώνια αξιολόγηση των επιχειρήσεων της επικράτειας, 
ώστε να μπορεί να επεμβαίνει και να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα στοχευμένα και α‐
ποτελεσματικά. Δηλαδή, να λαμβάνει μέτρα μετατόπισης του αποτυπώματος ολόκληρων σμη‐
νών επιχειρήσεων σε πιο δημιουργικές περιοχές του Χώρου Επιχειρηματικής Αξίας. 
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7)  Ακόμη, πιο συνταρακτική είναι η προκύπτουσα από την ανάλυση απαίτηση για ένα μακρόπνοο 
στρατηγικό  σχέδιο  για  την  αναδιοργάνωση  της  εγχώριας  οικονομίας,  εφαρμόζοντας  ρηξικέ‐
λευθες αλλαγές, επιλεγμένες από μια γκάμα δυνατοτήτων, που θα παρουσιαστούν μέσα από 
μια διαδικασία Ανασχεδιασμού της Επιχειρηματικής Διεργασίας (Business Process Reengineer‐
ing) σε επίπεδο χώρας. Ένα σχέδιο που θα καλύπτει τον χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον των ε‐
πόμενων δύο γενεών. Με το προτεινόμενο σύστημα η Δημόσια Διοίκηση αποκτά ένα εργαλείο 
με το οποίο μπορεί να κατευθύνει αποτελεσματικά την μελλοντική τροχιά της χώρας στον χώρο 
του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού γίγνεσθαι. Και τούτο γίνεται εφικτό διότι το Σύστημα Α‐
ξιολόγησης Επιχειρήσεων προσφέρει κρίσιμες πληροφορίες που δεν μπορούν να εξορυχθούν 
από τα υπάρχοντα συστήματα. 

8)  Παρασχέθηκαν τα απαραίτητα μέσα ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια στις σχέσεις κράτους 
και επιχειρήσεων και να αποκατασταθεί η αξιοκρατία (σε συνδυασμό με την αρετή). Δηλαδή, 
εμπλουτίζεται η φαρέτρα της διαφάνειας με όπλα μαθηματικής ακρίβειας για τον αγώνα της 
κατά  της διαφθοράς  των συνειδήσεων,  της διαπλοκής  των συμφερόντων  και  του ηθικού  ελ‐
λείμματος των μηχανισμών διοίκησης. 

9)  Δομήθηκε  ένα  νέο  Επιχειρηματικό  Σύστημα Ελέγχου που  ενσωματώνει  όλες  τις ως άνω βελ‐
τιώσεις και καταλήγει σε πρακτικά αποτελέσματα. Αναπόφευκτα, όμως, παραβιάστηκαν το σύ‐
νορα της καθιερωμένης επιστήμης που αντιλαμβάνεται την επιχείρηση μόνο στην οικονομική 
της διάσταση. Ακόμα συνέβαλε στον τρόπο πρόσθεσης ανόμοιων οντοτήτων όπως η εμπορική, 
η κοινωνική και η στρατηγική αξία μιας επιχείρησης χωρίς να παραβιάζεται το πλαίσιο της μα‐
θηματικής λογικής. Η λύση που εφαρμόστηκε αποτελεί και την κορωνίδα της καινοτομίας που 
εισάγει το προτεινόμενο σύστημα. 

Και  τέλος,  όπερ  και  το σπουδαιότερο,  αξιοποιήθηκε  η  ευκαιρία  να απελευθερωθούμε από  τα 
δεσμά της μιας διάστασης, ήτοι της οικονομικής, και να τριπλασιάσουμε τους ορίζοντές μας. Φωτί‐
ζοντας νέες διαστάσεις που συνθέτουν την Ολιστική Αξία μιας επιχείρησης, έγινε ορατή μια στε‐
ρεοσκοπική εικόνα της ύπαρξης και διευρύνθηκε λίγο ακόμη η νοητή χαραμάδα μέσα από την ο‐
ποία προσλαμβάνουμε την περιρρέουσα συμπαντική πραγματικότητα. 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι, 

Επειδή είχατε την καλοσύνη να μου αφιερώσετε: ένα σημαντικό μέρος του πολύτιμου χρόνου σας, 
την αξιοθαύμαστη υπομονή σας και την αμέριστη προσοχή σας, 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
 
                                                             

Εμμανουήλ Δ. Σκορδίλης         [emmanuel.skordilis@gmail.com] 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Επειδή, την πατρότητα ενός αποτελέσματος μπορούν να διεκδικούν πολλές διαφορετικές αιτίες. Λόγου 

χάριν, κάποιος βρίσκεται για πρώτη φορά σε μια πόλη και αντικρίζει την κεντρική λεωφόρο της πλημ‐
μυρισμένη. Μπορεί να υποθέσει ως πιθανή αιτία, είτε κάποιες πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές των 
προηγουμένων ημερών, ή την κατάρρευση ενός φράγματος του παρακείμενου ποταμού, ή την ρήξη του 
κεντρικού αγωγού παροχής ύδατος, κ.ο.κ. Την αλήθεια θα την μάθει από την ρεσεψιόν του ξενοδοχείου 
του αφού κάθε τέτοιο πιθανό γεγονός είναι μια εύλογη, θεμιτή και εν δυνάμει αιτία του παρατηρούμε‐
νου φαινομένου. 

2. (α)  Πολ Στάινχαρντ και Νιλ Τούροκ, Αέναο Σύμπαν. Τι υπήρχε πριν από την Μεγάλη Έκρηξη; 

  Εκδόσεις Αβγό (Ωκεανίδα), Αθήνα 2008, σ. 50−51. 
(β)  Μάικ Γκόλντσμιθ, Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και η Φούσκα του Σύμπαντος, Εκδόσεις Ερευνητές, 
  Αθήνα 2003, σ. 133. 

3. Ο καθηγητής Γενικής και Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστη‐
μών της Βορμς και έμπειρος αναλυτής, κ. Μαξ Ότε [Matthias (Max) Otte], παρακολουθεί από κοντά τις 
εξελίξεις στην διεθνή κεφαλαιαγορά και ως διαχειριστής του επενδυτικού ταμείου PI Global Value, τις 
καθημερινές διακυμάνσεις των επιτοκίων. Έχοντας συνεχή επαφή με τα διεθνή τεκταινόμενα, παρατη‐
ρεί: «Αυτή [η κρίση] προέρχεται από την τρόικα, που επιβάλλει λάθος μεταρρυθμίσεις, και από την Ελ‐
ληνική Κυβέρνηση που έσπασε με τους φόρους της την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, την με‐
σαία τάξη. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα πληρώνει και τις αμαρτίες της συνολικής οικονομικής πολιτικής της 
ευρωζώνης». [Ανταπόκριση από Βερολίνο Νίκου Χειλά, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 26 Οκτ. 2014, ένθετο «Πολιτικά», 
σ. Α16] 
[Στα συμφραζόμενα της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους με τον όρο τρόικα νοούνται τρεις θεσμοί: (1) η Ευ‐
ρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), (2) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και (3) το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ)]. 
Δεδομένου ότι η προαναφερθείσα βαριά φορολόγηση επιβλήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση μετά 
από απαίτηση της τρόικας, προκύπτει ότι και οι τρεις ως άνω παράγοντες διαιώνισης της οικονομικής 
κρίσης είναι εξωγενείς. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τις ευθύνες του τοπικού κοινωνικοπολιτικού συστήμα‐
τος για την πρωταρχική αιτία δημιουργίας της οικονομικής κρίσης∙ μιας κρίσης που τελικά μετεξελίχθη‐
κε σε κρίση κοινωνική, πολιτική και εθνική,  τραυματίζοντας ακόμη και τον πολιτισμό των Ελλήνων με 
αποτέλεσμα να χαθούν μεγάλα κεφάλαια Ήπιας Ισχύος  της χώρας [για την σημασία του όρου Ήπια Ι‐
σχύς βλέπε Σημ. 52]. 
Άλλο δημοσίευμα επισημαίνει: «… οι  τραγικές εξελίξεις  [στην Ελλάδα] μετά το 2009 οφείλονται απο‐
κλειστικά στη μακροοικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης. Δύο ήταν 
οι στόχοι αυτής της πολιτικής: η δραστική μείωση του χρέους (με μείωση δαπανών και αύξηση φόρων) 
για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των [κεφαλαι]αγορών και η δραστική εσωτερική υποτίμηση (μεί‐
ωση μισθών και τιμών) για να ανακτήσουμε την χαμένη ανταγωνιστικότητα. Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε 
το άλλο. Όπως παραδέχθηκε εκ των υστέρων η τρόικα, οι στόχοι ήταν αντικρουόμενοι και άρα η πολιτι‐
κή της δομικά εσφαλμένη. Αποτέλεσμα; Χρέος−ρεκόρ, ύφεση−ρεκόρ, ανεργία−ρεκόρ. Ελληνική τραγω‐
δία στα πρότυπα της αμερικανικής Μεγάλης Ύφεσης του Μεσοπολέμου». [Γιώργος Δουράκης, Αναπλη‐
ρωτής Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας του ΑΠΘ, Τα αίτια της κρίσης (και της τραγωδίας), «ΤΟ ΒΗΜΑ», 
9 Νοε. 2014, ένθετο «Ανάπτυξη», σ. Β3]. 
Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Η Επιτροπή 
Οικονομικών Υποθέσεων διεξάγει έλεγχο για το έργο της τρόικας στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην 
Ιρλανδία και στην Κύπρο ώστε να διερευνηθεί γιατί συνέβησαν τόσα λάθη και πως τόσες παραδοχές 
που θεωρούνταν ορθές προ τριών ετών αποδείχθηκαν απολύτως λανθασμένες. Ακόμη και υπό την μεί‐
ζονα επιρροή των κακών αυτών αποφάσεων οι χώρες της Ευρώπης…». [Martin Schulz, Καταστροφικός ο 
απολογισμός των ‘μάγων’ της λιτότητας, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 3 Νοε. 2013, ένθετο «Γνώμη», σ. Α6]. 

4. Σε μια σοβαρή μελέτη που αφορά την επιτυχία/αποτυχία των εθνών, αναφέρεται ότι: «Καθώς υπήρχαν 
μικρές διαφορές με βαρύνουσες συνέπειες,  η Βιομηχανική Επανάσταση έλαβε  χώρα στην Αγγλία και 
όχι για παράδειγμα στην Γαλλία. Στην συνέχεια, η Βιομηχανική Επανάσταση δημιούργησε για τα ευρω‐
παϊκά καθεστώτα μια εντελώς νέα κατάσταση και ένα διαφορετικό σύνολο προβλημάτων που, με την 
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σειρά τους, προκάλεσαν μια νέα σειρά συγκρούσεων, οι οποίες κορυφώθηκαν με την Γαλλική Επανά‐
σταση. Η  Γαλλική Επανάσταση ήταν άλλη μια κρίσιμη καμπή…..».  [Ντάρον Ατζέμογλου και Τζέιμς Ρό‐
μπινσον, Γιατί Αποτυγχάνουν τα Έθνη. Οι καταβολές της ισχύος, της ευημερίας και της φτώχιας, Εκδό‐
σεις Λιβάνη, Αθήνα 2013, σ. 131] 
Στην  ορολογία  των  συστημάτων  οι «βαρύνουσες  συνέπειες»  είναι  οι  διαταραχές  (disturbances)  στην 
κανονική λειτουργία που βιώνει ένα σύστημα ως αποτέλεσμα φαινομένων του περιβάλλοντος. Όταν το 
σύστημα  είναι  ευσταθές  (οι  ιστορικές  διεργασίες  που  σχετίζονται  με  την  ευστάθεια  περιγράφονται 
στην ως άνω μελέτη), αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα και εκτονώνονται βαθμιαία ενώ σε αντίθετη περί‐
πτωση η λειτουργία του συστήματος εκτροχιάζεται. Έτσι παρουσιάζεται η ανάγκη αντικατάστασής του 
με ένα νέο σύστημα που θεωρητικά θα έχει την απαιτούμενη ευστάθεια ώστε να διατηρεί μια τροχιά 
κανονικότητας μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι. Αυτή η διεργασία, δηλαδή η μετάβαση από το παλαιό στο 
νέο, σε κάποιες περιπτώσεις καταλήγει σε μια βίαιη προσαρμογή η οποία στα ιστορικά συστήματα ο‐
νομάζεται επανάσταση. 
Ωστόσο, από την σκοπιά της μαθηματικής ανάλυσης, δημιουργείται η απορία σε ποια τιμή μια «μικρή 
διαφορά» επιφέρει μια «βαρύνουσα συνέπεια» και ακόμη σε ποια τιμή αυτή δημιουργεί μια «κρίσιμη 
καμπή»; Προφανώς, η λύση αποτελεί αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.      

5. Με τις σημερινές εμπειρίες και γνώσεις, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι από την χαραυγή κιόλας της 
κοινωνικής οργάνωσης των ανθρώπων πρέπει να επινοήθηκαν κάποιοι κανόνες συμπεριφοράς που βο‐
ηθούσαν και προήγαγαν την αγαστή συνεργασία των μελλών της ομάδας (δηλαδή με την σημερινή ο‐
ρολογία την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των προσπαθειών επιβίωσης). Προφανώς, στις 
πρώιμες εκείνες εποχές αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς αποτελείτο από τους άγραφους εκείνους κα‐
νόνες που σε μετέπειτα στάδια εξέλιξης του πολιτισμού εκλεπτύνθηκαν και απετέλεσαν το αντικείμενο 
της «Ηθικής». Επειδή, η τήρηση των κανόνων αυτών ήταν (και σε κάποιο βαθμό ακόμη είναι) προαιρε‐
τική, η τιμωρία των παραβατών συνίστατο στην περιφρόνηση/απομόνωση  που δέχονταν από τους συ‐
νανθρώπους τους. Όταν δε αυξήθηκε αρκούντως η ποσότητα και η πολυπλοκότητα των γνώσεων του 
ανθρώπου για τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούσε, δημιουργήθηκε η ανάγκη οργάνωσης των ηθικών κα‐
νόνων σε επί μέρους κεφάλαια ανάλογα με  το  ζητούμενο.  Έτσι, αν  το  ζητούμενο είναι η  εξασφάλιση 
μιας καλύτερης θέσης στην μετά θάνατο ζωή (ήτοι «η σωτηρία της ψυχής») το κεφάλαιο που δομήθηκε 
από τους αντίστοιχους κανόνες αποτελεί την Θρησκευτική Ηθική∙ αν το ζητούμενο είναι η επίγεια αρ‐
μονική ζωή του ανθρώπου με τον άνθρωπο και την φύση το αντίστοιχο κεφάλαιο αποτελεί την Κοινωνι‐
κή Ηθική ήτοι τους κοινωνικούς κώδικες συμπεριφοράς. 
Ας σημειωθεί, ότι οι κανόνες του Κοινωνικού κύκλου ενίοτε εντάσσονταν στο πλαίσιο του Θρησκευτι‐
κού κύκλου για να αποκτήσουν μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι σύμφωνα με 
την αρχαία ελληνική θρησκεία κάθε ποταμός, λίμνη και θάλασσα λατρευόταν ως μια ξεχωριστή θεότη‐
τα (όπως οι Νύμφες προστάτιδες των υδάτων και οι Δρυάδες των δασών). Επομένως, ποιος ήταν αρκε‐
τά άθεος ή ανίερος για να μολύνει τα ύδατα ή να κάψει τα δάση; Στο γενικότερο πλαίσιο των θρησκευ‐
τικών δοξασιών εκείνης της εποχής, κυριολεκτικά ποιος ήταν τόσο βλάσφημος ώστε σκόπιμα να ρίχνει 
απόβλητα και λύματα στο πρόσωπο μιας θεότητας! Η Χριστιανική θρησκεία, κατά κάποιον τρόπο, συ‐
νέχισε αυτήν την παράδοση με των αγιασμό των υδάτων κατά την εορτή των Θεοφανείων. Αναπόφευ‐
κτα, διερωτάται κανείς μήπως, πριν από 25 αιώνες, αυτός ήταν ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος προ‐
στασίας του περιβάλλοντος και γενικότερα συμφιλίωσης του ανθρώπου με την φύση από το να εμπλα‐
κεί ένα πλήθος από Πόλεις−Κράτη εκείνης της εποχής σε αέναες και ατέρμονες διαπραγματεύσεις (ό‐
πως παρατηρούμε άναυδοι να συμβαίνει στην εποχή μας)! 
Όταν η κοινωνική οργάνωση έφτασε στο επίπεδο της κρατικής οντότητας, ένα μέρος των ηθικών κανό‐
νων πέρασε και στο σώμα των νόμων της πολιτείας που ονομάζεται Ποινικός Κώδικας και έτσι η τήρησή 
τους έγινε υποχρεωτική δεδομένου ότι η παραβίασή τους επισείει τις προβλεπόμενες ποινές (επιπρό‐
σθετα της περιφρόνησης του παραβάτη από τους συνανθρώπους του). Επειδή, κάποιοι (προφανώς λό‐
γω απερισκεψίας) κάνουν την παραδοχή ότι όλοι οι Ηθικοί Κανόνες περιλαμβάνονται στον Ποινικό Κώ‐
δικα καταλήγουν στο συμπέρασμα: «ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό», το οποίο δεν ισχύει και άρα η 
παραδοχή αυτή είναι λανθασμένη. Και τούτο διότι το σώμα των νόμων και το σώμα των ηθικών κανό‐
νων  πράγματι  επικαλύπτουν  κοινές  περιοχές  (όπως  οι  πράξεις  της  κλοπής,  της  ληστείας,  του φόνου, 
κ.ά.) αλλά ένα μέρος τους είναι τελείως ανεξάρτητο. Γενικά, η επικάλυψη παρουσιάζεται όταν οι πρά‐
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ξεις αφορούν διαπροσωπικές σχέσεις αλλά όχι στην περίπτωση πράξεων μεταξύ ανθρώπων και θεσμών 
(π.χ. η κλοπή μεταξύ προσώπων είναι μια αμαρτία παράνομη αλλά η φοροδιαφυγή είναι μια παρανο‐
μία που όχι μόνο δεν θεωρείται αμαρτία αλλά από κάποιους θεωρείται και μαγκιά). 
Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι υπάρχουν συμπεριφορές που είναι μεν νόμιμες αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 
είναι είτε ηθικές είτε ανήθικες.  Το αντίστροφο επίσης  ισχύει όπου συμπεριφορές  του ηθικού κώδικα 
μπορεί να είναι είτε νόμιμες είτε παράνομες (π.χ. η βεντέτα η οποία είναι ένας τιμωρητικός κώδικας για 
πράξεις που είτε προβλέπονται είτε δεν προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα). Αυτό το θέμα είναι μια 
πολύ σοβαρή υπόθεση που θα πρέπει κάποτε να ξεκαθαριστεί διότι η υπερίσχυση είτε του νομικού είτε 
του ηθικού πλαισίου κάποιες φορές είναι δυσδιάκριτη (υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων στην χώρα 
μας όπου η ετυμηγορία τον δικαστών ρητά αναφέρει ότι ο ηθικός κώδικας συμπεριφοράς τοπικών κοι‐
νωνιών υπερισχύει των νόμων του κράτους!). 
Επεκτείνοντας τις παραπάνω σκέψεις συμπεραίνεται ότι και στο πεδίο της Οικονομίας πρέπει να υπάρ‐
χει ένας κώδικας «δίκαιης συμπεριφοράς» που όμως δεν μπορεί να καλύπτεται ικανοποιητικά από το 
ισχύον νομικό πλαίσιο ενός μόνο κράτους. Πόσο μάλλον στην περίπτωση μιας παγκοσμιοποιημένης οι‐
κονομικής πρακτικής (παγκοσμιοποίηση της οικονομίας) όπου κανένα κράτος δρώντας μονομερώς δεν 
έχει την ισχύ να ταυτίσει τον οικονομικό νομικό κώδικα με τον αντίστοιχο ηθικό (της οικονομικής δεο‐
ντολογίας). Επιπρόσθετα, απαιτούνται ικανά αποθέματα διαλογικής προσπάθειας για να ξεκαθαρίσει τι 
είναι «δίκαιη συμπεριφορά» στον κώδικα της οικονομικής δεοντολογίας. Η ολοκλήρωση δε ενός τέτοι‐
ου εγχειρήματος,  προφανώς θα βασιστεί σε  κάποια «αξιώματα». Η δυσκολία δεν  έγκειται  τόσο στον 
προσδιορισμό των αξιωμάτων όσο στο γεγονός της καθολικής αποδοχής τους, διότι δεν υπάρχει ένας 
κοινός  οικουμενικός  κώδικας ηθικών  κανόνων αλλά  κάθε  κοινωνία  και  πολιτισμός  έχει  ένα  ιδιαίτερο 
κώδικα συμπεριφοράς όπου ενίοτε είναι και αντικρουόμενοι μεταξύ τους. 
Παρά τις ως άνω δυσκολίες, ένα αξίωμα στο οποίο θα μπορούσε να βασιστεί η οικονομική δεοντολογία 
είναι το εξής: «η ομάδα των ανθρώπων και γενικότερα η κοινωνία που παράγει μια ποσότητα πλούτου 
πρέπει να επωφελείται εξ αυτού του γεγονότος». Αυτός ο κανόνας της οικονομικής ηθικής δεν καλύπτε‐
ται πάντοτε από κάποιο κρατικό νομικό κώδικα και οπωσδήποτε αγνοείται από την παγκοσμιοποιημένη 
οικονομική πρακτική. 
Όπως επεξηγείται στην Σημ. 44, οι άνθρωποι παράγουν τον πλούτο και, σύμφωνα με την ισχύουσα πα‐
γκόσμια οργάνωση,  αυτοί συγκροτούν και ανήκουν σε μια συγκεκριμένη  κοινωνία. Όταν,  λοιπόν,  μια 
επιχείρηση μεταφέρει την έδρα της από την χώρα παραγωγής (όπου τα κέρδη π.χ. φορολογούνται με 
25%) σε ένα φορολογικό παράδεισο (όπου τα κέρδη π.χ. φορολογούνται με 10%) στην πραγματικότητα 
υφαρπάζεται ο πλούτος από την κοινωνία που τον δημιούργησε και αποδίδεται (εν μέρει) σε μια κοι‐
νωνία που δεν συμμετείχε στην δημιουργία του. Στην πράξη η επιχείρηση συμπράττει με μια κοινωνία 
(σε μια ανίερη συμμαχία), εναρμονίζοντας τις ενέργειές τους με σκοπό να καταληστεύσουν την κοινω‐
νία που παρήγαγε τον πλούτο. Και τούτο διότι αν η κοινωνία του φόρου 10% ήταν άξια να παράγει τον 
περί ου ο λόγος πλούτο, γιατί η επιχείρηση επέλεξε ως τόπο παραγωγής την κοινωνία του φόρου 25%;  
Αυτοί οι προβληματισμοί άρχισαν να εμφανίζονται και στον ημερήσιο τύπο: «Οι τρόποι είναι πολύ και 
κάποιοι νόμιμοι: μετανάστευση σε χώρες με χαμηλούς συντελεστές, εγκατάσταση κεφαλαίων σε φορο‐
λογικούς παραδείσους, λογαριασμοί σε εξωχώριες εταιρίες. Αλλά το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό. Να 
γιατί τα Panama Papers έβαλαν φωτιά στο παγκόσμιο σκηνικό». «Για μερικούς, ακόμη και η νόμιμη φο‐
ροαποφυγή, όπως η μεταφορά επιχειρηματικής έδρας σε χώρες με πιο φιλικό φορολογικό καθεστώς, 
είναι ανήθικη…» [Ειρήνη Μητροπούλου, Φαρισαϊσμός εις το όνομα της νομιμοφάνειας, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 10 

Απρ. 2016, σ. Α24−25] 
Όλα αυτά τα χρηματοοικονομικά τεχνάσματα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες οικονομικούς κανόνες 
και τις πρακτικές της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Ωστόσο, η ιστορία έχει κάνει πολλά πειράματα 
ανήθικης οικονομίας και όλα κατέληξαν σε βάθος χρόνου στην καταστροφή των αντίστοιχων εφαρμο‐
σθέντων συστημάτων  (ενδεικτικά μόνο αναφέρεται το φεουδαρχικό σύστημα σε όποιο βαθμό δουλο‐
παροικίας κι αν εδράζετο). Όπως δήλωσε και ο συνιδρυτής του Δικτύου Φορολογικής Δικαιοσύνης (Tax 
Justice Network−TJN): «Φοροδιαφυγή επικών διαστάσεων αυξάνει την ανισότητα, στραγγαλίζει την α‐
νάπτυξη και απειλεί την δημοκρατία στις κοινωνίες μας». [Τζον Κρίστενσεν, Αναζητούνται έως 32 τρισε‐
κατομμύρια Δολάρια, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 10 Απρ. 2016, σ. Α24 ] 



            www.aake.info          Εμμανουήλ Δ. Σκορδίλης       «Σύστημα Αξιολόγησης Επιχειρήσεων»      49 
 

                                                                                                                                                                                                                       

6. Ειρήνη Μητροπούλου, Πόσο πληρώνει στην εφορία το 0,7% των πάμπλουτων αμερικανών φορολογου‐
μένων, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 6 Ιαν. 2013, σ. Α18. 

7. Όπως συνάγεται από την Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης  (που σηματοδοτεί την κοινή προέλευση όλων 
των συστατικών του σύμπαντος) αλλά και από φαινόμενα της κβαντομηχανικής, στο σύμπαν δεν υπάρ‐
χουν υλικά ή άυλα στοιχεία που δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Ακόμη και δυσεξήγητες επικοινωνίες έ‐
χουν παρατηρηθεί μεταξύ συσχετισμένων σωματιδίων που τα χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις και μάλι‐
στα με ταχύτητες πολλαπλάσιες της ταχύτητας του φωτός κατά 1.500 φορές (σύμφωνα με πειράματα 
που διεξήχθησαν στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης). [Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου, Η Κοσμολο‐
γία της Νόησης, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2003, σ. 150]. Φαίνεται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών (μέσω 
ιδεατών διαύλων) μεταξύ μικροσωματιδίων (μικροπακέτων ενέργειας), ήτοι «ερωτευμένων» φωτονίων 
δεν υπόκεινται στον περιορισμό που επιβάλλει ως ανώτατο όριο την ταχύτητα του φωτός (για επικοι‐
νωνία μέσω ενεργειακών διαύλων). 
Επιπρόσθετα, το σύμπαν ολόκληρο μπορεί να θεωρηθεί ως μια τεράστια Μελανή Οπή με συγκεκριμένη 
«ακτίνα Schwarzschild»  όπως  καθορίζεται από  την μάζα  του,  σύμφωνα με  την πρόταση  του  καθ. Kip 
Thorne  του California  Institute of Technology  (Cal Tech).  [Ισααάκ Ασίμωφ, Καταστροφές, Εκδόσεις Κά‐

κτος, 1980, σ. 83−85].  Επομένως, με  τα σημερινά δεδομένα προκύπτει ότι  κάθε είδους ύπαρξη εντός 
των ορίων του σύμπαντος είναι πλήρως και απολύτως απομονωμένη από οποιαδήποτε «ύπαρξη» κείται 
εκτός των ορίων του σύμπαντος (για το αντίστροφο δεν μπορούμε να αποφανθούμε διότι είναι πέραν 
των ανθρώπινων δυνατοτήτων). 

8. Ο Ανασχεδιασμός της Επιχειρηματικής Διεργασίας (BPR) είναι μια στρατηγική επιχειρηματικής διαχείρι‐
σης που πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας 1990. Βασικά στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρή‐
σεις να ξανασκεφτούν πως λειτουργούν με απώτερο σκοπό να πετύχουν μια δραστική βελτίωση. Η δια‐
δικασία αυτή (BPR) επιδιώκει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε μια ριζοσπαστική αναδιάρθρωση (ή/και 
αναδιάταξη) του οργανισμού τους επικεντρώνοντας σε μια εκ των κάτω προς τα πάνω ανασχεδίαση του 
επιχειρηματικού και λειτουργικού τους μοντέλου  (κυρίως την επιχειρηματική τους Διεργασία). Ο Ανα‐
σχεδιασμός δίνει έμφαση σε μια ολιστική εστίαση στους επιχειρηματικούς στόχους και πως η Διεργα‐
σία  συνδέεται  με  αυτούς,  ενθαρρύνοντας  μια  εκτεταμένη  αναδημιουργία  των  διεργασιών  σε  πλήρη 
κλίμακα και όχι απλά σε μια σταδιακή βελτιστοποίηση των υποδιεργασιών (άρα δεν προκρίνει την ήπια 
προσαρμογή που προσπάθησαν να εφαρμόσουν σε επίπεδο χώρας κάποιες Ελληνικές Κυβερνήσεις κα‐
τά την μεταπολιτευτική περίοδο). Η μέθοδος BPR είναι επίσης γνωστή ως Ανασχεδίαση Επιχειρηματικής 
Διεργασίας  (Business  Process  Redesign),  Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός  (Business  Transformation) 
και Διαχείριση Αλλαγής της Επιχειρηματικής Διεργασίας  (Business Process Change Management). [Πε‐
ρισσότερα στον ιστότοπο: http://en.wikipedia.org/wiki/Business process reengineering] 

9. Φίλιπ Κότλερ, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ. Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Έλεγχος, 7th Έκδοση, Εκδό‐
σεις  Interbooks, Αθήνα 1994, σ. 739. 

10. Τα  τελευταία  χρόνια,  ο  ημερήσιος  τύπος  βρίθει  από  ιστορίες  «νεόπλουτων  στελεχών»  (golden  boys: 
χρυσοπληρωμένοι κανακάρηδες) οι οποίοι παρέβλεψαν τα πρώιμα μηνύματα των κεφαλαιαγορών, συ‐
νέχισαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα (business as usual) για να προστατεύσουν τις υπέρογκες απολα‐
βές τους, και έτσι υπερθέρμαναν το σύστημα πέραν του ορίου της ασφαλούς λειτουργίας (οδήγησαν το 
σύστημα  εκτός  του  φακέλου  λειτουργίας  του).  Το  αποτέλεσμα  ήταν  να  σκάση  στο  πρόσωπό  τους  η 
φούσκα της παγκόσμιας κτηματαγοράς το 2008, πληρώνοντας έτσι την αφροσύνη τους όχι μόνον επω‐
μιζόμενοι σοβαρές οικονομικές ζημιές αλλά κάποιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον νόμο και τις τιμωρίες 
που προβλέπει. Όπως η καθ. Elizabeth Warren,  της Νομικής Σχολής  του Χάρβαρντ,  Γερουσιαστής  και 
Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Εποπτείας  του  Κογκρέσου,  παρατήρησε:  «Αυτή  η  γενιά  των  Διευθυνόντων 
Συμβούλων της Γουώλ Στρητ θα μπορούσε να είναι αυτή που έχασε με τα λάθη της την εμπιστοσύνη 
της Αμερικής. Όταν θα γραφτεί η ιστορία της Μεγάλης Ύφεσης, θα ξεχωρίσουν ως οι μωροί χρηματολι‐
γούρηδες  (bonus babies)  που  ήσαν  τόσο  κοντόφθαλμοι ώστε  να  εκθέσουν  την  οικονομία  σε  κίνδυνο 
καθώς συμμετείχαν στην καταστροφή των εταιριών τους». [Andrew Ross Sorkin, Too Big to Fail, Penguin 
Books, New York, 2010, σ. 555]. Έτσι, κάποια ιδρύματα «προτάσσοντας την απληστία έναντι της υπευ‐
θυνότητας», όπως το έθεσε ο Γερουσιαστής Jim Bunning [ίδιο σ. 421], εξαπάτησαν τόσο τους πελάτες 
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τους όσο και τους μετόχους τους, αφού τελικά αυτές οι δύο ομάδες πλήρωσαν το λογαριασμό (και την 
απληστία τους). Αυτό το γεγονός αποδεικνύει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι η ρύθμιση του συστήματος, 
όταν εξαρτάται από ανθρώπινες αποφάσεις που πρέπει να εφαρμοστούν σε μια κρίσιμη στιγμή, είναι 
αναποτελεσματική. 
Τροφοδοτείται, λοιπόν, η υπόνοια ότι η Οικονομική Σχολή του Σικάγου στο μαθηματικό της μοντέλο α‐
πέτυχε να ποσοτικοποιήσει την ανθρώπινη απληστία και να θέσει τα εποικοδομητικά όριά της. Χαρα‐
κτηριστικό παράδειγμα για την κατανόηση της ανθρώπινης απληστίας είναι η περίπτωση του αμερικα‐
νού Bernard Madoff  ιδιοκτήτη  της  χρηματιστηριακής  εταιρίας Madoff  Investment  Securities  LLC,  ο  ο‐
ποίος καταδικάστηκε για εξαπάτηση των πελατών του σε ποινή φυλάκισης 150 ετών την οποία εκτίει 
από 12 Μαρτίου 2009 και πρόστιμο $17,179 δις. Κατά δήλωσή του, που έγινε την επομένη της καταδί‐
κης  του,  τα  περιουσιακά  του  στοιχεία  περιελάμβαναν  κοινή  περιουσία  με  την  σύζυγό  του  $126  εκ., 
συμμετοχή του στην ως άνω εταιρία ($700 εκ.), κατοχή μετοχών ($45 εκ.), μετρητά ($17 εκ.), συμμετοχή 
στην εταιρία BLM Air Charter ($12 εκ.), ένα γιοτ ($7 εκ.), κοσμήματα ($2,6 εκ.), έπιπλα και είδη τέχνης 
($9,9 εκ.), διαμέρισμα στο Μανχάταν ($7 εκ.), ακίνητη περιουσία: στο Montauk ($3 εκ.), στο Palm Beach 
($11 εκ.) και στην Γαλλία ($1 εκ.). Και δεν είναι ούτε ο μόνος ούτε ο πλουσιότερος. 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff] 
Η απληστία, βέβαια, δεν πρέπει να δαιμονοποιείται άκριτα διότι είναι το κύριο συστατικό της πρόνοιας 
για  επιβίωση  των  ζώντων οργανισμών. Ωστόσο,  όπως  και πολλά άλλα πράγματα στη  ζωή είναι θέμα 
δοσολογίας. Φερ’ ειπείν για τους ανθρώπους το σελήνιο, το οξυγόνο και άλλα στοιχεία σε μεγάλες πο‐
σότητες είναι θανάσιμα δηλητήρια ενώ η παντελής έλλειψή τους σκοτώνει∙ μόνο στην σωστή δόση εί‐
ναι  ζωογόνα. Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης της σωστής δοσολογίας της 
απληστίας ώστε να προστατευτούν άτομα  (να μην υπάρξουν θύματα και παράπλευρες απώλειες) και 
κοινωνίες (να μην διαρραγεί η συνοχή τους). Και τούτο με βάση την ρήση που αποδίδεται στον Κλεό‐
βουλο τον Ρόδιο: «παν μέτρο άριστον»∙ ήτοι όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο ή κατ’ ελευθέρα μετά‐
φραση σε όλα τα θέματα, μεταξύ δύο ακραίων καταστάσεων, υπάρχει ένα μέτρο (μία ποσότητα) που 
επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα (και άρα διασφαλίζει την ποιότητα). Με την σημείωση ότι αυτό το 
μέτρο δεν είναι κατ’ ανάγκη ούτε το αριθμητικό ούτε το γεωμετρικό μέσο δύο ακραίων καταστάσεων∙ 
έτσι απαιτείται επίπονη προσπάθεια και επαρκής διεισδυτικότητα για να προσδιοριστεί με ικανοποιη‐
τική ακρίβεια. 

11. «Στα δομημένα οικονομικά, ένα δομημένο προϊόν  [sic], επίσης γνωστό ως επένδυση συνδεδεμένη με 
την  [καφαλαι]αγορά,  είναι γενικά μια προσυσκευασμένη επενδυτική στρατηγική βασισμένη σε παρά‐
γωγα,  όπως….  δείκτες,  εμπορεύματα,  χρεόγραφα,  συναλλαγματικές  ισοτιμίες……».  Η  Επιτροπή Κεφα‐
λαιαγοράς  (Securities and Exchange Commission–SEC)  των ΗΠΑ με τον Κανονισμό 434  (που αφορά σε 
ορισμένες υποσχετικές), ορίζει τους δομημένους τίτλους ως: «αξιόγραφα των οποίων τα χαρακτηριστι‐
κά ρευστοποίησης εξαρτώνται από έναν ή περισσότερους δείκτες ή ενσωματώνουν μελλοντικές θέσεις 
ή δικαιώματα ή χρεόγραφα όπου η απόδοση της επένδυσης ενός επενδυτή και η υποχρέωση πληρωμής 
του εκδότη είναι συνδεδεμένη με, ή πολύ ευαίσθητη σε, αλλαγές της τιμής των συνδεδεμένων θέσεων, 
δεικτών, επιτοκίων ή ταμειακών ροών». Το Χρηματιστήριο Αξιών του Ειρηνικού (Pacific Stock Exchange) 
ορίζει  τα δομημένα προϊόντα ως «προϊόντα προκύπτοντα από ή βασιζόμενα σε ένα μόνο  τίτλο ή  τίτ‐
λους, ένα χαρτοφυλάκιο, κάποιο δείκτη, εμπόρευμα, χρεόγραφο ή/και συναλλαγματική ισοτιμία, μετα‐
ξύ άλλων» και περιλαμβάνουν «γραμμάτια συνδεδεμένα με ένα δείκτη ή μία καθαρή θέση, συναλλαγ‐
ματικές με όρους και έγγραφα που αποτελούνται γενικά από ένα συμβόλαιο για την αγορά αξιογράφων 
χρέους ή καθαρής θέσης σε μια καθορισμένη στιγμή». [http://en.wikipedia.org/wiki/Structured_ prod‐
uct]      
Αποκωδικοποιώντας τούς ως άνω ορισμούς και διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις, είναι εύκολο να κατα‐
λάβει κανείς ότι κατ’ ουσία συσκευάστηκαν ελπίδες, ρίσκα, προοπτικές, όνειρα, τζογαδόρικες συγκινή‐
σεις και επισφαλή χρέη, όλα σε ένα πρακτικό βαλιτσάκι και πωλήθηκαν ως προϊόντα που δεν τα παρή‐
γαγε  καμιά  «γραμμή  παραγωγής».  Στην  πραγματικότητα  πωλήθηκαν  ιδεατά  (φανταστικά)  προϊόντα 
που παρήχθησαν υπό τις συνθήκες μιας «πλασματικής οικονομίας». Όταν πολλά από τα όνειρα αυτά 
δεν επαληθεύτηκαν, ήλθε η ώρα της αλήθειας: κεφάλαια ενός μεγάλου αριθμού «επενδυτών» από την 
μια μεριά του τραπεζιού, συσσωρεύτηκαν στα χέρια μερικών από την άλλη μεριά του τραπεζιού (με την 
παρατήρηση ότι στην «οικογενειακή φωτογραφία» της στιγμής Τράπεζες απεικονίζονται σε αμφότερες 
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τις πλευρές του τραπεζιού, αφού κάποιες από αυτές με βουλιμία καταβρόχθιζαν το φαγητό που μαγεί‐
ρευαν με την πρακτική τους να αγοράζουν βουνά από υποθηκευμένα περιουσιακά στοιχεία η μια από 
την άλλη). [Σημ. 10, A.R. Sorkin, σ. 5]. 
Οπότε, ο κλήρος έπεσε στις κυβερνήσεις να επέμβουν και να σώσουν τις ασύνετες και παραπλανημένες 
Τράπεζες,  τα  Συνταξιοδοτικά  Ταμεία,  κ.λπ.,  τυπώνοντας  επίσημο  κρατικό  χρήμα  για  να  αντικαταστή‐
σουν το ιδεατό χρήμα των συναλλαγών της πλασματικής οικονομίας (στην Ευρώπη το αντίστοιχο πρό‐
γραμμα ονομάστηκε από την ΕΚΤ «ποσοτική χαλάρωση»). Αυτή η ενέργεια, καθώς και άλλα γεγονότα, 
επιβάρυναν το Δημόσιο Χρέος του πλανήτη, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 76% ή αθροιστικά κατά 
$25.000  δισεκατομμύρια  στο  διάστημα  2007−2014,  σύμφωνα  με  το  ΔΝΤ,  τo  Διεθνές  Ινστιτούτο 
McKinsey και την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements–BIS). Η εντύπω‐
ση που αποκομίζει κάποιος είναι ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις είτε δεν κατάλαβαν τι ακριβώς συνέ‐
βαινε ή δεν κατείχαν την τεχνολογία για να αντιδράσουν αποτελεσματικά. Οι πολίτες οι ίδιοι «βραχυ‐
κυκλώθηκαν» και είναι έκτοτε απασχολημένοι να βρουν το δρόμο τους στα τυφλά (Σημ. 46). 
Ακόμη και η Κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν διέθετε τα κατάλληλα εργαλεία, όπως προκύπτει από τα ακόλου‐
θα εδάφια που παραθέτει ένας από τους ανθρώπους που έζησαν λεπτό προς λεπτό τα τραυματικά γε‐
γονότα του 2008: «Ήτανε μια επικίνδυνη κίνηση να ανακοινώσει δημοσίως  [ο Υπουργός Οικονομικών 
των ΗΠΑ Henry Paulson] ότι η κυβέρνηση δεν διέθετε την εξουσιοδότηση που απαιτείτο για να εμποδί‐
σει μια μείζονα αποτυχία ―ένα  τέτοιο συναίσθημα μπορούσε  να υπονομεύσει  την  εμπιστοσύνη  των 
αγορών― αλλά επίσης γνώριζε ότι αυτό έπρεπε να ειπωθεί και για τον λόγο ότι η κατάσταση έχρηζε 
διόρθωσης». [Σημ. 10, A.R. Sorkin, σ. 178−179] 
«Η πικρή αλήθεια είναι ότι η Ουάσινγκτον τυπικά τείνει να μην αντιλαμβάνεται αρκετά από όσα πρέπει 
μέχρις ότου ξεσπάσει μια πραγματική κρίση. Τούτο εγείρει μια πιο εύστοχη απορία: Άπαξ και η κρίση 
είχε καταστεί αναπόφευκτη, η αντίδραση της κυβέρνησης την μετρίασε ή την χειροτέρεψε; Είναι βέβαιο 
ότι αν η κυβέρνηση είχε μείνει αμέτοχη και άπραγη καθώς οι χρηματοπιστωτικοί γίγαντες θα σχημάτι‐
ζαν ουρά να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης, το αποτέλεσμα θα ήταν η αγορά να βιώσει μια βιβλική κα‐
ταστροφή κατά πολύ χειρότερη από αυτήν που τελικά συνέβη. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί κανείς 
να αρνηθεί ότι κυβερνητικοί ιθύνοντες—περιλαμβανομένων των κκ. Paulson, Bernanke και Geithner—
συνέβαλλαν στην αναταραχή των αγορών μέσα από μια σειρά αποφάσεων που δεν χαρακτηρίζονταν 
από συνέπεια. Δηλαδή, ενώ προσέφεραν ένα δίκτυ ασφαλείας στην Bear Sterns και συγκράτησαν την 
πτώση  των Fannie Mae  και Freddie Mac  εντούτοις  άφησαν  την  Lehman Brothers  να  διολισθήσει  στο 
Κεφάλαιο 11  [πτωχευτική νομοθεσία αντίστοιχη  του ελληνικού Άρθρου 99]  για  να διασώσουν  την α‐
σφαλιστική εταιρία AIG αμέσως μετά. Ποιο ήταν το μοτίβο; Ποιοι ήταν οι κανόνες; Ως φαίνεται δεν υ‐
πήρχε κανένας κανόνας και όταν μεγάλωσε η σύγχυση των επενδυτών—οι οποίοι έμειναν με την απο‐
ρία αν κάποια συγκεκριμένη εταιρία θα διασώζετο, θα αφήνετο να πτωχεύσει ή ακόμη αν θα κρατικο‐
ποιείτο—προφανώς δεν  ήταν  έκπληξη που άρχισαν  να πανικοβάλλονται».  [ίδιο  σ. 538−539]. «…είναι 
επίσης  αλήθεια  ότι  η  ομοσπονδιακή  κυβέρνηση  [των ΗΠΑ]  στερείτο  ενός  καθιερωμένου συστήματος 
για να υποβοηθήσει μια επενδυτική τράπεζα που αντιμετώπιζε την αποτυχία». [ίδιο σ. 540] 
Ωστόσο μετά το μπουρίνι, όταν οι ομπρέλες έκλεισαν, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ προς τιμή της, υποχρέωσε 
τις κερδισμένες Τράπεζες να πληρώσουν πρόστιμα και να αποζημιώσουν κατά κάποιο τρόπο τους πολί‐
τες που υπέστησαν ζημιές. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ παρέπεμψε τις μεγαλύτερες Τράπεζες 
του πλανήτη στη δικαιοσύνη για τις ζημιές που προκάλεσαν, όπως την JP Morgan Chase, Bank of Amer‐
ica (ΒοΑ), Barclays, Deutsche Bank, κ.ά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτές οι τράπεζες δημιούργη‐
σαν και πώλησαν, εν γνώσει τους επισφαλή επενδυτικά προϊόντα (τοξικά στεγαστικά ενυπόθηκα αξιό‐
γραφα),  σε  άλλα  χρηματοοικονομικά  ιδρύματα  (μεταξύ  των  οποίων  οι  Κτηματικές  Τράπεζες  Freddie 
Mac και Fannie Mae, που τώρα βρίσκονται υπό την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στεγαστι‐
κών Χρηματοδοτήσεων− FHFA), συνολικού ύψους περίπου $200 δις (εκ των οποίων τα $57 δις συνδέο‐
νται με την BoA). Αυτές οι τιτλοποιημένες υποθήκες (securitized mortgages) έγιναν τοξικές από τις κα‐
τηγορούμενες Τράπεζες αφού περιείχαν «φέτες» από επισφαλείς υποθήκες δανείων («θαλασσοδάνει‐
α») για τις οποίες γνώριζαν πολύ καλά ότι οι δανειολήπτες ποτέ δεν θα είχαν την δυνατότητα να τα ε‐
ξοφλήσουν. Ειδικά, η δίκη της BoA άρχισε στις 21 Δεκ. 2011, και στις 20 Αυγ. 2014 η τράπεζα συμβιβά‐
στηκε σε ένα πρόστιμο $16,65 δις (από αυτά περίπου $9 δις θα δοθούν για την ικανοποίηση αξιώσεων 
της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, $1 δις θα μοιραστεί σε 6 Πολιτείες ―Καλιφόρνια, Ντελεγουέαρ, Ιλινόις, Κε‐
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ντάκι, Μέριλαντ  και  Νέα  Υόρκη―  για  την  ικανοποίηση  αστικών  αξιώσεων  και $7  δις  θα  δοθούν  για 
δράσεις «ανακούφισης καταναλωτών»). Αυτό είναι  το υψηλότερο ποσό συμβιβασμού μεταξύ της Κυ‐
βέρνησης των ΗΠΑ και μιας επιχείρησης, φέρνοντας τον συνολικό λογαριασμό αποζημιώσεων για την 
BoA κοντά στα $80 δις από την αρχή της κρίσης του 2008. Εκτός αυτού, το 2013 η JP Morgan συμβιβά‐
στηκε για $13 δις και τον Ιούλιο του 2014 η Citigroup για $7 δις. [http://online. wsj.com/articles] 
Όμως, ακόμη και σε αυτή την αξιόλογη περίπτωση, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της κυβέρνησης δεν αντέ‐
δρασαν προληπτικά αλλά κατασταλτικά. Όπως ο προαναφερθείς Bernanrd Madoff ανέφερε στον Γενικό 
Επιθεωρητή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Νέας Υόρκης κ. H. David Kotz, ο οποίος ερευνούσε πως 
οι Επιθεωρητές δεν είχαν εντοπίσει τις παρανομίες του: «θα με είχαν πιάσει από το 2003, αλλά οι αδέ‐
ξιοι Επιθεωρητές, όπως ο ‘Υπαστυνόμος Κολόμπο’, ποτέ δεν έκαναν τις σωστές ερωτήσεις. Αν είχαν ε‐
λέγξει το κεντρικό αποθετήριο των μετοχών θα ήταν εύκολο να δουν την κατάσταση». Μετά την σύλ‐
ληψη του Madoff, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δέχθηκε σφοδρή κριτική για έλλειψη σωστής κατάρτισης 
και προσήκουσας επιμέλειας, παρόλο που ήταν αποδέκτης καταγγελιών από τον κ. Harry Markopolos 
και άλλους επί μια δεκαετία. Ο κ. Kotz διαπίστωσε ότι από το 1992 είχαν διεξαχθεί με προχειρότητα έξι 
διερευνήσεις των δραστηριοτήτων του Madoff από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε με αναρμόδιους 
υπαλλήλους  είτε  αδιαφορώντας  για  τους  ισχυρισμούς  χρηματοπιστωτικών  εμπειρογνωμόνων  και  άλ‐
λων ειδικών που έκρουαν δυνατά τον κώδωνα του κινδύνου. [en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff] 
Αυτή  η  ιστορία  έχει  την  ανάλογή  της  στην  περίπτωση  διερεύνησης  της  ασφαλιστικής  εταιρίας  Α‐
ΣΠΙΣ−ΠΡΟΝΙΑ από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές. 

12. Αυτό αιτιολογείται από  το γεγονός ότι οι διακυμάνσεις  της ψυχολογίας  των αγορών χρονικά ακολου‐
θούν τις ταλαντώσεις του οικονομικού συστήματος. Η άκριτη, όμως, χρήση του όρου αφήνει ανοικτό το 
ενδεχόμενο να προηγείται μιας ταλάντωσης και άρα είναι το αίτιο, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι είναι το αι‐
τιατό. Ενίοτε ο όρος χρησιμοποιείται και για να δικαιολογηθεί το εύρος των ταλαντώσεων. Έτσι, για το 
ευρύ κοινό ο όρος αυτός φαντάζει ως Κολυμπήθρα του Σιλωάμ για να εξιλεωθούν οι αμαρτίες του συ‐
στήματος (οι ελλείψεις, οι κακοτεχνίες και οι ρωγμές του). Παράλληλα, εξαγνίζονται και όσοι αισθάνο‐
νται αδύναμοι να παλέψουν στα μαρμαρένια αλώνια του άπειρου και του απειροστού όπου βασιλεύει 
το απροσδιόριστο. Η ιστορία έχει δείξει ότι η τιθάσευση του απροσδιόριστου είναι ένας Ηράκλειος Ά‐
θλος αποκλειστικά για τους ακρίτες της επιστήμης που μπορούν να διαχειριστούν το σοκ και το δέος 
ταυτόχρονα. 

13. Όπως το έθεσε ο Νομπελίστας καθ. Χ. Κίσινγκερ του Χάρβαρντ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 

(1973−1977): «Οι οικονομικοί  διαχειριστές  [οι  ιθύνοντες]  της  παγκοσμιοποίησης  έχουν  ελάχιστες  ευ‐
καιρίες να εμπλακούν με τις πολιτικές διεργασίες της. Οι διαχειριστές [οι ιθύνοντες] των πολιτικών δι‐
εργασιών έχουν ελάχιστα κίνητρα να διακινδυνεύσουν την υποστήριξη στο εσωτερικό της χώρας τους 
προβλέποντας [λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για μελλοντικά] οικονομικά ή χρηματοδοτικά προβλή‐
ματα η πολυπλοκότητα των οποίων [ούτως ή άλλως] ξεπερνά την αντίληψη όλων πλην των ειδικών. Υπό 
αυτές  τις  συνθήκες,  η  πρόκληση  είναι  η  ίδια  η  Διακυβέρνηση».  [Χένρι  Κίσινγκερ,  Παγκόσμια  Τάξη, 
Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2014, σ. 516] 

14. «Πρόκειται  για  ένα  από  τα  δίκαια  κοινωνικά  μέτρα  που  προωθούνται  σήμερα  στην  Ευρώπη,  καθώς 
στοχεύει στην μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία και την παραγωγική επιχειρημα‐
τικότητα, όχι στις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γενικώς και αορίστως, αλλά σε εκείνες 
τις  πρακτικές  και  τα  χρηματοπιστωτικά προϊόντα που  είναι ακραιφνώς  κερδοσκοπικά  και  επικίνδυνα 
για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος», όπως το έθεσε η αντιπρόεδρος (2012) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια της σχετικής Έκθεσης για την θέσπιση του Φόρου Χρηματο‐
πιστωτικών Συναλλαγών. [Άννυ Ποδηματά, Δικαιότερος επιμερισμός των βαρών, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 21 Οκτ. 
2012, ένθετο «Ανάπτυξη», σ. 5] 

15. «Μια νέα επαναστατική τεχνική επιτρέπει να παρεμβαίνουμε στο γονιδίωμα περίπου όπως οι κοπτο‐
ραπτούδες. Πεδίον δόξης λαμπρό για την αντιμετώπιση ασθενειών….». 
[Ιωάννα Σουφλέρη, To edit or not to edit?, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 24 Ιαν. 2016, ένθετο «science», σ. 4|24] 

16. Naomi Klein,  Το Δόγμα  του Σοκ,  Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2010. Όπου αναφέρονται  λεπτομέρειες  των 
ιστορικών γεγονότων. 
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17. Η πλήρης φράση του Πρωταγόρα ήταν: «Πάντων χρημάτων μέτρον έστι άνθρωπος, των μεν όντων ως 
έστιν, των δε ουκ όντων ως ουκ εστίν». [Πλάτων, Κρατύλος, 385e]. Χρησιμοποίησε δε αυτήν την φράση 
με λίγο διαφορετικό νόημα και σε διαφορετική περίσταση. Ωστόσο, δηλώνοντας ότι όλα καθορίζονται 
από  τον  άνθρωπο,  ξεκίνησε  την  σπουδαιότερη  πολιτισμική  και  πολιτική  επανάσταση  εισάγοντας  την 
ανθρωπομετρική  ιδεολογία.  [Λεπτομερής ανάλυση του νοήματος της φράσης υπάρχει στον  ιστότοπο: 

http://epikourismos−sofistiki.blogspot.gr/]. 
Παρόλα αυτά, το γεγονός παραμένει ότι το αντικείμενο της φράσης είναι η λέξη χρήματα που σήμερα 
έχει την έννοια του μέσου των συναλλαγών  (νομίσματα). Τον καιρό του Πρωταγόρα «το χρήμα, όπως 

σημειώνει ο Γερμανός ελληνιστής W. Nestle  (1865−1959) είναι ένα πράγμα ώ χρήται τις, πράγμα που 
κάποιος το χρησιμοποιεί. Ένα πράγμα γίνεται χρήμα, αποκτά αξία δηλαδή, όταν κάποιος το χρησιμοποι‐
εί». [Wilhelm Nestle, Από τον Μύθο στον Λόγο, Εκδόσεις Γνώση]. «Επομένως, οι αξίες και οι ποιότητες 
δεν έχουν καμιά σημασία ερήμην του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι αυτός που δίνει υπόσταση σε αυ‐
τές…».  [Γιώργος  Κωστούλας,  Πάντων  Χρημάτων  μέτρον  άνθρωπος,  στην  «Capital.gr»,  20  Φεβ.  2008,  

http://www. capital.gr/news.aspid=453387] 
Έτσι, κατά τον Πρωταγόρα, ο άνθρωπος είναι αυτός που καθορίζει την αξία των διαφόρων πραγμάτων 
σύμφωνα με την χρησιμότητά τους (σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό ισχύει σε συνδυασμό και με την σπα‐
νιότητά τους). Επί παραδείγματι, τα βότσαλα (που βρίσκονται εν αφθονία στις κοίτες των ποταμών και 
στις παραλίες) δεν έχουν καμία αξία για τον άνθρωπο (ούτε χρήσιμα είναι ούτε σπάνια), έως ότου κά‐
ποιος αποφασίζει να τα χρησιμοποιήσει, π.χ. στην δόμηση του σπιτιού του∙ τότε τα βότσαλα αποκτούν 
αξία και τους επικολλάται μια τιμή. Ακόμη και ένα ευρώ μπορεί να αγοράσει προϊόντα «ίσης αξίας» για 
όσο διάστημα ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί∙ αν ο άνθρωπος βρει εναλλακτικές μεθόδους συναλλαγής 
(π.χ. bitcoins), η αξία του ευρώ θα είναι όσο η αξία του χαρτιού στο οποίο είναι τυπωμένο (δηλαδή πο‐
λύ κοντά στο μηδέν). Το συμπέρασμα είναι ότι κάθε πράγμα μη χρήσιμο στον άνθρωπο έχει μηδενική 
οικονομική αξία. Και αυτή η αλήθεια (όπως εξάλλου και κάθε άλλος νόμος του σύμπαντος) είναι εφαρ‐
μοστέα παντού άρα και στα οικονομικά συστήματα. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η «χρησιμότητα» έχει 
πολλές εκφάνσεις και άρα υπάρχουν «πράγματα» (υλικά και άυλα) που έχουν συναισθηματική, καλλι‐
τεχνική, πνευματική και άλλου είδους αξία.   
Κατ’ επέκταση δε της λογικής αυτής, είναι δικαιολογημένη η σκέψη ότι και η αξία των ανθρώπων των 
ίδιων  καθορίζεται  από  το  πόσο  χρήσιμοι  είναι  στους άλλους  ανθρώπους,  ήτοι  στην  οικογένειά  τους, 
στον φιλικό τους περίγυρο, στην κοινωνία που ζουν, στο έθνος που ανήκουν και γενικά στην ανθρωπό‐
τητα. Άρα με την επαναστατική  ιδέα της ανθρωπομετρικής  ιδεολογίας ο Πρωταγόρας προσέφερε μια 
πολιτιστική κλίμακα στον άνθρωπο να την ανέβει όχι με τα πόδια αλλά με τα έργα του και την εν γένει 
συμπεριφορά του, εξυψώνοντας παράλληλα όλη την ανθρωπότητα. 

18. Η παγκοσμιοποιημένη  οικονομία  λειτουργεί  μέσα  σε  μια  ανύπαρκτη «παγκοσμιοποιημένη  κοινωνία» 
και δεν μπορεί να ελεγχθεί από μια ανύπαρκτη «παγκοσμιοποιημένη κυβέρνηση». 
Όπως γράφει και ο καθ.  Χένρι Κίσιντζερ: «…οι πολιτικοί  και οικονομικοί οργανισμοί  του πλανήτη πα‐
ρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις [αντιθέσεις] μεταξύ τους. Το διεθνές οικονομικό σύστημα έχει κα‐
ταστεί παγκόσμιο, την ώρα που οι πολιτικές δομές του πλανήτη εξακολουθούν να βασίζονται στο εθνι‐
κό κράτος….. Η οικονομική παγκοσμιοποίηση επί της ουσίας αγνοεί τα εθνικά σύνορα. Η διεθνής πολι‐
τική συνεχίζει να δίνει έμφαση στην σημασία των συνόρων, ακόμα και όταν επιχειρεί να συμβιβάσει 
αντικρουόμενους εθνικούς στόχους». [Σημ. 13, σ. 515] 
Ο κ. A.R. Sorkin παρατηρεί εύστοχα: «Η Ουάσινγκτον ήταν τελείως απροετοίμαστη για αυτά τα παρά‐
πλευρα αποτελέσματα [ήτοι όσα συνέβησαν εκτός ΗΠΑ μετά την πτώχευση της Lehman Brothers και εξ 
αιτίας της], καθώς οι ιθύνοντες χάραξης της πολιτικής ως φαίνεται δεν έλαβαν υπόψη τους τον διεθνή 
αντίκτυπο των ενεργειών τους –μια αβλεψία που προσφέρει ένα δυνατό επιχείρημα για πιο αποτελε‐
σματικό συντονισμό των χρηματοοικονομικών ρυθμιστικών κανόνων σε παγκόσμιο επίπεδο». [Σημ. 10, 
σ. 540]    

19. Ακόμα και οι ΗΠΑ χρειάστηκαν την συνεργασία της Ρωσίας για να χειριστούν την Συριακή Κρίση∙ η Γερ‐
μανία με όλα της τα πλούτη εξαρτάται από το φυσικό αέριο της Ρωσίας∙ το «κοκτέιλ» των οικονομικών 
κυρώσεων της Δύσης και η κάθετη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, γίνεται ολοένα και πιο 
τοξικό για την Ρωσική οικονομία, όπου το 2014 το ρούβλι υποτιμήθηκε 40% έναντι του ευρώ και 60% 

http://epikourismos-sofistiki.blogspot.gr/
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έναντι του δολαρίου∙ η Κίνα χρειάζεται την Ελλάδα ως το πιο πλεονεκτικό λιμάνι εισόδου στην ΕΕ για 
την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού εμπορίου της∙ κ.ο.κ. 

20. Μία από τις λανθασμένες μεταρρυθμίσεις, που επέβαλε η τρόικα (βλέπε Σημ. 3), ήταν και η οριζόντια 
μείωση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Αυτό ήταν λάθος διότι παράλληλα 
δεν ελήφθησαν και όλα τα άλλα υποστηρικτικά μέτρα που απαιτούνται για την βελτίωση της ανταγωνι‐
στικότητας σε επίπεδο χώρας. Η αντίληψη ότι με την μείωση του εργατικού κόστους βελτιώνεται αυτό‐
ματα η ανταγωνιστικότητα είναι μάλλον απλοϊκή και μπορεί να την αντικρούσει κάποιος σε πολλά επί‐
πεδα: 
Σε πρώτο επίπεδο: επισημαίνοντας ότι η άποψη αυτή βασίζεται στην ανυπόστατη παραδοχή ότι η πα‐
ραγωγικότητα των εργαζομένων παραμένει η ίδια σε κάθε επίπεδο αποδοχών! Από παρατηρήσεις βα‐
σισμένες σε εμπειρίες από την βιομηχανία, προκύπτει ότι όταν μειώνονται οι αποδοχές των εργαζομέ‐
νων αυτόματα η παραγωγικότητά τους μειώνεται με μεγαλύτερο ρυθμό. Η αντίστροφη διαδικασία δεν 
προσφέρει μια αυτόματη διόρθωση∙ παράλληλα μέτρα πρέπει να ληφθούν, όπως ένα σύστημα χρημα‐
τικής  επιβράβευσης  (bonus),  εξειδίκευση  των  εργαζομένων  για  βελτίωση  των  δεξιοτήτων  τους  (skill 
level  improvement),  τεχνική εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού στην χρήση βελτιωμένων μεθόδων 
παραγωγής (expertise development), κ.ά. 
Σε δεύτερο επίπεδο: αναγνωρίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα περιγράφεται μαθηματικά από ένα σύ‐
στημα y εξισώσεων και x αγνώστων (ένας από τους πολλούς είναι και το εργατικό κόστος). Κατ’ αρχήν, 
για να υπάρξει έστω και μια λύση, η Δημόσια Διοίκηση πρέπει  να ορίσει  τέτοιους θεσμούς στην λει‐
τουργία της αγοράς ώστε το μέγεθος του x να μην υπερβαίνει το μέγεθος του y (δηλαδή y=x), διότι σε 
αντίθετη περίπτωση  (x>y)  δεν υπάρχει  καμία μαθηματική  λύση στο πρόβλημα  (βέβαια,  κάποια  λύση 
μπορεί να εφαρμοστεί αλλά μόνο με κριτήρια πολιτικά, κοινωνικά, κ.α.). Σε περίπτωση που έχουμε μια 
μόνο εξίσωση (y=1), οι τιμές των παραμέτρων x μπορούν να προσδιοριστούν μόνο αυθαίρετα, ενέργεια 
που μπορεί να γίνει (χωρίς να τιμωρηθεί η επιχείρηση από την αγορά), μόνο στην περίπτωση μονοπω‐
λίου. Επομένως, αν η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να θεσμοθετήσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού 
(ήτοι y=x) η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να βελτιωθεί. 
Σε τρίτο επίπεδο: κατανοώντας ότι η τιμή πώλησης συγκρίνεται για προϊόντα που έχουν παρόμοια χα‐
ρακτηριστικά ποιότητας, πολυτέλειας, ευχρηστίας, κ.α. Λόγου χάρη αν η κατοχή ενός προϊόντος φανε‐
ρώνει την ευμάρειας του ιδιοκτήτη, η ανταγωνιστική τιμή του δεν είναι η χαμηλότερη αλλά η υψηλότε‐
ρη της αγοράς. Όπως φαίνεται, η Mercedes δεν έχει θέση στόχο να γίνει ανταγωνιστική προς την FIAT 
(το ποιοτικό της επίπεδο είναι άλλης τάξης), ούτε η Rolex προς την Casio (το κοινωνικό της επίπεδο είναι 
άλλης τάξης), ούτε οι χειρουργοί της Αμερικής προς τους συναδέλφους τους της Ρουάντα (οι δεξιότητές 
τους είναι άλλης τάξης)! 
Σε τέταρτο επίπεδο: αντιλαμβανόμενοι ότι πολλές φορές η τιμή ενός προϊόντος καθορίζεται είτε προ‐
σωρινά είτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα από την γενικότερη στρατηγική του παραγωγού, τους στό‐
χους του για διείσδυση στην αγορά, τους τρόπους επιβολής της χρηστικότητάς του προϊόντος στους κα‐
ταναλωτές  (ποντάροντας στον δεύτερο όρο  του  νόμου «προσφοράς  και  ζήτησης»),  την μοναδικότητά 
του (ποντάροντας στον πρώτο όρο του νόμου «προσφοράς και ζήτησης»), κ.λπ. Σε όλες αυτές τις περι‐
πτώσεις η τιμή του προϊόντος είναι αποκομμένη από το κόστος παραγωγής. Έτσι, ο παραγωγός μπορεί 
να επιλέξει μια τιμή πώλησης κάτω του κόστος για να πετύχει τους προαναφερθέντες στόχους, δεχόμε‐
νος την προκύπτουσα ζημία ως επένδυση που θα φέρει μελλοντικά αυξημένα κέρδη πιθανότατα υψη‐
λότερα από τις ελεγχόμενες απώλειες. 
Εξ όλων αυτών συμπεραίνεται ότι η διαμόρφωση της τιμής ενός προϊόντος είναι μια πολυσύνθετη δια‐
δικασία η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις διασταυρώνεται με το κόστος παραγωγής και διάθεσης και 
σε άλλες ούτε διασταυρώνεται ούτε καν εφάπτεται.  Επίσης,  η βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας  των 
διαφόρων προϊόντων απαιτεί εξειδικευμένα μέτρα σε ορισμένους θύλακες της αγοράς και όχι οριζόντια 
μέτρα σε επίπεδο χώρας. Βέβαια, το κέρδος παραμένει ο συνδετικός κρίκος των εννοιών αυτών αφού 
προσδιορίζεται από την διαφορά της τιμής πώλησης και του κόστους παραγωγής και διάθεσης. 
Ωστόσο, ακόμη και όταν η τρόικα ανακάλυψε (μέσω της διαδικασίας δοκιμής και λάθους) ότι η οριζό‐
ντια μείωση που επέβαλλε στον κατώτατο μισθό για τον ιδιωτικό τομέα δεν απέδωσε την αναμενόμενη 
βελτίωση  της  εγχώριας  ανταγωνιστικότητας,  διέρρευσε  στα  ΜΜΕ  η  πληροφορία  ότι  προτείνουν  να 
μειωθεί περαιτέρω σε χαμηλότερα επίπεδα. Παρόλο που είναι κοινή λογική ότι η ισχυρογνωμοσύνη εί‐
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ναι πολύ κακός σύμβουλος, αυτοί επέμεναν σε αυτή την θέση αντί να εστιάσουν στην πραγματική λύση 
του προβλήματος (δηλαδή, αναγνωρίζοντας ότι η οριζόντια μείωση των μισθών δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη 
στην βελτίωση του εργατικού κόστους όσο π.χ. η αύξηση της παραγωγικότητας που είναι ευθύνη των 
εργοδοτών, με την σημείωση ότι εργοδότες είναι είτε ιδιώτες είτε το ίδιο το κράτος). [βλέπε Σημ. 65] 

21. Όποιος πλούτος φαίνεται ότι παράγεται από την κοινωνία, στην πραγματικότητα είναι πλούτος που πα‐
ρήχθη από την κοινωνία μέσω του μηχανισμού της επιχειρηματικότητας, συμβολικά δε απεικονίζεται 
κατά την θεωρία των συστημάτων, ως ένα τετράγωνο με τον τίτλο «Διεργασία». Αυτό προκύπτει από 
την έννοια που δόθηκε στον όρο «επιχειρηματικότητα» σε προηγούμενες Ενότητες  της παρούσης και 
στις συνοδευτικές Σημειώσεις (όπου ως επιχειρηματικότητα ορίζεται ο μηχανισμός παραγωγής πλούτου 
και η επιχείρηση εκλαμβάνεται να έχει στο οικονομικό γίγνεσθαι ένα ρόλο αντίστοιχο με αυτόν που έ‐
χουν τα κύτταρα στους έμβιους οργανισμούς).     

22. Ανάλυση της φράσης υπάρχει στον ιστότοπο: http://eleysis69.wordpress.com  

23. Ο Όμιλος ΑΣΠΙΣ−ΠΡΟΝΟΙΑ  (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Α.Ζ.,  ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.,  ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. και Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.), ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος της χώ‐
ρας∙ ήταν εξειδικευμένος σε ασφάλειες ζωής και περιουσίας, στην διαχείριση κεφαλαίων συνταξιοδοτι‐
κών προγραμμάτων και άλλων εναλλακτικών μορφών επενδύσεων. Όταν δεν κατέστη δυνατόν να κα‐
λύψει τα περιθώρια φερεγγυότητας, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) ανακάλεσε 
στις 18 Σεπτ. 2009  την άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου 
κατέφυγε σε κάποιες μη σύννομες πράξεις όπως απεφάνθη η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα γεγονότα που 
ακολούθησαν προσομοιάζουν με αυτά που δημιουργήθηκαν από την πτώχευση της Lealman Brothers, 
μολονότι σε μικρότερη κλίμακα και περιορισμένα κυρίως εντός Ελλάδος. 

24. Αυτοί που ζημιώθηκαν από την πτώχευση της ΑΣΠΙΣ−ΠΡΟΝΟΙΑ, μήνυσαν τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες του 
Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας αποζημίωση. Της υπόθεσης αυτής επιλήφθηκε το 1ο Τμήμα του Συμ‐

βουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). [λεπτομέρειες στον ιστότοπο: www.asfalisinet.gr] 

25. «Ιδιαίτερο κεφάλαιο θα ανοίξει…και για τα σκανδαλώδη δάνεια των Τραπεζών. Εκτός από τα φαινόμε‐
να των τραπεζών Proton, FBB, και Συνεταιριστική Ευβοίας, τα οποία ήταν από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα 
που  έχουν  ποτέ  διερευνηθεί…  [Οι  ιθύνοντες]  βρίσκονται  στα  ίχνη  σκανδάλου…  το  οποίο  αφορούσε 
Τράπεζα, με μεγάλη δημόσια συμμετοχή… πριν από το 2012,  έχουν εντοπιστεί… δάνεια τα οποία δη‐
μιούργησαν  στην  Τράπεζα  «τρύπα»  5  δις  ευρώ!  Διοικήσεις  όλων  των  Κυβερνήσεων  ελέγχονται  για 
σκανδαλώδη δανειοδότηση σε πρόσωπα… [οι ιθύνοντες] έχουν εντοπίσει ότι οι επιχειρήσεις αυτών των 
ανθρώπων είναι σε πολλές περιπτώσεις χρεοκοπημένες...». [Γιάννα Παπαδάκου, Τράπεζα» ελέγχου της 
φοροδιαφυγής, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 1 Φεβ. 2015, σ. Α31] 
Με  την  εφαρμογή  του προτεινόμενου σε αυτό  το πόνημα Συστήματος Αξιολόγησης Επιχειρήσεων  τέ‐
τοιες πρακτικές καταργούνται στην πράξη ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα (ipso facto). 

26. Καθ. του Χάρβαρντ επισημαίνει: «Στην Κίνα η νέα κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει πρωτοφανή επίπε‐
δα διαφθοράς και ανάρμοστου πλουτισμού κρατικών αξιωματούχων» [Lawrence Summers, Συνδυάζο‐
νται οι διαφορετικές στρατηγικές ανάπτυξης;, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 27  Ιαν. 2013,  ένθετο «Ανάπτυξη», σ. Β6]∙ 
άλλος αρθογράφος αναφέρει παρόμοια φαινόμενα στην Ευρώπη [Αλέξανδρος Καψύλης, Βόμβες διαφ‐
θοράς στο Παρίσι. Πρώην υπουργός με καταθέσεις στην Ελβετία, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 7 Απρ. 2013, ένθετο «Α‐
νάπτυξη», σ. Β11]∙ άλλος αρθογράφος φέρνει παραδείγματα από την Λατινική Αμερική [Ειρήνη Ψυχά‐
ρη,  Το  χαμένο  στοίχημα  της  Βραζιλιάνικης  Κεντροαριστεράς, «Η  διαφθορά ως  μέθοδος  διακυβέρνη‐

σης», «ΤΟ ΒΗΜΑ», 24 Απρ. 2016, σ. Α20−21]∙ είναι ατέλειωτος ο κατάλογος παρόμοιων άρθρων. Μέχρι 
που η όλη κατάσταση παρέκλινε σε τέτοιο βαθμό που ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας διοργάνωσε στο 
Λονδίνο,  στις 12 Μαΐου 2016,  Σύνοδο  Κορυφής  κατά  της  διαφθοράς  συγκεντρώνοντας  40  αρχηγούς 
κρατών. [Αλέξανδρος Καψύλης, Οι μίζες και τα λαδώματα κοστίζουν $2 τρισ. τον χρόνο. Πως η μάστιγα 
της διαφθοράς σκοτώνει την οικονομία και τη δημοκρατία, «ΤΟ ΒΗΜΑ», ένθετο «Ανάπτυξη», 15 Μαΐου 
2016, σ. Β13] 

27. Skott M. Cutlip, Allen H. Center, and Glen M. Broom, Effective Public Relations, 6th Edition, Prentice Hall 
Inc., New Jersey, 1985, p. 44. 
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28. Αναλύοντας  τις  δύο συνιστώσες  συμπεραίνεται  ότι  κατ’  ουσίαν  το  δημόσιο  συμφέρων  εξυπηρετείται 
καλύτερα από την δημιουργία πλούτου και το ίδιο ισχύει και για το ιδιωτικό συμφέρον. Επομένως, εάν 
το συμφέρον αμφοτέρων εξυπηρετείται από τον ίδιο στόχο, δεν είναι φανερό, εκ πρώτης όψεως, γιατί 
οι δύο αυτές συνιστώσες εκλαμβάνονται ότι είναι κάθετες μεταξύ τους. Ωστόσο, όταν η έρευνα εμβα‐
θύνει σε ένα πιο λεπτομερές επίπεδο, παρατηρείται ότι η επιδίωξη του ιδιωτικού συμφέροντος είναι η 
συσσώρευση του πλούτου, και ως εκ τούτου δημιουργείται μια τάση συγκέντρωσης ενός σημαντικού 
μέρους του στα χέρια μιας ολιγαρχίας. Αυτό εξηγεί και το φαινόμενο που περιγράφηκε στην Ενότητα 3. 
Όμως, σε αυτό το βαθύτερο επίπεδο ανάλυσης, παρατηρείται ότι το συμφέρον της κοινωνίας εξυπηρε‐
τείται καλύτερα με την όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική κατανομή του (ανά την επικράτεια), ως 
επίσης και την κάθετη διάχυσή του προς όλες στις κοινωνικές τάξεις (μέσω των μηχανισμών «ανακατα‐
νομής πλούτου» που εφαρμόζονται με διαφορετικό βαθμό επιτυχίας από τις δημοκρατικές κοινωνίες). 
Η ανάγκη κατανομής του πλούτου πηγάζει από το γεγονός ότι ο πρωταρχικός στόχος της κοινωνίας εί‐
ναι η διασφάλιση «ευστάθειας», η οποία είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να επιτευχθούν ταυ‐
τόχρονα τρεις στόχοι:  (α) βελτιστοποίηση της παραγωγής πλούτου,  (β) προστασία του προαναφερθέ‐
ντος ιδιωτικού συμφέροντος και (γ) διαιώνιση της κοινωνίας μέσω της κοινωνικής συνοχής. Σε μια τέ‐
τοια  περίπτωση,  ένα  ευσταθές  αποτέλεσμα  ικανοποιεί  τα  συμφέροντα  όλων,  σε  μια  κατάσταση  λει‐
τουργίας όπου όλοι βγαίνουν κερδισμένοι (win−win situation), ενώ κάθε κοινωνικός εταίρος αναγνωρί‐
ζει και αποδέχεται το δικαίωμα των άλλων εταίρων να συμμετέχουν σε μια δίκαιη κατανομή του παρα‐
χθέντος πλούτου (μια κατανομή πλούτου που να διασφαλίζει την ευστάθεια του κοινωνικού συστήμα‐
τος, ώστε γενικότερα να επικρατεί σε ικανοποιητικό βαθμό κοινωνική ειρήνη). 
Στην περίπτωση όπου οι δύο αυτές συνιστώσες είναι παράλληλες, είναι δύσκολο να υπολογιστεί η κα‐
τάσταση της ευσταθούς λειτουργίας (ήτοι το σημείο ισορροπίας), αφού μια ποσοτική αλλαγή στην συ‐
νιστώσα  του  δημοσίου  συμφέροντος  δεν  επηρεάζει  το  διάνυσμα  της  επιχειρηματικότητας αναλογικά 
αλλά με ένα πιο σύνθετο  τρόπο  (μια μαθηματικά αυστηρή απόδειξη επίκειται). Αντίθετα,  εάν οι δύο 
συνιστώσες είναι κάθετες, οι δύο ακραίες καταστάσεις οριοθετούν την περιοχή όπου μπορεί να εντο‐
πιστεί το σημείο ευστάθειας και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ιδιότητα των «ίσων ευκαιριών». 
Ωστόσο, στην μια ακραία κατάσταση όπου το ιδιωτικό συμφέρον μονοπωλεί την πρόσβαση στον παρα‐
χθέντα πλούτο,  κοινωνία και κράτος δεν μπορούν να συντηρηθούν, οπότε νόμος και τάξη παύουν να 
λειτουργούν δεόντως και ο λαός αισθάνεται καταπιεσμένος (και άρα έχει κάθε δικαιολογία να επανα‐
στατήσει)∙  στην άλλη ακραία  κατάσταση  όπου  το  δημόσιο  συμφέρον  μονοπωλεί  την  πρόσβαση στον 
παραχθέντα πλούτο, η κινητήριος δύναμη της επιχειρηματικότητας εκμηδενίζεται, βαθμιαία το κοινω‐
νικό συμφέρον ξεθωριάζει οπότε το κρατικό συμφέρον επικρατεί σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής 
οργάνωσης. Αναπόφευκτα, το Κράτος μετακινείται από την θέση του «θεσμικού εταίρου» σε αυτή του 
απόλυτου κυρίαρχου. Αυτό ακριβώς είναι το πείραμα που έλαβε χώρα στην Ανατολική Ευρώπη και άλ‐
λα μέρη του κόσμου, στην διάρκεια του 20ου Αιώνα, το οποίο απέδειξε την αδυναμία αυτού του μοντέ‐
λου να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο ως επίσης και την αποτυχία του να αποφύγει το 
σημείο οικονομικής αποτελμάτωσης (stagnation point) [Σημ. 4, σ. 168, όπου αιτιολογείται η κατάσταση 
στην ΕΣΣΔ με σημείο καμπής το 1970]. Παρά ταύτα το ερώτημα παραμένει εάν και κατά πόσον και υπό 
ποιες  συνθήκες  ένα  σύστημα  laissez−faire  (ήτοι  ο  νεοφιλελευθερισμός)  έχει  την  ικανότητα  να  κατα‐
πραΰνει τον πόνο μιας κοινωνίας που καταδυναστευόταν από το Κράτος. Η αναζήτηση μιας εν δυνάμει 
απάντησης είναι το θέμα της παρούσας εργασίας. 

29. Με αυτή την συλλογιστική προκύπτει ότι ο A. Page (με την φράση που αναφέρθηκε στο κείμενο), κατ’ 
ουσία περιγράφει πολύ παραστατικά το γεγονός ότι το επιχειρηματικό συμφέρον είναι το άθροισμα της 
συνιστώσας  του  ιδιωτικού  και  της  συνιστώσας  του  δημοσίου  συμφέροντος,  ήτοι 

pie PPB


 ,  όπου 

stsop PPP


   (Σχ. 10). Αυτή η μαθηματική σχέση αξίζει να ονομαστεί «Νόμος του Page» προς τιμή του 

στοχαστή ο οποίος πρώτος παρατήρησε τον ενεργό ρόλο του δημοσίου συμφέροντος στην ίδια την ύ‐
παρξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας γενικά (σε μαθηματικούς όρους εισήγαγε την συ‐
νιστώσα 

pP

 στην εξίσωση). Στο σύστημα που εισήγαγε ο Karl Marx  0iP


 που συνεπάγεται ότι 

pe PB


 , 

όπου αυτή η μαθηματική σχέση περιγράφει την κατάσταση της Κρατικής Κυριαρχίας και αντίστοιχα στο 
σύστημα του Milton Friedman στην ακραία του εκδοχή  0stP


 που συνεπάγεται ότι 

soie PPB


 , όπου αυ‐

τή  η  μαθηματική  σχέση  περιγράφει  την  κατάσταση  της  Κυριαρχίας  των  Χρηματαγορών  (μηδενική  ή 
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σχεδόν μηδενική παρέμβαση από το Κράτος). Και  τούτο, διότι  το κέντρο αποφάσεων και προστασίας 
του κοινωνικού συμφέροντος  (

soP

) εδράζεται στο κράτος που όμως εξοστρακίστηκε από την εξίσωση, 

ενώ το κέντρο αποφάσεων του ιδιωτικού συμφέροντος (
iP

) εδράζεται στις Χρηματαγορές που είναι μέ‐

ρος αυτής της συνιστώσας. 
Όπως συμπεραίνεται από το Σχ. 10, το μέγεθος της γωνίας β καθορίζει την αναλογία των συμφερόντων 
και κατ’ επέκταση την κατανομή των ευθυνών και των ωφελημάτων στους τρεις θεσμούς. Συνακόλου‐
θα σε κάποια συγκεκριμένη τιμή αυτής της γωνίας επιτυγχάνεται η ευστάθεια (το θέμα του προσδιορι‐
σμού αυτής της συγκεκριμένης τιμής εκκρεμεί αλλά σίγουρα δεν μπορεί να βρεθεί σε καμία από τις δύο 
προαναφερθείσες ακραίες καταστάσεις). Σε κάθε περίπτωση για να προσδιοριστεί σε ποια τιμή της γω‐
νίας β το σύστημα θα είναι ευσταθές, πρέπει πρώτα να επινοηθεί μια μέθοδος μέτρησης εκείνου του 
μεριδίου  των  επιχειρηματικών Εκροών που διατίθεται προς  ικανοποίηση  των συμφερόντων  τόσο  της 
κοινωνίας όσο και του Κράτους. Μια τέτοια μέθοδος παρατίθεται στις Ενότητες 8.2 και 8.3 της παρού‐
σας εργασίας. 

30. Ο «Αέρας» (Goodwill) είναι η κεφαλαιοποιημένη αξία της υποτιθέμενης «υπερβάλλουσας δύναμης δη‐
μιουργίας κέρδους» μιας επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες ή τις α‐
ποκλειστικές τεχνολογίες, την τεχνογνωσία (know−how), κ.λπ. [Paul A. Samuelson, Economics, An Intro‐

ductory Analysis, 7th Edition, McGraw−Hill Book Company, New York, 1967,  σ. 83]. Ο «Αέρας»  επίσης 
περιλαμβάνει και άλλες ασώματες ακινητοποιήσεις, όπως: την επωνυμία της εταιρείας (την «μάρκα»), 
την σταθερή πελατειακή βάση, τις καλές πελατειακές σχέσεις, τις καλές εργασιακές σχέσεις, κ.ά. Ο λο‐
γαριασμός του «Αέρα»  εν μέρει απεικονίζεται στην μερίδα των περιουσιακών στοιχείων  του  Ισολογι‐
σμού της επιχείρησης. 

  [www.investopedia.com/terms/g/ goodwill.asp] 
Όλα αυτά τα συστατικά του «Αέρα» καθώς και αρκετά άλλα (που δεν καταχωρούνται στα λογιστικά βι‐
βλία) έχουν κατηγοριοποιηθεί και ομαδοποιηθεί στο Σχ. 12. Λογιστικά ο «Αέρας» είναι η διαφορά της 
τιμής εξαγοράς μιας επιχείρησης και της καθαρής της αξίας. Επομένως, η αξία του «Αέρα» μπορεί να 
υπολογιστεί επ’ ακριβώς μόνον όταν η επιχείρηση θα αποτελέσει αντικείμενο αγοροπωλησίας και μά‐
λιστα η τιμή του είναι στιγμιαία. Ο υπολογισμός της με κάθε άλλη μέθοδο καταλήγει σε μια υποτιθέμε‐
νη αξία (virtual value). 

31. «Λέω αυτήν την ιστορία για να επεξηγήσω την αλήθεια αυτής της ρήσης που άκουσα πολύ καιρό πριν 
στον στρατό:  Τα σχέδια  είναι  ένα  τίποτα αλλά ο σχεδιασμός  είναι  το παν.  Υπάρχει  μια πολύ μεγάλη 
διάκριση  διότι  όταν  προγραμματίζετε  την  αντιμετώπιση  μιας  κρισιμότητας  (του  απροσδόκητου)  θα 
πρέπει να ξεκινάτε με αυτό: ο ίδιος ο ορισμός της κρισιμότητας είναι ότι είναι απροσδόκητη, επομένως 
δεν θα συμβεί όπως τη σχεδιάζετε». [Από ομιλία στο Συνέδριο Εφέδρων Διοικητών Εθνικής Άμυνας, 14 
Νοε. 1957: Public Papers of  the President of USA, Dwight D. Eisenhower, 1957, National Archives and 
Records Service, Government Printing Office, σ. 818] 

32. Πολλά μοντέλα είναι διαθέσιμα σε μια σειρά βιβλίων καθώς επίσης και σε ιστότοπους, όπως π.χ.: 
http//en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_value, και http//en.wikipedia.org/wiki/Business_valuation 

33. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 23 Δεκ. 2012, ένθετο «Ανάπτυξη», σ. Β17|29 

34. Η εικόνα της επιχείρησης στο κοινωνικό πεδίο έχει απασχολήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ωστόσο, η 
εντύπωση που δίνεται είναι ότι οι μελέτες αυτές εστιάζονται σε μια αμοιβαία διαδραστικότητα, όπου η 
κοινωνική  ευθύνη  της  επιχείρησης  διερευνάται  σε  συνδυασμό  με  το  μάρκετινγκ.  [Philip  Kotler  and 
Nancy  Lee, Corporate  Social Responsibility, Doing  the Most Good  for Your Company and  Your Cause, 
John Wiley & Sons, New Jersey, 2005] 
Προφανώς το θέμα δεν έχει εξαντληθεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο κρίνοντας και από το γεγονός ότι απα‐
ντά με μια ποικιλία όρων, όπως: Εταιρική Υπηκοότητα, Εταιρική Φιλανθρωπία, Εταιρική Κοινωνική Ευ‐
θύνη,  Κοινωνική Ευθύνη, Παγκόσμια Υπηκοότητα,  Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη,  κ.λπ. Ακόμα και 
για τον ορισμό του θέματος έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις. Κατά τον καθ. Κότλερ, η Κοινωνική 
Ευθύνη ορίζεται σε εννοιολογικό επίπεδο ως «Μια δέσμευση βελτίωσης της κοινοτικής ευημερίας μέσα 
από διακριτικές επιχειρηματικές πρακτικές και συνεισφορές επιχειρηματικών πόρων». Ενώ κατά το Δι‐
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εθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) Κοινωνική Ευθύνη ορίζεται σε ε‐
πίπεδο πρακτικής ως «Η συνεχής δέσμευση της επιχείρησης για ηθική συμπεριφορά και συμβολή σε 
μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του εργατικού δυ‐
ναμικού και των οικογενειών τους όσο και των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα». Σε 
αυτούς τους ορισμούς (όπου αμφότεροι περιλαμβάνουν τον όρο «δέσμευση»), υπολανθάνει η ενεργός 
συμμετοχή και δράση της επιχείρησης και επομένως η «κατευθυνόμενη φιλανθρωπία». Και σε αυτό το 
σημείο βρίσκεται η ειδοποιός διαφορά της παρούσας έρευνας διότι μελετά και ποσοτικοποιεί την συ‐
νεισφορά της επιχειρηματικής Διεργασίας στην κοινωνία, μέσα στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση, α‐
νεξάρτητα από κατευθυνόμενες αποφάσεις της διοίκησης. Θα μπορούσε δε να λεχθεί ότι είναι μια υ‐
ποσυνείδητη συνεισφορά της επιχείρησης! Ή ίσως πιο εύστοχα προσομοιάζει με μια αυτόματη λειτουρ‐
γία (όπως οι κτύποι της καρδιάς των ζώντων οργανισμών). 
Ο καθ. Κότλερ μελετώντας την εξέλιξη του «Μάρκετινγκ» παρατήρησε: «Τα τελευταία 60 έτη, το μάρκε‐

τινγκ έχει μετακινηθεί από μια προϊοντο−κεντρική θέση (Μάρκετινγκ 1.0), σε μια πελατο−κεντρική θέ‐
ση (Μάρκετινγκ 2.0). Σήμερα βλέπουμε το μάρκετινγκ να μετασχηματίζεται για άλλη μια φορά ανταπο‐
κρινόμενο στην νέα δυναμική του περιβάλλοντος. Βλέπουμε επιχειρήσεις να διευρύνουν  την εστίασή 
τους από τα προϊόντα στους καταναλωτές και τώρα σε ανθρωπιστικά θέματα. Μάρκετινγκ 3.0 είναι το 
στάδιο  κατά  το  οποίο  οι  επιχειρήσεις  μετατοπίζονται  από  την  πελατο−κεντρικότητα  στην  ανθρω‐
πο−κεντρικότητα και όπου η κερδοφορία αντισταθμίζεται από την εταιρική ευθύνη». [P. Kotler, H. Kar‐
tajaya and  I. Setiawan, Marketing 3.0, From Product  to Customers  to  the Human Spirit,  John Wiley & 
Sons, New Jersey, 2010]  
Αντιπαραβάλλοντας τον όρο του καθ. Κότλερ «ανθρωπο−κεντρικότητα» με τον όρο «ανθρωπομετρική 
ιδεολογία» που έχει προσδοθεί στην ρήση του Πρωταγόρα (Σημ. 17), πάνω στην οποία δομήθηκε η ανά 
χείρας εργασία, θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει ότι ο καθ. Κότλερ είχε προβλέψει κατά κάποιον 
τρόπο την ανά χείρας εξέλιξη του θεωρητικού υπόβαθρου της επιχειρηματικότητας και την μετατόπιση 
του σημείου εστίασης της συνεισφοράς της. 

35. Το  τραπεζικό  σύστημα  ή  οι  χρηματαγορές  γενικά,  ενδεχομένως  θα  ήταν  πρόθυμες  να  δανείσουν  με 
προνομιακούς όρους επιχειρήσεις με σεβαστή Κοινωνική ή/και Στρατηγική Αξία. Και τούτο με το σκε‐
πτικό ότι η Δημόσια Διοίκηση δεν θα άφηνε να χαθεί μια επιχείρηση με μεγάλη Κοινωνική και Στρατη‐
γική Αξία σε κάποια δύσκολη καμπή της ιστορίας της. Μια τέτοια πρακτική μειώνει το ρίσκο των δανει‐
στών και των επενδυτών και άρα αυξάνει την Εμπορική Αξία της επιχείρησης. Βέβαια, υπό την προϋπό‐
θεση ότι η επιχείρηση λειτουργεί σε μια χώρα που κυβερνάται από ένα σοβαρό, συνεπές, αξιόπιστο και 
σταθερό  πολιτικό  σύστημα,  χαρακτηριζόμενο  από  στρατηγική  λογική.  Αφού,  όμως,  το  προτεινόμενο 
σύστημα δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστό και εφαρμοσμένο, είναι κατανοητό γιατί δεν υπάρχουν πα‐
ραδείγματα που να υποστηρίζουν αυτή την θέση. Παρόλα αυτά ορισμένες κυβερνήσεις έχουν εφαρμό‐
σει ανάλογες δράσεις είτε από διαίσθηση είτε ίσως καθοδηγούμενες από ένα παρόμοιο και μη ευρέως 
γνωστό σύστημα λήψης αποφάσεων όπως στο ιστορικό παράδειγμα που ακολουθεί χωρίς ονόματα ώ‐
στε να απαλειφθούν τυχόν συνειρμοί. 
Ακόμη και χωρίς το παρόν σύστημα αξιολόγησης των επιχειρήσεων, η εταιρία Χ είχε μεγάλη αξία για τις 
ΗΠΑ. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο σύστημα υπήρχε τότε θα βοηθούσε να υπολογιστεί με μα‐
θηματικούς όρους όχι το εάν αλλά το κατά πόσο υψηλή ήταν η πραγματική Κοινωνική και Στρατηγική 
Αξίας της. 
Ωστόσο, πριν από κάποιες δεκαετίας βρέθηκε σε μια δυσχερή οικονομική θέση. Σε εκείνη την χρονική 
στιγμή, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ πήρε μια θαρραλέα απόφαση να την χρηματοδοτήσει με ένα δάνειο εκα‐
τοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και με ορίζοντα αποπληρωμής ορισμένα έτη. Η εταιρία Χ χειρίστηκε 
με την προσήκωσα προσοχή τα εσωτερικά της θέματα (κοινώς έβαλε τάξη στα του οίκου της μέσα από 
μια διαδικασία επανασχεδίασης της αποστολής,  των στόχων και της στρατηγικής της, ήτοι μέσω ενός 
Ανασχεδιασμού της Επιχειρηματικής Διεργασίας  (Business Process Reengineering), παρόλο που εκείνη 
την εποχή αυτή η διαδικασία δεν είχε ακόμη μελετηθεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο).  Έτσι, η εταιρεία ει‐
σήλθε σε τροχιά ανάπτυξης και αποπλήρωσε τις υποχρεώσεις της προς την Κυβέρνηση πολύ πριν από 
την προθεσμία αποπληρωμής του δανείου. 
Το ενδιαφέρον σημείο αυτής της ιστορίας (προβληματισμός και απορία συνάμα) είναι τούτο: Γιατί ένας 
μη χρηματοπιστωτικός φορέας, όπως είναι η Κυβέρνηση των ΗΠΑ, αποφάσισε να παίξει αυτόν ειδικά 
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τον ρόλο στην προκειμένη περίπτωση; Μπορούμε να φανταστούμε διάφορους λόγους που να δικαιο‐
λογούν μια τέτοια απόφαση αλλά αν τους καταγράψουμε σε ένα κατάλογο και θελήσουμε να του βά‐
λουμε ένα τίτλο, εκτιμάται ότι αυτός θα είναι «Κοινωνική και Στρατηγική Αξία της εταιρίας Χ»∙ και τούτο 
παρόλο που το παρόν προτεινόμενο σύστημα (το οποίο αν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί τότε θα κα‐
τέληγε  στην  ίδια  ακριβώς  απόφαση),  αναπτύχθηκε  σε  νοηματικό  και  μαθηματικό  επίπεδο  δεκαετίες 
αργότερα. 
Το συμπέρασμα είναι ότι αν υπήρχε το προτεινόμενο σύστημα, με δεδομένη την σοβαρότητα, την φε‐
ρεγγυότητα και την συνέπεια της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, οι χρηματαγορές θα ήταν σίγουρες για την α‐
ρωγή της σε κάθε είδους εξέλιξη των γεγονότων και άρα δεν θα είχαν κανένα ενδοιασμό να χρηματο‐
δοτήσουν την εταιρία Χ με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους, προτού χρειαστεί να παρέμβει η Κυβέρνηση σε 
ρόλο τραπεζίτη. 
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Ελλάδα, για τους ίδιους λόγους, όπου η Κυβέρνηση εγγυάται τα δά‐
νεια που παίρνουν από το χρηματοπιστωτικό σύστημα οι ΔΕΚΟ, αυξάνοντας με αυτήν  την  τακτική  το 
Κρατικό Χρέος. Με τη εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος δεν θα χρειαζότανε η Ελληνική Κυβέρ‐
νηση να επωμίζεται αυτήν ειδικά την επιβάρυνση. 
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κοινωνική και στρατηγική αξία μιας επιχείρησης δεν είναι τόσο 
ξεκάθαρη όσο στην περίπτωση της εταιρίας Χ. Ένα τέτοιο παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν υ‐
πέδειξε πώς οι αγορές έμειναν με την απορία γιατί η Κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να αφήσει την 
επενδυτική τράπεζα Lehman Brothers να καταποντιστεί και αμέσως μετά να σώσει την ασφαλιστική ε‐
ταιρία AIG. Δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιος μπούσουλας για αυτές τις αποφάσεις [Σημ. 10, A.R. Sorkin, 
σ. 540]. Με ένα σύστημα αξιολόγησης των επιχειρήσεων σαν το προτεινόμενο σε αυτό το πόνημα οι ι‐
θύνοντες θα γνώριζαν με σχετική ακρίβεια αν έπρεπε να διασωθούν και οι δύο εταιρίες ή καμία. Ως ε‐
πίσης αν έπρεπε να διασωθεί η μία, ποια από τις δύο; 

36. «Το  μόνο  αξιόπιστο  σχέδιο  στην  Ελλάδα  σήμερα  είναι  το  μνημόνιο  (Memorandum  of  Understand‐
ing−MOU),  που  έχει  μετρήσιμους  στόχους  και  χρονοδιάγραμμα».  [απόσπασμα από  δημόσια  δήλωση 
του Υπουργού Οικονομικών, Ιωάννη Στουρνάρα, Νοε. 2013] 

37.  «…. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν υποκαθιστά την δική μας μείζονα εθνική ευθύνη να εφαρμόσουμε 
ένα ευρύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη, που θα περιλαμβάνει τις πολιτικές που διευκο‐
λύνουν  την  μετάβαση  σε  ένα  νέο  παραγωγικό  πρότυπο  διατηρήσιμης  ανάπτυξης».  [απόσπασμα  από 
την ομιλία του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος,  Γεωργίου Προβόπουλου, στην 80η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, 25 Φεβ. 2013] 

38. «Ο  τόπος  σήμερα,  το πιστεύω και  το  επαναλαμβάνω με  κάθε  ευκαιρία,  έχει  ανάγκη από  ένα  εθνικό 
σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο απαιτεί την συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών αλλά και των παρα‐
γωγικών δυνάμεων. Η έξοδος από την κρίση, η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και η προοπτι‐
κή τής ανάπτυξης στη βάση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου αποτελούν καθοριστικούς στόχους για 
την επιβίωση της χώρας μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις συνθήκες ενός παγκόσμιου ανταγωνιστι‐
κού περιβάλλοντος. Είναι όλα αυτά ζητήματα πολύ σημαντικά για το άμεσο μέλλον, που ακόμη δεν έ‐
χουν αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και μας αφορούν όλους ανεξαιρέτως ως κοινωνία». [Μιχάλης Σάλ‐
λας, Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς (μία από τις 4 συστημικές τράπεζες της Ελλάδος), «ΤΟ ΒΗΜΑ», 
28 Δεκ. 2014] 

39. Σημειώνεται ότι η προβαλλόμενη μετάλλαξη που υποστηρίζει την μετάβαση της Ελληνικής Οικονομίας 
από ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην κατανάλωση σε ένα μοντέλο βασισμένο στην παραγωγή, 
δεν  οδηγεί  νομοτελειακά  σε  ένα  βιώσιμο  αποτέλεσμα.  Αυτό  που  πράγματι  πρέπει  να  γίνει  είναι:  σε 
πρώτο πλάνο να αλλαχθεί το μίγμα παραγωγής—κατανάλωσης (ευνοώντας την πρώτη) και σε δεύτερο 
πλάνο να αποφασιστεί σε ποιο επίπεδο τεχνολογίας ή/και ποιότητας θα πρέπει να εστιαστεί η παρα‐
γωγή. Διότι αν η παραγωγή βασίζεται σε διαδεδομένες τεχνολογίες και χαμηλή ποιότητα η τοπική επι‐
χειρηματικότητα  θα  πρέπει  να  ανταγωνιστεί  με  μεροκάματα  Ανατολικής  Ευρώπης  και  Νότιας  Ασίας, 
ενώ αν η παραγωγή εστιάσει στην προηγμένη τεχνολογία, στην καινοτομία και στην υψηλή ποιότητα θα 
έχει να ανταγωνιστεί με μεροκάματα Βόρειας Ευρώπης και Αμερικής. Έτσι στοιχειοθετείται πόσο σοβα‐
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ρές είναι αυτές οι αποφάσεις αφού έχουν άμεση επίπτωση στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων αλλά 
και όλης της κοινωνίας γενικότερα. 
Προς επίρρωση αυτής της άποψης (που είναι απαύγασμα τεσσαροκονταετούς βιομηχανικής εμπειρίας), 
παρατίθενται τα συμπεράσματα πρόσφατης σχετικής μελέτης, όπως δημοσιεύτηκαν από την E&T: «Η 
καινοτομία και η τεχνολογία και οι δυνατότητες που αυτές προσφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη εί‐
ναι το θέμα συγκριτικής μελέτης της Deutsche Bank που πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του Πα‐
νεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης και εξέτασε τις συνθήκες που επικρατούν σε Ελλάδα, Ιρλανδία 
και Πορτογαλία. Η τράπεζα καταλήγει στην άποψη πώς πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην πραγματοποίη‐
ση επενδύσεων που αφορούν στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας και, επίσης, να δοθούν 
κίνητρα  για  την  λειτουργία  εταιριών  υψηλής  τεχνολογίας».  [www.etonline.gr,  NEWSLETTER  Μάι‐

ος−Ιούνιος 2014] 
Στην απορία εάν η Ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί να στοχεύσει σε προϊόντα προηγμένης τεχνολο‐
γίας έχει απαντηθεί θετικά στην πράξη παρόλο που το αποτέλεσμα δεν έχει εμπεδωθεί από την Ελληνι‐
κή κοινωνία. Σε μια δημοσιευθείσα δημοσκόπηση, η ελπίδα που εναποθέτουν οι πολίτες στην επιχει‐
ρηματικότητα  υψηλής  τεχνολογίας  υπολείπεται  κατά  πολύ  από  άλλους  κλάδους  όπως  η  γεωργία,  ο 
τουρισμός, κ.α.  [«ΤΟ ΒΗΜΑ», 7 Σεπ. 2014]. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική αφού όπως 
ανακοινώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου 2014 από την κυβερνητική αρχή που χρηματοδοτεί δράσεις υψη‐
λής  τεχνολογίας,  στην  χώρα μας δραστηριοποιούνται περίπου 10.000  τέτοιου είδους εταιρίες που  το 

2013 συνεισέφεραν το 4%  του ΑΕΠ. Δεν θα ήταν υπερβολή να στοχεύσουμε στην επόμενη 25−ετία η 
συνεισφορά αυτή να φτάσει ακόμη και το 40% του ΑΕΠ, με την προϋπόθεση ότι θα καταρτιστεί και θα 
εφαρμοστεί το κατάλληλο στρατηγικό σχέδιο. 
Σε αυτό το σημείο περαιτέρω αναφορές δεν θα πρόσθεταν κάτι σημαντικό στο θέμα της αναγκαιότητας 
κατάστρωσης  ενός  Στρατηγικού  Σχεδίου αναδιάρθρωσης  του  ελληνικού οικονομικού μοντέλου,  δεδο‐
μένου ότι ένα τόσο εκτεταμένο και απαιτητικό θέμα αξίζει ειδικής μεταχείρισης. Λόγω της σπουδαιότη‐
τας του θέματος, θα ήταν σκόπιμο και χρήσιμο κάποιος αρμόδιος φορέας να οργανώσει την διεξαγωγή 
ενός  ειδικού συνεδρίου αφιερωμένου  εξ ολοκλήρου στον στρατηγικό σχεδιασμό αναδιάρθρωσης  της 
εγχώριας οικονομίας, όπου θα μπορούσαν να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους όσοι έχουν τεκμηριω‐
μένη άποψη επί του θέματος και για το τι μέλλει γενέσθαι.  

40. Ένας Ανασχεδιασμός της Επιχειρηματικής Διεργασίας (Business Process Reengineering−BPR) σε επίπεδο 
χώρας θα μπορούσε να δομηθεί σε τέσσερα στάδια ως εξής: 
Σε πρώτο στάδιο: Καθορισμός της αποστολής (mission) που πρέπει να εκπληρώσει η χώρα ως κομβικό 

σταυροδρόμι τριών ηπείρων και απλωμένη κατ’ ελάχιστον σε ένα χρονικό ορίζοντα 2−3 γενεών (60−100 
ετών). Και τούτο, μέσα σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, αναπροσανατολισμού των 
στρατηγικών συμμαχιών (π.χ. NATO), ανασχηματισμού των πολιτικών συνασπισμών (π.χ. Κοινοπολιτεία 
Ανεξάρτητων  Κρατών–ΚΑΚ),  ενοποίησης  κρατών  (π.χ.  Ευρωπαϊκή  Ένωση–ΕΕ),  και  διαμόρφωσης  μιας 
νέας παγκόσμιας τάξης (world order). Ως απόρροια θα καθοριστεί το όραμα (vision), ήτοι πως θα είναι 
η καθημερινότητα στην χώρα 22ο Αιώνα. Στα επόμενα στάδια θα χαρτογραφηθεί η πορεία της υλοποί‐
ησης του.  
Σε δεύτερο στάδιο: Καθορισμός των στρατηγικών στόχων (goals) σε θέματα που άπτονται της Αμυντι‐
κής  Ισχύος,  της Οικονομικής  Ισχύος και της Ήπιας  Ισχύος∙ διάνοιξη δρόμων και κατάστρωση γεφυρών 
που  να οδηγούν σε οικονομική ανάταξη  κι ανάπτυξη,  εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση  των πολιτών∙ 
καθορισμός  επιπέδου  του  κοινωνικού  κράτους  και  των  δομών  της  δημόσιας  διοίκησης  (π.χ.  επίπεδο 
Άμυνας, Ασφάλειας, Διακυβέρνησης, κ.λπ.). 
Σε τρίτο στάδιο: Καθορισμός αναγκών των πολιτών, κατάστρωση τακτικών στόχων (objectives) και χαρ‐
τογράφηση δράσεων (actions, tasks) για την επίτευξή τους. 
Σε  τέταρτο  στάδιο:  Εγκαθίδρυση  μηχανισμών  παρακολούθησης  και  ελέγχου  (monitoring  and 
controlling) υλοποίησης καθώς και μεθόδους εφαρμογής διορθωτικών δράσεων, με στόχο την συνεχή 
προσαρμογή στις  εκάστοτε  διαμορφωθείσες  διεθνείς  καταστάσεις  κατά  τρόπο που ούτε η αποστολή 
της χώρας να αλλάζει ούτε οι στόχοι να χάνονται πίσω από τον ορίζοντα των γεγονότων (ήτοι να χάνε‐
ται η ιχνηλάτηση της υλοποίησής τους). 
Ενδελεχής ανάλυση,  δέουσα προσοχή  και  προσήκωσα  επιμέλεια  (due diligence)  απαιτείται  στο  τρίτο 
στάδιο, από την επιτυχία του οποίου εξαρτάται η επίτευξη όλου του στρατηγικού σχεδίου. 
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41. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο όμιλος EUROBANK EFG∙ στην Ελλάδα είναι μια από τις τέσσερεις συστη‐
μικές τράπεζες και διαθέτει περισσότερα από 500 υποκαταστήματα. Ο Όμιλος διατηρεί στρατηγική θέ‐
ση στο δίκτυο εμπορικών τραπεζικών εργασιών στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία και στην Σερβία και δι‐
ακρίνεται στην διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο και το Λουξεμβούργο. 
Παρόλο που αρκετές Ελληνικές επιχειρήσεις δημοσιεύουν την Κοινωνική τους Ευθύνη, η EUROBANK εί‐
ναι μία από τις ελάχιστες επιχειρήσεις που δημοσιοποιούν το Κοινωνικό τους Προϊόν και την ποσοτικο‐
ποίηση της κοινωνικής συνεισφορά τους. [Ετήσια Έκθεση: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφορία», 
Eurobank EFG, 2007, σ. 31. (www.eurobank.gr/online/home)] 

42. Τούτο  εξηγείται  από  το  γεγονός  ότι  οι  ίδιες  οι  επιχειρήσεις  είναι  πρόθυμες  να προβάλουν  τα θετικά 
τους στοιχεία όπως το Κοινωνικό Προϊόν, αλλά δεν έχουν καμία διάθεση να προβάλλουν τα αρνητικά 
τους στοιχεία όπως το «υποπροϊόν» της εταιρικής τους διεργασίας. 

43. Λόγου χάριν, η πετρελαϊκή εταιρία BP ήταν υπεύθυνη για την διαρροή μεγάλης ποσότητας αργού πε‐
τρελαίου στον κόλπο του Μεξικού το 2010. Η οικολογική καταστροφή που προκάλεσε ήταν τεράστια, 
ρυπαίνοντας μεγάλα τμήματα του Κόλπου, θανατώνοντας την ενάλια ζωή και προξενώντας σημαντικές 
ζημιές στις επιχειρήσεις των παρακείμενων περιοχών. Το αποτέλεσμα ήταν το Αμερικανικό Δημόσιο να 
δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για να περισώσει ότι ήταν δυνατόν και να απαλύνει την οικονομι‐
κή ζημιά των πληγέντων περιοχών της Φλόριντας, Λουϊζιάνας, Τέξας, κ.α. Η BP υπέγραψε το 2012 μια 
συμφωνία διακανονισμού ύψους $4,25 δις για την αποζημίωση ατόμων και επιχειρήσεων που υπέστη‐
σαν ζημίες. Η BP ήλθε σε διακανονισμό με το Αμερικανικό Δημόσιο και στο σκέλος των ποινικών ευθυ‐
νών, συμφωνώντας να καταβάλει $4,5 δις σε πρόστιμα. Λαμβάνοντας υπόψη και μια δίκη που εκκρεμεί 
για μια ποινή ύψους $18 δις για παράβαση του νόμου περί Καθαρών Υδάτων, η BP έχει προβλέψει ένα 
συνολικό  ποσό  $43  δις  για  να  καλύψει  όλες  τις  εις  βάρος  της  αξιώσεις.  [www.reuters.com/article/ 
2014/12/8/uscourtbp] 
Ωστόσο, κατά τον υπολογισμό του Καθαρού Κοινωνικού Προϊόντος (ΚΚΠ), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
το σύνολο των σχετικών δαπανών του Αμερικανικού Δημοσίου καθώς και η οικονομική ζημιά των πα‐
ρακείμενων πληθυσμών συν όποιες άλλες  κοινωνικές  ζημιές αφαιρουμένων  των προστίμων. Όσον α‐
φορά, όμως, μακροχρόνιες βλάβες που προξενήθηκαν στο περιβάλλον είναι θέμα της στρατηγικής διά‐
στασης και αντιμετωπίζεται στην Ενότητα 8.3. 

44. Κατ’ ουσία, οι εργαλειομηχανές, ο εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, τα κτίρια, οι υποδομές, τα γήπεδα, η ε‐
νέργεια, κ.λπ., είναι αναγκαία στοιχεία αλλά αποτελούν απλά εργαλεία της παραγωγικής διαδικασίας. 
Η ικανή συνθήκη για να αβγατίσουν τα επενδυμένα κεφάλαια (ήτοι η δημιουργία πλούτου) είναι οι άν‐
θρωποι, σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του συστήματος από τα ανώτερα κλιμάκια διοίκησης έως 
τους ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, που δημιουργούν την προστιθέμενη αξία του προϊόντος 
χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία δημιουργικά, παραγωγικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά. 
Επομένως,  τα μέσα παραγωγής όπως μηχανήματα, εύφορες πεδιάδες, κ.λπ., δεν είναι τα πραγματικά 
πλούτη των εθνών, όπως κοινώς νομίζεται από όσους έχουν την τάση να τα συσσωρεύουν, αλλά οι άν‐
θρωποι. Το γεγονός αυτό διδάσκει με καλλιτεχνική μαεστρία ο Βιτσέντζος Κορνάρος (1553−1613), αιώ‐
νες τώρα. Περιγράφοντας τα γεγονότα μετά το πέρας μιας φονικής μάχης όπου χάθηκαν χιλιάδες στρα‐
τού και από τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, αναφέρει: 
              Επικραθήκασι πολλά οι βασιλιάδες τούτοι, 
              γιατί οπού ‘χασεν το λαό, εχάσεν και τα πλούτη. 
[Βιτζέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, Εκδόσεις Αστήρ, Αθήνα 1989, στοίχοι Δ1229−Δ1230] 

O πρώτος διδάξας εφαρμόζοντας στην πράξη αυτή την προσέγγιση ήταν ο Henry Ford  (1863−1947),  ι‐
δρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Όπως αναφέρει ο Γάλλος Ακαδημαϊκός R.L. Bruckberger: 
«Η mass production και η mass distribution…έμελλαν επίσης να του επιτρέψουν [του Φορντ] να ανεβά‐
ζει σταθερά τα μεροκάματα και να περιορίζει τις ώρες εργασίας». «Ο Φορντ ήταν επί πολύ καιρό ο μό‐
νος που πίστευε ότι θα κέρδιζε:  ‘Ένα φτηνό αυτοκίνητο για όλο  τον κόσμο’,  ‘μεγάλο μεροκάματο για 
τους εργάτες’, αυτά τα λόγια ξανάρχονταν στα χείλη του… «Μπροστά στους δημοσιογράφους ο Φορντ 
είπε: ’Αυτό το μέτρο δεν οφείλεται ούτε σε φιλανθρωπία ούτε καν σε μια πολιτική ημερομισθίων. Είναι 
ένας από τους πολλούς τρόπους να διανέμονται τα κέρδη…’ ‘Η πληρωμή της ημέρας των 8 ωρών προς 
$5 ήταν η πιο ωραία μείωση κόστους που κάναμε ποτέ’. [όταν το κατώτατο μεροκάματο ήταν $2,5 για 9 
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εργάσιμες ώρες]. Και πρόσθεσε:  ‘Λοιπόν, πρέπει να ξέρεται πως όταν πληρώνετε ικανοποιητικά, μπο‐
ρείτε να μιλάτε στους ανθρώπους’».  [Raymond Léopold Bruckberger, Ο Καπιταλισμός,  Εκδόσεις Ροές, 
Αθήνα 1985, σ. 156, 160 (Caprtalism, but that’s life!,  Plon, 1984)] 

45. Αυτή η περίοδος των ν ετών διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Η μικρότερη τιμή του ν είναι το 
ένα έτος και η μεγαλύτερη ενδέχεται να είναι μεταξύ 10 και 15 ετών. Η ελάχιστη τιμή του ενός έτους 
παρέχει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να εξομαλυνθούν εποχικές διακυμάνσεις. Η περίοδος 
των πολλαπλών ετών χρειάζεται για να εξομαλυνθούν οι διακυμάνσεις που βιώνουν οι μεγάλες επιχει‐
ρήσεις και ειδικά αυτές που υλοποιούν μακρόπνοα και μεγάλης κλίμακας έργα (όπως η παραγωγή νέων 
τύπων  αεροσκαφών,  η  κατασκευή  ηλεκτροπαραγωγών  πυρηνικών  εργοστασίων,  αυτοκινητοδρόμων, 
λιμανιών, κ.λπ.). Το μέγεθος του ν επίσης εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως, ο χρόνος που 
απαιτείται από την ίδρυση μιας επιχείρησης για να πετύχει το πιο αποδοτικό επίπεδο παραγωγής (κό‐
στος  ανάπτυξης «συλλογικής  επιδεξιότητας»),  να  διεισδύσει  στην  αγορά  στόχο,  να  αποσπάσει  αρκε‐
τούς πελάτες από τον ανταγωνισμό, κ.λπ. Λόγου χάριν, από την πείρα που αποκτήθηκε από μια μεσαί‐
ου μεγέθους (με τα διεθνή μέτρα) αεροναυπηγική βιομηχανία (που δεν κατασκευάζει ολόκληρα αερο‐
σκάφη), έφερε την τιμή του ν στην περιοχή των 10 ετών. 

46. Αυτοί οι βρόχοι δεν είναι εύκολα εμφανείς και προς τούτο απεικονίζονται στο Σχ. 16 (ως απλοποιημένο 
σκαρίφημα),  όπου  το  Επιχειρηματικό  Σύστημα Ελέγχου  έχει,  συμβολικά,  συρρικνωθεί  σε  κύκλο όπως 
και οι άλλοι συμμετέχοντες. Έτσι, φαίνεται πιο καθαρά ότι η ροή των χρημάτων (άρα και των οικονομι‐

κών  πληροφοριών)  ακολουθεί  τρεις 
διαφορετικούς βρόχους (ήτοι τρεις δι‐
αφορετικές  διαδρομές  ή  κανάλια). 
Παρατηρείται  ότι  ο  πρώτος  (από  το 
κέντρο)  βρόχος  διακλαδίζεται  σε  δύο 
κανάλια  ενώ  ο  δεύτερος  και  ο  τρίτος 
βρόχος  έχουν  ένα  κοινό  τόξο  (κοινό 
κανάλι). Με την υπόθεση εργασίας ότι 
ο εξωτερικός δανεισμός της Δημόσιας 
Διοίκησης  είναι  μηδενικός  (χάριν  α‐
πλοποίησης  του  μοντέλου),  τα φαινό‐
μενα  που  συμβολίζονται  στο  Σχ.  16.α 
είναι τα εξής: 

(1)  Η επιχείρηση παράγει πλούτο (όπως διευκρινίστηκε ήδη) μέρος του οποίου καταλήγει στο κράτος 
(μέσω της φορολογίας των επιχειρήσεων—κανάλι Φνπ), υποστηρίζοντας την τροφοδοσία των Δημο‐
σίων Κεφαλαίων, ένα μέρος των οποίων ενδέχεται να επιστρέψει στην επιχείρηση (υπό μορφή Επι‐
χορηγήσεων, Επιδοτήσεων, κ.λπ.—κανάλι Ε). Από την άλλη, ένα μεγαλύτερο μέρος των Δημοσίων 
Κεφαλαίων επιστρέφει σε ορισμένες επιχειρήσεις μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(έργα υποδομών, προμήθειες, κ.λπ.). Αυτός είναι ο κεντρικός βρόχος που περιγράφει την αλληλεπί‐
δραση μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και επιχειρήσεων. 

(2)  Ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος  του πλούτου που παράγει η  επιχείρηση διοχετεύεται  στην  κοινωνία 
(υπό μορφή μισθών, αμοιβών, κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών, κ.λπ.). Ένα μέρος από αυτές 
τις απολαβές της Κοινωνίας θα οδηγηθεί στην κατανάλωση (ουσιαστικά θα επιστρέψει στις επιχει‐
ρήσεις αλλά δεν απεικονίζεται στο Σχ. 16.α), και ένα άλλο μέρος θα καταλήξει στον λογαριασμό των 
Δημοσίων  Κεφαλαίων  (μέσω  της  φορολογίας,  άμεσης  και  έμμεσης—κανάλι  Φφπ).  Το  Κράτος  λει‐
τουργεί με δύο υποστάσεις, ήτοι ως διαχειριστής των Δημοσίων Κεφαλαίων (η Κυβέρνηση) και ως 
επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών (η Δημόσια Διοίκηση). Με την δεύτερη αρμοδιότητά του (μέσω 
ενός  εσωτερικού  βρόχου  αντίστροφης  φοράς,  που  δεν  απεικονίζεται),  θα  διοχετεύσει  κεφάλαια 
στην κοινωνία (υπό μορφή μισθοδοσίας, κατανάλωσης, κ.λπ.), αλλά και θα κάνει ανάληψη από τα 
Κοινωνικά Κεφάλαια (υπό μορφή εντόκων γραμματίων και ομολόγων), τα οποία με την σειρά τους 
χρηματοδοτούνται από τον παραγόμενο πλούτο όταν οι επιχειρήσεις εξυπηρετούν τα δάνειά τους 
προς τις τράπεζες με το αζημίωτο. Αυτός είναι ο δεύτερος (ενδιάμεσος) βρόχος που περιγράφει την 
αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων, της κοινωνίας, της Δημόσιας Διοίκησης και του χρηματοπιστωτι‐
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κού συστήματος (διαχειρίζεται μέρος των Κοινωνικών Κεφαλαίων), και όπως γίνεται αντιληπτό εί‐
ναι αμφίδρομης φοράς. 

(3)  Στο τέλος, ότι πλούτος περισσεύσει στην κοινωνία τροφοδοτεί τα Κοινωνικά Κεφάλαια (κανάλι Απ) 
αφού αποταμιεύεται  (θεωρητικά  τουλάχιστον)  στο  χρηματοπιστωτικό σύστημα  το οποίο συμπλη‐
ρώνει  τα Δημόσια Κεφάλαια στον βαθμό που απαιτείται  (δημόσιος δανεισμός μέσω ενός βρόχου 
που δεν απεικονίζεται)∙  ιδίως εκείνων των Δημοσίων Κεφαλαίων που θα διοχετευτούν πίσω στην 
αγορά υπό μορφή καταναλωτικών ή επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και εκείνων που τυχόν θα χρει‐
αστεί η Κυβέρνηση για να χρηματοδοτήσει την ομαλή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. 

Προφανώς, αυτή η σύντομη περιγραφή δεν εξαντλεί την κατανόηση όλων των λεπτομερειών ή και όλων 
των φαινομένων. Ωστόσο, είναι αρκετή για να κατανοηθεί ότι το σύστημα αυτό πρέπει να λειτουργεί 
πλησίον  ενός σημείου  ισορροπίας  και  να  είναι  ευσταθές.  Επισημαίνεται  ότι  αυτοί  οι  βρόχοι  λειτουρ‐
γούν σχετικά ανεξάρτητα από  το  Επιχειρηματικό  Σύστημα Ελέγχου αλλά η ύπαρξή  τους  οφείλεται σε 
αυτό (δεδομένου ότι όλος ο πλούτος παράγεται από επιχειρήσεις κάθε τύπου και ανεξάρτητα ιδιοκτη‐
σιακού καθεστώτος)∙ η Δημόσια Διοίκηση και η κοινωνία μπορούν, επίσης, να παράγουν πλούτο μόνον, 
όμως, όταν λειτουργούν ως επιχειρήσεις.  
Παρατηρώντας τον εσωτερικό και τον ενδιάμεσο βρόχο, φαίνεται πως τα Δημόσια και τα Κοινωνικά Κε‐
φάλαια τροφοδοτούν την ρευστότητα που χρειάζεται η λειτουργία των επιχειρήσεων (χρηματοδότηση 
της πραγματικής οικονομίας, όπως λέγεται). Πλην, όμως, με τα κεφάλαια που απορροφούν οι επιχειρή‐
σεις από τον μεσαίο βρόχο δημιουργούν μια ταλάντωση στο ύψος των Δημοσίων και Κοινωνικών Κεφα‐
λαίων, αφού αυτή είναι η μόνη πηγή χρημάτων για όλους τους θεσμικούς εταίρους (σε αυτό το παρά‐
δειγμα μηδενικού  εξωτερικού δανεισμού).  Έτσι,  κατά  καιρούς,  και ανάλογα πως  κάθε  κοινωνία αντι‐
λαμβάνεται την λειτουργία αυτού του συνολικού οικονομικού συστήματος, δημιουργείται μια αντιπα‐
ράθεση  (σύγκρουση συμφερόντων) μεταξύ των τριών θεσμών  (κράτος−κοινωνία−επιχείρηση), με τρό‐
παιο την «μερίδα του λέοντος» από τον κουμπαρά των Δημοσίων και Κοινωνικών Κεφαλαίων. Κατά μια 
έννοια, λοιπόν, τα κεφάλαια που παρέχονται για την στήριξη των επιχειρήσεων μειώνουν τα διαθέσιμα 
για την χρηματοδότηση της Δημόσιας Διοίκησης. Άρα το σύστημα πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
τα πιθανά σημεία εξισορροπημένης λειτουργίας του να είναι ευσταθή.  
Το  ζητούμενο,  επομένως,  είναι  η  εξεύρεση  ενός  σημείου  ισορροπίας  σε  μια  κατάσταση  ταλάντωσης. 
Αυτή η διελκυστίνδα, ωστόσο, είναι μια παράμετρος που ίσως δεν γίνεται εμφανής μέχρι που να σκάσει 
η φούσκα του Δημόσιου Χρέους, οπότε για την αποπληρωμή του εφαρμόζεται μια γενναία μείωση των 
δημοσίων δαπανών. Αυτή η αναγκαία, κάτω από αυτές τις συνθήκες, δράση με την σειρά της επιβάλει 
την μείωση της ικανότητας χρηματοδότησης των «κοινωνικών αγαθών», όπως είναι η δωρεάν φροντίδα 
για την υγεία και την παιδεία, ως επίσης οι μισθοί και οι συντάξεις του Δημοσίου, αλλά και κοινωνικά 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και εκείνα που αποσκο‐
πούν στην ανακούφιση των πλέον ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Αυτή η ανεπάρκεια χρηματοδότη‐
σης κοινωνικών αγαθών συμβαίνει όταν οι επιχειρήσεις αντλούν Δημόσια Κεφάλαια (όπως κρατικές ε‐
πιδοτήσεις  και  επιχορηγήσεις)  αλλά  και  Κοινωνικά  Κεφάλαια  (δάνεια  για  κεφάλαια  κίνησης,  κ.ά.)  με 
κάποιο αυθαίρετο και απερίσκεπτο τρόπο και στην συνέχεια αυτά τα κεφάλαια δεν διοχετεύονται πίσω 
στην  κοινωνία,  δηλαδή,  βγαίνουν  εκτός  του  τοπικού οικονομικού συστήματος συνήθως σε φορολογι‐
κούς παραδείσους μέσω υπεράκτιων εταιριών και άλλων μεθόδων (μια πράξη που συμβολίζεται στο Σχ. 
16.β με ένα πράσινο βέλος)∙ οπότε μειώνεται η  ικανότητα  του Κράτους να διαμορφώνει  το αναγκαίο 
ύψος των Δημοσίων Κεφαλαίων. Και τούτο θα πλήξει τις πιο ευάλωτες Δημόσιες Επενδύσεις που δεν 
είναι άλλες από αυτές που αφορούν το Κοινωνικό Κράτος. 
Όπως τονίζει ο κ. Τζον Κρίστενσεν στο άρθρο που αναφέρθηκε στην Σημ. 5: «Υπολογίζεται ότι τουλάχι‐
στον  25−32  τρισεκατομμύρια  δολάρια  ιδιωτικού  πλούτου  κρύβονται  σε  φορολογικούς  παραδείσους, 
χωρίς να έχουν δηλωθεί [στις φορολογικές αρχές]. Οι οικονομίες μας υποφέρουν επειδή ο πλούτος έχει 
συγκεντρωθεί στα χέρια μιας μικροσκοπικής ελίτ, η οποία αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της απένα‐
ντι στην κοινωνία. Έτσι, το βάρος για να κλείσουν οι τρύπες στα ελλείμματα πέφτει στις πλάτες των χα‐
μηλών εισοδημάτων που βλέπουν τους φόρους να αυξάνονται και το κοινωνικό κράτος να συρρικνώνε‐
ται».          
Ένα παρόμοιο αρνητικό αποτέλεσμα παρατηρείται  όταν οι  επιχειρήσεις  (αλλά και  γενικά η κοινωνία) 
αντλούν  κεφάλαια από  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  (όπως  τράπεζες,  ταμεία παρακαταθηκών,  κ.λπ.)∙ 
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οπότε, όταν τα δάνεια αυτά δεν αποπληρώνονται, το Κράτος αναλαμβάνει εξ ανάγκης το επαχθές έργο 
διάσωσης του τραπεζικού συστήματος με Δημόσια Κεφάλαια. Και τούτο για να προστατεύσει τους «μι‐
κροκαταθέτες» από τις ατασθαλίες των «μεγαλοκαρχαριών», κατόπιν εορτής, βέβαια (όπως έγινε στις 
ΗΠΑ μετά το 2008, στην Ελλάδα μετά το 2011  και σε άλλα μέρη της υφηλίου). Όμως, αυτή είναι μια 
δράση που δεν περνάει μέσα από τα φυσιολογικά κανάλια, με αποτέλεσμα να «βραχυκυκλωθούν» όλοι 
οι βρόχοι του συστήματος (στο Σχ. 16.β, αυτή η πρωτοβουλία συμβολίζεται με ένα κόκκινο βέλος). Φα‐
νταστείτε ότι, ένα βράδυ στο σπίτι, από ένα γυμνό καλώδιο, βραχυκυκλώνει το κύκλωμα του θερμοσί‐
φωνα. Αμέσως μετά, καίγεται η κεντρική ασφάλεια γεμίζοντας μια λάμψη όλο το σπίτι∙ για μια «στιγ‐
μή»  μόνο!  Έπειτα,  πριν  προλάβουμε  να  χαρούμε  την  πανδαισία  του άπλετου φωτός,  μαύρο σκοτάδι 
παντού∙ και πάνω στον πανικό της στιγμής όλοι οι παριστάμενοι, ποδοπατούν ο ένας τον άλλον. Αυτό, 
ακριβώς, συνέβη στην Ελλάδα το 2011 και ίσως σε άλλες χρονικές στιγμές σε άλλες χώρες. 
Κάποιος,  κοιτώντας  τους  τρεις βρόχους  του Σχ. 16.β, δικαιολογημένα μπορεί  να αναρωτιέται γιατί  τα 
χρήματα της διάσωσης των τραπεζών δεν διοχετεύτηκαν για την διάσωση των υπερχρεωμένων επιχει‐
ρήσεων, με την υποχρέωση να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τα χρηματο‐
πιστωτικά ιδρύματα; Σίγουρα, και αυτή η δράση θα προξενούσε βραχυκύκλωμα στο σύστημα, αλλά οι 
Τράπεζες δεν θα είχαν ανάγκη διάσωσης (αφού έτσι ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρηματικών δανείων 
δεν θα καθίστατο ληξιπρόθεσμο)∙ επίσης, αρκετές επιχειρήσεις δεν θα χρεοκοπούσαν οπότε η ανεργία 
δεν θα έφτανε σε δυσθεώρητα ύψη (άρα και τα κόκκινα δάνεια των ιδιωτών θα ήταν σε διαχειρίσιμα 
επίπεδα και τα κρατικά έσοδα πολύ μεγαλύτερα). Τελικά, με τον συνολικό αριθμό των κόκκινων δανεί‐
ων σε ελεγχόμενα επίπεδα δεν θα απαιτείτο η ανακεφαλαιοποίηση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων∙ δηλαδή διάσωση με Κρατικά Κεφάλαια τα οποία πρακτικά θα πληρώσουν οι συνεπείς φο‐
ρολογούμενοι μέσω της άμεσης και όλοι οι πολίτες μέσω της έμμεσης φορολογίας. Αντ’ αυτού το Κρά‐
τος θα μπορούσε να διεκδικήσει τα κεφάλαια αυτά από τους συγκεκριμένους άφρονες επιχειρηματίες. 
Όπως έκαναν οι ΗΠΑ ενεργοποιώντας τους κατάλληλους μηχανισμούς (Σημ. 10 και 11).  
Ωστόσο, ομολογουμένως, η μέθοδος διάσωσης των επιχειρήσεων αντί των Τραπεζών δεν έχει εφαρμο‐
στεί ποτέ σε πραγματικές συνθήκες και άρα θα πρέπει να μελετηθεί μαθηματικά σε βάθος και με την 
δέουσα προσοχή  (όπως  και η μέθοδος αποτελεσματικής διοχέτευσης  και ανάκτησης  των κεφαλαίων) 
πριν αποφανθούμε για τον βαθμό της αποτελεσματικότητά της. 

47. Ούτως  ή  άλλως  στην ακαδημαϊκή  κοινότητα  ορισμένοι,  όπως  ο  καθηγητής  οικονομικής  ιστορίας Dirk 
Philipsen  και  επιστημονικός  ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Duke  των ΗΠΑ,  έχουν αρχίσει  να αμφισβη‐
τούν την χρησιμότητα και αποτελεσματικότητά του ΑΕΠ. Το ερώτημα που τίθεται είναι: Τι μετρά το Α‐
ΕΠ; Ουσιαστικά το σύνολο των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Όμως, με αυτή την λογική δεν 
γίνεται διαχωρισμός για την ωφελιμότητα αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες μπορεί κάλ‐
λιστα να είναι ανώφελες, επώδυνες και καταστροφικές για την κοινωνία, όπως γεωμετρικά απεικονίζε‐
ται  στην  Ενότητα 9.2  της  παρούσης  εργασίας.  Κατά  τον  καθ. Philipsen  η  ποιότητα  ζωής  των πολιτών 
μιας κοινωνίας βρίσκεται εκτός του κάδρου της αέναης αναζήτησης της ανάπτυξης. [Dirk Philipsen, The 
Little Big Number: How GDP Came  to Rule  the World and What  to Do about  it, Princeton University 
Press, 2015] 
Ο ίδιος ο εκδοτικός οίκος παραθέτει το ακόλουθο σχόλιο: «Στην διάρκεια μιας γενιάς, το ΑΕΠ, ή Ακαθά‐
ριστο Εγχώριο Προϊόν, έχει διογκωθεί σε σημασία από ένα στενά χρησιμοποιούμενο οικονομικό εργα‐
λείο σε ένα παγκόσμιο αντικείμενο λατρείας.  Έχει πάρει  την θέση ενός πρότυπου γνώμονα μέτρησης 
της [οικονομικής] προόδου. Όπως το βιβλίο The Little Big Number (Ο Μικρομέγαλος Αριθμός) καταδει‐
κνύει, αυτό προμηνύει αναταραχή. Καθ’ ον χρόνω, οι οικονομίες και οι πολιτισμοί μετρούν την αποτε‐
λεσματικότητά τους με αυτό, το ΑΕΠ αγνοεί κομβικά δεδομένα όπως η ποιότητα, το κόστος ή ο σκοπός. 
Το μόνο που μετρά είναι η παραγωγή: περισσότερα αυτοκίνητα, ατυχήματα, δικηγόροι, δίκες∙ περισσό‐
τερες εξορύξεις και μόλυνση ̶ όλα μετράνε ως επιτυχία. Η διατηρησιμότητα και η ποιότητα της ζωής δεν 
λαμβάνονται υπόψη. Οι  ζημιές δεν μετρώνται.  Το ΑΕΠ προάγει ένα είδος βλακώδους αύξησης και α‐
γνοεί την πραγματική ανάπτυξη». [http://press.princeton.edu/titles/10420.html]  
Εκτός, όμως, από τις ανησυχίες και τις προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
από το 2007, μελετά την δημιουργία ενός συστήματος μέτρησης με τίτλο «Πέραν του ΑΕΠ» ώστε να πε‐
ριληφθούν στις καθιερωμένες μετρήσεις περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες.  
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48. Όταν οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί μιας χώρας δεν είναι αρκούντος αποτελεσματικοί τα έσοδα υπο‐
λείπονται της φοροδοτικής ικανότητας της κοινωνίας σε σύγκριση με το ΑΕΠ. Τούτο οφείλεται κυρίως 
στην συμπεριφορά των μη συνεπών και παρανομούντων πολιτών. Η εκάστοτε κυβέρνηση,  για να κα‐
λύψει το έλλειμμα των εσόδων αυξάνει τους φόρους, το βάρος των οποίων πέφτει πάλι στους ώμους 
των συνεπών και νομοταγών πολιτών. Έτσι, αντί αυτοί να επιβραβεύονται στην πράξη τιμωρούνται, με 
αποτέλεσμα,  να αυξάνεται  το  επίπεδο δυσφορίας και αγανάκτησης  του λαού που θολώνει  τη σκέψη 
του και ξεσπάει ψηφίζοντας όχι με κριτήριο το εθνικό συμφέρων αλλά με γνώμονα την προσωπική του 
προστασία, από το ίδιο το κράτος που έχει ταχθεί να τον προστατεύει! Ο Barney Frank, Βουλευτής και 
Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, διατύπωσε το φαινόμενο ως εξής: «Το πρό‐
βλημα της πολιτικής είναι το ακόλουθο: Κανείς δεν πρόκειται να σου αναγνωρίσει την αποτροπή μιας 
καταστροφής. Με το να πηγαίνει κανείς στους ψηφοφόρους του και να λέει, ‘Ακούστε, τα πράγματα εί‐
ναι πολύ άσχημα, αλλά ξέρετε κάτι; Αν δεν ήμουν εγώ θα ήταν πολύ χειρότερα’. Αυτή είναι μια πλατ‐
φόρμα με την οποία κανένας δεν έχει  καταφέρει να επανεκλεγεί στην παγκόσμια  ιστορία.»  [Σημ. 10, 
A.R. Sorkin, σ. 541] 
Με αυτήν την διαδικασία, στις δημοκρατικές κοινωνίες δυτικού τύπου, όταν οι αγανακτισμένοι γίνουν 
πλειοψηφία, οι τύχες του κράτους εναποτίθενται τελικά όχι σε αυτούς που είναι ικανοί αλλά σε αυτούς 
που τάζουν. Παράλληλα, τραυματίζεται η σύμπνοια και η ομόνοια των πολιτών αφού δημιουργείται μια 
σχέση αντιπαράθεσης μεταξύ συνεπών και μη φορολογουμένων [μια μοντέρνα εκδοχή του Πελοποννη‐
σιακού Πολέμου που στη χώρα μας μαίνεται αδιάλειπτος επί 25 αιώνες με προφάσεις που αλλάζουν 
συνεχώς προσωπείο]. Όλες αυτές οι αναταράξεις και η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής θα μπορού‐
σαν να είχαν αποφευχθεί πολύ απλά (δεδομένου του τεχνολογικού επιπέδου της μεταβιομηχανικής ε‐
ποχής),  με  την  οργάνωση  ενός  δίκαιου  (νομοθετικά)  και  αποτελεσματικού  (μηχανογραφικά)  φοροει‐
σπρακτικού μηχανισμού!  

49. Έχοντας τεκμηριώσει τον κανόνα αλληλεξάρτησης του Κράτους και της επιχείρησης σε επίπεδο χώρας, 
αναπόφευκτα αναδύεται  ένας σοβαρός προβληματισμός: Ποια  είναι η  έκταση  ισχύος  και  εφαρμογής 
αυτού του κανόνα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου πολλές επιχειρήσεις έχουν απλωθεί, τό‐
σο παραγωγικά όσο και εμπορικά, σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών; Με άλλα λόγια, πολυεθνικές (όπως οι 
EADS−Airbus, Coca Cola, Apple, Toyota, Fiat, GM, P&G, Siemens, MARS, κ.ά.), με παραγωγικές μονάδες 
σε δεκάδες χώρες, με υπεργολάβους σε ακόμη περισσότερες και εμπορικές δραστηριότητες σχεδόν σε 
όλο τον πλανήτη, τι θα υποστούν αν ένα κράτος καταρρεύσει; 
Η απάντηση είναι ότι σίγουρα δεν θα εξαφανιστούν από τον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη. Όμως, 
θα υποστούν ζημίες ανάλογα με το οικονομικό μέγεθος και την γεωπολιτική σπουδαιότητα του καταρ‐
ρεύσαντος κράτους καθώς και ανάλογα με τον βαθμό που είναι εκτεθειμένες σε αυτό το κράτος. Προ‐
φανώς, αν καταρρεύσει η Β. Κορέα ή το Καμερούν οι πολυεθνικές εταιρίες ούτε που θα το καταλάβουν, 
αλλά αν καταρρεύσει η Ρωσία ή η Βραζιλία θα υποστούν τεράστιες ζημιές αν διαθέτουν εκεί μεγάλες 
παραγωγικές μονάδες.  Συμπερασματικά,  λοιπόν,  η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας απαλύνει σε κά‐
ποιο βαθμό τις επιπτώσεις του προαναφερθέντος κανόνα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες εκάστης περί‐
πτωσης. Ούτως ή άλλως ένας από τους κεντρικούς στόχους των εμπνευστών της οικονομικής παγκοσμι‐
οποίησης είναι η προστασία της επιχειρηματικότητας από τέτοιες καταστάσεις (σύμφωνα με την παραί‐
νεση «δεν είναι σοφό να τοποθετεί κάποιος όλα του τα αυγά σε ένα καλάθι»). 
Τελικά, ο προαναφερθείς κανόνας παραμένει σε ισχύ, διότι σε περίπτωση κατάρρευσης ενός κράτους: 
(α) καμία επιχείρηση δεν μπορεί να μείνει αλώβητη όσο μεγάλη και αν είναι (με τους περιορισμούς που 
προαναφέρθηκαν), (β) οι πολυεθνικές επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες είναι ένα μικρό ποσοστό του πλη‐
θυσμού όλων των  τοπικά ενεργών επιχειρήσεων,  και  (γ)  η συνεισφορά των πολυεθνικών ομίλων στο 
ΑΕΠ μιας χώρας, όσο σημαντική και αν είναι, παραμένει ένα σχετικά μικρό ποσοστό σε σύγκριση με την 
αθροιστική συνεισφορά όλων των άλλων τοπικά ενεργών επιχειρήσεων (μικρού και μεσαίου μεγέθους 
– μΜΕ). 

50. Στο παράδειγμα της περιβαλλοντικής καταστροφής που αναφέρθηκε στην Σημ. 43, εκτός από τις ζημιές 
που προξένησε η διαρροή πετρελαίου και τις επιπτώσεις τους στους παρακείμενους πληθυσμούς, πι‐
θανόν υπήρξαν και άλλες που θα απαιτήσουν δεκαετίες ολόκληρες για να επουλωθούν. Ωστόσο, η α‐
νακούφιση των παρακείμενων πληθυσμών μπορεί να χρηματοδοτηθεί άμεσα από το κράτος και στην 
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συνέχεια με την επιβολή προστίμων να ανακτηθούν τα διατεθέντα κεφάλαια, αλλά οι περιβαλλοντικές 
καταστροφές δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν το ίδιο αποτελεσματικά. Αυτού του είδους οι κατα‐
στροφές ισοδυναμούν με τα αποτελέσματα εχθρικών επιδρομών. Φερ’ ειπείν, αν μια περιοχή καταστεί 
ακατάλληλη για αξιοποίηση από τον άνθρωπο, έχει καμία διαφορά αν αυτό συνέβη λόγω μιας ατομικής 
βόμβας ή της διαρροής δηλητηριωδών αερίων που εκλυθήκαν από μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο χημι‐
κών στην Ινδία ή πιο πρόσφατα την ανάφλεξη δεκάδων χιλιάδων τόνων εκρηκτικών σε εργοστάσιο στην 
Κίνα που  ισοπέδωσε  ολόκληρα  οικοδομικά  τετράγωνα; Φυσικό  είναι  το  κόστος  τέτοιου  είδους  κατα‐
στροφών να αφαιρείται από το Στρατηγικό Προϊόν της υπαίτιας επιχείρησης. 
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τιθασεύσουν τον παράγοντα της πλεονεξίας ενδέχεται να 
επιφέρουν πλήγματα στην Ήπια και Σκληρή Ισχύ του κράτους που τις φιλοξενεί και τις προστατεύει. Ένα 
τέτοιο παράδειγμα είναι η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού των ΗΠΑ, από την Γερμανική αυ‐
τοκινητοβιομηχανία Volkswagen−VW, σχετικά με τις τιμές των εκπεμπομένων ρύπων των μοντέλων της. 
Όπως έγινε γνωστό, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου απειλείται η επιβολή προστίμων ύψους $80 
δις, και στο όποιο πρόστιμο θα πρέπει να προστεθούν και οι διεκδικήσεις των καταναλωτών και των 
μετόχων που απειλούν με μηνύσεις για εξαπάτηση (μεταξύ των οποίων και το νορβηγικό Tαμείο Norges 
Bank Investment Management, ο 4ος μεγαλύτερος μέτοχος της VW). [Αλέξανδρος Καψύλης, Αγωγές και 
από τους Μετόχους της VW για το σκάνδαλο των ρύπων, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 29 Μαΐου 2016, ένθετο «Ανά‐
πτυξη», σ. Β15] 
Έτσι, η εν λόγω εταιρία πρώτον έπληξε την εικόνα των ικανοτήτων και της ακεραιότητας του χαρακτήρα 
των Γερμανών μηχανικών (μέγα πλήγμα στην Ήπια Ισχύ της χώρας), δεύτερον το επαπειλούμενο ή άλλο 
μικρότερο πρόστιμο θα έχει ανάλογη επίπτωση όπως και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης των καταναλω‐
τών που θα επηρεάσει τις μελλοντικές πωλήσεις (πλήγμα στην Οικονομική Ισχύ της χώρας) και τρίτον 
θα μπορούσε να τις καταλογισθεί πρόστιμο για τις υπερβάλλουσες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) κοστολογούμενες σύμφωνα με τις τιμές ρύπων που έχει καθιερώσει η ΕΕ (πλήγμα στο περιβάλλον 
που είναι μέρος της Στρατηγικής Ισχύος της χώρας). Ο τελικός λογαριασμός αφαιρούμενος από το Στρα‐
τηγικό Προϊόν της εταιρίας προσδιορίζει το Καθαρό Στρατηγικό Προϊόν της. 

51. Στην αρχική φάση του πολέμου των Νήσων Φόκλαντ, η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) της Αργεντινής επέ‐
φερε κρίσιμα και μοιραία πλήγματα στο αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό,  χρησιμοποιώντας τα αντιναυτικά 
γαλλικά βλήματα Exocet. Όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα οι Άγγλοι κατάφεραν να αποκτήσουν τον πη‐
γαίο κώδικα προγραμματισμού (τον πυρήνα του λογισμικού–core software) αυτού του οπλικού συστή‐
ματος και εξουδετέρωσαν την δράση του. Έτσι οι Άγγλοι, μειώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότη‐
τα της Αργεντινής ΠΑ, τελικά κέρδισαν τον πόλεμο. Ακόμη, υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα κάθε 
είδους από τους πρόσφατους πολέμους της Μέσης Ανατολής και από άλλα περιστατικά, τα οποία στο 
σύνολό τους υποστηρίζουν την κομβική σημασία που έχει ο πηγαίος κώδικας στην έκβαση των σύγχρο‐
νων πολέμων. 

52. Joseph S. Ney, Jr., Ήπια Ισχύς. Το Μέσον Επιτυχίας στην Παγκόσμια Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθή‐
να 2005. Ο καθ. Νάι έχει διατελέσει Κοσμήτορας της Κενέντειας Σχολής Διακυβέρνησης του Πανεπιστη‐
μίου Χάρβαρντ, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών καθώς και Υφυπουργός Άμυνας της 
κυβέρνησης του Προέδρου Κλίντον. Στους δύο άξονες της Ισχύος (ήτοι της Στρατιωτικής και της Οικονο‐
μικής), ο καθ. Νάι πρόσθεσε και έναν τρίτο με τον τίτλο «Ήπια Ισχύς». Τον όρο αυτόν εισήγαγε ο ίδιος 
για πρώτη φορά στο βιβλίο του Bound to Lead. The changing nature of American Power, Basic Books, 
New York, 1990. Με βάση αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο η παρούσα εργασία συγκεκριμενοποίησε τους 
παράγοντες της επιχειρηματικότητας οι οποίοι, στο στρατηγικό πεδίο, συνεισφέρουν στον καθένα από 
τους τρεις άξονες ισχύος και επιπλέον προσφέρει μια μέθοδο για την ποσοτικοποίησής τους. 
Η θεωρία της Ήπιας Ισχύος είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αξίζει εις βάθος διερεύνηση. Ωστόσο, σε κά‐
ποιο βαθμό, όλα τα σκέλη της Έξυπνης Ισχύος εφαρμόστηκαν επί αιώνες (ενδεχομένως όχι συνειδητά) 
από την αρχαία Αίγυπτο, την κλασσική Ελλάδα, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κυρίως την Βυζαντινή Αυ‐
τοκρατορία (σε πολύ εκλεπτυσμένη μορφή) και από άλλους σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. [Το κύ‐
ρος της  Ήπιας Ισχύος του Βυζαντίου περιγράφεται στο βιβλίο: Ελένη Γλύκατζη‐Αλβερέλ, Γιατί το Βυζά‐
ντιο, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2009]  
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Ως μέρος της στρατιωτικής ισχύος νοείται η ανάπτυξη υπερόπλων (σε σχέση με την τεχνολογία της επο‐
χής). Παραδείγματα καινοτόμων ιδεών στρατιωτικής υπεροπλίας ήταν τα πλοία τορπίλες  (οι τριήρεις) 
των Ελλήνων, οι εξελιγμένες βαλλίστρες των Ρωμαίων, το υγρό πυρ των Βυζαντινών, η πυρίτιδα των Κι‐
νέζων, η ατομική βόμβα των Αμερικανών, κ.λπ. 

53. Η αυξομείωση της τιμής κάποιων παραγόντων που διαμορφώνουν την Εμπορική Αξία της επιχείρησης 
επηρεάζουν ανάλογα άλλους παράγοντες που διαμορφώνουν την Κοινωνική Αξία της. Ένα τέτοιο παρά‐
δειγμα είναι η αύξηση των πωλήσεων που επηρεάζει την κερδοφορία και άρα την Εμπορική Αξία της 
επιχείρησης. Παράλληλα, όμως, η αύξηση των πωλήσεων οδηγεί σε αυξημένους ρυθμούς παραγωγής 
άρα και την ανάγκη για πρόσθετες προμήθειες (σε πρώτες ύλες, ενέργεια, εργασία, κ.λπ.). Ακόμα και 
στην περίπτωση που μόνο ένα μέρος αυτών προέρχεται από την εγχώρια αγορά, αυτομάτως θα αυξη‐
θεί το Κοινωνικό Προϊόν και κατ’  επέκταση και η Κοινωνική Αξία της επιχείρησης, όπως υπολογίζεται 
από τα μαθηματικά της παρούσας ανάλυσης. Προφανώς, λοιπόν, η αλληλεξάρτηση των διαφόρων πα‐
ραγόντων παραπέμπει στο φαινόμενο των συγκοινωνούντων δοχείων όπου η αυξομείωση της στάθμης 
του ρευστού σε ένα εξ αυτών έχει ανάλογη επίδραση στην στάθμη του ρευστού στα υπόλοιπα συνδε‐
δεμένα δοχεία. 

54. Για να βρεθεί, λοιπόν, σε ποιο χώρο και σε ποιο σημείο αυτού του χώρου συγχρωτίζονται οι τρεις άξο‐
νες ας περπατήσουμε στο μονοπάτι της ακόλουθης συλλογιστικής. Με δεδομένο ότι τα χαρακτηριστικά 
που έχουν οι 3 ομάδες κριτηρίων που προσδιορίζουν την οικονομική, κοινωνική και στρατηγική αξία της 
επιχείρησης, όπως παρουσιάστηκαν, ούτε συνδυάζονται ούτε αναμιγνύονται, τότε αν κάθε ομάδα χαρ‐
τογραφηθεί  σε  έναν  ξεχωριστό άξονα,  προκύπτει  ότι  αυτοί  οι  άξονες  δεν θα συναντηθούν πουθενά. 
Μια περίπτωση μόνο υπάρχει οι άξονες αυτοί να τέμνονται σε ένα σημείο, όταν και οι τρεις ομάδες των 
χαρακτηριστικών απουσιάζουν από την εικόνα, δηλαδή εξαφανίζονται από τον χάρτη ταυτόχρονα. 
Ένα μόνο τέτοιο σημείο συνάντησης υπάρχει που, στην συμβολική γλώσσα των μαθηματικών, ονομάζε‐
ται σημείο 0,0,0. Είναι το μόνο σημείο όπου οι τρεις επιμέρους αξίες μιας επιχείρησης μπορούν να προ‐
στεθούν αλγεβρικά αφού οι οντότητες «απουσιάζουν» από την πράξη αλλά η πρόσθεση έχει περισσό‐
τερους από τους δύο όρους που χρειάζεται κατ’ ελάχιστο για να είναι μαθηματικά νόμιμη. Συνεπώς, σε 
εκείνο το σημείο τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες καμιάς εκ των τριών ομάδων κριτηρίων αξιολόγη‐
σης δεν μπορεί  να αλλοιώσει  το αποτέλεσμα  της πρόσθεσης.  Εναλλακτικά,  μπορεί  να  ειπωθεί  ότι  το 
αποτέλεσμα της πρόσθεσης στο σημείο 0,0,0 είναι μηδέν, δηλαδή ένα τίποτα το οποίο δεν χρειάζεται 
να κωδικοποιεί κάποια χαρακτηριστικά. 
Εκτός αυτού, όμως, οι ανομοιότητες είναι τέτοιες που όσο χαρτογραφούνται τα χαρακτηριστικά της κά‐
θε ομάδας στους αντίστοιχους εξειδικευμένους άξονες, τόσο μεγαλώνει η απόσταση που τους χωρίζει 
(όσο χαρτογραφούμε χαρακτηριστικά που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας χωρίς υποβοήθηση). 
Η απόσταση διαχωρισμού παίρνει την μέγιστη τιμή της όταν η γωνία που τέμνονται δύο άξονες γίνεται 
900 (όταν λαμβάνονται υπόψη τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές τιμές). Επομένως, δεν φαίνεται να 
διαπράττουμε μαθηματικό αμάρτημα  (δεν παραβιάζουμε την μαθηματική λογική) αν θεωρήσουμε ότι 
οι τρεις αυτοί άξονες τέμνονται στο σημείο 0,0,0, και είναι κάθετοι μεταξύ τους. 
Επισημαίνεται,  όμως,  ότι  όλα  τα  παραπάνω  ισχύουν  όταν  χαρτογραφούνται  χαρακτηριστικά  που 
προέρχονται από την σφαίρα του αντιληπτού (μέσω των αισθήσεων) σύμπαντος. Και τούτο ισχύει διότι 
αν τα διάφορα χαρακτηριστικά αναλυθούν σε κβαντικό επίπεδο, όπου επικρατούν παράξενα φαινόμε‐
να όπως η «γάτα του Schrödinger», η παρούσα συλλογιστική καταρρέει. Λόχου χάριν, όσο κι αν προ‐
σπαθήσουμε δεν θα βρεθεί κανένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ μήλων και πλοίων στον αισθητό κό‐
σμο. Άρα το άθροισμα 5 μήλων και 2 πλοίων δεν είναι 7 μηλόπλοια διότι παραβιάζεται η κοινή λογική. 
Ωστόσο,  αν  τα  αντικείμενα  αυτά  περιγραφούν  με  κβαντικούς  όρους  ως  ποσότητες  ηλεκτρονίων  και 
πρωτονίων ή, σε βαθύτερο επίπεδο πραγματικότητας, ως κουάρκ ή και σε ακόμη βαθύτερο επίπεδο ως 
υπερχορδές, τότε μια χαρά προστίθενται χωρίς οι γνωστοί κανόνες της αριθμητικής να καταρρέουν. Λό‐
γου  χάριν,  έστω  ότι  x  «μύρια»  πρωτόνια  απαρτίζουν  1  μήλο  και  y  «μύρια»  πρωτόνια  απαρτίζουν  1 
πλοίο, τότε το ως άνω άθροισμα ισούται με  (5x + 2y) «μύρια» πρωτόνια, που δεν παραβιάζει κανένα 
κανόνα της λογικής, αφού τα πρωτόνια όλων των αντικειμένων του σύμπαντος κόσμου είναι ακριβώς τα 
ίδια και απαράλλακτα. 
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Αν δεν ληφθούν υπόψη τα φαινόμενα του κβαντικού σύμπαντος, η συλλογιστική που αναπτύχθηκε πιο 
πάνω είναι αρκετά στιβαρή στο επίπεδο της καθημερινής οικονομίας όπου συμβαίνουν τα φαινόμενα 
που προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε. 

55. Έτσι εισάγεται ο χρόνος ως τέταρτη διάσταση του συστήματος αναφοράς,  κάθετη και αυτή στις τρεις 
χωρικές διαστάσεις και άρα τελείως αυτόνομη (ώστε να ικανοποιηθεί η αρχή του χωροχρονικού συνε‐
χούς που εισήγαγε η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας). Στην 4η διάσταση του Χώρου Επιχειρηματικής Α‐
ξίας χαρτογραφείται η διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών που περιγράφουν την σημερινή κατάσταση της 
επιχείρησης.  Στην προτεινόμενη μέθοδο η 4η  διάσταση συμμετέχει στις  εξισώσεις,  αφού  τα διάφορα 
μεγέθη είτε αθροίζονται  για μια σειρά ν  ετών  είτε υπολογίζονται περιοδικά,  π.χ.  μια φορά κατ’  έτος 
όπως ο Οικονομικός  Ισολογισμός  (ας σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες συναρτήσεις δεν είναι συνεχείς 
αλλά διακριτές, ήτοι κλιμακωτές). 

56. Θυμηθείτε  τον  όρο που  χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος Eisenhower: «Στρατιωτικο−Βιομηχανικό  Σύμπλεγ‐
μα». Απόσπασμα από την «Αποχαιρετιστήρια Ομιλία προς το Έθνος» που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, 7 Ι‐
αν. 1961. [http://en.wikiquote.org/wiki/Eisenhower%27s_farewell_address] 

57. Αυτό το επίπεδο έχει ιδιαίτερη σημασία και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέρος της Ήπιας Ισχύος (αν έ‐
τσι θεωρείται στο σύστημα του καθ. Νάι). Το μέγεθος της σημασίας του έχει τονιστεί επανειλημμένα 
από την ιστορία των εθνών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και οι Περσικοί Πόλεμοι όπου, λόγου χάρη, η 
μάχη του Μαραθώνα και η ναυμαχία της Σαλαμίνας δεν κερδήθηκαν ούτε στο πεδίο της Ήπιας Ισχύος 
(αφού η διπλωματία είχε ήδη εξαντλήσει όλες της τις δυνάμεις και ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη) ούτε 
στο πεδίο της Σκληρής Ισχύος (αφού η ανθρωποδύναμη που μπορούσαν να παρατάξουν οι Έλληνες δεν 
συγκρίνονταν κατ΄ ουδένα τρόπο με τις αμέτρητες ορδές που είχε κινητοποιήσει η Ασιατική Αυτοκρα‐
τορία). Η μάχες μία−μία και συνολικά ο πόλεμος κερδήθηκε από το Ψυχικό Σθένος, την Θέληση, τα Ηθι‐
κά Αποθέματα και την εν γένει παιδεία των Ελλήνων, στην οποία οφείλεται η παράταξη μαχητών υψη‐
λού φρονήματος στα πεδία των μαχών καθώς επίσης και η παράταξη όπλων προηγμένης τεχνολογίας. 

Η παγκόσμια ιστορία βρίθει από παρόμοια παραδείγματα, όπως ο Ελληνο−Ιταλικός πόλεμος, ο Αμερι‐
κανο− Βιετναμικός,  ο  Ρωσσο−Αφγανικός,  κ.ά.  Σε  αυτές  τις  συρράξεις,  μεταξύ άλλων παραγόντων,  το 
«υπερόπλο» που έκρινε την έκβαση του πολέμου ήταν το φρόνημα των αμυνομένων και όχι η «υπερ‐
δύναμη» των επιτιθέμενων. 

58. Το μαύρο δημιουργείται από την παντελή απουσία οποιασδήποτε χροιάς (το μαύρο απορροφά πλήρως 
οποιαδήποτε προσπίπτουσα ακτινοβολία θερμότητας ή φωτός). Σε αντίθεση, το άσπρο δημιουργείται 
από  την  συνάθροιση  όλων  των αποχρώσεων  (το άσπρο ακτινοβολεί  όλες  τις  συχνότητες  του  ορατού 
φωτός ταυτόχρονα). [W. & R. Chambers, Dictionary of Science and Technology, Edinburgh, 1971, σ. 129] 

59. Δικαιολογημένα προκύπτει η απορία: Γιατί η Εμπορική και η Κοινωνική Αξία της επιχείρησης πρέπει να 
ληφθούν δυο φορές υπόψη και να επηρεάσουν την συνολική αξία της επιχείρησης; Εκ πρώτης όψεως 
αυτή η ενέργεια φαίνεται όχι μόνο υπερβολική αλλά και τελείως περιττή και εκ του περισσού (παραπα‐
νίσια). Ωστόσο, πολλές φορές στις μαθηματικές εξισώσεις οι  ίδιες μεταβλητές παρουσιάζονται περισ‐
σότερο από μία φορά συμμετέχοντας σε διάφορους όρους. Μάλιστα σε κάποιους όρους των εξισώσεων 
παρουσιάζονται ως πολλαπλασιαστές και σε άλλους ως διαιρέτες. Τούτο υποδηλώνει ότι μια μεταβλη‐
τή ή ένας παράγοντας επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα με διάφορους τρόπους! Αν απαγορεύσουμε σε 
αυτούς τους παράγοντες να συμμετέχουν όσες φορές είναι μαθηματικά και εννοιολογικά αναγκαίο, το 
αποτέλεσμα θα είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που θα αδυνατεί να περιγράψει το φυσικό φαινόμενο 
με αποδεκτή ακρίβεια. Εν κατακλείδι, υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν μια μαθηματική συνάρ‐
τηση ποικιλοτρόπως. 

60. Στην  προκειμένη  περίπτωση  χωρίς  την  συμμετοχή  της  Εμπορικής  Αξίας  της  επιχείρησης  στην  τελική 
Στρατηγική Αξίας της, κάθε αύξηση της Εμπορικής Αξίας θα φέρνει την Συνισταμένη Αξία πιο κοντά στον 
Οικονομικό Άξονα x (ήτοι θα μειώνει την γωνία φ στο Σχ. 24). Στο μαθηματικό μοντέλο που προτείνεται 
το ίδιο φαινόμενο θα μειώσει την γωνία φ αλλά ταυτόχρονα θα μεγαλώσει την γωνία ω (ήτοι θα φέρει 
την  Συνισταμένη  Αξία  κοντύτερα  στον  άξονα  της  Στρατηγικής  Σημασίας  z).  Τούτο  υποδηλώνει  ότι  η 
Στρατηγική Αξία του σουβλατζίδικου της γειτονιάς θα μεγαλώσει κατά πολλές τάξεις μεγέθους αν κα‐
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ταφέρει να γίνει «McDonald’s» με παρουσία στην διεθνή αγορά. Με άλλα λόγια, η κρίσιμη ερώτηση εί‐
ναι: Το σουβλατζίδικο της γειτονιάς έχει την ίδια Στρατηγική Αξία για την χώρα όπως μια εταιρεία του 
μεγέθους της MacDonald’s; Αν η απάντηση είναι ένα ηχηρό «όχι» (ο καθ. Νάι θα συμφωνήσει με αυτήν 
την απάντηση), τότε για να αποδοθεί σωστά το φαινόμενο της διαφοράς της Στρατηγικής Αξίας μεταξύ 
αυτών των δύο επιχειρήσεων,  το μαθηματικό μοντέλο πρέπει να ενσωματώνει  την προτεινόμενη συ‐
νάρτηση που βασίζεται στο διανυσματικό εξωτερικό γινόμενο.  Έτσι,  η Στρατηγική Αξία εκτός από την 
συνεισφορά της επιχείρησης στα δημόσια οικονομικά (ΑΕΠ, ύψος εξαγωγών) θα περιλαμβάνει και την 
συνεισφορά των ιδιωτικών οικονομικών της επιχείρησης.  
Σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης σχετικά με την ως άνω συλλογιστική, θα μπορούσε να ειπωθεί 
ότι η προσθήκη του εξωτερικού γινομένου της Οικονομικής και Κοινωνικής Αξίας, προσδίδει στην συνι‐
σταμένη αξία της επιχείρησης την πρόσθετη ιδιότητα που χρειάζεται για να μεταλλαχθεί και να προα‐
χθεί σε ολιστική αξία. Δηλαδή, η συμμετοχή του εξωτερικού γινομένου διαμορφώνει την τελική εκείνη 
αξία  της  επιχείρησης που υπερβαίνει  ποσοτικά  και  ποιοτικά  την απλή άθροιση,  με όποιο  τρόπο,  του 
συνόλου των συστατικών μερών της (ήτοι την αξία της στους τρεις άξονες αναφοράς). 
Στην πραγματικότητα, η επίδραση τυχόν αύξησης της Εμπορικής Αξίας στην Ολιστική Αξία της επιχείρη‐
σης απαιτεί μια πολύπλοκη μαθηματική διαδικασία λόγω του φαινομένου των «συγκοινωνούντων δο‐
χείων» που αναφέρθηκε στην Σημ. 53. Στο παρόν, όμως, παράδειγμα η μαθηματική πολυπλοκότητα και 
ακρίβεια θυσιάστηκαν  με  σκοπό  να  καταδειχτεί,  με  απλό  τρόπο,  η  σπουδαιότητα  της  προτεινόμενης 
συνάρτησης στον υπολογισμό της Ολιστικής Αξίας της επιχείρησης. 

61. Τοποθετώντας ένα διαφανή Παγκόσμιο Χάρτη Οικονομικών Επιδόσεων των κρατών πάνω σε ένα αδια‐
φανή Παγκόσμιο Γεωπολιτικό Άτλαντα, δεν είναι δύσκολο να παρατηρήσει κανείς ότι υπάρχουν χώρες 
με μέτριες επιδόσεις στην Αμυντική και Ήπια Ισχύ (Σχ. 18), αλλά με σπουδαίες επιδόσεις στην Οικονο‐
μική Ισχύ. Αυτό το γεγονός τους δίνει μια διαπραγματευτική ικανότητα να επιβάλλουν την άποψή τους, 
επί παντός επιστητού, σε ανταγωνίστριες αλλά και συμμαχικές χώρες. Μέχρι τα μέσα του 20ου Αιώνα 
αυτό το φαινόμενο δεν είχε γίνει ευρέως αντιληπτό ούτε ευκόλως κατανοητό. Αυτή η δυνατότητα έγινε 
εμφανής μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδίως με την εξάπλωση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. 
Φυσικά, όσες χώρες έχουν μεγάλες επιδόσεις σε όλους τους τομείς ισχύος θεωρούνται Υπερδυνάμεις 
(ώστε να διακρίνονται από τις Μεγάλες Δυνάμεις που έχουν μόνο Οικονομική Ισχύ). Το φαινόμενο αυτό 
δεν διέλαθε από την συλλογική οξύνοια του λαού, ο οποίος στην καθημερινή του σάτιρα αλλοίωσε, χα‐
ριτολογώντας,  τον  ορισμό  του «χρυσού  κανόνα»  (μια μαθηματική  έννοια), ως  εξής: «όποιος  έχει  τον 
χρυσό κάνει και τους κανόνες» (μια γεωπολιτική έννοια). Βασισμένες στην υπολανθάνουσα ισχύ αυτής 
της παρατήρησης, οι Μεγάλες Δυνάμεις αντί να χρησιμοποιούν στρατιωτικά μέσα για να επιβάλλουν 
την  γνώμη  τους  σε  άλλες  χώρες  (στον «εχθρό»),  επιβάλλουν  οικονομικές  κυρώσεις,  όπως  εμπάργκο, 
μποϋκοτάζ,  πάγωμα  κεφαλαίων,  κ.α.∙  όπως π.χ.  συνέβη  εναντίον  του  Ιράν  για  το  πυρηνικό  του πρό‐
γραμμα, εναντίον της Ρωσίας για τα γεγονότα στην Ουκρανία, κ.λπ. Αναπόφευκτα, λοιπόν, δεν μπορεί 
εύκολα να αποφύγει κανείς τον πειρασμό να σκεφτεί ότι μια ευρεία διάδοση αυτής της πρακτικής, σε 
μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, μετατρέπει το προαναφερθέν αστείο σε υπερόπλο του 21ου Αιώνα. 
Στην νέα παγκόσμια τάξη, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης, τα υπερόπλα του Οικονομι‐
κού Άξονα (ήτοι της Σκληρής Ισχύος), θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο καταστροφικά από τα υπερό‐
πλα του Αμυντικού Άξονα (Σχ. 18). Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν υπάρχει υπερόπλο που θα πλήξει αμυ‐
νόμενο ενώ ο επιτιθέμενος θα μένει στο απυρόβλητο. Αυτή η παρατήρηση ισχύει τόσο στην περίπτωση 
εφαρμογής οικονομικών κυρώσεων όπου οι επιπτώσεις είναι ανάλογες της αμοιβαιότητας των οικονο‐
μικών συμφερόντων των εμπλεκομένων (π.χ. στα μέτρα κατά της Ρωσίας η Ελλάδα έχασε μια σημαντι‐
κή εξαγωγική αγορά), όσο και κατά την χρήση πυρηνικών όπλων όπου οι επιπτώσεις είναι ανάλογες της 
γεωγραφικής εγγύτητας των αντιμαχόμενων πλευρών (π.χ. είναι σχετικά ευκολότερη απόφαση για τις 
ΗΠΑ να ρίξουν καμιά−δυο ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία που είναι στην άλλη άκρη του Ειρηνικού Ωκε‐
ανού αλλά είναι πολύ δύσκολη απόφαση να ρίξουν μια στον Καναδά ή στο Μεξικό που συνορεύουν με 
την πίσω αυλή του σπιτιού τους). 
Πριν αρκετά χρόνια ειπώθηκε,  για κάποιες από τις ηττημένες χώρες, η φράση: «έχασαν στον πόλεμο 
αλλά κέρδισαν στην ειρήνη»∙  το προτεινόμενο διανυσματικό εξωτερικό γινόμενο είναι το μαθηματικό 
εργαλείο που όχι μόνο αποδεικνύει του λόγου το αληθές αλλά παρέχει τα μέσα για τη μέτρηση του με‐
γέθους της «οικονομικής νίκης» των ηττημένων στα πεδία των μαχών χωρών. 
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Ειρήσθω εν παρόδω, η τεράστια σημασία της διασυνδεσιμότητας της οικονομίας και της εθνικής ασφά‐
λειας, εκτός από τον Θουκυδίδη που προαναφέρθηκε, δεν διέλαθε της προσοχής και άλλων ιθυνόντων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα όσα επισημαίνει ο Fred F. Fielding, νομικός σύμβουλος του Λευκού Οί‐
κου, σε επίσημο έγγραφό του προς τον Henry Paulson (Σεπ. 2008): «Από την θέση που κατέχεται ως Υ‐
πουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, είστε υπεύθυνος να υπηρετείται τον Αμερικανικό λαό και να ενισχύε‐
ται  την  εθνική  ασφάλεια  διαχειριζόμενος  αποτελεσματικά  τα  οικονομικά  της  Κυβέρνησης  των  ΗΠΑ, 
προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα καθώς και διασφαλίζοντας την προστασία, την 
ορθότητα και την ασφάλεια των οικονομικών συστημάτων τόσο των ΗΠΑ όσο και της διεθνούς κοινότη‐

τα». [Σημ. 10, A.R. Sorkin, σ. 427−428] 

62. Η τοποθεσία αυτού του σημείου απόληξης της συνισταμένης αξίας καθορίζεται από μία συνάρτηση ό‐
που η θέση είναι η εξαρτώμενη μεταβλητή. 

63. Στο ακραίο παράδειγμα της μόλυνσης του Κόλπου του Μεξικού από την BP θα ήταν ενδιαφέρον (αν υ‐
πήρχαν διαθέσιμα στοιχεία) να υπολογιστεί σε πιο τεταρτημόριο θα βρισκόταν η Ολιστική Αξία της επι‐
χείρησης (με βάση το Καθαρό Κοινωνικό Προϊόν της), το έτος μετά την αποκατάσταση των περιβαλλο‐
ντικών  επιπτώσεων  με  Δημόσια  Κεφάλαια  και  πριν  καταβληθούν  τα  πρόστιμα  που  της  επιβλήθηκαν 
από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ. Επίσης, ενδιαφέρον θα ήταν να υπολογιστεί η Ολιστική Αξία της VW (με 
βάση το Καθαρό Στρατηγικό Προϊόν της) μετά την αποτίμηση όλων των επιπτώσεων της παραπλάνησης 
των καταναλωτών. 

64. Βασίλης Κωτσής, Αδειάζει η κλεψύδρα για την ΕΒΖ, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 31  Ιαν. 2016, ένθετο «Ανάπτυξη» σ. 
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65. Η  ανταγωνιστικότητα  είναι  μια  πολύπλοκη  μαθηματική  έννοια,  που  εκφράζεται  από  μια  συνάρτηση 
αποτελούμενη από πολλούς παράγοντες αλληλοσχετιζόμενους με διάφορους τρόπους ενίοτε μη εμφα‐
νών εκ πρώτης όψεως. Μόνο ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι το εργατικό κόστος, σημαντικός 
σε παραγωγικές διεργασίες εντάσεως εργασίας αλλά όχι τόσο αποφασιστικός σε παραγωγικές διεργα‐
σίες εντάσεως τεχνολογίας. Αυτό αποδείχθηκε και στην πράξη τα τελευταία έτη, όπου αφού μειώσαμε 
τους μισθούς περίπου κατά 30% στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, όλοι άρχισαν να διαμαρτύρονται 
ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεν βελτιώθηκε αισθητά. Αυτό θα έπρεπε να ήταν 
αναμενόμενο αφού όλα τα άλλα κόστη (ενέργεια, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.), παρέμεναν σε υψηλά 
επίπεδα! Ακόμη και αυτός καθαυτός ο όρος «εργατικό κόστος» είναι συγκεχυμένος: π.χ. περιλαμβάνει 
τα μεροκάματα μόνο (παράγοντας που είναι διαπραγματεύσιμος πέραν του κατώτατου μισθού), περι‐
λαμβάνει  το  κόστος υπερωριακής απασχόλησης  (που  τουλάχιστον στα μεγάλα έργα πληρώνεται από 
τον πελάτη χωριστά, αντιπροσωπεύοντας έτσι ένα καλοδεχούμενο έσοδο!), περιλαμβάνει τις ασφαλι‐
στικές εισφορές και άλλες κρατήσεις  (που δεν είναι διαπραγματεύσιμες διότι θεσπίζονται με νόμους 
του κράτους); 
Κάθε φορά, που ένας από αυτούς τους παράγοντες αλλάζει, ένας αριθμός άλλων παραγόντων επηρεά‐
ζονται, καταλήγοντας σε θετική ή αρνητική επίπτωση στην διαμόρφωση του τελικού κόστους του προ‐
ϊόντος∙ άρα της τελικής τιμής και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο επιχειρήσεων. Αυτό 
συνάγεται και από μελέτες που έγιναν σε μια εγχώρια βιομηχανία και σε πραγματικές συνθήκες αγο‐
ράς. Παρατηρήθηκε ότι η εφαρμογή μέτρων βελτίωσης του εργατικού κόστους αντισταθμίζονταν από 
αυξήσεις άλλων δαπανών  (άμεσα ή  έμμεσα σχετιζόμενων με  το  εργατικό  κόστος).  Λόγου  χάριν,  ένας 
τρόπος μείωσης του εργατικού κόστους σε μια γραμμή παραγωγής είναι η μείωση της απαραίτητης αν‐
θρωποδύναμης∙ όμως, αν υπήρχε ένα πολύ σφικτό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων το κόστος υπερωρια‐
κής απασχόλησης των εργαζομένων (που δεν οφείλεται σε αποφάσεις του πελάτη), αυξανόταν μηδενί‐
ζοντας την συνολική ωφέλεια. Ως εκ τούτου, ένας στόχος μείωσης του εργατικού κόστους πρέπει να συ‐
νοδεύεται και από άλλους στόχους, όπως αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζομένων, της συνολι‐
κής αποδοτικότητας της γραμμής παραγωγής και της εν γένει αποτελεσματικότητας του επιχειρηματι‐
κού συστήματος ελέγχου. Αυτό το απλοποιημένο παράδειγμα καταδεικνύει πόσο σύνθετη είναι η λύση 
ακόμη και στην περίπτωση των δύο μόνον παραμέτρων. Φανταστείτε πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση 
της ανταγωνιστικότητας όταν ληφθεί υπ’ όψη ένας μεγαλύτερος αριθμός παραμέτρων. 
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Ένα από τα πορίσματα της ως άνω μελέτης ήταν αυτό: η βελτίωση του κόστους στην αλυσίδα παραγω‐
γής (που αντανακλά στην ανταγωνιστικότητα) θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο αν όλοι οι παράμετροι 
βελτιώνονταν με την κατάστρωση τακτικών σχεδίων στοχοθέτησης σε όλους τους παράγοντες που επη‐
ρεάζουν το κόστος (π.χ. κόστος ενέργειας, χρήματος, κ.λπ.), τα οποία θα εισάγονταν ταυτόχρονα και θα 
εφαρμόζονταν παράλληλα. Δηλαδή, με μια «ομοβροντία» μέτρων. Σε κάποια άλλη μελέτη που έγινε σε 
προηγούμενα έτη,  μεγάλη  εντύπωση  έκανε η παρατήρηση ότι  σε ορισμένες  νησίδες δραστηριοτήτων 
προηγμένης τεχνολογίας, μιας συγκεκριμένης εταιρίας, η διεθνής ανταγωνιστικότητά της μπορούσε να 
διατηρηθεί ακόμη και με λελογισμένη αύξηση της μισθοδοσίας. Τούτο αποδεικνύει ότι οι γενικευμένες 
και οριζόντιες μειώσεις στους μισθούς ούτε δίκαιες είναι αλλά ούτε και αποτελεσματικές. 
Ειρήσθω εν παρόδω, ίσως θα ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί το θέμα από μια διαφορετική οπτική γωνία 
έστω και περιληπτικά. Η αλυσίδα των γεγονότων που μεσολαβούν ώστε ένα προϊόν (αγαθά, υπηρεσίες, 
προσωπικότητες, τόποι, οργανισμοί και ιδέες), να διανύσει την απόσταση από το «χωράφι» στο «ράφι» 
μοιράζεται σε τρεις ομάδες επιχειρήσεων με διαφορετική αποστολή η κάθε μία: Προμηθευτές (Α’ υλών, 
ημιέτοιμων προϊόντων, κ.λπ.), Ολοκληρωτές Συστημάτων (παραγωγοί τελικού προϊόντος) και Διανομείς 
(χονδρέμποροι, λιανέμποροι), ώστε να καταλήξει στην Αγορά. Σε κάθε μια από αυτές της ομάδες παρα‐
τηρείται ένας αριθμός παραγόντων  (ενίοτε ξεπερνούν τους δέκα) που επηρεάζουν και διαμορφώνουν 
το κόστος του προϊόντος. Τελικά η «ανταγωνιστική»  τιμή διαμορφώνεται στην αγορά από τον κανόνα 
της «προσφοράς και ζήτησης» αν μείνουμε στις δυο διαστάσεις, όπου επικρατεί το πρωτογενές προϊόν 
(core benefit). 
Ωστόσο,  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση παραβλέφθηκε  η  τρίτη  διάσταση  που  αφορά  το  επαυξημένο 
προϊόν (αυτό περιλαμβάνει την ευχρηστία, την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, την πολυτέλεια, την επω‐
νυμία/φήμη,  τις  ευκολίες  πληρωμής,  το  σύστημα  υπηρεσιών  συντήρησης,  το  κόστος  λειτουργίας,  το 

χρόνος παράδοσης, την εγγύηση καλής λειτουργίας, κ.λπ.). [Σημ. 9, σ. 739−741]. Άλλοι ειδικοί υποστη‐
ρίζουν ότι σήμερα «ο νέος ανταγωνισμός»  δεν βρίσκεται σε αυτό που οι  εταιρίες παράγουν αλλά σε 
αυτό που προσθέτουν στις «Εκροές»  της παραγωγής,  δηλαδή στα αναφερθέντα στοιχεία  της ως άνω 

τρίτης διάστασης [Theodor Levitt, The Marketing Mode, McGraw−Hill, New York 1969, σ. 2]. Έτσι τα δε‐
δομένα αλλάζουν, διότι η τρίτη διάσταση αλλάζει το σχήμα των καμπυλών «προσφοράς και ζήτησης» 
καθώς και το σημείο διασταύρωσής τους.  
Καθοριστικό, επίσης, για την κατανόηση του Επιχειρηματικού Συστήματος στην ολότητά του είναι το γε‐
γονός ότι οι Εκροές πρόσθετα από τις Εισροές περιλαμβάνουν την υπεραξία του προϊόντος που μπορεί 
να αναλυθεί σε προστιθέμενη αξία και υπερβάλλουσα αξία. Η προστιθέμενη αξία είναι το άθροισμα: 
(α) της παραγωγικότητας των μέσων παραγωγής (όπως μετράται από τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλ‐
λευσης),  (β)  της  επίδοσης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  (όπως  μετράται  από  τα  μερικά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης), και  (γ) της αποδοτικότητας του οργανωτικού σχήματος  (όπως μετράται από τα ολικά 
αποτελέσματα εκμετάλλευσης). Η δε υπερβάλλουσα αξία αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα του 
επιχειρηματικού συστήματος ήτοι του «οργανισμού» (όπως μετράται από τα καθαρά αποτελέσματα της 
χρήσης). 
Τελικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι ευελπιστούν να επιτύχουν μια τιμή του προϊόντος που να είναι μεγαλύτε‐
ρη από το κόστος ώστε να επιτευχθεί κέρδος. Επομένως, το μέλημα όλων των επιχειρήσεων είναι να ε‐
πιτυγχάνουν σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένους στόχους σε τέσσερεις διαφορετικές ομάδες παραγό‐
ντων  που  διαμορφώνουν,  αντίστοιχα,  την  παραγωγικότητα  των  μέσων  παραγωγής,  την  επίδοση  του 
ανθρώπινου  δυναμικού,  την  αποδοτικότητα  του  οργανωτικού  σχήματος  και  την  αποτελεσματικότητα 
του επιχειρηματικού συστήματος, η οποία περιλαμβάνει την εμπορική στρατηγική, την διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών, κ.λπ. Και απ’ όλο αυτόν τον κυκεώνα των αλληλοεπιδρώντων παραγόντων, μετα‐
βλητών και συντελεστών επιβλήθηκε, στην χώρα μας, μια οριζόντια μείωση στον κατώτατο μισθό στον 
ιδιωτικό τομέα, με την πεποίθηση ότι θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα σε όλους τους τομείς της εγ‐
χώριας οικονομίας. Τελικά, όμως, τα γεγονότα δεν επαλήθευσαν τις προσδοκίες, οπότε άρχισε μια συ‐
ζήτηση για περαιτέρω μείωση του κατώτατου μισθού∙ δηλαδή, η Κυβέρνηση βίωσε την εμμονή σε μια 
διαδικασία που δεν λαμβάνει υπόψη  της ούτε  τις συνθήκες  της αγοράς,  ούτε  τα  χαρακτηριστικά  του 
προϊόντων, ούτε την αποτελεσματικότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων και εξ αυτού του λόγου κα‐
ταδικασμένη σε αποτυχία, εκ προοιμίου. 
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Προς  επίρρωση  των ως  άνω  συμπερασμάτων αναφέρεται  ότι  το  Διεθνές  Γραφείο  Εργασίας  (Interna‐
tional Labor Office−ILO), επεξεργαζόμενο στοιχεία του 2010, διαπίστωσε ότι οι χώρες με τα υψηλότερα 
ωρομίσθια  (ΗΠΑ,  Καναδάς,  Σουηδία,  κ.ά.),  κατέχουν  τις πρώτες θέσεις  στους πίνακες παγκόσμιου α‐
νταγωνισμού και προσέλκυσης άμεσων επενδύσεων (και από το εξωτερικό). Αντίθετα, οι χώρες με χα‐
μηλότερα ωρομίσθια (Φιλιππίνες, Ουγγαρία, Εσθονία, κ.ά.), βρίσκονταν πολύ χαμηλά και σε ανταγωνι‐
στικότητα και σε προσέλκυση επενδύσεων. [Αλέξανδρος Καψύλης, Οι φθηνοί εργαζόμενοι δεν ανεβά‐
ζουν την ανταγωνιστικότητα, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 1 Φεβ. 2015, ένθετο «Ανάπτυξη», σ. Β14] 
Ωστόσο,  για  να είμαστε ακριβοδίκαιοι,  πρέπει  να αναγνωρίσουμε ότι  τα προαναφερθέντα επ΄ αυτού 
του θέματος αφορούν το πεδίο των μικροοικονομικών και το πρόβλημα των ιθυνόντων βρίσκονταν στο 

πεδίο των μακροοικονομικών. Όμως, στην Φύση το «μάκρο−» δεν είναι αυτογενές και αυθύπαρκτο αλ‐
λά κτίζεται και αποτελείται από όλα τα «μίκρο−» ακόμα και όταν το «μάκρο−» είναι μια ολιστική συνά‐
θροιση. Λόγου χάριν, το ανθρώπινο ον είναι ένα Ολιστικό Σύστημα αφού εκτός από μια συνάθροιση ε‐
ξειδικευμένων κυττάρων διαθέτει,  επίσης, συνείδηση∙ αλλά όταν τα κύτταρα παύουν να λειτουργούν 
κατάλληλα ούτε η φυσική του δομή ούτε η πνευματική του υπόσταση υπάρχει (στο αντιληπτό σύμπαν). 

66. Ποια ακριβώς ήταν η στρατηγική του Τουρκικού κράτους την εποχή εκείνη μπορεί να διερευνηθεί ίσως 
μόνο ως πιθανή αιτία των τραυματικών γεγονότων που συνέβησαν κατά την επίμαχη περίοδο. Ούτως ή 
άλλως  σε  παλαιότερες  εποχές  τα  στρατηγικά  σχέδια  των  κρατών  εδράζονταν  στο  μυαλό  των  ηγετών 
τους και είναι αμφίβολο αν περιέχονταν σε δερματόδετους τόμους κοσμώντας τις βιβλιοθήκες των δη‐
μόσιων  λειτουργών. Οπότε  εκ  του αποτελέσματος  συμπεραίνεται  ότι  το Όραμα  της  Τουρκίας,  εκείνη 
την εποχή και για την συγκεκριμένη περιοχή, ήταν να αλλάξει γενικά την πολυεθνική σύσταση του πλη‐
θυσμού  της  προς  όφελος  του  τουρκικού  στοιχείου  και  ειδικά  η  επιχειρηματικότητα  να  περιέλθει  σε 

Τουρκικά  χέρια  (δηλαδή  να μεταλλαχθεί  μια αυτοκρατορία σε  ένα  κράτος−έθνος).  Για  να  επιτευχθεί 
τούτο χρειάζεται η κατάστρωση ενός στρατηγικού σχεδίου, η διαμόρφωση σχεδίου τακτικών δράσεων 
(στην στρατιωτική ορολογία γνωστές ως «τακτικές επιχειρήσεις») και η συγκρότηση μιας αρμόδιας ο‐
μάδας υλοποίησης (άτομα επιφορτισμένα με την εκτέλεση των δράσεων τακτικής). 
Ένας τρόπος για να πειστούν ολόκληροι πληθυσμοί να εγκαταλείψουν τις πανάρχαιες εστίες τους είναι 
να  τους  στερήσει  κάποιος  την  ευκαιρία  να  εξασφαλίζουν:  (α)  τα πιο στοιχειώδη μέσα διαβίωσης  (τα 
προς το ζην) και (β) ταυτόχρονα την πιο στοιχειώδη προστασία για την ζωή και την περιουσία τους (το 
στρατηγικό σχέδιο)∙ δηλαδή, ακριβώς οι κανόνες που εφάρμοσαν πρόσφατα οι  τζιχαντιστές για να ε‐
κτοπίσουν  τους πληθυσμούς  της Βόρειας Συρίας που κατέκλυσαν κατά  εκατομμύρια  την Τουρκία  και 
στην συνέχεια ξεχύθηκαν ως παλιρροϊκό κύμα στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο παράγοντας του χρόνου ήταν 
πολύ κρίσιμος, διότι οσονούπω ο πόλεμος πλησίαζε προς το τέλος του και ως συνήθως οι αντιμαχόμε‐
νοι  (νικητές  και  ηττημένοι)  θα  ήταν αναγκασμένοι  να  καθίσουν στο  τραπέζι  των διαπραγματεύσεων, 
υπό την διαιτησία των μεγάλων Δυνάμεων. Εκεί οι δύο πλευρές θα αποκόμιζαν οφέλη ανάλογα με το 
αποτέλεσμα των εχθροπραξιών, συνεπικουρούμενες βεβαίως από τους συμμάχους και τους υποστηρι‐
κτές που έκαστη είχε εξασφαλίσει. Για την Τουρκία, λοιπόν, υπήρχε ο κίνδυνος να υποχρεωθεί σε πα‐
ροχή κάποιων προνομίων προς τους ντόπιους πληθυσμούς, τα οποία με την πάροδο του χρόνου θα δι‐
ευρύνονταν και θα επαυξάνονταν, μέχρι που σε κάποια μελλοντική στιγμή θα διεξάγονταν και ένα δη‐
μοψήφισμα για την απόσχιση της περιοχής από το κράτος (όπως πρόσφατα έγινε, ανεπιτυχώς βέβαια, 
στην Σκωτία, αλλά ακολουθεί η Καταλανία και έπεται συνέχεια). Άρα, για την Τουρκία, ήταν επιτακτική 
ανάγκη ο στόχος να επιτευχθεί αν όχι σε μια νύκτα οπωσδήποτε σε μια εβδομάδα. 
O  άνθρωπος,  μετά  την αγροτική  επανάσταση,  εξασφαλίζει  τα  προς  το  ζην προσφέροντας προσωπική 
εργασία σε κάποιου είδους επιχείρηση: είτε ιδιόκτητης (ο αγρότης με το περιβόλι του), είτε αλλότριας∙ 
είτε ατομικής, είτε συνεταιριστικής∙ είτε ιδιωτικής, είτε κρατικής∙ κ.ο.κ. Εναλλακτικά, προσφέροντας τα 
μέσα παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά) έναντι τιμήματος σε κάποιου είδους επιχείρηση. Αυτός ο κα‐
νόνας των δύο εναλλακτικών επιλογών  (που έχουν κοινό παρονομαστή την ύπαρξη κάποιας επιχείρη‐
σης και εμφανίστηκε ως μετενέργεια της Αγροτικής Επανάστασης), έμεινε αναλλοίωτος και μετά τα ι‐
στορικά ορόσημα τόσο της Βιομηχανικής Επανάστασης όσο και της Πληροφορικής Επανάστασης  (Με‐
ταβιομηχανική Εποχή). Επομένως, η στέρηση των ντόπιων πληθυσμών να εξασφαλίζουν τα προς το ζην 
απαιτούσε την εφαρμογή δράσεων που να καταστρέφουν την επιχειρηματικότητα. Ένας τρόπος για να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι να καταργηθεί η έννομη τάξη, δηλαδή η περιοχή να μείνει προσωρινά 
(για  κάποιες ώρες ή  για  κάποιες  μέρες) «εκτός»  της  ευνομούμενης  επικράτειας,  όπου  ισχύουν  νόμοι 
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προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών (σχέδιο τακτικών δράσεων). Σε αυτό το χρονικό 
διάστημα οι ζωές και οι περιουσίες των ντόπιων γίνανε κυριολεκτικά καπνός. 
Προφανώς, αφού το Τουρκικό κράτος επέβαλε την απουσία του, οι απαιτούμενες δράσεις δεν μπορού‐
σαν να ανατεθούν στον τακτικό στρατό. Αυτές οι «τακτικές επιχειρήσεις» ανατέθηκαν στα σώματα των 
ατάκτων που ακολουθούσαν τον τακτικό στρατό, αποτελούμενα από διάφορους υποτελείς λαούς όπως 
οι Τσέτες (ομάδα υλοποίησης–task force). Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι κάποιοι ντόπιοι, που στά‐
θηκαν αρκετά τυχεροί να γλιτώσουν από τους άξεστους Τσέτες, αναζητούσαν μονάδες του τουρκικού 
τακτικού στρατού για να παραδοθούν, ελπίζοντας να σώσουν την ζωή τους. Στο «τέλος της ημέρας» ό‐
λες οι επιχειρήσεις είχαν καταστραφεί: αγροτικές, εμπορικές, βιομηχανικές, κ.λπ. και ένα μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού σφαγιάσθηκε. Αυτά τα γεγονότα δεν άφησαν καμιά αμφιβολία στους ανθρώπους (κά‐
θε ηλικίας), ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές εστίες τους ακόμη και κολυμπώντας (μετά 
από 35 κάπου αιώνες συνεχούς κατοίκησης στην περιοχή –το λίκνο της σύγχρονης Δυτικής φιλοσοφίας, 
επιστήμης και πολιτιστικών αξιών). 
Το εάν οι Τούρκοι ιθύνοντες γνώριζαν ή όχι τον συγκεκριμένο κανόνα, ουδεμία σημασία έχει (ούτως ή 
άλλως ακόμη και πριν από τον Νεύτωνα τα μήλα κάτω από την μηλιά έπεφταν). Το γεγονός είναι ότι το 
επίσημο Τουρκικό κράτος αποσυρόμενο προσωρινά από την περιοχή (έλλειψη έννομης τάξης), καθ’ ον 
χρόνο το Ελληνικό είχε ήδη καταρρεύσει τοπικά, επέτυχε να εξαλείψει την επιχειρηματικότητα (που κα‐
τά  το  μεγαλύτερο  μέρος  βρισκόταν  σε  Ελληνικά  χέρια,  αλλά  όχι  μόνο).  Επομένως,  η  στρατηγική  της 
Τουρκίας  δεν  ακυρώνει  τον  κανόνα,  αλλά  τον  επιβεβαιώνει.  Είτε  συνειδητά,  είτε  από  διαίσθηση,  η 
Τουρκική ηγεσία χρησιμοποίησε ως εργαλείο τον κανόνα που ορίζει ότι «η ίδια η ύπαρξη της επιχειρη‐
ματικότητας προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ευνομούμενου Κράτους», για να υλοποιήσει το στρατηγικό 
της σχέδιο, το οποίο, όπως συνάγεται από τα ιστορικά γεγονότα, ήταν να καταστραφεί ολοσχερώς κυ‐
ρίως η Ελληνική επιχειρηματικότητα της περιοχής∙ και τούτο κατά τρόπον ώστε η ανασυγκρότησή της 
να έχει ταυτότητα Τουρκική (αφού παράλληλα εκπατρίστηκε και ο ντόπιος Ελληνικός πληθυσμός). 

67. Όπως έγινε γνωστό δια του ημερήσιου τύπου, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα από 858.685 που ήταν το 
2008 μειώθηκαν σε 613.973 στα τέλη του 2015 (μια μείωση κατά 244.712 εκ των οποίων άλλες έκλει‐
σαν και άλλες μετοίκησαν). Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 842.670 θέσεων εργασί‐
ας και την μείωση του ΑΕΠ κατά € 30 δις. 

68. Όπως έχει ήδη παρουσιαστεί οι Εκροές κάθε συστήματος αποτελούνται από προϊόντα και υποπροϊόντα. 
Αγνοώντας τα υποπροϊόντα και τις επιπτώσεις τους θα οδηγηθούμε σε σοβαρά λάθη. Επομένως, τόσο 
τα ιστορικά συμβάντα όσο και τα μελλοντικά συμβησόμενα, πρέπει να αξιολογούνται χαρτογραφώντας 
όλες τις δράσεις και τις αντιδράσεις σε ένα φύλλο «Ισολογισμού» που να περιέχει όλα τα θετικά και 
αρνητικά αποτελέσματα (το «ενεργητικό και το παθητικό» όπως λέγεται στην λογιστική). Φυσικά, αυ‐
τός ο καθολικός κανόνας ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι, η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει 

να ετοιμάζει, εκ των προτέρων, ένα φύλλο «Ισολογισμού Κόστους−Οφέλους» (αρνητικές και θετικές ε‐
πιπτώσεις) για κάθε απόφαση και ενέργεια που σχεδιάζει να κάνει  (και οπωσδήποτε πριν από την ε‐
φαρμογή τους). Δεδομένου, ότι αυτός ο κανόνας δεν είναι ευρέως γνωστός, ή ικανοποιητικά κατανοη‐
τός και ούτως ή άλλως ποτέ δεν χρησιμοποιείται, έχουμε γίνει πολλάκις μάρτυρες του φαινομένου ό‐
που η Δημόσια Διοίκηση στοχεύει στο ζενίθ και πετυχαίνει το ναδίρ. Ένα διδακτικό παράδειγμα (από τα 
πολλά) είναι αυτό που συνέβη στην χώρα μας με την αναπροσαρμογή της τιμής του πετρελαίου (diesel 
fuel). Αυτό το καύσιμο είναι ευρέως διαδεδομένο για την θέρμανση των οικιών κατά τους χειμερινούς 
μήνες ενώ καθ’ όλη την διάρκεια του έτους για την κίνηση διαφόρων οχημάτων (λεωφορείων, φορτη‐

γών, ταξί και  ΙΧ). Μέχρι το 2012 ο «ειδικός φόρος κατανάλωσης−ΕΦΚ» που βαρύνει αυτό το καύσιμο 
ήταν διαφορετικός για το πετρέλαιο θέρμανσης με αποτέλεσμα η τελική τιμή του να είναι αρκετά χα‐
μηλότερη από  το πετρέλαιο κίνησης.  Τότε,  η Δημόσια Διοίκηση αποφάσισε  (ομολογουμένως υπό  την 
πίεση των δανειστών), να εξισώσει τον ΕΦΚ και για τις δύο περιπτώσεις, οπότε η τιμή του πετρελαίου 
θέρμανσης αυξήθηκε περίπου κατά 50%. Η δικαιολογία που δόθηκε στους πολίτες για να κατευνάσει 
την αντίδρασή τους ήταν ότι η απόφαση αυτή είχε μια διττή στόχευση: (α) να ελαχιστοποιήσει την λα‐
θρεμπορία  του  πετρελαίου  (διότι  αγοράζονταν  ποσότητες  από φθηνό  πετρέλαιο  θέρμανσης  και  πω‐
λούντο στον κλάδο των μεταφορών), και (β) να αυξήσει άμεσα τα δημόσια έσοδα. Φυσικά η επιτυχία 
του μέτρου βασιζόταν στην παραδοχή ότι η κατανάλωση θα παραμείνει περίπου στα συνηθισμένα επί‐
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πεδα. Αυτό που πράγματι συνέβη ήταν ακριβώς το αντίθετο: καταμεσής σε μια βαθειά ύφεση (που ε‐
πέφερε οριζόντια μείωση αποδοχών περίπου κατά 50%, και εκτίναξε την ανεργία στο 27%) οι πολίτες 
σταμάτησαν σχεδόν τελείως να καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης σε όλη την επικράτεια. Τούτο είχε 
σαν αποτέλεσμα  την μείωση  των δημοσίων  εσόδων περίπου  κατά 70%  από  τον συγκεκριμένο φόρο, 
ενώ το λαθρεμπόριο ελάχιστα περιορίστηκε. Το ξύλο, ως μια φθηνή εναλλακτική καύσιμη ύλη, άρχισε 
να χρησιμοποιείται ευρέως για την θέρμανση των νοικοκυριών, αυξάνοντας δραματικά την ατμοσφαι‐
ρική ρύπανση στα αστικά κέντρα, με όλες τις επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία των κατοίκων. 
Σχετικά με αυτό  το θέμα  ένας ανταποκριτής  καταλήγει: «Δηλαδή,  όπως αποδείχθηκε,  η  εξίσωση  του 
φόρου ήταν μια πρόχειρη απόφαση και όλοι βγήκαν χαμένοι. Ένα τμήμα των πολιτών είχε υποβάθμιση 
του βιοτικού επιπέδου του, η τρόικα απέδειξε ότι είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας, το κράτος έ‐
πεσε έξω στις προβλέψεις  του και περιβαλλοντικά υπήρξε σημαντική επιβάρυνση,… με πρόσθετο κό‐
στος στο σύστημα Υγείας». [Βασίλης Δεριζιώτης, Μια κρύο, μια ζέστη, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 19 Οκτ. 2014, ένθε‐
το «Ανάπτυξη», σ. Β11] 
Το κόστος στην υγεία των πολιτών καταγράφηκε σε μελέτες που έγιναν την Άνοιξη 2015 ως επακόλου‐
θο της ανεξέλεγκτης καύσης ξύλου τον χειμώνα που αύξησε τα ποσοστά θνησιμότητας και νοσηρότη‐

τας.  Κατά τον ημερήσιο Τύπο «Τα χρόνια της κρίσης  [2011−12]  καταγράφηκαν επιπλέον 200 θάνατοι 
ετησίως, που μεταφράζεται σε 3.540 χαμένα χρόνια ζωής και σε κόστος €200−250 εκ…. Ειδικότερα στην 
περίπτωση περιορισμού της αλόγιστης χρήσης βιομάζας για οικιακή θέρμανση το κέρδος θα μπορούσε 
να φτάσει το €1,2 δις από τον περιορισμό της θνησιμότητας και τα €130 εκ. από την αποφυγή ασθε‐
νειών». [Μάχη Τράτσα, Κόστος σε Ζωές και Ευρώ από την Αιθαλομίχλη, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 31 Μαΐου 2015, σ. 
Α32]    
Η ιστορία αυτή καταδεικνύει με μαθηματική διαύγεια τι συμβαίνει όταν: (α) χρησιμοποιούμε παραδο‐
χές, εικασίες και υποθέσεις για να προβλέψουμε τα φυσικά φαινόμενα του σύμπαντος, και (β) η Δημό‐

σια Διοίκηση δεν καταρτίζει έναν «Ισολογισμό Κόστους−Οφέλους» πριν από κάθε απόφαση που σχε‐
διάζει να υλοποιήσει. Ακόμη χειρότερα συμβαίνουν όταν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι κάθε απόφαση 
και ενέργεια που μεταβάλλουν την Διεργασία του όποιου συστήματος (ηλεκτρικού, μηχανικού, ιστορι‐
κού, οικονομικού, πολιτικού, διπλωματικού, κ.ο.κ.), όχι μόνο προκαλεί την παραγωγή διαφοροποιημέ‐
νων  «προϊόντων»  αλλά    επίσης  και  την  παραγωγή  των  αντίστοιχων  διαφοροποιημένων  «υποπροϊό‐
ντων». 

69. Από μελέτες που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ στην δεκαετία του ’60, προέκυψε ότι αλλαγές στην νοοτροπία, 
στις παραδόσεις και γενικά στην κουλτούρα σε κάποιες ομάδες του πληθυσμού χρειάζονται  τουλάχι‐
στον δύο γενεές για να εμπεδωθούν ως αυτονόητα δίκαιες και να ενσωματωθούν ως αυθόρμητες κα‐
θημερινές πρακτικές των πολιτών. 

70. Leonard Meirovitch, Methods of Analytical Dynamics, McGraw−Hill, New York, 1970, σ. 171 

 
                                  

 
 
 

 


