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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στο πλανήτη τις τελευταίες δεκαετίες έχουν φέρει πολλά 
ζωτικά για την ανθρωπότητα συστήματα, όπως το περιβαλλοντικό, το οικονομικό, το επισιτι-
στικό, το ενεργειακό, κ.ά., σε οριακές καταστάσεις. Εκ πρώτης όψεως θα φανεί παράξενο αλλά 
όλες οι καταστάσεις που βιώνουμε καταλήγουν σε ένα μοναδικό πρόβλημα: Γιατί σκάνε οι 
φούσκες? Όλες, από τις βραχύβιες μπουρμπουλήθρες έως τα φανταχτερά πολύχρωμα μπαλό-
νια! Βέβαια, όσον αφορά στις πομφόλυγες της ύλης πρέπει να παραδεχτούμε ότι η επιστήμη 
της φυσικής έχει δώσει μια αρκετά ικανοποιητική απάντηση μετρώντας τις επιφανειακές τά-
σεις που αναπτύσσονται μεταξύ 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 ικανοποιη-
τική αιτιολόγηση του φαινομένου, αφού συχνά γινόμαστε μάρτυρες της διαμάχης έγκριτων 
επιστημόνων της οικονομίας και άλλων όμορων κλάδων. 

Επ’ αυτού του θέματος προτείνεται μια νέα συλλογιστική με την δέουσα επιμέλεια ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η όποια λύση θα είναι μαθηματικά τεκμηριωμένη και πρακτικά εφαρμόσιμη. 
Έτσι, η εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στην αξιολόγηση οικονομικών συστημάτων, 
λόγω οικονομίας 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 
βουίζουν τα αυτιά μας από το πρόσφατο σκάσιμο μιας τέτοιας φούσκας, αναπόφευκτα 

ερχόμαστε αντιμέτωποι με το προαιώ-
νιο δίλημμα του ναυτικού λαού των 
Ελλήνων ότι: «είτε ο γιαλός είναι στρα-
βός είτε στραβά αρμενίζουμε» (Σχ. 1). 

 Έτσι, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσου-
με 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 συνάρ-
τηση του τύπου x1), αλλά ούτε είναι και 
μια καμπύλη τόσο πυκνά ελικοειδής 

ώστε να καθίσταται συγκεχυμένος και απροσδιόριστος σχηματίζοντας μια αδιαπέραστη 
επιφάνεια (δηλαδή δεν περιγράφεται από μια συνάρτηση του τύπου x2). Επομένως, η 
ακτογραμμή είναι μια ενδιάμεση κατάσταση που περιγράφεται 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 επιστημονικά τεκμηριω-
μένη απάντηση στο δίλλημα αναπόφευκτα είναι ότι: «εμείς στραβά αρμενίζουμε». 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, το ταξίδι μας με την παρατήρηση ότι κάθε φορά που αντίξοες 

Created by: E. D. Skordilis (v.1.2) 1

Σχ. 1. Συμβολική παράσταση ακτογραμμής
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οικονομικές συνθήκες εισάγουν τον παράγοντα πόνο στην καθημερινότητά μας, όλοι ανα-
λώνουμε ικανά αποθέματα χρόνου (του είδους εκείνου που δεν είναι χρήμα), για την κατα-
γραφή 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 εγχείρημα1. 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 βελών). Έτσι, όμως, το μόνο που 
καταφέρνουν είναι άθελά τους να βγάζουν ο ένας τα μάτια του άλλου ευελπιστώντας ότι 
πιασμένοι χέρι-χέρι αλλά τυφλοί θα βρούνε τον δρόμο τους μέσα στην οικονομική 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 
εφαρμόσιμες 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 περάσει μέσα από διαλογικές αναταράξεις. 
Παρά ταύτα στο τέλος προβλέπεται μια ασφαλής προσγείωση, κατ’ εκτίμηση, σε ένα 
αεροδρόμιο καλύτερο από αυτό της απογείωσης. 

Η επώδυνη κατάσταση που επικρατεί μετά το σκάσιμο των πομφολύγων της οικονομίας 
δημιουργεί μια περιρρέουσα αντίληψη καχυποψίας για την αποτελεσματικότητα όλων των 
συστημάτων που έχουν επινοηθεί από τον άνθρωπο με σκοπό να περιγράψουν την λειτουργία 
του σύμπαντος 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 
βαρύτητα μπορούμε να προβλέψουμε ότι το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά ακολουθώντας 
μια ιδιαίτερη και καθορισμένη τροχιά στον τρισδιάστατο χώρο μέσα στον οποίο ζούμε. Έτσι, 
μπορούμε να προσαρμόσουμε την πορεία μας ώστε το μήλο να μην έρθει σε ευθεία 
αντιπαράθεση με το κεφάλι μας, οπότε θα αρχίσουμε να πελαγοδρομούμε νοητικά και 
ιδεολογικά πάνω στο δίλημμα, αν ο γιαλός είναι στραβός ή εμείς στραβά αρμενίζουμε! 

Ωστόσο, τα μαθηματικά μοντέλα που επινοήθηκαν για να περιγράψουν την λειτουργία των 
διαφόρων 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 
διαδικασίας ικανός να προβλέπει την κατάσταση του συστήματος σε κάποια μελλοντική 
στιγμή. Ανατρέχοντας στην ιστορία των επιστημών εύκολα παρατηρείται τι επινόησαν οι 
σκαπανείς της επιστήμης στην αγωνία τους να περιγράψουν τις διάφορες εκφάνσεις της 
πραγματικότητας (τα φυσικά φαινόμενα). Φαίνεται ότι η μέθοδος που εφάρμοσαν είναι μία, 
απλή και η αυτή στην διάρκεια των αιώνων. Δηλαδή, γίνονται μια σειρά από παραδοχές, 
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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 καλύτερη των περιπτώσεων, είναι η επίτευξη μιας 
κατά προσέγγιση πρόβλεψης της μελλοντικής κατάστασης του φυσικού συστήματος. 

Έτσι, όμως, αυτή η μέθοδος μπορεί να μας οδηγήσει σε πράξεις για τις οποίες θα μετα-
νιώσουμε. 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 συμφωνούσαν με τις πεποιθήσεις της εποχής του. Θα προτιμούσε το μοντέλο 
του να προβλέπει ένα σύμπαν σταθερής κατάστασης όπως υποστήριζαν οι κοσμολόγοι της 
εποχής εκείνης αλλά και νεότεροι όπως ο Άγγλος Fred Hoyle (1915-2001). 

Έτσι για να είναι συνεπής με την κοινά αποδεκτή άποψη πρόσθεσε στις εξισώσεις του 
συστήματος 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 Αϊνστάιν αναγκάστηκε να απαλείψει την κοσμολογική 
σταθερά από τις εξισώσεις του, παραδεχόμενος ότι αυτή ήταν μέγα λάθος2. Τούτο το 
περιστατικό, προφανώς δεν μειώνει την τεράστια προσφορά του μεγάλου αυτού επιστήμονα 
στην κατανόηση του σύμπαντος ούτε εξαντλεί την ιστορία της κοσμολογικής 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 οικονομία των μέτρων προσαρμογής που επέβαλλε στον δημόσιο και στον ιδιωτικό 
τομέα της τοπικής οικονομίας. Οι αναλυτές του βασίστηκαν στην παραδοχή ότι αφού αυτοί οι 
δείκτες έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε άλλες περιπτώσεις το ίδιο θα κάνουν και στην 
περίπτωση της Ελλάδος. Έτσι, τρία χρόνια αργότερα οι ιθύνοντες του ΔΝΤ παραδέχτηκαν 
δημοσίως ότι οι πολλαπλασιαστές 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 καταστραφεί πλήρως η οικονομία της χώρας (ας ελπίσουμε μόνο 
βραχυπρόθεσμα) επειδή κάποιοι δείκτες λανθασμένα εφαρμόστηκαν στην συγκεκριμένη 
περίπτωση, ως επίσης και γενικά οι μεταρρυθμίσεις που επέβαλαν στην χώρα, σύμφωνα με 
την άποψη έγκριτων οικονομολόγων3 που παρακολουθούν 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 
επεξεργασία 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 επιλύσουμε αλλά δεν περιγράφει το παρατηρούμενο σύμπαν με ακρίβεια είτε 
θα έχουμε ένα πολύπλοκο μαθηματικό μοντέλο που θα περιγράφει την πραγματικότητα αλλά 
δεν μπορούμε να το λύσουμε για να την δούμε. 

Ωστόσο, η πρόοδος της μαθηματικής επιστήμης εμπλουτίζει τις επιλογές μας, αναπτύσ-
σοντας 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, ιδιαίτερα 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 
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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 εξελίσσεται σταδιακά και σε συνδυασμό με την 
παράλληλη ανάπτυξη νέων μαθηματικών εργαλείων. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει 
να γίνεται κάθε προσπάθεια περιορισμού των παραδοχών αν θέλουμε να πλησιάσουμε 
ακόμη πιο πολύ την πραγματικότητα. 

Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά στον σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύεται προς την 
συμμετρία. Τα συστήματα που περιγράφονται από εξισώσεις που σέβονται την συμμετρία 
συνήθως οδηγούν στην δημιουργία. Λόγου χάριν, όσα βασίζονται στην διατήρηση της 
ενέργειας, της ορμής, κλπ, οδηγούν σε καταστάσεις δημιουργίας, αφού ως γνωστόν η αξιο-
ποίηση της μετάπτωσης της ενέργειας από μια μορφή σε άλλη παρέχει την ευκαιρία παρα-
γωγής 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 καταστροφή. 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, κλπ). 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 περιόδους σε σχέση με την 
αιωνιότητα, μπορεί να παραβιάζεται! 

Βέβαια, και κάποια οικονομικά συστήματα οδήγησαν στην καταστροφή του status quo λόγω 
έλλειψης 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 
αστάθεια4. Έτσι, μόλις το πλήθος των πεινασμένων ξεπέρασε την κρίσιμη μάζα, στήθηκε στην 
μέση του Παρισιού 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  στην κατάρρευση της νομενκλατούρας στην ίδια χώρα για τον ίδιο ακριβώς 
λόγο. Εκ πρώτης όψεως, 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 μαθηματικά 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 συλλογισμού είναι ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε την παγίδα της 
υπόθεσης που θεωρεί ότι ασύμμετρα συστήματα (όπως μια μονόπλευρη ζυγαριά), μπορούν 
να επιδεικνύουν ευσταθή συμπεριφορά γύρω από επίλεκτα σημεία ισορροπίας. Επομένως, 
πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την αποκατάσταση 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 
βαθειάς ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας, ακολουθώντας τις ιδέες του Άγγλου Οικο-
νομολόγου John Maynard Keynes (1883-1949), προσπάθησαν να αποκαταστήσουν την 
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συμμετρία στο εφαρμοζόμενο οικονομικό μοντέλο. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, 
την δημιουργία μιας ακμάζουσας μεσαίας τάξης ιδίως μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το 
μοντέλο σε κάποιο βαθμό εφαρμόστηκε και στην μεταπολεμική Ευρώπη σε διάφορες 
παραλλαγές (τις επονομαζόμενες «μικτές οικονομίες» όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία 
συμβίωνε, λόγω ειδικών συνθηκών, με κρατικά μονοπώλια όπως ηλεκτροδότησης, υδροδό-
τησης, κ.ά.). 

Παρά ταύτα, κάπου χάσαμε τον βηματισμό μας πάλι, γεγονός που βρήκε κάποιες κυβερνή-
σεις απροετοίμαστες να αναχαιτίσουν το τσουνάμι που ξεκίνησε να σαρώνει τον πλανήτη με 
το σκάσιμο της φούσκας της κτηματαγοράς το 2008, και σηματοδοτήθηκε από την κατάρρευ-
ση της πασίγνωστης 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 άκρως ανησυχητικό, διότι από μελέτες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και 
του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Credit Suisse Bank προκύπτει, από την μορφή της πυραμίδας 
του παγκόσμιου πλούτου 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 μετακίνηση 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 δημοσιεύματα6.  Ούτως 
ή άλλως, κάποιοι από αυτούς αυτοφορολογούνται με τις δωρεές των δισεκατομμυρίων που 
κάνουν για κοινωφελείς σκοπούς. Τούτο είναι μια μορφή ανακατανομής του πλούτου, αλλά 
επειδή αυτή γίνεται κατά το δοκούν 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 Αστερίξ 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 μπορεί να είναι αναίμακτη, δυσδιάκριτη έως κι αφανής. Φαίνεται, 
λοιπόν, ότι ήλθε η στιγμή να επανεξετάσουμε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. 

4. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

Η λύση, λοιπόν, του ανά χείρας προβλήματος μπορεί να αναζητηθεί σε διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα 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 τους7. Αυτή η ιδιότητα την καθιστά ένα πολλά υποσχόμενο, 
ευπροσάρμοστο και πολυμορφικό εργαλείο. 

Δεδομένου ότι τώρα τα προβλήματα της ανθρωπότητας είναι ηθικής, φιλοσοφικής, 
βιοποριστικής, κοινωνικής και εθνικής φύσεως και υφής, προκύπτει η ανάγκη για ανα-



Α.ΑΚ.Ε   ΜΑΙΟΣ 2016  251 ΓΝΑ        ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ : «Επιχειρήσεις & Eπιχειρείν» 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Α.ΑΚ.Ε.                                                                                                                                        Σελ. 7 
 

μόρφωση των εφαρμοζόμενων οικονομικών συστημάτων ή έστω κάποιων υποσυστημάτων. 
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 παραμέτρους 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 επανέρχεται 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 ρυθμιστικές 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 ασταθή 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 γνωστή διεθνώς ως Ανασχεδιασμός της Επιχειρηματικής 
Διεργασίας―Business Process Reengineering8), (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 παραβλέπουμε 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 επεξεργαστούν, με λογική αυστηρότητα και ακρίβεια, τεράστιας σημα-
σίας και περιεχομένου, ασύλληπτες 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 χρησιμότητά του χρειάστηκαν ολόκληροι τόμοι βιβλίων. 
Όμως, τα πάντα γύρω από το άπειρο, στα μαθηματικά συμβολίζονται με ένα οχτάρι… που 
σκόνταψε (8….∞). 

Τοιουτοτρόπως, πολύπλοκα συστήματα των οποίων οι προδιαγραφές και τα εγχειρίδια 
λειτουργίας τους απαιτούν ολόκληρες βιβλιοθήκες, όπως π.χ. τα οικονομικά συστήματα, με 
τον συμβολισμό της θεωρίας των συστημάτων και των μαθηματικών καθίστανται ευκόλως  

κατανοητά και διαχειρίσιμα. 
Δηλαδή, βοηθά να γίνουν 
κάποια αθέατα φαινόμενα 
θεατά. 

Γενικά, κάθε σύστημα 
συμβολίζεται με ένα κουτί μέσα 
στο οποίο λαμβάνει χώρα μια 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ (Σχ. 2). Αυτή η 
διεργασία περιγράφεται 
μαθηματικά από ένα μικρό ή 
μεγάλο αριθμό εξισώσεων.  

Για την εύρυθμη λειτουργία 
της, όμως, η διεργασία απορροφά από το περιβάλλον ορισμένα στοιχεία ονόματι ΕΙΣΡΟΕΣ τις 
οποίες θα επεξεργαστεί σύμφωνα με την αποστολή της και θα αποδώσει στο περιβάλλον 
κάποια άλλα στοιχεία ονόματι ΕΚΡΟΕΣ. Στην περίπτωση ενός Επιχειρηματικού Συστήματος, 

2

Σύστημα Ελέγχου Περιβάλλον

Process
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

«Παραγωγή»

ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Σχ. 2. Συμβολική απεικόνιση συστήματος ελέγχου
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ΕΙΣΡΟΕΣ είναι οι συντελεστές παραγωγής, όπως εργασία, διοίκηση, γνώσεις/ εμπειρία, 
κεφάλαια, υποδομές, πρώτες ύλες, καύσιμα, παροχές, κ.λπ., και ΕΚΡΟΕΣ είναι τα προϊόντα, 
όπως υλικά αγαθά, υπηρεσίες, προσωπικότητες, τόποι, οργανισμοί και ιδέες9. Αυτή η διάταξη 
χαρακτηρίζεται ως Σύστημα Ανοικτού Τύπου. 

Η πείρα έχει δείξει ότι χρειάζεται και ένας βρόχος ανάδρασης, αποστολή του οποίου είναι 
να διορθώνει τις Εισροές κατά τρόπον ώστε να μην αποσταθεροποιείται η λειτουργία του 
συστήματος (Σχ. 3). Έτσι, κάθε φορά που φαινόμενα του περιβάλλοντος δημιουργούν διατα-
ραχές που εκτρέπουν την λειτουργία του από το σημείο ισορροπίας, ο βρόχος ανάδρασης με 
τις κατάλληλες εντολές 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 επι-
βραδύνεται 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 γίνεται είτε χειρονακτικά από τον μηχανοδηγό που 
ενεργοποιεί την σφυρίχτρα, είτε αυτόματα από τον ρυθμιστή του Βατ. Από έλλειψη δε 
κατάλληλου βρόχου ανάδρασης, πολλά συστήματα μπορούν να εκραγούν, όπως π.χ. ο 
λέβητας μιας ατμομηχανής (στο Σχ. 3 σημειώνεται με κόκκινα γράμματα) ή η φούσκα του 
χρηματιστηρίου (σημειώνεται με πράσινα γράμματα). Αυτή η διάταξη ονομάζεται Σύστημα 
Κλειστού Τύπου. 

5. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Χρησιμοποιώντας, τώρα, το 
ίδιο σκεπτικό στο πεδίο της 
οικονομίας, παρατηρείται ότι 
ισχύουν οι ίδιες αρχές. Τα προ-
ϊόντα ανταλλάσσονται με χρή-
ματα τα οποία με την σειρά τους 
τροφοδοτούν την περαιτέρω 
παραγωγή τους (Σχ. 4).  

Σε περίπτωση που μειωθεί η 
απορρόφηση κάποιου προϊόντος 

η πληροφορία που περιέχεται στην ποσότητα των χρημάτων που ρέουν προς την επιχείρηση 
παραγωγής, θεωρητικά τουλάχιστον, θα μειώσει ανάλογα την παραγωγή ώστε να μην 

3

Σχ. 3. Λειτουργία βρόχου ανάδρασης

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ

)( ijpf

(ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ) (ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΡΜΟΥ)
(ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ)

(ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΟΥ)

(ΖΗΤΗΣΗ 

ΜΕΤΟΧΩΝ)
(ΔΙΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ)

(ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

(ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

)( ijqf (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ)

ΒΡΟΧΟΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ - FEEDBACK LOOP

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

(ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ)

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ)

)( ijpf Εξισώσεις Θερμοδυναμικής (Εξισώσεις Συστήματος) => [Συνάρτηση Μεταβίβασης Δράσης]
)( ijqf Εξισώσεις Δυναμικής (Εξισώσεις Ελέγχου)                 => [Συνάρτηση Μεταβίβασης Ανάδρασης]

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΡΓΟ

ΠΛΟΥΤΟΣ

+
-
-

 

4

Σχ. 4. Απλοποιημένη απεικόνιση οικονομικού συστήματος ελέγχου

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ
(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) (ΠΡΟΪΟΝΤΑ)

)( ijpf

(ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ)

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

+
-

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

+

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ,

ΔΕΙΚΤΕΣ

& ΘΕΣEIΣ

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
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αποσταθεροποιηθεί η λειτουργία της επιχείρησης ως σύστημα.  Βασιζόμενος, κατ’ ουσία, σε 
αυτόν τον μηχανισμό ο Αμερικανός 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 
παγκοσμιοποιημένη 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 πάσχει από μειωμένη αντικειμενικότητα και βραδύτητα ανακλαστικών10. 

Αυτό που όμως συνέβη στην πράξη ήταν η εμφάνιση ενός τελείως αλλόκοτου βρόχου 
ανάδρασης, τουλάχιστον από την σκοπιά της θεωρίας των συστημάτων. Δηλαδή, και πριν σε 
κάποιο βαθμό, αλλά κυρίως στην πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα, δανειακές υποχρεώσεις 
(οφειλές) που κυκλοφορούσαν μέσα στο σύστημα (κάποιες εκ των οποίων ήταν «θαλασσο-
δάνεια» όπως κοινά αποκαλούνται), αφού σαλαμοποιήθηκαν συσκευάστηκαν και πουλήθηκαν 
ως προϊόντα, (χρηματοοικονομικά 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 
παράγωγα11, μια ‘πιασάρικη’ ονομασία με βαρύγδουπες έννοιες χωρίς ουσία, που όμως 
κτυπούν μελωδικά τις χορδές της απληστίας των επενδυτών. 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 
ομοσπονδίας 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 ανάδρασης, οπότε εν απουσία ρυθμιστικού παράγοντα, η συνάρτηση  

f(pij) άρχισε να παίρνει ανεξέλεγκτα μεγάλες τιμές, που έφεραν το σύστημα έξω από τον 

φάκελο ασφαλούς λειτουργίας με αποτέλεσμα 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 2008-09 (γενικότερα της καταναλωτικής πίστης), που 

γκρέμισε την Lehman Brothers, το ωστικό κύμα της οποίας εκτροχίασε αρχικά την οικονομία 
της Ισλανδίας και της Ιρλανδίας, 
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- η φούσκα του δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη το 2010 από σπόντα, που αποδόμησε την 
οικονομία 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 
καθένα 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 συστήματος. 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 μαθηματικών12. 

Αν επιτρέπεται να κάνει κανείς τον μετά Χριστό προφήτη πρέπει να παραδεχτούμε ότι τούτο 
ήταν αναπόφευκτο αφού παραβιάστηκαν οι προαναφερθείσες δύο συνθήκες. Ωστόσο επειδή 
η Ιστορία είναι ο πιο σοφός δάσκαλος πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά αν τα συστήματα που θα 
δομήσουμε 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 φορολογηθούν οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές (που είθισται να 
ονομάζεται φόρος Τόμπιν προς τιμήν του 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 καλοκαίρι του 2012 στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κυρίως μεταξύ Γερμανίας και Αγγλίας, με την τελευταία μάλιστα να 
απειλεί ότι θα προβάλλει βέτο13. Ακολούθως, στις 10 Μαρτίου 2014, 11 κράτη της ΕΕ ξεκίνησαν 
στις Βρυξέλες συζητήσεις για την θέσπιση ενός Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών 
(ΦΧΣ), η Ελλάδα ανάμεσά τους14. Εν τέλει, επετεύχθη μια συμφωνία αποδυναμωμένη 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 
διαπιστώσεις να γίνουν οι βάσεις και το έναυσμα για να ξαναθερμανθεί η ελπίδα που τώρα 
τελευταία (τουλάχιστον 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 κάδρο των οικονομικών θεμάτων. 

Βέβαια, μετά από τις προηγηθείσες παρατηρήσεις θα πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση για  
το γενικότερο ζήτημα της οικονομίας διότι, ομολογουμένως, είναι μάλλον δύσκολο να ανα-
λυθεί το πλήρες μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει την λειτουργία του εφαρμοζόμενου 
οικονομικού συστήματος. Ακόμη και στην περίπτωση που θα σχεδιάζονταν ένα νέο σύστημα 
η εφαρμογή του μέχρι το στάδιο μιας ικανοποιητικής απόδοσης θα απαιτούσε πολύ χρόνο και 
τεράστια προσπάθεια. 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 
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ωκεανό του επιθυμητού αλλά θα προσπαθήσουμε 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 
σύγχρονη 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, παλαιότερα μεν βότανα πιο πρόσφατα δε περίτεχνα φάρμακα. Στην 
μεταμοντέρνα ιατρική η ίαση επιχειρείται επεμβαίνοντας σε επίπεδο κυττάρου 
τροποποιώντας κατάλληλα τον γονιδιακό κώδικα στην έλικα του DNA15. 

Αντίστοιχα, στο οικονομικό σύστημα το οποίο επιδεικνύει χαρακτηριστικά ζώντος οργανισμού, 
αναγνωρίζοντας ότι το κύτταρο είναι η επιχείρηση σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας (τοπικό, 
εθνικό 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 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 δεκαετίες 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 κατσαρόλας». 

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 κάποιες διορθωτικές ενέργειες. Αναλογιζόμενοι εκείνο τον κλασσικό γεωμετρικό 
γρίφο που καταλήγει 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 
κάποια 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 



Α.ΑΚ.Ε   ΜΑΙΟΣ 2016  251 ΓΝΑ        ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ : «Επιχειρήσεις & Eπιχειρείν» 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Α.ΑΚ.Ε.                                                                                                                                        Σελ. 12 
 

συστήματα αν πρόκειται να φέρουν την πείνα στον πλανήτη; Και αν πράγματι κάθε 
δημιουργική σκέψη είχε 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 
συμφέρουσες δράσεις, οπότε είναι λογικό και δίκαιο οι μέτοχοι να έχουν δικαίωμα στην 
κατανομή των κερδών αφού επωμίζονται και όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους 
απώλειας των κεφαλαίων τους. Μια θεμιτή παρέμβαση εκ μέρους της κοινωνίας που όμως 
δικαιολογείται, είναι η επανατοποθέτηση του «αγκαθωτού συρματοπλέγματος» στην 
συνοριακή γραμμή που χωρίζει την ζωογόνο κερδοφορία από την άκριτη αισχροκέρδεια, 
την στρατηγική από τον καιροσκοπισμό καθώς και αυτή που διαχωρίζει την παραγωγική 
αξιοποίηση δημοσίων και κοινωνικών κεφαλαίων 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 
δικαιώματα των πολιτών, όπως π.χ. το δικαίωμα στην ευημερία, στην δίκαιη συμμετοχή 
στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου, στην πρόσβαση στα προγράμματα πρόνοιας 
ακριβώς όταν δημιουργείται η ανάγκη, στην διασφάλιση ίσων ευκαιριών, οπωσδήποτε 
στην περιφρούρηση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των κοινωνικών κεφαλαίων, κ.λπ. 
Διευκρινίζεται ότι μια σημαντική 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 ελευθερίας από την ασυδοσία. 

Η ανάγκη για την χρήση αυτού του αξιώματος προκύπτει διότι η Οικονομική Σχολή του 
Σικάγου δεν έχει προβλέψει κάποιο αξιόλογο ρόλο για την κοινωνία στο σενάριο που 
ετοίμασε για την παράσταση του οικονομικού δράματος. Αντιθέτως έχει προβλέψει 
πρωταγωνιστικό ρόλο 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 μεταβλητή (άρα ο αποφασιστικός 
παράγοντας και το κέντρο της προσοχής όλων) ενώ η κοινωνία είναι η εξαρτημένη 
παράμετρος (άρα ο κομπάρσος). Αυτή η προσέγγιση του οικονομικού συστήματος 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 
Διοίκησης, 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 ευρωζώνης αλλά 
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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 
μπορεί 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 του χώρου, σύμφωνα με τα πέρα 
του χρόνου και τόπου συμφέροντά του, όπως τα αντιλαμβάνεται· ακόμα, μέχρι σημείου να 
ανταλλάσσει μέρος των κυριαρχικών του δικαιωμάτων όταν κρίνει ότι τούτο εξασφαλίζει 
καλύτερα τα μακροπρόθεσμα 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 απεμπόλησε 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 κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διότι έκρινε ότι, σε 
ένα μακροχρόνιο ορίζοντα, είναι προς το συμφέρον 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 
απεμπόλησαν το κυριαρχικό τους δικαίωμα να εκδίδουν δικό τους νόμισμα για να 
απολαμβάνουν τα οφέλη που απορρέουν από την χρήση ενός κοινού νομίσματος. Ένιωθαν 
δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια κάτω από την ομπρέλα της ευρωζώνης παρά έξω από 
αυτήν. Αντίθετα η Αγγλία και η Σουηδία δεν θεώρησαν αυτήν την ανταλλαγή συμφέρουσα. 
Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις ελήφθησαν κατόπιν ωρίμου σκέψεως και δεν ήταν 
προϊόν εξαναγκασμού ή υποδούλωσης. 

Σημειώνεται ότι όλα τα προαναφερθέντα κράτη είχαν το κυριαρχικό δικαίωμα να 
αποφασίζουν κατά το δοκούν. Όμως, επίσης σημειώνεται ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία κάθε 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 χρήσιμες για να οριοθετήσουμε τι σημαίνει σήμερα επικυριαρχία 
μιας κρατικής οντότητας. Ωστόσο αυτή η διαπίστωση, ούτε υποβιβάζει, ούτε 
αποδυναμώνει, ούτε καταργεί το παρόν αξίωμα. 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 
προαναφερθέντα αξιώματα φαντάζουν ως αυταπόδεικτα και οικουμενικά, υπάρχουν σο-
βαρές ενδείξεις ότι κάποιοι δεν τα αντιλαμβάνονται ως τέτοια. Τούτο γίνεται εμφανές σε 
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περιόδους όπου π.χ. οι δανειστές μιας χώρας επιβάλλουν τη συνεχή και άτακτη μείωση των 
αμυντικών δαπανών ενώ παράλληλα πλήττουν τα εισοδήματα και άρα το βιοτικό επίπεδο 
ευρέων στρωμάτων του λαού στο όνομα της ανταγωνιστικότητας20. Ειδικά, η μεσαία τάξη 
οδηγείται σε φτωχοποίηση, οι φτωχοί γίνονται πεινασμένοι, άστεγοι και απέλπιδες και όλοι 
μαζί χάνουν την αξιοπρέπειά τους. Τέτοιες ενέργειες 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, συνήθως 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 αυταπόδεικτα και καθολικά στο οικονομικό σύμπαν, παρά 
μόνον όταν δηλώνονται ρητά. Έτσι αιτιολογείται γιατί πρέπει να μνημονεύονται και να 
επιστρατεύονται οδεύοντας ακόμα προς το σχεδιαστήριο. 

Παρενθετικά, μια γεωμετρική απεικόνιση των ωφελημάτων που μοιράζονται οι τρεις θε-
σμοί ήτοι η Επιχείρηση, η Κοινωνία και η Δημόσια Διοίκηση, ίσως θα μπορούσε να διαφωτίσει 
ορισμένα φαινόμενα. Έστω ότι το σύνολο των ωφελημάτων συμβολικά απεικονί-ζεται 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 λειτουρ-
γία της με το κράτος, λ.χ. μέσω 
της φορολόγησης των κερδών. 
Ωστόσο, αυτό έχει ένα όριο. 
Όταν ο κύκλος ωφελημάτων του 
κράτους εισχωρήσει βα-θειά 
μέσα στον αντίστοιχο κύκλο της 
επιχείρησης, αυτή θα 
καταρρεύσει, αφού κανείς δεν θα θέλει να επενδύει τα κεφάλαιά του με μηδενικό ή σχεδόν 
μηδενικό κέρδος. Αντίστοιχα, αν ο κύκλος της επιχείρησης απομακρυνθεί από τους άλλους 
κύκλους (Σχ. 5β), το κράτος θα καταρρεύσει από έλλειψη εσόδων, 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 
κοινωνία21. 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 επιχειρηματικότητα αποτέλεσε μονοπώλιο του κράτους, έχουν 
αρκούντος δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες· τα συμπεράσματα τεκμηριώνονται από τα 
γνωστά αποτελέσματα. Τα μόνα κράτη που εμμένουν 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 
κατανομή των ωφελημάτων μεταξύ των τριών αυτών θεσμών, δηλαδή η έκταση της περιοχής 

5

Σχ. 5. Γεωμετρία κατανομής ωφελημάτων στους κοινωνικούς εταίρους
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Σχ. 5 Γεωμετρία κατανομής ωφελημάτων στους θεσμικούς εταίρους 
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επικάλυψης των αντίστοιχων κύκλων, θα πρέπει να αποτελεί το κύριο μέλημα των τριών 
θεσμικών, ώστε να επιτευχθεί ένα λειτουργικό σημείο ισορροπίας στο όποιο εφαρμοζόμενο 
οικονομικό σύστημα. 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 οικονομικά φαινόμενα, τα οικονομικά συστήματα κάποιων 
κρατών, ειδικά των πιο ασθενέστερων, εύκολα μπορούν να μετακινηθούν από το σημείο 
ισορροπίας τους. Στην συνέχεια οι τοπικές κοινωνίες 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 ισορροπίας. Τα κράτη που διαθέτουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς απόσβεσης αυτών των οικονομικών ταλαντώσεων (δηλαδή 
διαθέτουν ισχυρά «κοινωνικά αμορτισέρ» και «πολιτικά ανακλαστικά») 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 ταλαντώσεων απλώς 
θα μετράει τον πραγματικό χρόνο μέχρι την αναπόφευκτη οικονομική καταστροφή. 

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, 
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για τον επακριβή προσδιορισμό του σημείου ισορροπίας σε 
σχέση με κάποιους μακροοικονομικούς παράγοντες. Ωστόσο, η τήρηση των προαναφερθέ-
ντων 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 mortale. 

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 
σχεδιαστήριο, 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 
χρήσιμη και ωφέλιμη στην κοινωνία. Επιχειρήσεις ακόμα και με αρνητική κερδοφορία μπορεί 
να 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 επιδίδονται 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 
συστήματος. Ακόμη και όταν αποκαθίσταται η συμμετρία στις εξισώσεις, η ευστάθεια 
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επιτυγχάνεται για ορισμένες μόνο καταστάσεις γύρω από «δίκαια» σημεία ισορροπίας. 

Συνακόλουθα, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν τα όρια του συστήματος ελέγχου. Έτσι, 
πρώτα θα επεκταθούν τα όριά του ώστε να περιληφθούν κρίσιμες ενέργειες και φαινόμενα 
του περιβάλλοντος 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. κοινωνίας, κράτους, κ.λπ.) οι οποίες 
επηρεάζουν την λειτουργία της. 

Χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα αξιώματα ως συμπαγή θεμέλια και τους πρόσθετους 
κανόνες ως ακρογωνιαίους λίθους, θα γίνει μια προσπάθεια επανασχεδίασης του 
επιχειρηματικού συστήματος. Μία δυνατότητα, που αξίζει περαιτέρω διερεύνησης, θα 
μπορούσε να είναι ένα σύστημα που διατηρεί την ανεξαρτησία της επιχείρησης κατά την 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αλλά με την προσθήκη ενός πρόσθετου βρόχου 
ανάδρασης. 

Συγκεκριμένα, στο επιχειρηματικό σύστημα, όπως το συμβολίσαμε ήδη, μπορεί να προ-
στεθεί μια χρήσιμη λεπτομέρεια (Σχ. 6). Σημειώνεται ότι στον βρόχο ανάδρασης δεν κυκλο- 

φορούν ανεξέλεγκτα τα χρή-
ματα διότι υπάρχει ένα μο-
ντέλο φορολόγησης των επι-
χειρήσεων που ρυθμίζει πιο 
μερος των κυκλοφορούντων 
χρημάτων, μέσω της φορολο-
γίας, θα καταλήξει στην δια-
μόρφωση των Δημοσίων Κε-
φαλαίων, και άρα θα οδηγηθεί 
εκτός του συστήματος της 
επιχείρησης. Διατηρώντας, λοι-
πόν, το σύστημα της ελεύθε-
ρης αγοράς, ώστε να ικανο-
ποιείται το 2ο Αξίωμα, μια σο-

βαρή βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί με την προσθήκη ενός πιο εξελιγμένου βρόχου 
ανάδρασης. Η αποστολή του θα είναι να ρυθμίζει την πρόσβαση της επιχείρησης σε Δημόσια 
και Κοινωνικά Κεφάλαια με στόχο να προστατεύει τα συμφέροντα όλων των συνεργατών της, 
της κοινωνίας 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 διαδικασία όπως στην περίπτωση των Ανωνύμων Εταιριών (εισηγμένων και μη στο 
χρηματιστήριο), των εταιριών λαϊκής βάσης (crowd-funding), των κοινοπραξιών (joint 
ventures), κλπ. Διευρύνεται έτσι το οπτικό πεδίο των Δημοσίων Ελεγκτικών Αρχών ενώ οι 
υπάρχουσες αναποτελεσματικές μέθοδοι καθίστανται παρωχημένες. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας, τα 
Δημόσια 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 διοχετευτούν ή να επενδυθούν σε μία επιχείρηση κατά την ελεύθερη βούληση 
των εκάστοτε ιδιοκτητών τους και στο σύνολό τους συμμετέχουν στον κοινωνικό (ιδιωτικό) 
πλούτο. Προφανώς, με αυτούς τους ορισμούς τα Κοινωνικά Κεφάλαια δεν συνδέονται 
εννοιολογικά με τυχόν «κοινωνικοποιημένα κεφάλαια», όπου ο όρος αυτός προσδιορίζει 
κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το κράτος. 

6

Σχ. 6. Σχεδίαση νέου Συστήματος Ελέγχου Επιχείρησης

)( ijpf Εξισώσεις Λειτουργίας
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Ο προτεινόμενος βρόχος, καταργεί την ανεξέλεγκτη άντληση Κοινωνικών Κεφαλαίων από την 
επιχείρηση. Έτσι, απαιτείται από το κράτος να θεσπίζει τους κανόνες που θα ρυθμίζουν την 
πρόσβαση της επιχείρησης σε αυτά και θα καθοδηγούν την αποδοτική χρήση τους. Το γεγονός 
αυτό, βέβαια, επηρεάζει την λειτουργία της επιχείρησης αλλά μόνο σε περίπτωση που θα 
αναζητήσει στήριξη από την κοινωνία και ποτέ άλλοτε. Και τούτο είναι αιτιολογημένο, διότι 
ευλόγως διερωτάται 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 περιπτώσει, 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 καταστροφή, όποια μορφή κι αν αυτή έχει. Η παραβίαση, 
λοιπόν, του 3ου και 4ου Αξιώματος μετατρέπουν 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 ολιγωρίας των δημοσίων ελεγκτικών μηχανισμών,24 αφήνοντας έκθετους 
χιλιάδες ασφαλισμένους, ακάλυπτους χιλιάδες μικροεπενδυτές αλλά και απλήρωτους 
προμηθευτές και δανειστές. Μία παρόμοια κατάσταση εμφανίστηκε το 2013 στην υπό 
διερεύνηση υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (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 επιχείρηση είναι αυτομάτως και ωφέλιμη στην κοινωνία και στο κράτος. Εγκλω-
βισμένοι σε αυτό το σκεπτικό δεν μπορούμε να συνδέσουμε την άντληση κοινωνικών 
κεφαλαίων από μια επιχείρηση με την ελλιπή χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους. Μια 
σύνδεση που όμως υφίσταται! Γι αυτό προτάθηκε η απάλειψη αυτής της παραδοχής και 
παράλληλα ο προσδιορισμός της κοινωνικής χρησιμότητας 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 
χαρακτηριστικά: (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 

πληροφοριών (μέσω της ροής των χρημάτων) έγκειται στην διακριτική ευχέρεια της ίδιας 
της επιχείρησης, 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 
(β) ως μόνο κριτήριο για την διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και την άντληση Δημοσίων και 

Κοινωνικών Κεφαλαίων θεωρείται η συνολική επίδοση της επιχείρησης, σύμφωνα με κοινά 
αποδεκτούς 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, 
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αδικίες, αυθαιρεσίες, ατασθαλίες, δυσλειτουργίες, παραλήψεις, ολιγωρία, αδιαφορία ή 
διαφθορά της Δημόσιας Διοίκησης; Δηλαδή, από πράξεις που αλλοιώνουν την φυσιολογική 
λειτουργία της επιχείρησης και στοιχειοθετούν ένα σημαντικό επιχείρημα της Οικονομικής 
Σχολής του Σικάγου για να εξοβελίσουν κάθε κρατική παρέμβαση στην λειτουργία της 
ελεύθερης αγοράς. Και τούτο, δεδομένου ότι τέτοια 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 δυνάμεις26. Όλα αυτά τα 
φαινόμενα είναι απόρροια του συμπαντικού νόμου που καθορίζει ότι «όποιος έχει την 
ευκαιρία να εμβαπτίσει την χείρα του εις δοχείον πλήρες μέλιτος, νομοτελειακά θα την 
γλύψει». 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 
απορεί κανείς πως μπορούν να διορθωθούν, ταυτόχρονα και άμεσα, έστω και κάποια από τα 
μειονεκτήματα 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, ακρίβεια και συνέπεια. Ο όρος «αντικειμενικό» σημαίνει ότι τα 
αποτελέσματα δεν θα μπορούν να αλλοιωθούν 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, ούτε 
το ρυθμιστικό μοντέλο του 
φορολογικού συστήματος, 
ούτε το ρυθμιστικό μοντέλο 
ροής των Κοινωνικών 
Κεφαλαίων μπορούν να 
δρουν αυθαίρετα αφού θα 
ενσωματώνουν τα πορίσματα 
μιας αξιολόγησης που θα 
βασίζεται σε μία μαθηματική 
μέθοδο κοινά αποδεκτή. 

Τελικά, με βάση μια στερεοσκοπική αξιολόγηση της επιχείρησης, η ευστάθεια του 
Επιχειρηματικού Συστήματος Ελέγχου υποστηρίζεται και σε κάποιο βαθμό κατευθύνεται: 
(α) μέσω της φορολογίας όπου ρυθμίζεται το ποσοστό των εσόδων που θα τροφοδοτεί τις 

Εισροές, και 
(β) ελέγχοντας την πρόσβαση σε Δημόσια και Κοινωνικά Κεφάλαια (ήτοι όπως ακριβώς δρα ο 

ρυθμιστής του Βατ για να μην εκραγεί ο λέβητας), αλλά και ρυθμίζοντας το μεγέθους των 
διαθεσίμων 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 
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φορολογικό μοντέλο, όσο και τον αντίστοιχο που ρυθμίζει το χρηματοδοτικό μοντέλο. 
Επομένως, η όλη προσπάθεια αναπόφευκτα εστιάζεται στην σχεδίαση ενός τέτοιου 
συστήματος ελέγχου για τον προσδιορισμό της συνολικής επίδοσης της επιχείρησης και κατ’ 
επέκταση στην αξιοποίηση των πορισμάτων της. Αυτή 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 
ακόμη και σε αχαρτογράφητες περιοχές της επιστήμης όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος 
ξεστρατίσματος σε ένα τοπίο ομοιόμορφων και δυσδιάκριτων οριζόντων, χωρίς οδοδείκτες 
προσανατολισμού. Η προσπάθεια, όμως, πρέπει να γίνει διότι πολλές επιχειρήσεις έχουν 
μεγάλη σημασία για την χώρα, ιδίως στους χαλεπούς καιρούς που διάγει η ελληνική κοινωνία 
με όλες τις συνακόλουθες ανατροπές 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 καχυποψίας, της υπόνοιας και της άδικης ενοχοποίησης 
για τα δεινά του τόπου που ενέσκηψαν ως κεραυνός εν αιθρία! (;) 

Η αξιολόγηση της επιχείρησης και εν τέλει η αποτίμηση της συνολικής της αξίας μπορεί να 
επιτευχθεί με μία μέθοδο επιλεγμένη από την εργαλειοθήκη των μαθηματικών. Ωστόσο, το 
εξαγόμενο 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 
Δικαιοσύνης, μπορεί να εξισορροπήσει 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 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 ότι είναι ηθικά σωστό και νομικά δίκαιο). 

Πιάνοντας, λοιπόν, την άκρη για να ξετυλίξουμε τον μίτο της Αριάδνης, παρατηρείται ότι η 
εφαρμοζόμενη μέθοδος εστιάζει και ατυχώς 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 χρησιμότητα μιας 
επιχείρησης για την κοινωνία και το κράτος. Ακόμη και αυτή η μονόπλευρη αξιολόγηση 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 συμφερόντων». 

Διευκρινίζεται, ότι ως μεριδιούχοι συμφερόντων νοούνται εκείνοι που συμμετέχουν με 
κάποιο τρόπο και επωφελούνται από την λειτουργία της υπό αξιολόγηση επιχείρησης και άρα 
τα συμφέροντά τους διακυβεύονται. Τέτοιοι είναι όσοι έχουν ίδιον, έννομο, 
χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό συμφέρον από την λειτουργία της επιχείρησης. 

Μέσα από αυτό το πρίσμα οι κοινωνικοί εταίροι μιας επιχείρησης μπορούν να 
ομαδοποιηθούν ως εξής: (α) σε Συντελεστές Λειτουργίας της επιχείρησης που περιλαμβάνει 
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τους μετόχους, την διοίκηση 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 επιχειρήσεις και κοινοπραξίες και (γ) σε φορείς της Δημόσιας 
Οικονομίας όπου συμφέροντα έχουν Κρατικές 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 συμφερόντων να εκπροσωπηθούν στο 
μαθηματικό μοντέλο είναι η αποκατάσταση της συμμετρίας του συστήματος. Δηλαδή το 
«κέντρο σπουδαιότητας» του συστήματος να μετατοπιστεί από «μετοχοβαρές» που είναι 
σήμερα (κατά έναν μη δόκιμο αλλά χρήσιμο όρο) και η περιφέρειά του να αγκαλιάσει και τους 
τρεις θεσμούς. 

Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να ανοίξει μια παρένθεση διότι ενδιαφέροντα φαινόμενα 
παρατηρούνται κατά την εξέταση του τρόπου διάδοσης της ροής των πληροφοριών από την 
επιχείρηση προς τους κοινωνικούς εταίρους, όπως π.χ. η διάχυση των επιπτώσεων που έχουν 
ορισμένα γεγονότα ή αποφάσεις. Ακόμα και μια σύντομη περιγραφή των γεγονότων θα 
βοηθήσει στην κατανόηση της γενικότερης 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 φαι-
νόμενο όπου οι αλλαγές ρέουν η μια 
μετά την άλλη όπως τα μόρια σε ένα 
πραγματικό ρευστό! 

Οι αλλαγές, βέβαια, σε μια επι-
χείρηση είναι ένα κοινό καθημερινό 

φαινόμενο. Άλλοτε είναι τόσο μεγάλες που ταρακουνούν την οικονομική ζωή ενός τόπου, 
άλλοτε πάλι είναι αποφάσεις της καθημερινής 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 
επιπτώσεων. 

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 περιορίζοντας τις παραγγελίες σε πρώτες ύλες κατά 10%, ώστε να 
διατηρήσει την κερδοφορία της με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Το ζητούμενο είναι, τι 
επίδραση θα έχουν όλα αυτά στους κοινωνικούς 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 
εργαζόμενους 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 θρυμματιστεί επειδή θα γίνουν κόκκινες κάποιες προγραμματισμένες πληρωμές 
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σε ένα περιορισμένο αριθμό 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 συνεργάτες 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 Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 
οφειλόμενη στις συνολικές απολύσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης, (β) 
λόγω της μειωμένης απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) οφειλόμενη 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 συνολικών 
κερδών όλων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Δηλαδή, οι αποφάσεις της αρχικής 
επιχείρησης 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 
δραστηριοποιούνται διαδοχικά οι κοινωνικοί εταίροι και ο οποίος έχει ως κέντρο την 
επιχείρηση, η κυματοσυνάρτηση μετάδοσης των πληροφοριών χάνει σε ταχύτητα αλλά 
αυξάνει σε εύρος, ήτοι η επίδραση των γεγονότων διαδίδεται με μειούμενη ταχύτητα αλλά με 
αυξανόμενη ένταση και καταστροφικότητα. Με άλλα λόγια όσο πιο βραδύτερα φτάνει τόσο 
πιο εκκωφαντικά κτυπάει. 

Σίγουρα, και η ίδια η ζωή το επιβεβαιώνει αυτό. Η διεθνής φίρμα χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών Lehman Brothers Holding Inc., παρόλο που δεν ήταν η μοναδική υπαίτια της 
χρηματοοικονομικής 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 όλοι γίναμε μάρτυρες της ακόλουθης διαδοχής γεγονότων: 
α) Κατέρρευσε μια επιχείρηση, σίγουρα με αξιόλογο ειδικό βάρος στον οικονομικό χώρο, 

αλλά μία από τα εκατομμύρια επιχειρήσεων του πλανήτη. 
β) Το προσωπικό της βρέθηκε άμεσα χωρίς βιοποριστικά μέσα (μία πολύ επίπονη κατάσταση), 

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

μεγέθους 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 

συθέμελα όλος ο νότιος κλάδος της ευρωζώνης λόγω των αναταράξεων που βίωσαν οι 
κεφαλαιαγορές (κρίση χρέους κρατών της ευρωζώνης το 2010-13). Ως αποτέλεσμα, 
δημιουργήθηκαν τεκτονικές μετατοπίσεις στα καθιερωμένα οικονομικά, πολιτικά, 
κοινωνικά, κ.ο.κ. 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 ικανοποιητικό επίπεδο (ομολογουμένως σε σαθρά θεμέλια), 
θρυμματίστηκε μέσα σε 3 χρόνια. 

Το επιμύθιο είναι ότι η δυσλειτουργία μιας επιχείρησης που προσομοιάζει με ένα κύτταρο, 
μπορεί να δημιουργήσει, μέσω του φαινομένου ντόμινο, δυσανάλογα μεγάλες δυσλειτουρ-
γίες σε ολόκληρο τον οικονομικό οργανισμό, άλλοτε σε τοπικό και άλλοτε σε οικουμενικό 
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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 θέμα 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 επιχει-
ρηματικότητα. 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 δημιουργία τους. Αυτή μετράτε με την προστιθέμενη αξία που η επιχείρηση 
προσθέτει στο προϊόν που παράγει και καθορίζει την έννοια της επιχειρημα-τικότητας (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 συμμετέ-χει στην ίδρυση 
και λειτουργία μιας επιχείρησης έχει ως πρωταρχικό σκοπό την δημιουργία κέρδους. Αυτό το 
κέρδος μετράτε με την υπερβάλλουσα αξία του προϊόντος που ενσωματώ-νεται στην τελική 
του τιμή ως αντιστάθμισμα των κινδύνων που διατρέχει ο επενδυτής να απωλέσει μέρος των 
κεφαλαίων του και καθορίζει την έννοια του ιδιωτικού συμφέροντος (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 προνόμιο 
της κοινωνίας και συνάμα ευχέρεια του κράτους προσδιορίζουν την έννοια του δημοσίου 
συμφέροντος (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 σύνολο 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 κοινωνία αποφασίσει, όπως έκανε στην 
περίπτωση της ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ, μολονότι καθυστερημένα. 

Συνθέτοντας αυτές τις έννοιες, με 
κάποια δόση φαντασίας προκύπτει 
ότι, συμβολικά, κάθε επιχείρηση λει-
τουργεί κατά μήκος μιας συνισταμές 
(Σχ. 10), την οποία συνθέτουν δύο 
συνιστώσες, όπου η μια απεικονίζει το 
ιδιωτικό και η άλλη το δημόσιο 
συμφέρον (νοείται αποτιμώμενο στις 
ίδιες μονάδες μέτρησης28). Στην περ-
ίπτωση 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 είτε 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 αξιόλογη τιμή, δαπανώντας προς τούτο σημαντικά ποσά από τα κέρδη τους. 
[Παρεμπιπτόντως, έτσι γεννήθηκε, στις πρώτες δεκαετίες 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 συμφέροντος). Συνεπώς, επιτυχημένες είναι οι 
εταιρίες εκείνες που λειτουργούν σε ένα ευσταθές σημείο ισορροπίας που καθορίζεται από 

β 

)( soP


)( stP


Εξίσωση του Ενοποιημένου Πεδίου Επιχειρηματικότητας 

stsoie PPPB 

Σχ. 10. Συσχέτιση αλληλεπιδρώντων συμφερόντων των 

             θεσμικών εταίρων 
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τον κατάλληλο συνδυασμό των δύο αυτών συνιστωσών.29 

Για να φωτιστούν, όμως, καλύτερα ορισμένα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο 
αλληλεπίδρασης 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 μαθηματική 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 τον βαθμό ικανοποίησης των 
συμφερόντων της επιχείρησης, της κοινωνίας και του κράτους αντίστοιχα. 

 

                                                                     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 αδικίας 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 ενοποιημένου πεδίου επιχειρηματικότητας» δομημένη στην 
σχέση που εξισώνει το επιχειρηματικό συμφέρον με το άθροισμα του ιδιωτικού, του 
κοινωνικού και του κρατικού συμφέροντος. Έτσι, η έννοια 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 διερευνώντας 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 βάρος 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 ξεχωριστά αλλά 
παράλληλα και ταυτόχρονα. Αυτός είναι ένας ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για την 
εξόρυξη πληροφοριών που δεν μπορούν να εκμαιευθούν μέσω άλλων μεθόδων. 
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Με όλα τούτα κατά νου, στο διάγραμμα του προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης Επι-
χειρήσεων πρέπει να χαρτο-
γραφηθούν οι πηγές αλλά και 
η ροή των χρήσιμων πληρο-
φοριών (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 αποτυπώνονται: 
 

 

(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 
 όπου καταγράφεται η συνεισφορά και η χρησιμότητα της επιχείρησης όπως την 

αντιλαμβάνονται όλοι οι μεριδιούχοι συμφερόντων αλλά και η κοινωνία στο σύνολό της, 
ειδικά δε η συνεισφορά 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 

αντιλαμβάνεται 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 παραπάνω. 

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 συνοπτικό αλλά συνεκτικό τρόπο. Επίσης, θα διερευνηθούν οι παράγοντες που συνθέτουν 
το αλγεβρικό 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 
Ισολογισμό τους συν την αποτίμηση των άυλων στοιχείων που θεωρούνται εχέγγυα για την 
επίτευξη των στόχων της και μερικώς μόνον αποτυπώνονται στον Οικονομικό Ισολογισμό. 
Βέβαια, η αγορά πάντοτε 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 περισσότερο μαθηματικά ακριβούς αποτίμησης των άυλων 
στοιχείων, ένα μέρος του «αέρα», που μπορεί να αποτιμηθεί ευκολότερα, καταγράφεται από 

11

Σχ. 11. Πηγές και δίαυλοι ροής των  πληροφοριών
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τα λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων. Έτσι, στον Οικονομικό Ισολογισμό αναγράφονται 
ορισμένοι άυλοι πόροι υπό τον τίτλο «Ασώματες Ακινητοποιήσεις», που περιλαμβάνουν 
στοιχεία όπως πνευματική ιδιοκτησία, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά 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 καλούνται 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 δικαίωμα στην πληροφόρηση. 

Το Οικονομικό Αποτέλεσμα Χρήσης (αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων), 
σύμφωνα 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, Λειτουργικές Δαπάνες, Χρεωστικοί Τόκοι, Φόροι και Αποσβέσεις). Τούτο είθισται 
να αποτυπώνεται κλιμακωτά σε έξι επίπεδα: (α) υπολογίζονται τα Μικτά Αποτελέσματα 
Εκμετάλλευσης (αφαιρώντας 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 Εκμετάλλευσης (προσθέτοντας στο 
προηγούμενο αποτέλεσμα τους Πιστωτικούς και αφαιρώντας τους 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 συνολικά σε 4 ομάδες (Σχ. 
12), ήτοι σε αυτή που καθορίζει τα 
περιουσιακά της στοιχεία (κατά βάση 
καθορίζει την παρούσα θέση της), σε 
αυτή που προσδιορίζει τα εχέγγυα που 
διαθέτει για να επιτυγχάνει στόχους και 
αξιόλογη ανάπτυξη (ήτοι η 
σχεδιαζόμενη μελλοντική της θέση) και 
τέλος 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: (α) οι Φυσικοί Πόροι (Εα), όπως το Πάγιο και 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό, (β) οι Υποχρεώσεις (Εβ), (γ) οι Προοπτικές (Εγ) που περιλαμβάνουν 
το Πελατειακό Κεφάλαιο, το Καινοτομικό Κεφάλαιο και τα Υπόλοιπα του Βιβλίου Παραγγελιών, 
και (δ) η Εταιρική Εικόνα (Εδ), 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 σχεδιασμός είναι το παν».31 Η Καθαρή 
Θέση της επιχείρησης υπολογίζεται ως το αλγεβρικό άθροισμα των Φυσικών Πόρων και των 
Υποχρεώσεων (=Εα–Εβ). Σύμφωνα με ένα απλοποιημένο μοντέλο, η Εμπορική Αξία της 
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επιχείρησης είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης της και της Άυλης Περιουσίας της 
(Αέρας=Εγ+Εδ), της οποίας η συνολική αξία δεν απεικονίζεται στον Οικονομικό Ισολογισμό. 
Κάθε μια από αυτές τις παραμέτρους αναλύεται περαιτέρω 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 κυκλοφορούν ελεύθερα πολλά περίτεχνα μοντέλα προσδιορισμού της Εμπορικής 

Αξίας (Ao) μιας επιχείρησης.32 Στο τέλος της άσκησης, η Εμπορική Αξία μιας επιχείρησης 
μπορεί να είναι είτε μια αλγεβρική 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 κυκλοφορούν στην αγορά, όπως π.χ. η 
χρηματιστηριακή της αξία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση εξαγοράς της NYSE-
Euronext από την Intercontinental Exchange Inc. η οποία κατέβαλε αντίτιμο ίσον με 1,38 φορές 
την χρηματιστηριακή αξία της, όπως ανακοινώθηκε δια του τύπου.33 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (8.1) 
 
 

Στο οικονομικό πεδίο η λειτουργία του επιχειρηματικού συστήματος παρουσιάζεται στο Σχ. 
13. Αυτό το διάγραμμα έχει παρουσιαστεί ήδη. Απλώς έχουν προστεθεί κάποιες χρήσιμες 
λεπτομέρειες. Μεταξύ άλλων παρατηρείται ότι οι Εισροές και οι Εκροές έχουν διάφορα 
στάδια. Επίσης ο βρόχος ροής των πληροφοριών παρουσιάζει κάποιες διακλαδώσεις που 
δίνουν μια καθαρότερη εικόνα 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 πελατών και τα δάνεια από τις εγχώριες τράπεζες), καθώς και την άντληση 
Δημοσίων Κεφαλαίων (όπως οι πάσης φύσεως κρατικές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις). Οι 
επιχειρήσεις αξιοποιούν διάφορους συνδυασμούς αυτών των Κοινωνικών και Δημοσίων 
Κεφαλαίων για να διευκολύνουν την λειτουργία του συστήματος, συμπληρώνοντας τα έσοδα 
όποτε απαιτείται· οι Εκροές δε περιλαμβάνουν, επίσης, τα υποπροϊόντα (απόβλητα). Αυτά 
χρήζουν εξειδικευμένης διαχείρισης το κόστος της οποίας πρέπει να βαρύνει το κόστος 
παραγωγής.   

Επισημαίνεται ότι, στον χώρο που περιβάλλει το Επιχειρηματικό Σύστημα Ελέγχου (όπως 
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ορίστηκε 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 χρηματοδοτούν το Κοινωνικό Κράτος) καθώς και Κοινωνικών Κεφαλαίων 
που κάνουν οι επιχειρήσεις, εκτός των άλλων επιπτώσεων, εξασθενούν το Κοινωνικό Κράτος 
(περισσότερες λεπτομέρειες δίδονται 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 ιχνηλατείται με μια μέθοδο που παρουσιάζεται στην 
επόμενη Ενότητα. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο του «Προσδιορισμού της Εμπορικής Αξίας των Επιχειρήσεων», στην 
συνέχεια θα προσδιοριστεί 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, διαμορφώνεται από την τιμή των Δεικτών Κοινωνικής Ωφελιμότητας όπως λ.χ. του 
Δείκτη Οικονομικής Μόχλευσης (economic force multiplier). 

Ο προσδιορισμός της Κοινωνικής Αξίας της επιχείρησης γίνεται για να ικανοποιηθεί η ανάγκη 
πληροφόρησης όλων των μεριδιούχων συμφερόντων, που στο σύνολό τους καλύπτουν την 
κοινωνία ολόκληρη. Έτσι, αφ’ ενός η επιχείρηση να απολαμβάνει από τις κεφαλαιαγορές την 
μεταχείριση που της αξίζει35 και αφ’ ετέρου η κοινωνία, έχοντας τα δεδομένα του συνόλου των 
επιχειρήσεων 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 
ιθύνοντες 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 Business 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 Εισροές αποτελούνται από παραμέτρους όπως Κύκλος Εργασιών, Άλλα Έσοδα 
Εκμετάλλευσης, Επιδοτήσεις, 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. Σημειώνεται ότι οι Εισροές και Εκροές δεν είναι 
ταυτόσημες με τα Έσοδα και Έξοδα που διαμορφώνουν τα Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης. 
Παρά ταύτα, για την σύνταξη του Κοινωνικού Αποτελέσματος Χρήσης χρησιμοποιούνται οι 
ίδιες εγγραφές των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης αλλά 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 Εισροών 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 ιχνηλάτηση 
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της πορείας των Εκροών της επιχείρησης). 

Στην συμβολική απεικόνιση των συστημάτων, οι παράγοντες που συνθέτουν την κοινωνική 
συνεισφορά της επιχείρησης καθορίζονται από τις εγχώριες δαπάνες της που αφορούν την 
προμήθεια 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 
αφαιρουμένων των εξωχώριων δαπανών (προμήθειες εξωτερικού) και των αποσβέσεων. 
Διευκρινίζεται ότι δεν πρέπει να συγχέεται το Κοινωνικό Προϊόν με τις τυχόν δωρεές, 
φιλανθρωπίες και δράσεις αλληλεγγύης 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 EFG 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 προέκυψε μετά από προσεκτική εξέταση των παραμέτρων που απεικονίζονται στο 
Σύστημα της Κοινωνικής 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 αρνητικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η λειτουργία της επιχείρησης 
για την κοινωνία. Η αποκατάσταση 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 αφορά δαπάνες που κάνει η κοινωνία για να 
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επιδιορθώσει «ζημιές» για τις οποίες ευθύνεται η επιχείρηση όπως περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, εργατικά ατυχήματα, απολύσεις προσωπικού, κ.λπ.43 

Οι δαπάνες που συνθέτουν το Κοινωνικό Προϊόν ισοσκελίζονται από τα έσοδα ενίοτε 
συμπληρούμενα 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 επιχείρηση 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 
λειτουργίας της επιχείρησης, αποστερούν από την κοινωνία την ευκαιρία να αξιοποιήσει αυτά 
τα κεφάλαια 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) απομονωμένο, 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 προσδιορίζει την μόχλευση που προσφέρει 
η επιχείρηση στην εγχώρια οικονομία και ταυτόχρονα αμερόληπτο 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 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. Βέβαια, θα μπορούσε να αναλυθεί περαιτέρω από τον βαθμό που 
ικανοποιούνται σημαντικά κοινωνικά 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 
Κοινωνικό Προϊόν (ΚΠ) το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία που προσθέτει η επιχείρηση στις 
οικονομικές 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 Κοινωνικών Εταίρων, της Οικονομικής Διασποράς, της Γεωγραφικής Διασποράς, 
της Ταξικής Κατανομής, της Αξίας των Θέσεων 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 Κοινωνικούς 
Εταίρους ήτοι: (α) την Δημόσια Οικονομία (φορολογικές υπηρεσίες, φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, δημοτικές υπηρεσίες και φορείς μέριμνας εργαζομένων), (β) την Ιδιωτική 
Οικονομία (βιομηχανία: ολοκληρωτές συστημάτων, υπεργολάβοι, προμηθευτές υλικών· 
υπηρεσίες: σύμβουλοι, επιμορφωτικά ιδρύματα, κλπ· παροχές: ενέργεια, ύδρευση, 
επικοινωνία· χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· εμπόριο· μεταφορές· τουρισμός: συνάλλαγμα 
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αλλοδαπών πελατών, συνεργατών, κλπ· δωρεές/χορηγίες), και (γ) τους Συντελεστές 
Λειτουργίας της επιχείρησης (μέτοχοι, διοίκηση, προσωπικό) 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 μπορούν και να την επηρεάσουν). Παύει έτσι η επιχείρηση να ομφαλοσκοπεί 
εστιάζοντας μονοδιάστατα στους μετόχους της, όπως συμβαίνει στην επικρατούσα νοοτροπία 
και πρακτική. 

Το απαύγασμα αυτής της συλλογιστικής είναι ο υπολογισμός της Κοινωνικής Αξίας (Ακ) της 
επιχείρησης (Εξ. 8.2). Αυτή ισούται με το συνολικό Κοινωνικό Προϊόν (ΚΠ) μιας περιόδου ν-
ετών (ε)45 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 μέτρησης με τον πρώτο όρο). 
 
 

 
                                                                                                                                                                (8.2) 
 
 

Παρατηρείται ότι όταν ο δείκτης Δο<1 η επιχείρηση αντλεί από την κοινωνία περισσότερα 
κεφάλαια από όσα της επιστρέφει μέσω του Κοινωνικού Προϊόντος· το αντίθετο συμβαίνει 
όταν ο δείκτης 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 είναι μεγαλύτερος της μονάδας· όσο δε μεγαλύτερος είναι ο Δο τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι η Κοινωνική 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 τροφοδοτεί την διαμόρφωση των Δημοσίων Κεφαλαίων και, κατ’ επέκταση, παρέχει 
την ικανότητα για κοινωνικές 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. Σημειώνεται ότι αυτή η μαθηματική προσέγγιση δεν 
επικεντρώνεται σε φαινόμενα που αφορούν συνειδητές αποφάσεις της διοίκησης (δωρεές, 
φιλανθρωπίες, κ.α.), αλλά μετρά την συνεισφορά της επιχείρησης στην κοινωνία κατά την 
φυσιολογική λειτουργία της (ήτοι την συνεισφορά που προέρχεται από «ενστικτώδεις» 
ενέργειες). 

Ωστόσο, στο Σχ. 15 υπάρχουν και άλλοι βρόχοι του περιβάλλοντος εφαπτόμενοι του Επιχει-
ρηματικού Συστήματος Ελέγχου, όπου εδράζονται ενδιαφέροντα γεγονότα. Κυρίως, όμως, 
μέσω αυτών φανερώνεται πως Δημόσια Κεφάλαια διοχετεύονται στο «ταμείο» των Κοινω-
νικών Κεφαλαίων (στο Σχ. 15 απεικονίζεται συμβολικά ως χοάνη ρευστών), εξασθενώντας τις 
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κοινωνικές επενδύσεις46 (περιλαμβανομένων όσων τροφοδοτούν το Κοινωνικό Κράτος). 

Σε τελική ανάλυση, όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα, στοιβάζοντας κάθε νέα ανάγκη πάνω στις 
προηγούμενες οδηγήθηκε το Κοινωνικό Κράτος στην κατάρρευση. Όπως καταδείχθηκε από τα 

πρόσφατα φαινόμενα, η αλληλουχία των γεγονότων οδήγησε ακόμη μέχρι του σημείου όπου 
οι πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού εγκαταλείφτηκαν στην τύχη τους. Και το σημαντικό 
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 
αντίστοιχη αύξηση στον πληθυσμό των αστέγων. 

Αν κάποιος αφήσει την σκέψη του να διαλογιστεί επί των εννοιών που εισήχθησαν από την 
ανάλυση στο κοινωνικό πεδίο, ίσως καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να μετράμε και 
να αποδίδουμε την πρέπουσα σημασία, ως κοινωνία, στον υπολογισμό της Ακαθάριστης 
Εθνικής Ευημερίας (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 ανεξαιρέτως των πολιτών, το δε δεύτερο, ως μέγεθος που προκύπτει από 
την οικονομική ανάλυση, ικανοποιεί την ανάγκη 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 πλούτος 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 παραπετάσματος καπνού δίνοντας μια ευκαιρία στην 
πραγματικότητα να εμφανιστεί μπροστά μας όπως ακριβώς είναι.47 

Κλείνοντας, λοιπόν, και το κεφάλαιο της Κοινωνικής Αξιολόγησης των επιχειρήσεων, στην 
συνέχεια πρέπει να προσδιοριστεί η Στρατηγική Αξίας τους. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν 
φαίνεται πουθενά να ασχολούνται με αυτό το θέμα και έτσι όλη η ευθύνη πέφτει στους ώμους 
του Κράτους. 
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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 (strategic force multiplier). 

Ο προσδιορισμός της Στρατηγικής Αξίας μιας επιχείρησης γίνεται για να έχει το Κράτος στην 
διάθεσή 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 δυνατότητα που αντλεί από την αθροιστική συνεισφορά των επιχειρήσεων ώστε να 
αξιοποιεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα όπως αναλύθηκε προηγουμένως. Κατ’ επέκταση δε η 
Στρατηγική Αξία των επιχειρήσεων, ατομικά και συλλογικά, είναι σημαντικός παράγοντας και 
στην επιβίωση της φιλοξενούσας χώρας. 

Επομένως, ως απόρροια του αισθήματος αυτοσυντήρησης του Κράτους, δημιουργείται η 
υποχρέωσή του να προστατεύει την έννοια της επιχειρηματικότητας (κρατικής και ιδιωτικής) 
ως θεμελιώδη 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 ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος αγοράς όπου οι επιχειρήσεις μπορούν 
να λειτουργούν απρόσκοπτα και αποδοτικά. Στην περίπτωση, όμως, που οι επιχειρήσεις 
επιδίδονται ομαδόν  σε πρακτικές φοροδιαφυγής, αναγκάζουν το Κράτος να μηχανεύεται και 
να επιβάλλει μη δημοφιλή (ενίοτε και εξοντωτικά) φορολογικά μέτρα.48 Είναι προφανές, ότι 
έτσι δημιουργείται ένα περιβάλλον αντιπαλότητας, μέσα στο οποίο θολώνει η σκέψη 
αμφοτέρων των μερών και ξεχνούν το βασικό συμπέρασμα που μόλις καταγράφηκε· δηλαδή, 
ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς Κράτος και Κράτος χωρίς επιχειρήσεις».49 
Έτσι, όμως, παραδέρνοντας μέσα στην τρικυμία της αντιπαλότητας, οι πολίτες κυριεύονται 
από την παραίσθηση ότι θα αντιμετωπίσουν τον στραβό γιαλό, 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), 
(β) διαμορφώνουν όλες τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες προστασίας των πολιτών (ήτοι 

ασφάλεια 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 οικονομικά μεγέθη όπως π.χ. η αξία του έργου που προσφέρει η επιχείρηση 
για την άμυνα, την ασφάλεια και την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας, η συμμετοχή 
της στο ισοζύγιο του εξωτερικού εμπορίου, η συμμετοχή της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
(ΑΕΠ), η υποστήριξη που προσφέρει στην ετοιμότητα των Ένοπλων Δυνάμεων συμμαχικών και 
φίλιων χωρών, η αξία της εξαγόμενης 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 χώρας. Οι Στρατηγικές Εκροές αποτελούνται από 
οικονομικά μεγέθη όπως π.χ. η συμμετοχή της επιχείρησης στην αύξηση 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 ούτε η οικονομική αξία ούτε 
η κοινωνική ωφελιμότητά της αλλά η συνεισφορά της στην αυτοδυναμία του Κράτους και κατ’ 
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επέκταση στην διαιώνιση του Έθνους. 

Στην συμβολική απεικόνιση των συστημάτων, οι παράγοντες που συνθέτουν την στρατηγική 
συνεισφορά της επιχείρησης καθορίζονται από το αμυντικό, το διπλωματικό και το οικονομικό 
προϊόν όπως καταγράφονται στον Στρατηγικό Ισολογισμό της (Σχ. 17). Υπ’ αυτήν την έννοια, το 
Στρατηγικό Προϊόν (ΣΠ) είναι το άθροισμα της αξίας του έργου που προσφέρει η επιχείρηση 
στην εδραίωση 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 
παγκόσμια 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 αντιπροσωπεύει όλες τις παράπλευρες αρνητικές 
επιπτώσεις που συνεπάγεται η λειτουργία της επιχείρησης 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) 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 πηλίκον 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 
εκείνοι που σε δεδομένη στιγμή, για την διασφάλιση της αποπληρωμής του στην λήξη, θα 
απαιτήσουν κάποιο περιορισμό τον κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους (π.χ με την 
εγκαθίδρυση Επιτροπών Ελέγχου καθώς και άλλων φανερών και κρυφών μηχανισμών για να 
ελέγχουν τις αποφάσεις και της ενέργειες της τοπικής κυβέρνησης). Επισημαίνεται ότι αυτό 
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ακριβώς συνέβη στην χώρα μας, όταν το χρέος άγγιξε το 120% του ΑΕΠ, επειδή μεγάλο μέρος 
αυτού οφείλεται σε εξωτερικό 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 οποίων και το γεγονός ότι σε μεγάλο ποσοστό προέρχεται από 
εσωτερικό δανεισμό. Ο πολλαπλασιαστής Δσ προσδιορίζει την μόχλευση που προσφέρει η 
επιχείρηση στην διαπραγματευτική δυνατότητα της χώρας άρα στο διπλωματικό κεφάλαιο 
καθώς και στην δόμηση της αποτρεπτικής ικανότητά της. 

Συνοπτικά, οι παράμετροι που συνθέτουν την Στρατηγική Αξία της επιχείρησης είναι: (α) το 

Στρατηγικό Προϊόν (ΣΠ) το οποίο αντιπροσωπεύει την συνεισφορά της επιχείρησης στην 
αμυντική θωράκιση της χώρας και (β) οι Δείκτες Στρατηγικής Ισχύος (Δι) που προσδιορίζουν 
την συνεισφορά της επιχείρησης στην αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Στους πιο 
σημαντικούς δείκτες περιλαμβάνονται, αυτός της Στρατηγικής Μόχλευσης που προανα-
φέρθηκε, 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 Οικονομικής 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 
οποία εκφράζεται με την ενίσχυση της πολιτιστικής απήχησης που μπορεί να έχει η χώρα 
σε άλλους λαούς. Αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει παράγοντες όπως η εξαγωγή 
καινοτόμου ιδεολογίας, πολιτισμού και τεχνολογίας, η υποστήριξη της διπλωματίας 
(αμυντικής και οικονομικής) καθώς και υπηρεσίες που βελτιώνουν την ετοιμότητα των 
Ενόπλων Δυνάμεων των συμμαχικών και άλλων φίλιων χωρών. 

(β) Την συνεισφορά της επιχείρησης στην ανάπτυξη της Οικονομικής Ισχύος της χώρας, που 
συγκεκριμενοποιεί την παρατήρηση του ιστορικού στοχαστή Θουκυδίδη: «Έστιν ο πόλεμος 
ουχ όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης». Αυτή η συνεισφορά περιλαμβάνει παραμέτρους που 
αναφέρονται τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας. Οι 
παράμετροι του Δημόσιου 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 Εμπορική και Κοινωνική Αξία της επιχείρησης), απαιτούν 
ιδιαίτερη και ξεχωριστή μεταχείριση (όπως στην Ενότητα 9.3). 

(γ) Την συνεισφορά της επιχείρησης στην ανάπτυξη της Στρατιωτικής Ισχύος της χώρας, που 
περιλαμβάνει την υποστήριξη της άμυνας βελτιώνοντας την ετοιμότητα των Ενόπλων 



Α.ΑΚ.Ε   ΜΑΙΟΣ 2016  251 ΓΝΑ        ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ : «Επιχειρήσεις & Eπιχειρείν» 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Α.ΑΚ.Ε.                                                                                                                                        Σελ. 35 
 

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 Πόλεμο των Νήσων Φόκλαντ51 όπως και από άλλα πρόσφατα 
επεισόδια στην Μέση Ανατολή. Επίσης, περιλαμβάνει την υποστήριξη της ενδοχώριας 
ασφάλειας (αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών) 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 σπουδαιό-
τητας 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 καταστροφή εξισώνεται με αυτήν της εχθρικής επιδρομής, όπως στον 
ακόλουθο στοίχο όπου η παρομοίωση 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 Ισχύ52. 
Ειδικά, ό,τι σε αυτή την ανάλυση ορίστηκε ως Διπλωματική Ισχύ αποτελεί την Ήπια Ισχύ και 
αθροιστικά η Οικονομική και Στρατιωτική Ισχύ 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 Στρατηγικό Προϊόν (ΣΠ) μιας περιόδου ν-ετών (ε) επί την μέση τιμή του 
Δείκτη Στρατηγικής Μόχλευσης (Δσ) της ιδίας περιόδου συν την τιμή μιας συνάρτησης των 
υπολοίπων Δεικτών Στρατηγικής Ισχύος (Δι), κατά τρόπο που να διατηρείται και η 
συμβατότητα των μονάδων μέτρησης με τον πρώτο όρο. 
 
 

      
                                                                                                                                                               (8.3) 

 
 

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 
μαθηματική 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 Διπλωματικού 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. 
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Κλείνοντας και το κεφάλαιο της Στρατηγικής Αξιολόγησης μιας επιχείρησης, στην συνέχεια 
πρέπει να προσδιοριστεί η ολική της αξία. Αυτή η πράξη πρέπει να εκτελεστεί κατά τρόπον 
ώστε η ολική 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 ενός ανώτερου επιπέδου αφαίρεσης που ο καθένας 
μπορεί να ερμηνεύει υποκειμενικά κατά το δοκούν· αυτό δηλαδή που κοινώς λέγεται «κατ’ 
ελευθέρα μετάφραση» της πραγματικότητας. Ωστόσο, βγαίνοντας αθώοι έξω από τους 
γνωστούς ορίζοντες των καθιερωμένων επιστημών και σε αχαρτογράφητες περιοχές, 
βρεθήκαμε στο χείλος ενός μαθηματικού ρήγματος γεωλογικών διαστάσεων. 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 
μαθηματικές 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), διαμορφώνει μια μαθηματική οντότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το ποσοτικό 
μέρος αυτών των οντοτήτων σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό είναι εφικτό να εκφραστεί με μια 
κοινή μονάδα μέτρησης (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 
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πρόβλημα: 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 ανόμοια 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 πορτοκαλιών (οντότητες μετρούμενες με κοινή μονάδα αλλά με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά) δεν επιτρέπεται. 

Για να γεφυρωθεί, λοιπόν, το μαθηματικό χάσμα πρέπει να βρεθεί μια μέθοδος ώστε η ολική 
αξία της επιχείρησης να συνδιαμορφώνεται κατά τρόπο που να αξιοποιεί, να διατηρεί, να 
περιλαμβάνει 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 τέλει, όλα μαζί επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι πιο 
μαθηματικό εργαλείο 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, 
γίνεται 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 
πληροφορίες. 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). Σημειώνεται ότι αυτές οι πληροφορίες, που 
είναι ενσωματωμένες ως διανυσματικές ιδιότητες, 
συμμετέχουν στην πράξη της πρόσθεσης 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 οποία 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 απεικονίζει 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 συμμετέχουν 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). Τοιουτοτρόπως, το αλγεβρικό αποτέλεσμα της συνάρτησης που συνθέτει τα 

20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΦΟΡΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

Σχ. 20. Ιδιότητες διανυσμάτων

 



Α.ΑΚ.Ε   ΜΑΙΟΣ 2016  251 ΓΝΑ        ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ : «Επιχειρήσεις & Eπιχειρείν» 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Α.ΑΚ.Ε.                                                                                                                                        Σελ. 38 
 

οικονομικά κριτήρια προσδιορίζει το μήκος του διανύσματος που δηλώνει την Εμπορική Αξία 
της επιχείρησης, κείται δε επί 
του οικονομικού άξονα (έστω x) 
και η φορά του είναι προς την 
θετική ή την αρνητική 
κατεύθυνση ανάλογα με το 
αποτέλεσμα της οικονομικής 
αξιολόγησης. Ομοίως, εκτιμάται 
και απεικονίζεται 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 σημείο αναφοράς αφού μετρούν την αξία, με διαφορετικό τρόπο 
μεν, της ίδιας επιχείρησης δε. Ακολουθώντας μια συγκεκριμένη συλλογιστική, προκύπτει ότι 
οι τρεις αυτοί άξονες τέμνονται στο σημείο 0,0,0, και είναι κάθετοι 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). Συνεπώς, 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 όπου 
και εκεί ένα σύστημα τριών κάθετων 
μεταξύ τους αξόνων (οι Καρτεσιανές 
συντεταγμένες) συνθέτουν ένα σύστη-
μα αναφοράς όπου μετρούνται και 
απεικονίζονται διάφορα μεγέθη όπως 
ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη, κ.λπ. 
και όπου οι διαδοχικές θέσεις σωμά-
των διαγράφουν μοναδικές τροχιές.55 

Τώρα, πιθανόν να δημιουργήθηκε ένα αίσθημα απογοήτευσης διότι όλη αυτή η προσπάθεια 
μας οδήγησε σε ένα τεχνητό χώρο (φανταστικό, που δεν είναι αυτοφυής, αυθύπαρκτος, 
φυσιολογικός και αντιληπτός)· αλλά και ένα αίσθημα ανησυχίας αφού εξέλιπε η σιγουριά που 
αποπνέει ο φυσικός χώρος. Ίσως, είναι μια παρηγοριά 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 φανταστικοί 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 μαθηματικού 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, 
παρατηρείται ότι ανά δύο ορίζουν ένα επίπεδο (Σχ. 23), ήτοι: (α) το Οικονομικο-Κοινωνικό, (β) 
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το Στρατηγικο-Οικονομικό και (γ) το Κοινωνικο-Στρατηγικό. 

Αυτά τα επίπεδα μπορούν, εν 
μέρει τουλάχιστον, να ταυτιστούν με 
το σύστημα πολιτικής ισχύος του 
καθ. Nye που προαναφέρθηκε. Δη-
λαδή, το Οικονομικό-Κοινωνικό Επί-
πεδο αντιστοιχεί στην Ήπια Ισχύ ενός 
κράτους (ένα πολιτιστικό επί-πεδο 
με ιδεολογική και πολιτιστική 
απήχηση) και το Στρατηγικο-Οικονο-
μικό 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 
αποθέματα του λαού, ήτοι ότι χρειάζεται για μια αυτόνομη ιστορική πορεία του έθνους). 

Γενικότερα, παρατηρείται ότι ο ιδεατός χώρος της επιχειρηματικής αξίας, τεμνόμενος από το 
Οικονομικο-Κοινωνικό επίπεδο, διαχωρίζεται σε δυο «ημισφαίρια» τρόπον τινά, ήτοι το πάνω 
και το κάτω, που αντιστοιχούν σε θετική ή αρνητική τιμή της στρατηγικής σημασίας της 
επιχείρησης. Από αυτή την άποψη το πάνω είναι το ημισφαίριο της νόμιμης οικονομίας όπου 
όλες οι δράσεις είναι φανερές και άρα θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με ένα φωτεινό 
ημισφαίριο. Σε αντίθεση, στο κάτω ημισφαίριο βασιλεύει η παραοικονομία, η μαύρη αγορά, 
το λαθρεμπόριο, η δωροδοκία και γενικά 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 το εκλαμβάνεται ως «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 κυριαρχικά 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 όμως ως πιθανολογούμενα αίτια των 
παρατηρουμένων αποτελεσμάτων,1 έμμεσα δηλαδή, και σπάνια με απ’ ευθείας και έγκαιρη 
παρατήρηση. Το καθένα τώρα από αυτά τα ημισφαίρια διαχωρίζεται σε τεταρτημόρια από την 
διασταύρωση του Στρατηγικο-Οικονομικού και του Κοινωνικο-Στρατηγικού επιπέδου. 

9.3 Ολιστική Αξία Επιχείρησης 

Τελικά, λοιπόν, η Εμπορική Αξία μιας επιχείρησης καθορίζει το μέγεθος ή το μήκος του 
διανύσματος που αποτελεί την οικονομική συνιστώσα της συνολικής αξίας της και αντίστοιχα, 
η Κοινωνική Αξία της ορίζει το μήκος του διανύσματος της κοινωνικής της συνεισφοράς. 
Ωστόσο, το μέγεθος της Έξυπνης Ισχύος δεν μπορεί από μόνο του να καθορίζει το μήκος του 
διανύσματος της στρατηγικής σημασίας της και τούτο διότι: 

23

z

x

Οικονομικο-Κοινωνικό 

Επίπεδο

Κοινωνικο-Στρατηγικό 

Επίπεδο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΞΩΝΣ
Τ

Ρ
Α

Τ
Η

Γ
ΙΚ

Ο
Σ

 Α
Ξ

Ω
Ν

y

Σχ. 23. Χώρος Επιχειρηματικής Αξίας – πεδία αλληλεπίδρασης

 



Α.ΑΚ.Ε   ΜΑΙΟΣ 2016  251 ΓΝΑ        ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ : «Επιχειρήσεις & Eπιχειρείν» 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Α.ΑΚ.Ε.                                                                                                                                        Σελ. 40 
 

(α) εκτός από την συνεισφορά της επιχείρησης στα δημόσια οικονομικά, που αποτελεί μέρος 
της Έξυπνης Ισχύος όπως ήδη υπολογίστηκε, παράλληλα και τα ιδιωτικά της οικονομικά 
επηρεάζουν την στρατηγική ισχύ της χώρας, και 

(β) η κοινωνική της συνεισφορά έχει επίπτωση στην στρατηγική ισχύ της χώρας αφού 
επηρεάζει 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 
διάσταση, συνεισφέρουν στην Στρατηγική Αξία της επιχείρησης. Συνεπώς, η τελική Στρατηγική 
Αξία της περιλαμβάνει την συνεισφορά της επιχείρησης στην Έξυπνη Ισχύ, συν μία συνάρτηση 
της συνεισφοράς της βασισμένη στην Εμπορική και Κοινωνική Αξία της.59 

Υπενθυμίζεται ότι για την αξιολόγηση της επιχείρησης χωριστά σε κάθε άξονα, οι διάφοροι 
παράγοντες αλληλοσυνδέονται μόνο με αλγεβρικές διαδικασίες. Ως απόρροια αυτού του 
κανόνα, πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα άλλο πρόβλημα που συνίσταται στο πώς μπορούν 
ποσότητες που κείνται στους άξονες x και y που είναι κάθετοι προς τον άξονα της στρατηγικής 
σημασίας z, να συνδεθούν 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 γινομένου. Υπενθυμίζεται ότι το εξωτερικό γινόμενο δυο διανυσμάτων είναι ένα 
διάνυσμα του οποίου 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 γινομένου είναι κάθετο προς το Οικονομικο-Κοινωνικό επίπεδο. Τελικά, μετά 
από όλες τις αναγκαίες πράξεις προκύπτει μια βαθμωτή συνάρτηση (Εξ. 9.1), η οποία 
αντιπροσωπεύει το μέγεθος ενός διανύσματος με διεύθυνση παράλληλη προς το άξονα της 
στρατηγικής σημασίας z και άρα προσθετέα αλγεβρικά στο μέτρο της Έξυπνης Ισχύος (Ασ). 
 

                                                            ),(f                                                 (9.1) 

Βεβαίως, εκτός από το εξωτερικό γινόμενο  


 έγιναν και κάποιες άλλες μαθηματικές 

διευθετήσεις για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα στην τάξη μεγέθους και να διατηρηθεί το 
αποτέλεσμα στην περιοχή των πραγματικών αριθμών. Επειδή τα διανύσματα της οικονομικής 
και κοινωνικής 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 βαθύτερο νόημα της τελευταίας εξίσωσης είναι ότι η συνολική 
 
 

                                                                                                                                                                (9.2) 
 
 

Στρατηγική Αξία της επιχείρησης, και άρα η στρατηγική της σημασία για την χώρα, καθορίζεται 
από μια συνάρτηση που συναξιολογεί την συνεισφορά της επιχείρησης: (α) στην στρατηγική 
ισχύ (Ασ), (β) στην οικονομική ευρωστία (Αο) και (γ) στην ευημερία των πολιτών και την 
κοινωνική συνοχή (Ακ). 

Εάν οι επιδόσεις όλων των επιχειρήσεων της χώρας, στο στρατηγικό πεδίο, συναθροιστούν, 
όπως 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 

Τελικά, θα πρέπει να υπολογιστεί το διανυσματικό άθροισμα των τριών συνιστωσών στον ως 

 AAAA os 
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άνω τρισδιάστατο χώρο (Εξ. 9,3), όπου zAsyAxA sko
ˆ,ˆ,ˆ 


 , και zyx ˆ,ˆ,ˆ  είναι 

μοναδιαία διανύσματα στους αντίστοιχους άξονες. 
 

                                                                s


                                                               (9.3) 

Η προκύπτουσα συνισταμένη (έστω Ā) είναι μια ποσότητα άρτι αναβαθμισθείσα με την 
ενσωμάτωση της Εξ. 5, 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 υπο-
λογίστηκε ως μια αλγεβρική συνάρτη-
ση των αντίστοιχων παραμέτρων. Το 
μήκος της συνισταμένης (ήτοι η ολική 
αξία της επιχείρησης) δίνεται από την 
γεωμετρία των ορθογωνίων τριγώνων. 
Η διεύθυνσή της δίνεται από την τιμή 
των γωνιών φ και ω που προκύπτει από 
την τριγωνομετρία, χρησιμοποιώ-ντας 
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 ιδεατό 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 θετική κοινωνική συνεισφορά 
και στρατηγική σημασία αλλά με αρνητική Εμπορική Αξία. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται 
πιθανό το σημείο αυτό να βρίσκεται στο τρίτο ή τέταρτο τεταρτημόριο (στο φωτεινό 
ημισφαίριο η Κοινωνική Αξία μπορεί να είναι αρνητική αν στην συνάρτηση υπολογισμού 
ληφθεί υπόψη το Καθαρό Κοινωνικό Προϊόν και μόνο υπό ορισμένες συνθήκες).63 Αντίθετα, 
στο σκοτεινό ημισφαίριο και την αβεβαιότητα που δημιουργεί η θολούρα που επικρατεί σε 
εκείνο 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, δηλαδή: 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 Επιχειρηματικής Αξίας και υπολογίζεται από διάφορες εφαρμοστέες 

24

Σχ. 24. Η ολιστική αξία της επιχείρησης ως διανυσματικό άθροισμα
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μεθόδους. Ο σκοπός της παρούσας 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 
αξιολόγηση 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 επιχείρησης 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 

καταστολή της διαπλοκής συμφερόντων και της διασπάθισης δημοσίων και άλλων 
εγχωρίων κεφαλαίων), 

(β) την παροχή κρίσιμης πληροφόρησης κατά την κατάστρωση στρατηγικών σχεδίων από την 
Δημόσια Διοίκηση για την τροχοδρόμηση ή ανατροχοδρόμηση του μοντέλου οικονομικής 
ανάπτυξης,  

(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 και  

(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 
επιχείρηση, καθ’ ον χρόνο η έρευνα βρισκόταν σε αρχικό στάδιο (προτού το σύστημα εξελιχθεί 
στην παρούσα μορφή του). Επομένως, προς το παρόν δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για 
το τι φαινόμενα 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 συ- 
μπαντος κόσμου παρατηρού-
νται αστέρια και γαλαξίες που 
ομαδοποιούνται σε υποσμή-
νη, σμήνη και υπερσμήνη, πα-
ρομοίως και στον Χώρο Επι-
χειρηματικής Αξίας θα παρου-
σιαστούν επιχειρήσεις αστέρι-
α με τους δορυφόρους τους 
(προμηθευτές, υπεργολάβοι, 
συνεργάτες, κ.ά.) ακόμη και 
αστερισμοί που θα σχηματι-
στούν από επιχειρήσεις με 
σχετικά μικρό εύρος διασπο-
ράς του σημείου απόληξης της 
ολιστικής τους αξίας, όπως 
χαρτογραφείται σε αυ-τόν τον 
χώρο (Σχ. 25). Αυτοί οι αστερισμοί και τα σμήνη στην συνέχεια θα σχηματίσουν γαλαξίες και 
συμπλέγματα γαλαξιών. Μόνο που όλα αυτά δεν θα έχουν καμία σχέση με την κλασσική 
ομαδοποίηση των κλάδων της οικονομίας. Επί παραδείγματι, ένα σμήνος επιχειρήσεων θα 
μπορούσε να αποτελείται από 2 υφαντουργίες, 1 ναυτιλιακή, 5 βιομηχανίες, 3 μεταλλεία 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 
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Σχ. 25. Η νέα ομαδοποίηση των επιχειρήσεων  
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είτε εμφανιζόμενων προβλημάτων είτε καταστάσεων που απαιτούν ενδυνάμωση 
εξασθενημένων ομάδων επιχειρήσεων, τώρα φαίνεται ξεκάθαρα γιατί είναι αναποτελεσμα-
τικές. Ας αναλογιστούμε τις αντιδράσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων. Όταν οι στατιστικές 
καταδείκνυαν πρόβλημα σε ένα κλάδο, 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 μπορούν να καταλήξουν σε 
ανεδαφικές και εν τέλει αναποτελεσματικές δράσεις. 

Πόσες φορές οι κοινωνίες δεν αντελήφθησαν (όπως και ο Αϊνστάιν για την κοσμολογική 
σταθερά), 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 Αιγύπτου, τομάτες Βελγίου, λεμόνια Αργεντινής, χοιρινό 
Δανίας, κ.λπ. Στην περίοδο 2006-16 η απασχόληση στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλων μειώθηκε 
από 10.000 αγρότες σε 2.000 και 350.000 στρέμματα έμειναν ακαλ-λιέργητα.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 ζάχαρης 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 
συντελεστής 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 ανταγωνιστικό-
τητας για την ποιότητα των υπηρεσιών 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 
επιχειρήσεις 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 δεύτερες 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 φορολογικό βάρος της χώρας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 
καταγραφεί η άποψη ότι η ανταγωνιστικότητα 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 
οικονομική διάσταση των επιχειρήσεων, συνηγορούν υπέρ των προτερημάτων της 
προτεινόμενης μεθόδου. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς σε ποιο βαθμό θα 
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υποστηριζόταν η παρούσα εργασία αντλώντας παραδείγματα και από την κοινωνική και από 
την στρατηγική διάσταση των επιχειρήσεων. 

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 επιχειρήσεων, τούτο μπορεί να γίνεται μόνο στοχευμένα ώστε να μετακινεί την 
συνολική τους αξία από υποδεέστερες θέσεις σε άλλες που θα τις καθιστά πιο επικερδείς, 
χρήσιμες στην κοινωνία και συντελεστικές στην επιβίωση του κράτους (Σχ. 26). 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 βελτιώνουν ισορροπημένα όλες τις 
συνιστώσες της Ολιστικής Αξίας τους. 

Γενικά, οποιανδήποτε θέση κι αν κατέχουν οι επιχειρήσεις 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 επιχειρήσεις του «σκοτεινού 
ημισφαιρίου» θα πρέπει να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες από το κράτος ώστε στην 
καλύτερη περίπτωση να αναστέλλεται η λειτουργία τους αλλά όταν τούτο δεν είναι εφικτό 
τουλάχιστον να μην επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις του φωτεινού ημισφαιρίου, την 
ευημερία 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 κατέστρεψαν 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 άλλο 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 
ίδιων των επιχειρήσεων. Σχετικά πρόσφατο διδακτικό παράδειγμα είναι τα συμβάντα στην 
Ιωνία το 1922, όπου το Ελληνικό Κράτος κατέρρευσε και δεν αντικαταστάθηκε από ένα 
ευνομούμενο Τουρκικό 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 
τίποτα, 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 κατάρρευση της αξιοπιστίας και η χαλάρωση των ηθικών 
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κανόνων σε κάποιες νησίδες της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η παράλληλη ελαστικοποίηση 
της φορολογικής συνείδησης των πολιτών που εξέθρεψε 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 απερίσκε-
πτα ή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα απώτερα αποτελέσματα τέτοιων ενεργειών.68 Πρέπει 
να φροντίζεται η σίτισή της (με λελογισμένη παροχή Δημόσιων και Κοινωνικών Κεφαλαίων) 
για να παράγει «γάλα» (φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές, κλπ), 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 
επιχειρήσεις 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 ελαστικής τους φορολογικής συνείδησης, όλες οι επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο (τα 
γεγονότα του 2008 κατέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι καμιά επιχείρηση δεν είναι τόσο 
μεγάλη 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, εκτιμάται ότι θα είναι ένα κτύπημα «μεγατόνων» στην σκέψη για φοροδιαφυγή ιδίως 
της επόμενης γενιάς  των επιχειρήσεων.[69 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Σταχυολογώντας συνοπτικά και εν συντομία τις ενέργειες δόμησης και τα οφέλη του προ-
τεινόμενου 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 άλλη που υποθέτει ότι ασύμμετρα οικονομικά μοντέλα μπορεί να είναι 
ευσταθή γύρω από επίλεκτα σημεία ισορροπίας. 

2) Αποκαταστάθηκε η συμμετρία στις εξισώσεις του συστήματος αξιολόγησης, διότι δεν είναι 
μόνον 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 εξυφαίνονται σχέσεις αλληλεξάρτησης. Αυτές οι οντότητες βγήκαν από την αφάνεια 
και αποκαταστάθηκαν ως ισότιμοι μέτοχοι συμφερόντων. 

3) Καταδείχθηκε η αλληλεξάρτηση μεταξύ του Κράτους και της επιχείρησης· έτσι, φωτίζο-ντας 
μια θολή μέχρι τώρα πλευρά της πραγματικότητας, έγινε φανερό ότι η επιβίωση της 
επιχείρησης 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 δραστηριότητες 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). 
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5) Ανυψώθηκε η κοινωνία στο βάθρο που της αξίζει, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του απώ-
τερου 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 
χρειάζεται για μια αμερόληπτη, δίκαιη και ευρυγώνια αξιολόγηση των επιχειρήσεων της 
επικράτειας, ώστε να μπορεί να επεμβαίνει και να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα 
στοχευμένα και αποτελεσματικά. Δηλαδή, να λαμβάνει μέτρα μετατόπισης του 
αποτυπώματος ολόκληρων σμηνών επιχειρήσεων σε πιο δημιουργικές περιοχές του 
Χώρου Επιχειρηματικής Αξίας. 

7) Ακόμη, πιο συνταρακτική είναι η προκύπτουσα από την ανάλυση απαίτηση για ένα 
μακρόπνοο στρατηγικό σχέδιο για την αναδιοργάνωση της εγχώριας οικονομίας, 
εφαρμόζοντας ρηξικέλευθες αλλαγές, επιλεγμένες από μια γκάμα δυνατοτήτων, που θα 
παρουσιαστούν μέσα από μια διαδικασία Ανασχεδιασμού της Επιχειρηματικής Διεργασίας 
(Business Process Reengineering) σε επίπεδο χώρας. Ένα σχέδιο που θα καλύπτει τον 
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον των επόμενων 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 Αξιολόγησης 
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. 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 
ελλείμματος των μηχανισμών διοίκησης. 

9) Δομήθηκε ένα νέο Επιχειρηματικό Σύστημα Ελέγχου που ενσωματώνει όλες τις ως άνω 
βελτιώσεις και καταλήγει σε πρακτικά αποτελέσματα. Αναπόφευκτα, όμως, παραβιά-
στηκαν το σύνορα 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 μαθηματικής 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. 
Φωτίζοντας νέες διαστάσεις που συνθέτουν την Ολιστική Αξία μιας επιχείρησης, έγινε ορατή 
μια στερεοσκοπική εικόνα της ύπαρξης και διευρύνθηκε λίγο ακόμη η νοητή χαραμάδα μέσα 
από την οποία 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. 
                                                             

Μανώλης Σκορδίλης         [emmanuel.skordilis@gmail.com] 


