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Τι είναι επιχείρηση; 
• Οι επιχειρήσεις είναι οργανισμοί στους οποίους παράγονται 

αγαθά και υπηρεσίες τα οποία στην συνέχεια ανταλλάσσονται 

 

• Είναι εκεί που η εργασία μετασχηματίζει  

• τις εισροές / πόρoυς (υλικούς και άυλους προς  άμεση ανάλωση ή/και 
επεξεργασία)  

• λειτουργώντας επί του τεχνολογικού εξοπλισμού, των κτιρίων και 
άλλων στοιχείων που τα ονομάζουμε πάγια γιατί δεν τελειώνουν με τη μία χρήση τους 

(ωστόσο ένα τμήμα τους φθείρεται –είναι η λεγόμενη απόσβεση - με αποτέλεσμα να έχουν 
μία συγκεκριμένη διάρκεια ζωής)  

      σε κάτι νέο.  

 



Τι είναι επιχείρηση; 
 

Δηλαδή είναι μία διαδικασία κατά την οποία η εργασία 
μετασχηματίζει  

τον παλιό  / υφιστάμενο πλούτο  

(των υλικών και άυλων εισροών και πάγιων στοιχείων) 

σε καινούριο  

 

Συνεπώς η εργασία παράγει έναν νέο / επιπλέον πλούτο  

που είναι η διαφορά του παλιού από τον καινούργιο 

(που ονομάζεται και προστιθέμενη αξία) 

 



Αναλόγως με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη 
μορφή διοίκησης της επιχείρησης,  

ο νέος πλούτος μοιράζεται: 

  

• στους παραγωγούς  

• και στους μη παραγωγούς,  

• τόσο εντός της επιχείρησης,  

• όσο και πέρα από αυτή (πχ στη κοινότητα, στο 
κράτος κοκ). 

 



Η καπιταλιστική επιχείρηση 
• Η καπιταλιστική επιχείρηση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Το εργοστάσιο και ο εξοπλισμός αποτελούν ατομική ιδιοκτησία,  

• οι υπάλληλοι πληρώνονται με μισθούς για να εργάζονται σε καθορισμένα 
ωράρια και  περιόδους,  

• τα παραγόμενα εμπορεύματα πωλούνται σε αγορές,  

• και τα κέρδη συσσωρεύονται από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης ή τους 
μετόχους 

• Η καπιταλιστική επιχείρηση έχει εγκωμιαστεί ως ο καλύτερος τρόπος  

• οργάνωσης του μετασχηματισμού του παλαιού πλούτου 

• και επίτευξης της πιο αποδοτικής παραγωγής.  

• Παράλληλα υπάρχει συνήθως ο ισχυρισμός ότι η καπιταλιστική 
επιχείρηση είναι η βάση της ευημερίας του συνόλου της κοινωνίας. 
Ωστόσο οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν οργανώνουν την παραγωγή 
πρωτίστως για το ευρύτερο καλό. Η επιθυμία για κέρδη είναι αυτή που 
τροφοδοτεί την αφοσίωση –ακόμη και την εμμονή– στους στόχους της 
επιχείρησης.  

 



Με ποιο λοιπόν τρόπο η επιθυμία για κέρδη 
μετατρέπεται σε ευημερία για όλους; 

• Η συνήθης επιχειρηματολογία αναφέρει πως τα ιδιωτικά κέρδη 
παρέχουν το κατάλληλο κίνητρο για τους επιχειρηματίες ώστε να 
αναλάβουν κινδύνους, να ανταγωνιστούν με άλλους, και να 
καταβάλλουν προσπάθεια για να επιτύχουν καλύτερα 
αποτελέσματα σε επίπεδο καινοτομίας (πχ νέα προϊόντα), 
κόστους (φθηνότερα) και ποιότητας 

 
Συνεπώς η επιθυμία για κέρδη οδηγεί στην παραγωγή όλο 
περισσότερων νέων και φθηνότερων και ποιοτικότερων 

προϊόντων για όλους. 

 

Αυτό είναι ένα το σύνηθες πλαίσιο για να σκεφτόμαστε και άρα να 
πράττουμε επιχειρηματικά. 

 



Μήπως όμως υπάρχουν ορισμένα πραγματικά 
προβλήματα που δεν μπορούμε αγνοήσουμε; 

1. Έχουμε υπερβεί το βιώσιμο επίπεδο χρήσης των πόρων:  

• Ο νέος παραγόμενος πλούτος από καπιταλιστικές επιχειρήσεις, 
έχει «καταβροχθίσει» με μανιώδη ρυθμό  

• τους ορυκτούς πόρους,  

• τη μη ανανεώσιμη ενέργεια,  

• την γονιμότητα του εδάφους και τα είδη φυτών και ζώων.  

 

• Αυτά τα χωρίς κόστος «δώρα» της φύσης έχουν μετατραπεί σε 
ιδιωτικά κέρδη, καθώς τα οικοσυστήματα και η ατμόσφαιρα 
έχουν υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό που απειλούνται οι ζωές οι 
δικές μας και των άλλων έμβιων όντων. 

 



Μήπως όμως υπάρχουν ορισμένα πραγματικά 
προβλήματα που δεν μπορούμε αγνοήσουμε; 

2. Οι ανισότητες έχουν μεγαλώσει:  

• Ο νέος, παραγόμενος από καπιταλιστικές επιχειρήσεις, πλούτος δεν έχει 
βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης με ισότιμο τρόπο για όλες τις περιοχές και 
για ολόκληρο τον πληθυσμό εντός της κάθε περιοχής.  

• Είναι αλήθεια πως σε ορισμένες χώρες ο μέσος όρος της ατομικής και 
συλλογικής κατανάλωσης έχει αυξηθεί ταχύτατα και πολλοί άνθρωποι 
πλέον διαβιούν με τρόπους που ήταν αδιανόητοι μία ή δύο γενιές πριν.  

• Ωστόσο, τόσο στο εσωτερικό των χωρών, όσο και αναμεταξύ τους, η 
κατανομή του νέου πλούτου έχει παραγάγει μεγαλύτερες ανισότητες παρά 
ποτέ στο παρελθόν:  

Το 2000,  

το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατείχε το 40% του παγκόσμιου πλούτου  

και το 10% του πληθυσμού κατείχε το 85% του πλούτου,  

ενώ το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατείχε μόλις το 1%. 

 



Ερώτημα 
Κατά συνέπεια γεννιέται το εξής ερώτημα:  

• Εφόσον η καπιταλιστική επιχείρηση αποτελεί ένα τόσο 
σημαντικό συντελεστή προβλημάτων στην πορεία για την 
επίτευξη της κοινωνικής και πλανητική ευημερίας  

•Υπάρχουν άλλες μορφές επιχείρησης που μπορούν 
να αποτελέσουν ένα κρίσιμο μέσο για αλλαγή;  

•και μπορούν αυτές οι μορφές επιχείρησης να 
κατευθύνουν το νέο πλούτο προς την κοινωνική και 
πλανητική ευημερία; 

 



Για ένα νέο πλαίσιο σκέψης 
Σε πολλές επιχειρήσεις (αν και ορισμένες δεν αναγνωρίζονται 
συχνά ως τέτοιες, όπως είναι τα νοικοκυριά, τα αγροκτήματα, οι 
συνεταιρισμοί και οι κοινοτικές και κρατικές μορφές οργάνωσης 
της παραγωγής),  

• νέα αγαθά και υπηρεσίες παράγονται και διανέμοντα  

• και ο πλούτος ιδιοποιείται ή μοιράζεται  

με διαφορετικούς τρόπους.  

• Αναπτύσσονται προβληματισμοί σχετικοί με τις αξιώσεις που 
μπορεί να έχουν οι παραγωγοί και οι κοινωνίες απέναντι στον 
πλούτο και τη διανομή των ωφελειών της επιχείρησης.  

• Οι προβληματισμοί αυτοί εμπεριέχουν αξιολογήσεις σχετικά με 
τους επιθυμητούς στόχους της επιχείρησης, διαφορετικούς από 
την παραγωγή μόνο ατομικού κέρδους.  

 



Για ένα νέο πλαίσιο σκέψης 
Συνεπώς αφού υπάρχουν σήμερα πολλοί διαφορετικοί τρόποι για 
να λειτουργήσει μία επιχείρηση, για να απαντήσουμε στο ερώτημα 
αν μπορεί η επιχείρηση να κατευθύνει το νέο πλούτο προς την 
κοινωνική και πλανητική ευημερία, θα πρέπει να εξετάσουμε 
καλύτερα το ποιος αποφασίζει με πιο τρόπο  

• παράγεται,  

• ιδιοποιείται  

• και διανέμεται  

ο νέος πλούτος. 

  

Αυτή η εξέταση μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε ένα νέο 
πλαίσιο σκέψης  

σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να λειτουργεί μία επιχείρηση  

ώστε να συμβάλει στην κοινωνική και πλανητική ευημερία 

 



Η σχέση  
Αναγκών Επιβίωσης - 

Πλεονάσματος 



Νέος πλούτος για: 
ανάγκες επιβίωσης + πλεόνασμα 

Το πλεόνασμα είναι κάτι το επιπλέον, αυτό που περίσσεψε ή κάτι που δεν 
το έχουμε ανάγκη άμεσα για την επιβίωσή μας και ασφαλώς είναι τμήμα 
του νέου πλούτου  

• Είναι κάτι που μπορεί να μοιραστεί δημιουργικά ή να αρπαχθεί 
εγωιστικά.  

• Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να σκεφθούμε σχετικά με το 
πλεόνασμα και ο καθένας έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο που 
θα δράσουμε και στη διαμόρφωση του κόσμου 

 

Το πλεόνασμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί έξω από τη σχέση του με 
αυτό που είναι αναγκαίο για την επιβίωση. Το πως θέτονται τα όρια 
αυτής της σχέσης αναγκών επιβίωσης-πλεονάσματος είναι ζωτικής 
σημασίας.  

• Ποιανού η επιβίωση θέτει το όριο πέραν του οποίου κάτι μπορεί να 
ειδωθεί ως επιπλέον;  

• Και ποιος αποφασίζει για το τι συμβαίνει με αυτό το επιπλέον τμήμα 
του πλούτου;  

 



Συνεπώς, ενδιαφερόμαστε για  

• το πως παράγεται  το πλεόνασμα,  

• ποιος το κατέχει,  

• ποιος αποφασίζει για το πως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  

• και για το πως μπορεί να αναπτυχθεί έτσι 

ώστε να παράγει ευημερία για τους 

ανθρώπους και τον πλανήτη 



νέος πλούτος  
Ουσιαστικά ο νέος πλούτος συντίθεται από δύο κύριες μορφές 
πλεονάσματος και αντίστοιχων αναγκών επιβίωσης:  

• μία που παράγεται από την ανθρώπινη εργασία  

• και μια άλλη που «δίνεται» – ή για την ακρίβεια «υποκλέπτεται» – 
από τα φυσικά αποθέματα της γης 

  

• Στην περίπτωση του πλεονάσματος που παράγεται από την 
εργασία, είναι οι εργαζόμενοι, οι οικογένειές τους και οι 
ευρύτερες κοινότητες των οποίων οι ανάγκες επιβίωσης 
εμπλέκονται.  

• Στην περίπτωση του πλεονάσματος που παράγεται από την 
εκμετάλλευση των δώρων της γης, είναι το πολύπλοκο δίκτυο 
όλων των πλανητικών όντων των οποίων οι ανάγκες επιβίωσης 
επηρεάζονται. 

 



Εργαλεία  
Συνεπώς για να απαντήσουμε στα ερωτήματα χρειαζόμαστε ένα «λογιστικό» 
σύστημα που θα μας βοηθά να παρακολουθούμε τη σχέση αναγκών 
επιβίωσης-πλεονάσματος. Σε αυτή την προσπάθεια μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε δύο εργαλεία: 

 

Ένα Κοινωνικό Λογαριασμό (People’s Account) 
Στον οποίο παρατηρούμε τον τρόπο κατανομής του νέου πλούτου, που 

παράγεται από την εργασία, στους εργαζόμενους και την κοινωνία και για το 
λόγο αυτό δεν είναι ένας οικονομικός λογαριασμός, αλλά ένας λογαριασμός 

που αφορά στην κοινωνία εντός της οποίας είναι ενταγμένη η επιχείρηση 

Ένα πίνακα Κρίσιμων Αποφάσεων (Decision 
Flashpoints) 

στον οποίο παρατηρούμε τον ακριβή τρόπο που ο νέος πλούτος ικανοποιεί 
διάφορες ανάγκες και μας βοηθά σε αποφάσεις σχετικά με το τι είναι 

αναγκαίο για την επιβίωση και τι πλεόνασμα και κατά συνέπεια ποια είναι η 
αναλογία τους 

 



Εργοστάσιο παρασκευής καλαθιών του 
Δημήτρη (Jerry στα αγγλικά κείμενα) 

Κόστος παραγωγής (πλην του εργατικού): 

• παραγωγικές εισροές (π.χ. προμήθειες σχετικές με τη δημιουργία 
καλαθιών, απόσβεση των μηχανών του εξοπλισμού που 
προκύπτει από τη φθορά), 

• λειτουργικά έξοδα του εργοστασίου (π.χ. ενέργεια και νερό), 

• μεταφορικά κόστη (π.χ. πακετάρισμα και αποστολή) 

 



Εργοστάσιο παρασκευής καλαθιών του 
Δημήτρη (Jerry στα αγγλικά κείμενα) 

• Συνεπώς υπάρχουν επιπλέον $40 εκατομμύρια ετησίως τα οποία 
είναι η νέα αξία που ο Δημήτρης και οι εργάτες του έχουν 
προσθέσει μέσω της παραγωγικής διαδικασίας στα $60 
εκατομμύρια δολάρια εισροών 

 

 



Εργοστάσιο παρασκευής καλαθιών του 
Δημήτρη (Jerry στα αγγλικά κείμενα) 

• Σε αυτά περιλαμβάνονται 5 εκατομμύρια που αντιστοιχούν στις πληρωμές 
που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι για τις ανάγκες επιβίωσής τους (ανά 
εργαζόμενο και έτος 20.000 σε ρευστό και άλλες 5.000 υπό μορφή 
πρόσθετων παροχών όπως υγειονομική ασφάλιση, γεύματα, φροντίδα των 
παιδιών και γυμναστήριο)  Η αποζημίωση αυτή είναι αρκετή ώστε οι 
εργαζόμενοι να μπορούν να πληρώσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
καθιστούν βέβαιη την καθημερινή εμφάνισή τους στην επιχείρηση  

 



Εργοστάσιο παρασκευής καλαθιών του 
Δημήτρη (Jerry στα αγγλικά κείμενα) 

Τέλος υπάρχουν επιπλέον πληρωμές 15 εκατ. όπως: 

• τοπικοί και κρατικοί φόροι 

• διάφορες υπηρεσίες που δεν αφορούν στην παραγωγή (όπως 
ασφάλισης και διαφημιστικές)  

• απόθεμα (αδιανέμητα κέρδη) για μελλοντική επένδυση 

 



Εργοστάσιο παρασκευής καλαθιών του 
Δημήτρη (Jerry στα αγγλικά κείμενα) 

Συνεπώς περισσεύουν 20 εκατομμύρια που αποτελούν τον νέο 
πλούτο του Δημήτρη. Τα μεγάλα ποσά κερδών που ρέουν προς 
τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όπως ο Δημήτρης συνήθως 
δικαιολογούνται ως ανταμοιβή για τα επιχειρηματικά επιτεύγματα 
και ρίσκα που οι ιδιοκτήτες παίρνουν.  

• Όμως πόσο δίκαιο είναι το ότι ο ιδιοκτήτης εισπράττει 20 
εκατομμύρια κάθε χρόνο ενώ ο κάθε εργάτης πληρώνεται 1.000 
φορές λιγότερα (20.000 το χρόνο χωρίς τις πρόσθετες παροχές); 

• Είναι μία δίκαιη ανταμοιβή για την επιχειρηματική ικανότητα του 
Δημήτρη;  

• Ή συμβαίνει κάτι άλλο του οποίου η κατανόηση θα μπορούσε να 
είναι σημαντική για την λειτουργία της οικονομίας προς όφελος 
της πλανητικής και κοινωνικής ευημερίας;  

 



Εργοστάσιο παρασκευής καλαθιών του 
Δημήτρη (Jerry στα αγγλικά κείμενα) 

• Για να απαντήσουμε πρέπει να διερευνήσουμε πως έχει παραχθεί 
αυτή η επιτυχία του Δημήτρη: 

• Ο συνολικός λογαριασμός για τις ετήσιες αμοιβές των 
εργαζομένων των 5 εκατομμυρίων αντιπροσωπεύει το 12,5% ή το 
ένα όγδοο από τα 40 εκατομμύρια της προστιθέμενης αξίας. Αυτό 
σημαίνει ότι οι εργάτες δημιουργούν την αξία αυτού που 
πληρώνονται ως μισθό (την πληρωμή για την επιβίωσή τους) σε 
μόλις μία ώρα από το οκτάωρο της ημέρας εργασίας τους. 

 



Εργοστάσιο παρασκευής καλαθιών του 
Δημήτρη (Jerry στα αγγλικά κείμενα) 

•Στις υπόλοιπες εφτά ώρες οι εργάτες παράγουν 
αξία που ισοδυναμεί με εφτά φορές αυτά που 
κερδίζουν. 

•  Οι εργάτες πληρώνονται αρκετά ώστε να μπορούν 
συνεχίσουν να εργάζονται, ωστόσο δεν έχουν 
κανένα δικαίωμα διαχείρισης του υπόλοιπου νέου 
πλούτου που βοηθούν να παραχθεί.  



Εργοστάσιο παρασκευής καλαθιών του 
Δημήτρη (Jerry στα αγγλικά κείμενα) 

Με τον ίδιο τρόπο, το φυσικό περιβάλλον δεν έχει δικαιώματα 
πάνω στον νέο πλούτο.  

• Όμως ο Δημήτρης χρησιμοποιεί τους πόρους του στην 
παραγωγική διαδικασία.  

• Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν τα ποικίλα οικοσυστήματα που 
υποστηρίζουν τα δέντρα και φυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για 
την ύφανση διαφορετικών ειδών καλαθιών.  

• Περιλαμβάνουν επίσης τους οικοτόπους που χάνονται όταν 
σκάβονται τα βουνά για να εξαχθεί ο άνθρακας που παράγει την 
ενέργεια την οποία η επιχείρηση του Δημήτρη καταναλώνει 

 



Εργοστάσιο παρασκευής καλαθιών του 
Δημήτρη (Jerry στα αγγλικά κείμενα) 

•Υπάρχουν βέβαια ακόμη μερικές πληρωμές που η 
επιχείρηση πρέπει να κάνει, αλλά το υπόλοιπο ο 
Δημήτρης, επειδή είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 
έχει το δικαίωμα να το διαθέσει όπως θέλει.  

 

Τελικά ο Δημήτρης ως ιδιοκτήτης της επιχείρησης  

παίρνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με  

το όριο επιβίωσης των εργαζομένων,  

τις μελλοντικές επενδύσεις  

και το μερίδιο που κρατά για τον εαυτό του. 



Εργοστάσιο παρασκευής καλαθιών του 
Δημήτρη (Jerry στα αγγλικά κείμενα) 



Μετακίνηση επιχειρήσεων 
• Πολλές επιχειρήσεις έχουν μετακινηθεί σε περιοχές με 

φθηνότερο εργατικό δυναμικό.  

 

 



Μετακίνηση επιχειρήσεων 
Με τον τρόπο αυτό μία «έξυπνη» επιχειρηματική κίνηση έχει ως 
αποτέλεσμα την υπονόμευση  

• της οποιασδήποτε ηθικής στάσης υπό τη μορφή ενδιαφέροντος 
και φροντίδας που μπορεί να είχαν οι εργαζόμενοι στον 
ανεπτυγμένο κόσμο (της μειοψηφίας)  

• προς τον υπό ανάπτυξη κόσμο (της πλειοψηφίας)  

• αφού οι απολύσεις που συνεπάγεται η μετακίνηση της 
επιχείρησης αναπτύσσει έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στους 
εργαζόμενους των δύο περιοχών. 

 



Εκμηχάνιση και ανισότητες 
• Η εκμηχάνιση της παραγωγής είναι ένα ακόμη παράδειγμα του 

πως η εξοικονόμηση εργασίας, που όλοι θα θέλαμε να επιτευχθεί, 
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ανισοτήτων και ανάπτυξη 
ενός φόβου των εργαζομένων απέναντι στη τεχνολογία.  

• Οι μηχανές προσφέρουν στον ιδιοκτήτη επιχειρηματία την 
ευκαιρία να υποκαταστήσει την εργασία, να μειώσει το 
μισθολογικό κόστος, και να αυξήσει την παραγωγή του 
πλεονάσματος.  

• Επίσης, οι μηχανές επιταχύνουν και εντατικοποιούν την 
παραγωγή, και αυτό σημαίνει ότι οι εργάτες μπορούν να 
παράγουν το κόστος επιβίωσής τους σε ένα μικρότερο χρονικό 
διάστημα και να ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος της ημέρας 
εργασίας στην παραγωγή πλεονάσματος.  





Εκμηχάνιση και ανισότητες 
• Με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι μηχανές υιοθετούνται 

ευρέως, τα αγαθά γίνονται φθηνότερα, η αξία των αγαθών 
επιβίωσης μειώνεται, και η παραγωγή πλεονάσματος αυξάνεται 
περεταίρω.  

• Συνεπώς αυξάνονται οι ανισότητες, γιατί ενώ βελτιώνεται το 
βιοτικό επίπεδο όλων, παράλληλα αυξάνεται η απόσταση μεταξύ 
των εργαζόμενων και των εργοδοτών 

• Παράλληλα οι μαζικές απολύσεις γεννούν στους εργαζόμενους 
αισθήματα απέχθειας απέναντι στην τεχνολογική εξέλιξη 

• Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις που φιλάνθρωποι 
επιχειρηματίες δεν μείωσαν τους εργαζόμενους 

 



Φτιάξτε τον κοινωνικό λογαριασμό 
και τον πίνακα κρίσιμων 
αποφάσεων στην επιχείρηση που 
εργάζεστε ή εργαζόσασταν στο 
παρελθόν, ως εργαζόμενος ή 
εργοδότης ή αυτοαπασχολούμενος 
κοκ 

 

Αργότερα θα φτιάξετε τους ίδιους 
πίνακες για την επιχείρηση που 
θέλετε να δημιουργήσετε και θα 
εντοπίσετε τις αλλαγές  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 



Υπάρχουν άλλα παραδείγματα επιχειρήσεων 
που παίρνουν διαφορετικές αποφάσεις; 
• Στην Αργεντινή η FaSinPat (από το Fábrica Sin Patrón ή 

Εργοστάσιο χωρίς Αφεντικό) που είναι μία εταιρία κατασκευής 
κεραμικών πλακιδίων οι εργαζόμενοι ανέλαβαν την λειτουργία 
του εργοστασίου εξαιτίας της αδυναμίας του ιδιοκτήτη να 
πληρώσει πολλούς μήνες εργασίας τους. 

• Σε αυτή την επιχείρηση έχουν αναλάβει την ευθύνη για τη 
διαχείριση του νέου πλούτου που συλλογικά παράγουν και έτσι  

• έχουν διαπραγματευτεί πιο αξιοπρεπή επίπεδα διαβίωσης όχι μόνο για 
τις οικογένειες τους 

•  αλλά για την ευρύτερη κοινότητα. 

 





• Σε ότι αφορά τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από 
την εκμηχάνιση, υπάρχουν καλύτερες λύσεις από τη 
φιλανθρωπία, όπως μας δείχνει η περίπτωση της συνεταιριστικής 
επιχείρησης FaSinPat  

• Ουσιαστικά, η σχέση πλεονάσματος-αναγκών επιβίωσης αποτελεί 
αντικείμενο της δημοκρατικής διαβούλευσης από όλους τους 
εμπλεκόμενους (που είναι δυνατή όταν οι εργαζόμενοι είναι 
ιδιοκτήτες της δικής τους συνεταιριστικής επιχείρησης) με 
αποτέλεσμα να υπάρχει μία εγγύηση σε ότι αφορά την 
επικράτηση οικονομικής δικαιοσύνης.  

• Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η εκμηχάνιση μπορεί να είναι μια πολύ 
διαφορετική εμπειρία.  

• Παράλληλα, αντικείμενο της δημοκρατικής διαβούλευσης γίνεται 
και ο τρόπος διανομής του πλεονάσματος. Με βάση μία τέτοια 
συνθήκη μας δίνεται η δυνατότητα  να αναρωτηθούμε: Πως το 
πλεόνασμα μπορεί να διανεμηθεί προς όφελος της ευημερίας των 
ανθρώπων και του πλανήτη;   

 

 



Η περίπτωση της Mondragon 



Ο «πνευματικός πατέρας» του συνεταιρισμού Jose Maria 
Arizmendiarrieta  

• υποστήριζε την ανάγκη για δημοκρατικό και κοινωνικό 
μετασχηματισμό προς όφελος της κοινότητας 

• Γνώριζε τα έργα των θεωρητικών της πολιτικής 
οικονομίας του 19ου και 20ου αιώνα 

• Θαύμαζε τον Robert Owen και τους Rochdale 
Πρωτοπόρους (που έθεσαν τα θεμέλια της 
συνεταιριστικής ιδέας και πρακτικής) 

• Ήταν υποστηρικτής του ότι η θεσμική αυτονομία και 
ταυτότητα είναι τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστικά 
των εναλλακτικών εγχειρημάτων 

 

Η περίπτωση της Mondragon 



• Πριν την δημιουργία της Mondragon είχε ιδρύσει μεγάλο 
αριθμό συλλογικών εγχειρημάτων στο χώρο του 
πολιτισμού της πρόνοιας, του αθλητισμού 

• Ίδρυσε ένα επαγγελματικό λύκειο διδάσκοντας σε πάνω 
από 2000 κύκλους μαθημάτων που αφορούσαν 
κοινωνικά, ανθρωπιστικά και θρησκευτικά ζητήματα. Το 
σχολείο χρηματοδοτήθηκε από το 15% του ενήλικου 
πληθυσμού της περιοχής 

• Οι απόφοιτοι αυτού του σχολείου ιδρύουν το πρώτο 
εργοστάσιο στα μέσα του προηγούμενου αιώνα 

 

Η περίπτωση της Mondragon 



Σημερινά αποτελέσματα   

• 110 συνεταιρισμοί 

• Βιομηχανία – Υπηρεσίες – Χρηματοπιστωτικός τομέας – 
Διανομή – Εκπαίδευση - Έρευνα 

• Απλώνεται σε 18 χώρες με 73 εγκαταστάσεις 

• Με πάγια κεφάλαια 33 δις 

• Πωλήσεις 14,78 δις (2009) 

• 85.000 εργαζόμενους - 4ος μεγαλύτερος εργοδότης στην 
Ισπανία 

• Σημαντική αντοχή στις οικονομικές κρίσεις 

 

Η περίπτωση της Mondragon 



 



Στόχοι 

•Η αύξηση της απασχόλησης, μέσω του 
πολλαπλασιασμού των συνεταιρισμών 

•Ως τμήμα ενός γενικότερου σχεδίου κοινωνικού 
μετασχηματισμού 

 

Η περίπτωση της Mondragon 



Η περίπτωση της Mondragon 
• Οι αποφάσεις σχετικά με τις διανομή του πλεονάσματος 

περιλαμβάνουν συμβιβασμούς μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων.  

• Στη Mondragón, για να διατηρήσουν το δικό τους μερίδιο στην 
αγορά οι εργαζόμενοι-ιδιοκτήτες έπρεπε να παρακολουθούν τις 
εξελίξεις αναβαθμίζοντας την τεχνολογία και επενδύοντας στην 
έρευνα και την ανάπτυξη.  

• Αλλά την ίδια στιγμή δεν είχαν ξεχάσει τις βραχυπρόθεσμες 
συνέπειες και είχαν αναπτύξει στρατηγικές για να υποστηρίξουν 
τους εργαζόμενους που επηρεάζονταν από αυτές τις αλλαγές 

 



Είναι αλήθεια ότι η Mondragon διαθέτει εταιρείες και εκτός της 
χώρας οι οποίες δεν είναι συνεταιριστικές και υπό την έννοια αυτή 
μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση των εργαζόμενων στις μη-
συνεταιριστικές επιχειρήσεις από τους εργαζόμενους ιδιοκτήτες 
στις συνεταιριστικές (οι μη-συνεταιριστές δεν είναι ιδιόκτητες και 
διαχειριστές τους πλεονάσματος, έστω και αν μετατρέπεται σε 
επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας) 

• Ωστόσο, σε αντίθεση με το παράδειγμα που είδαμε πριν, της 
εταιρείας που μετακίνησε ένα τμήμα της στη Κίνα,  

• αυτή η στρατηγική δεν είναι μια που στρέφει τους εργαζόμενους 
της μίας χώρας ενάντια στους άλλους (αφού δεν οδηγεί σε 
απολύσεις στη μητρική εταιρία)  

• αλλά μια που εξασφαλίζει τη συνέχεια της απασχόλησης τόσο για 
τους εργαζόμενους-ιδιοκτήτες συνέταιρους σε ένα μέρος, όσο και 
για όσους δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού σε ένα άλλο.  

Η περίπτωση της Mondragon 



Η περίπτωση της Mondragon 
• Επίσης, η Mondragon είναι δεσμευμένη να αυξάνει τη συμμετοχή 

των εργαζομένων στην κυριότητα και τη διαχείριση των 
επιχειρήσεων στο δίκτυό της.  

• Διαθέτει, παρόλα αυτά, ρεαλισμό σχετικά με το χρόνο που 
χρειάζεται για να οικοδομηθεί μια πραγματικά συνεταιριστική 
κουλτούρα εργασίας, διαχείρισης και ιδιοκτησίας.  

Οι συνήθειες δεν αλλάζουν μέσα σε μια νύχτα και ο συνεργατισμός  
δεν μπορεί να επιβληθεί, αλλά πρέπει να επιβεβαιώνεται συνεχώς 

και βέβαια πριν από όλα να επιτρέπεται.  

• Έτσι μια μεγάλη επένδυση για την Mondragon είναι η 
συνεταιριστική εκπαίδευση, με τη μορφή υποστήριξης για διεθνή 
προγράμματα συνεταιριστικής εκπαίδευσης, όπως και με το 
συνεταιριστικό πανεπιστήμιο και τις τεχνικές σχολές. 

 



Κοινωνικές επιχειρήσεις 
• Υπάρχει ένα είδος επιχειρήσεων που είναι σχεδιασμένες ακριβώς 

για να αγνοήσουν το ιδιωτικό όφελος και να στοχεύσουν 
απευθείας στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων.  

• Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, που μερικές φορές τις αποκαλούν 
κοινοτικές επιχειρήσεις, παράγουν αγαθά και υπηρεσίες με 
βασική τους αποστολή να εξυπηρετούν έναν δηλωμένο 
κοινωνικό ή περιβαλλοντικό σκοπό 

 



 



Κοινωνικές επιχειρήσεις 
• Η κοινωνική επιχείρηση Laca Ginger Tea ιδρύθηκε από μία μικρή 

ομάδα ηλικιωμένων γυναικών στην αγροτική επαρχία της Bohol 
στις Φιλιππίνες. Η ομάδα των γυναικών επεξεργάζεται συλλογικά 
το τοπικό τζίντζερ (πιπερόριζα) μέσα σε μια ζαχαρούχα στιγμιαία 
σκόνη τσαγιού που καλείται salabat και την οποία πωλούν στην 
περιοχή τους. Ο στόχος της επιχείρησης είναι να παράγει αρκετό 
εισόδημα για να συμπληρώσει ως επί το πλείστον το εισόδημα 
επιβίωσης.  

• Οι γυναίκες αρχικά ήθελαν να συγκροτήσουν έναν συνεταιρισμό, 
όμως για να καταγραφούν ως συνεταιρισμός χρειάζονταν είκοσι-
πέντε μέλη. Έτσι επέλεξαν και συγκρότησαν μία άτυπη ένωση 
προκειμένου να αναπτύξουν την ιδέα τους για τη διοίκηση μιας 
επιχείρησης που απέδιδε ένα μικρό ατομικό εισόδημα. 



Κοινωνικές επιχειρήσεις 
Καθώς η ζήτηση για το τσάι τους αυξήθηκε,  

• οι γυναίκες αποφάσισαν  να μην αυξήσουν τον φόρτο εργασίας 
τους  

• (πράγμα που θα αύξανε το εισόδημα τους αλλά θα επηρέαζε τη 
συνολική ισορροπία και ευημερία της ζωής τους, όπως το έχουμε 
περιγράψει στην ενότητα για την εργασία).  

• Έτσι, επέλεξαν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση προσκαλώντας 
άλλες γυναίκες να γίνουν μέλη της επιχείρησης και καθιστώντας 
και αυτές ικανές να έχουν επίσης πρόσβαση σε ένα μικρό 
εισόδημα 



Νομοθετικό πλαίσιο 
• οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορεί να αποτελούν μία εναλλακτική 

ως προς τους συνεταιρισμούς, όταν υπάρχουν υπερβολικά 
αυστηρές νομικές απαιτήσεις για τον σχηματισμό των δεύτερων 

• Πχ  στο ΗΒ οι εταιρείες κοινοτικού συμφέροντος (Community 
Interest Company – CIC) είναι υποχρεωμένες να περιλαμβάνουν 
στο καταστατικό τους διάταξη που εξασφαλίζει ότι το 
πλεόνασμα δεν διανέμεται σε ιδιώτες αλλά ρέει προς κοινοτικούς 
σκοπούς. 

• κάτι αντίστοιχο προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για τη διανομή 
των κερδών των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
(Κοιν.Σ.Επ.), δηλαδή την απαγόρευση διανομής ποσοστού 
μεγαλύτερου από 35% 

• Ωστόσο αυτό που είναι αναγκαίο είναι η συνολική απάντηση σε 
όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά πιο 
πριν ας συνειδητοποιήσουμε τις υφιστάμενες ποικίλες οικονομίες 
της επιχείρησης  



ανιχνευτής των διαφορετικών ειδών 
επιχειρήσεων 

 



ανιχνευτής των διαφορετικών ειδών 
επιχειρήσεων 

• Όπως έχει γίνει κατανοητό υπάρχουν πολλών ειδών επιχειρήσεις 
και ο ανιχνευτής των διαφορετικών ειδών επιχειρήσεων μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να διακρίνει ένα εύρος διαφορετικών 
ειδών επιχείρησης, το καθένα από τα οποία έχει έναν δικό του 
τρόπο να οργανώνει την παραγωγή πλεονάσματος, την 
ιδιοποίηση / εκμετάλλευση και τη διανομή του.  

• Ο ανιχνευτής περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων 
από αυτές που έχουμε συζητήσει, συμπεριλαμβάνοντας  
φεουδαρχικές και δουλοκτητικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις 
αυτοαπασχολούμενων και τις κρατικές επιχειρήσεις.  

• Είναι προφανές ότι δεν είναι όλες αυτές οι επιχειρήσεις 
επιθυμητές· πράγματι, θα θέλαμε να δούμε κάποιες να 
εξαλείφονται επειδή ο τρόπος λειτουργίας τους είναι να μειώνουν 
τους μισθούς διαβίωσης για τους εργαζόμενους και να εκμαιεύουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο πλούτο για τους ιδιοκτήτες.  

 



Κρίσιμα ερωτήματα 
• Τι αποφάσεις λαμβάνονται για τη σχέση αναγκών επιβίωσης-

πλεονάσματος; 

• Ποιος λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις; 

• Είναι ο μισθός επιβίωσης επαρκής για τους εργαζόμενους; Είναι 
υπερβολικός; 

• Ποιος παράγει το πλεόνασμα; 

• Σε ποιον ανήκει το πλεόνασμα που παράγεται; 

• Πως χρησιμοποιείται το πλεόνασμα; Χρησιμοποιείται για να 
ωφεληθούν μεμονωμένα άτομα; Χρησιμοποιείται για το ευρύτερο 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος; 

• Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της οικονομικής κοινότητας που 
δημιουργείται από τον τρόπο διαχείρισης του πλεονάσματος και 
των ωφελούμενων από αυτή;  

 



Φτιάξτε τον κοινωνικό λογαριασμό 
και τον πίνακα κρίσιμων 
αποφάσεων για την επιχείρηση που 
θέλετε να δημιουργήσετε  
 
Εντοπίστε τις διαφορές σε σχέση με 
τους πίνακες που ήδη φτιάξατε  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 



Πιθανές ενέργειες 
• Έχοντας τα προηγούμενα ερωτήματα στο μυαλό μας μπορούμε 

να σκεφτούμε πιθανές ενέργειες που θα οδηγούν στο στόχο 
δημιουργίας επιχειρήσεων που θα συμβάλουν στην κοινωνική και 
πλανητική ευημερία 



Πιθανές ενέργειες 
• 1)Ποιο είναι το είδος της επιχείρησης για το οποίο δουλεύεις; Αν 

δουλεύεις για μια μικρή επιχείρηση τότε θα μπορούσε η 
συνιδιοκτησία των εργαζομένων να είναι μια επιλογή, ειδικά σαν 
μέρος ενός σχεδίου διαδοχής του  ιδιοκτήτη, ο οποίος πλησιάζει 
την συνταξιοδότηση του; Ποιες οργανώσεις στην περιοχή σου, θα 
ήταν σε θέση να συμβουλεύσουν σχετικά με τη συνιδιοκτησία 
των εργαζομένων; 

 



Πιθανές ενέργειες 
• 2) Μήπως μια εξαγορά θα μπορούσε να ήταν μια επιλογή, ειδικά 

για να αποκτήσει κάποιος την ιδιοκτησία και την διοίκηση της 
επιχείρησης ως συνεταιρισμός; Ενδιαφέρεσαι να ξεκινήσεις μια 
τέτοια επιχείρηση; Θα μπορούσε ένα συνεργατικό εγχείρημα να 
είναι κάτι που ταιριάζει σε εσένα και μια ομάδα φίλων ή 
συνεργατών σου;  

• Υπάρχουν πολλές οργανώσεις, οι οποίες μπορούν να 
υποστηρίξουν νέους και αναδυόμενους συνεταιρισμούς. Υπάρχει 
κάποια στην περιοχή σου που θα μπορούσε να βοηθήσει; 
Υπάρχουν άλλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοντά οι οποίες θα 
μπορούσαν να σε συμβουλεύσουν;  

• Εάν ενδιαφέρεσαι για την υποστήριξη των συνεταιρισμών θα 
μπορούσες να αγοράζεις αγαθά και υπηρεσίες, οι οποίες 
παράγονται μέσα από συνεταιρισμούς (όχι μόνο τοπικούς αλλά 
και άλλους σε άλλα μέρη του κόσμου όπως είναι η Solidarity 
Group); 

 



Πιθανές ενέργειες 
• 3) Ίσως θα σε ενδιέφερε να ξεκινήσεις ή να δουλέψεις για μια 

κοινωνική επιχείρηση, όπου το πλεόνασμα κατευθύνεται στην 
υλοποίηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Ίσως να  
έχεις επιχειρηματικές δεξιότητες, οι οποίες θα ήταν χρήσιμες για 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις της περιοχής σου. Όλο και 
περισσότερο οι κοινωνικές επιχειρήσεις υποστηρίζονται από 
προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες 
από την κυβέρνηση, τις κοινοτικές οργανώσεις ή τις 
φιλανθρωπικές ομάδες. Μπορείς να μάθεις τι προσφέρεται στην 
περιοχή σου; 

 



Πιθανές ενέργειες 
• 4) Ποιες καπιταλιστικές επιχειρήσεις συναντάς στην καθημερινή 

σου ζωή; Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσες να 
αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν; Ακόμη και αν  δεν 
λειτουργούν ένα καταναλωτικό πρόγραμμα, όπως αυτό του 
KereKere Coffee (στο οποίο οι καταναλωτές ψηφίζουν για τον 
τρόπο που θέλουν να διανεμηθεί το πλεόνασμα), θα μπορούσες 
να ρωτήσεις για την πολιτική τους στο θέμα της ηθικής ευθύνης ή 
να ρωτήσεις εάν χρησιμοποιούν μόνο ανακυκλώσιμο χαρτί ή  
καφέ δίκαιου εμπορίου, για παράδειγμα. 

 



Πιθανές ενέργειες 
• 5)Ίσως να είσαι εσύ αυτοαπασχολούμενος. Υπάρχουν 

υποστηρικτικές υπηρεσίες στην περιοχή σου, για να κάνουν τις 
επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενων πιο βιώσιμες; Υπάρχουν 
άλλοι αυτοαπασχολούμενοι με τους οποίους θα μπορούσες να 
μοιραστείς κάποιες υπηρεσίες (όπως είναι τα λογιστικά ή τη 
διαφήμιση); 

 



Πιθανές ενέργειες 
• Τα προηγούμενα, προφανώς  δεν είναι ενέργειες της ίδιας αξίας 

σε ότι αφορά την αλλαγή των επιχειρήσεων έτσι ώστε να 
συμβάλλουν στην κοινωνική και πλανητική ευημερία.  

• Ωστόσο όλες συμβάλλουν στο να τεθούν τα ερωτήματα 
διαχείρισης του πλεονάσματος  

• και υπό αυτή την έννοια να αλλάξει το πλαίσιο αξιολόγησης σε 
σχέση με το οποίο  

• κάποιες επιχειρήσεις που θεωρούνταν οι καλύτερες δυνατές να «χάνουν 
τη δύναμή τους»  

• και κάποιες άλλες να «κερδίζουν έδαφος»  



θετικά και αρνητικά του σήμερα 

• Προσδιορισμός των θεωρούμενων θετικών και 
αρνητικών χαρακτηριστικών της κοινότητας 

• Υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδρομές: μία που 
βασίζεται μόνο στις ανάγκες και μία άλλη που στηρίζεται 
στους πόρους 

 






