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TO KENTPON

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Tò Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών Ιδρύθη προς
εκπλήρωσιν τριών σκοπών:
1) Την ερευναν τών διαρθρωτικών προβλημάτων
και τών δυνατοτήτων αναπτύξεως της 'Ελληνικής
Οίκονομίας.
2) Τον συστηματικον προγραμματισμον κατα
νομής τών διαθεσίμων πόρων δια την οίκονομικήν
άνάπτνξιν και
3) Την τεχνικο-οικονομικήν κατάρτισιν στελε
χών προς επάνδρωσιν κρατικών υπηρεσιών και της
Οίκονομίας εν γένει.
Οι πόροι του Κέντρου Οικονομικών 'Ερευνών
συνίστανται εξ επιχορηγήσεων της 'Ελληνικής Κυ
βερνήσεως, τής εν 'Ελλάδι "Αμερικανικής 'Αποστο
λής και τών 'Ιδρυμάτων Ford και Rockefeller. Tò
Πανεπιστήμιον τής Καλιφόρνιας, συμμετέχει εις το
έργον του Κέντρου δια τής αποστολής ξένων επι
στημόνων, οι όποιοι ανήκουν εις το προσωπικον του
Κέντρου επί εν έτος. Μετέχει επίσης προγράμματος
υποτροφιών 'Αμερικανών πτυχιούχων εν 'Ελλάδι
προς οίκονομικήν ερευναν και 'Ελλήνων πτυχιού
χων εις 'Αμερικανικά Πανεπιστήμια προς ενρυτέρας οίκονομικάς σπουδάς.
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Ύποτροφίαι παρέχονται επίσης εις νέους αποφοί
τους Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι όποιοι προσ
λαμβάνονται εις το Κέντρον επί τριετίαν, προς ασκησιν εις την οίκονομικήν ερευναν. 01 υπότροφοι ού
τοι λαμβάνουν μέρος εις τάς διεξαγομένας έρευνας
και συμμετέχουν εις τα διοργανούμενα υπ' αύτοϋ
σεμινάρια. Το κύριον έργον του Κέντρου είναι, βε
βαίως, ή έρευνα των βασικών προβλημάτων της
Ελληνικής Οικονομίας, τα όποια αντιμετωπίζει ή
χώρα εν τη προσπάθεια ταχείας αναπτύξεως της,
εντός τών πλαισίων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος. "Π έρευνα αύτη διεξάγεται υπό ομάδων
επιστημόνων υπό την διεύθυνσιν πεπειραμένων 'Ε
ρευνητών. Τά πορίσματα τών μελετών δημοσιεύον
ται εις σειράν «Μονογραφιών Οικονομικής Έρεύνης». Αι διαλέξεις και τά σεμινάρια, τα περιλαμ
βανόμενα εις το πρόγραμμα του Κέντρου, δεν προ
ορίζονται αποκλειστικώς δια τό προσωπικόν τούτου.
Καθηγηταί, πτυχιούχοι και φοιτηταΐ Οικονομικών
Επιστημών, προσκαλούνται επίσης νά παρακολου
θήσουν και νά μετάσχουν εις την πνευματικήν αυ
τήν δραστηριότητα, ή οποία, ως ελπίζεται, θ à επεκταθή δια τής συνεργασίας μετά Ανωτάτων Πνευ
ματικών 'Ιδρυμάτων τής 'Ελλάδος και του 'Εξω
τερικού. Τό πρόγραμμα δημοσιεύσεων του Κέντρου
συμπληροϋται δια τής εκδόσεως «Σειράς Διαλέ
ξεων» και «Σειράς 'Επιμορφωτικών Μαθημάτων»,
τα όποια απετέλεσαν άντικείμενον τών σεμιναρίων.
Έπιδίωξιν του Κέντρου αποτελεί επίσης ή δη8

μιουργία βιβλιοθήκης βασικών οικονομικών έργων,
ήτις πλην της εξυπηρετήσεως τών εν τω Κέντρω
εργαζομένων και εκπαιδευομένων, θα άποβή Ιδιαι
τέρως χρήσιμος εις τους "Ελληνας Οικονομολόγους
εν γένει.
Άποσκοπεϊται επίσης ή ανταλλαγή πληροφοριών
και πορισμάτων με ανάλογα Κέντρα άλλων χωρών
και ή συμμετοχή εις κοινήν προσπάΟειαν ερεύνης
με άλλους δημοσίους ή και Ιδιωτικούς οργανισμούς
της "Ελλάδος ή της αλλοδαπής.
Τέλος, δέον δπως τονισθή οτι το Κέντρον Οικο
νομικών 'Ερευνών, αποτελεί εν επί πλέον παρά
δειγμα Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, τόσον
από απόψεως συνεισφοράς του ανθρωπίνου παρά
γοντος, όσον και από απόψεως πόρων και προσπα
θειών επί τω σκοπώ προωθήσεως της εκπαιδεύσεως
οικονομολόγων και ύποβοηθήσεως της "Ελλάδος
προς άντιμετώπισιν τών αναγκών της οικονομικής
αναπτύξεως.
"Ο τελικός σκοπός της δραστηριότητος τον Κέν
τρου Οικονομικών 'Ερευνών, είναι κατ' εξοχήν
πρακτικός: να συμβάλη εις τήν δημιουργίαν μιας
καλυτέρας ζωής του "Ελληνικού λάου.
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ Τ Η Σ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ή ευκαιρία ή όποια μου παρέχεται να σας ομι
λήσω απόψε δημιουργεί και προνόμιον και εύθύνην. Και αποτελεί ίδιαιτέραν δι* έμέ τιμήν δια τήν
οποίαν θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητήν κ.
Ράμμον και τήν Νομικήν Σχολήν, να εύρίσκωμαι
μεταξύ σας εις το ώραΐον τοΰτο περιβάλλον. Σκο
πός μου απόψε είναι να εξετάσω ώρισμένας μόνον
απόψεις της επιστήμης διοικήσεως. Τό θέμα τοΰτο
είναι και πολύ παλαιον και πολύ νέον. Είναι παλαιον υπό τήν εννοιαν δτι αϊ μέθοδοι οργανώσεως
καί διευθύνσεως της ανθρωπινής δραστηριότητος
άπησχόλησαν ανέκαθεν τους ανθρώπους της πρά
ξεως και επί αιώνας τώρα προσελκύουν τήν προσοχήν της δημιουργικής διανοήσεως.
Τα πρώτα διδάγματα σχετικώς με τήν έννοιαν
της αποτελεσματικής οργανώσεως αφορούν τήν
στρατιωτικήν δρασιν και τήν πολιτικήν ζωήν καί
προέρχονται—δπως εξ άλλου καί τόσα άλλα δι
δάγματα άφορώντα τήν ζωήν του ελευθέρου καί
πολιτισμένου κόσμου—άπό τήν Άρχαίαν Ελλά
δα. Ή 'Οδύσσεια, λόγου χάριν, δια ν' αναφέρω
Ινα άπο τα προσφιλή μου παραδείγματα, δια τους
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κυνικούς μέν 'ίσως να είναι μία προσωπική περι
πέτεια μέσω παντός είδους κινδύνων εκ πηγών
ανθρωπίνων και θεϊκών. Ταυτοχρόνως δμως δύ
ναται να θεωρηθή ως παράδειγμα επιβιώσεως ο
φειλομένης εις την ικανότητα προς λήψιν θαρρα
λέων, ευφυών και ρεαλιστικών αποφάσεων.
"Αλλα φωτεινά παραδείγματα ηγεσίας και οργα
νωτικής ικανότητος άπαντώμεν εις τον Ήρόδοτον και τον Θουκυδίδην.
Τέλος εις τους Διάλογους του Πλάτωνος εύρίσκομεν, κατ' εξοχήν, σαφή διατύπωσιν τών εν
νοιών της προσωπικής άκεραιότητος και του κοι
νωνικού καθήκοντος. Συχνά παρατηροΰμεν σήμε
ρον δτι πρέπει κάνεις να γνωρίζη «τί θέλει» και
«τί κάνει». Και όφείλομεν πράγματι εύγνωμοσύνην εις τον Πλάτωνα και τον Σωκράτην οι όποιοι
μας έβοήθησαν ν' άντιληφθώμεν δτι ό άνθρωπος
πρέπει προτού άποφασίση περί της ακολουθη
τέας πορείας νά προβή εις συνειδητήν και ορθολογιστικήν στάθμισιν τών ενδεχομένων συνε
πειών τών πράξεων του άπο πρακτικής και η
θικής απόψεως. "Ολα δσα θα ε'ίπω απόψε θα
βασίζωνται εις τα διδάγματα τών προγόνων σας
οι όποιοι πρώτοι διετύπωσαν τήν αρχήν δτι οι άν
θρωποι δύνανται και πρέπει να έχουν ως όδηγόν
τών πράξεων των μίαν συνειδητήν άνάλυσιν του
εαυτού των και του περιβάλλοντος.
Άφου αϊ ίδέαι αύται περί του όρθοΰ τρόπου
λήψεως αποφάσεων και οργανώσεως έχουν τόσον
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βαθείας ρίζας, δεν δυνάμεθα άραγε να ευρωμεν
πεδίον εφαρμογής των πνευματικών επιτευγμά
των της κλασσικής εποχής κατά την σημερινήν
έποχήν καί εις τον τομέα τής επιστήμης τής διοι
κήσεως; Πράγματι ή πλούσια αυτή κληρονομιά
φιλοσοφικών και ιστορικών διδαγμάτων δύναται
να χρησιμεύση ως βάσις δια μίαν συστηματικήν,
άπο θεωρητικής καί πρακτικής απόψεως, άνάπτυξιν τής συγχρόνου επιστήμης.
Παράγοντες δια τήν σημερινήν άνάπτυξιν τής επιστή
μης τής διοικήσεως
Πρώτον θα ήθελα να προσδιορίσω τον δρον «επι
στήμη τής διοικήσεως». 'Όταν εχωμεν αριθμόν
ανθρώπων (καί ενίοτε και μηχανήματα καί άλλους
πόρους) εργαζομένων όμοΰ καθ' ώρισμένον τρό
πον, προς έπιτυχίαν κοινώς συμπεφωνημένων σκο
πών καί δταν ή δρασις τών διαφόρων κατηγο
ριών τών ούτω εργαζομένων καθορίζεται βάσει
σαφώς διαγεγραμμένων καθηκόντων καί σχέσεων,
όνομάζομεν τοΰτο τνπικον όργανισμόν (formal
organization). Διοίκησις (management) έξ άλλου
είναι ή λειτουργία τής συνειδητής καθοδηγήσεως
τής ώργανωμένης αυτής δραστηριότητος. Ή επι
στήμη τής διοικήσεως (management science)
είναι ενα ακόμη ατελές άλλα ταχέως άναπτυσσόμενον σύνολον συστηματικών γενικεύσεων στη
ριζόμενων εις εμπράγματους αποδείξεις βάσει τών
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όποιων εξηγείται ή συμπεριφορά των οργανισμών
(organizations) αυτών και διατυποΰνται ανα
λυτικοί κανόνες διά την συνειδητήν καθοδήγησιν
των ενεργειών αϊ όποΐαι λαμβάνουν χώραν εντός
του πλαισίου τών εν λόγω οργανισμών.
ΕΖναι δυνατόν ν' απαρίθμηση κανείς ώρισμένους παράγοντας οι όποιοι συντελούν εις την ταχείαν και σωρευτικήν άνάπτυξιν της επιστημονι
κής γνώσεως σχετικώς με τους οργανισμούς αυ
τούς και την διοίκησίν των.
Ζώμεν εις μίαν έποχήν μεγάλων οργανισμών
—δημοσίων και ιδιωτικών, στρατιωτικών και οι
κονομικών—συνδεδεμένων με μίαν ταχέως έξελισσομένην μηχανικήν τεχνολογίαν. Έπαναστατικαί μεταβολαί συντελούνται εις τους τομείς της
ενεργείας, της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, του εργο
στασιακού εξοπλισμού, και του αυτομάτου ελέγ
χου του, καθώς και της ταχείας επεξεργασίας
τών συγκεντρουμένων στοιχείων δι* ηλεκτρονι
κών διερευνητών (computers). Υπάρχει πρα
κτική ανάγκη εξευρέσεως μεθόδων βάσει τών
όποιων νά λαμβάνωνται αποφάσεις περί της ακο
λουθητέας γραμμής εις ενα ταχέως μεταβαλλόμενον περιβάλλον. Έ π ί πλέον δε τό μέγεθος τών
οργανισμών αυτών τους επιτρέπει να χρησιμο
ποιούν ειδικούς τών οποίων έργον είναι ή μελέτη
της οργανώσεως και ή διατύπωσις αναλυτικών
κανόνων δράσεως.
"Εχομεν επίσης τό έντυπωσιακόν φαινόμενον
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της σημερινής εξελίξεως εις την σχέσιν μεταξύ
φυσικών επιστημών και μηχανικής τεχνολογίας.
Ή θεωρία, μία δυναμική θεωρία, εμφανίζεται
ως οδηγός της πρακτικής εφαρμογής εις πολλούς
τομείς. Διατί λοιπόν να μη Ιχωμεν άνάλογον έξέλιξιν και εις τον τομέα τής διοικήσεως;
Δι' αύτοΰ του τρόπου θα έπιτύχωμεν χρήσιμα
αποτελέσματα και συνάμ,α θα πορισθώμεν το πνευ
ματικόν και έπαγγελματικον κΰρος το όποιον
οιοει η επιστήμη.
Τέλος υπάρχει αναμφισβητήτως ραγδαία πρό
οδος εις ώρισμένους βασικούς τομείς οι όποιοι
χρησιμεύουν ως θεμέλια τής επιστήμης τής διοι
κήσεως. Ή ψυχολογία μας παρέχει νέα στοιχεία
περί ατομικών κινήτρων και ικανοτήτων προς έπίλυσιν προβλημάτων, ή οικονομική επιστήμη μας
δίδει μίαν όλονέν και περισσότερον βάσιμον καΐ
έμπεριστατωμένην άνάλυσιν τών σχέσεων αϊ όποΐαι καθορίζουν τάς τιμάς, τήν παραγωγήν, την
κατανομήν τών πόρων και το συνολικον υψος
(total level) τής χρησιμοποιήσεως των. Και το
σπουδαιότερον πάντων: τα μαθηματικά και ή
στατιστική απέβησαν νέα ισχυρά δπλα μεγάλης
χρησιμότητος δια τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων
τής επιστήμης τής οργανώσεως.
"Η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων δια τήν
στάθμισιν και τον ελεγχον τών γεγονότων έχει
καθιερωθή εις τάς μεγάλας επιχειρήσεις. Ιδού
μερικά παραδείγματα:
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1. Είς την έρευναν της αγοράς

01 επί κεφαλής του τμήματος πωλήσεων της
Εταιρείας διαλυτού καφέ «Maxwell House» τε
λευταίως απεφάσισαν να διοχετεύσουν είς την
άγοράν παραλλήλως προς τα κυκλοφορούντα κυτία
μικρού και μεσαίου μεγέθους και Ινα μεγαλύτερον
με την ονομασίαν ή οποία έχει καθιερωθή είς την
Άμερικήν «economy size»—«οίκονομικόν μέγε
θος». Ή άπόφασις αύτη ελήφθη κατόπιν μα
κράς συστηματικής μελέτης. Κατ' αρχήν στατι
στικά! μελέται κατέδειξαν δτι ό καφές «Maxwell
House» δεν κατώρθωνε ν' αύξηση το ποσοστόν του
επί του συνόλου των πωλήσεων διαλυτού καφέ. Έ κ
των μελετών αυτών επίσης προέκυψεν ποϊαι ομά
δες καταναλωτών ήσαν σημαντικοί άγορασταί δια
λυτού καφέ. Τέλος έκ του ρυθμού καταναλώσεως
είς έκάστην οίκογένειαν προέκυψεν ή «αγοραστική
περίοδος», δηλαδή το διάστημα το όποιον έμεσολάβει κατά μέσον δρον μεταξύ της μιας αγοράς
και της επομένης. Οι αρμόδιοι επί των πωλήσεων της
«Maxwell House» έγνώριζον δτι εάν οι καταναλωταί ήγόραζον κυτία μεγαλυτέρου μεγέθους ή «αγο
ραστική περίοδος» θα έγένετο μακροτέρα και ό
κίνδυνος μεταστροφής τών αγοραστών προς κα
φέδες άλλης μάρκας θα ήλαττουτο αντιστοίχως.
Προέκυπτεν δμως το ερώτημα ποία θα ήτο
ή άντίδρασις τών καταναλωτών είς το νέον μέγε
θος και πόσον μεγαλύτερον άπο τα ήδη κυκλοφο16

ρουντα μεγέθη θα έπρεπε να είναι. Διάφορα μεγέθη
έπεδείχθησαν τότε εις άντιπροσωπευτικάς ομά
δας καταναλωτών. Άφοΰ ελήφθη προσωρινή άπόφασις, το νέον μέγεθος διωχετεύθη εις μίαν δοκιμαστικήν περιοχήν και κατεμετρήθη τόσον ή κατανάλωσις του μεγέθους αύτοΰ δσον και ή πτώσις
εις τάς πωλήσεις τών συναγωνιστών και εις τάς
πωλήσεις τών άλλων μεγεθών της Εταιρείας
«Maxwell House». Μόνον κατόπιν δλων αυτών
τών δοκιμών και παρατηρήσεων ελήφθη οριστικώς
ή άπόφασις να τεθή εις κυκλοφορίαν το νέον μέ
γεθος. Είδικον κονδύλιον αρκετών εκατομμυρίων
δολλαρίων διετέθη δια την διαφήμισιν και εδόθησαν
είδικαι όδηγίαι εις τους αντιπροσώπους της Ε τ α ι 
ρείας να φροντίσουν ώστε το νέον μέγεθος κυτίου
να έκτεθή εις προέχουσαν θέσιν ε'ις δλα τα κατα
στήματα οπού έπωλεΐτο καφές «Maxwell House».
Τα στοιχεία εις τα όποια έστηρίχθη ή άπόφασις ήσαν τόσον έξηκριβωμένα επιστημονικώς δσον
και αί παρατηρήσεις ενός χημικού εις το έργαστήριόν του. Ή έξεύρεσις τών στοιχείων αυτών υπήρ
ξε δαπανηρά άλλα οι αρμόδιοι έκριναν δτι ή δα
πάνη ύπηρξεν αποδοτική δια τήν Έταιρείαν. Α π ο 
τέλεσμα του χειρισμού αύτοΰ ήτο να φθάση το
προϊόν εις τήν κατανάλωσιν με μικρότερον κόστος
και ν' αύξηθή ό συναγωνισμός δια το είδος αυτό

εις τάς αγοράς τών Η.Π.Α.

17

2. Εις τήν διαχείρισιν των αποθεμάτων

Το δεύτερον παράδειγμα μου παρουσιάζει, μίαν
διαφορετικήν πλευράν της αναπτύξεως της επι
στήμης της διοικήσεως. 'Αποτελεί πρόβλημα τό
σον δια τους δημοσίους δσον και δια τους ιδιωτι
κούς οργανισμούς ό προσδιορισμός τών ποσοτή
των εκάστου είδους τάς οποίας πρέπει εκάστοτε
να προμηθεύωνται και της στενότητος με τήν
οποίαν πρέπει να γίνωνται αί άγοραί. Ή λύσις του
προβλήματος αύτοΰ δύναται να έξαρτηθη άπο πολ
λούς παράγοντας. Πρώτον είναι ό μέσος δρος τών
διατιθεμένων ποσοτήτων τον προϊόντος (average
rate of withdrawal) εκ τών αποθεμάτων (εις τάς
επιχειρήσεις λιανικής ή χονδρικής πωλήσεως τοΰτο
είναι ταυτόσημον με τον μέσον ρυθμόν πωλήσεων,
εις δέ την βιομηχανίαν με τον μέσον άρον (average
rate) καταναλώσεως εκάστου είδους ή ανταλλα
κτικού ).
Δεύτερον, θα πρέπει να λάβη κανείς ύπ' όψιν
του οχι μόνον τον μέσον δρον τών διατιθεμένων
ποσοτήτων (average rate of withdrawal) του
προϊόντος άλλα και τήν πέριξ αύτοΰ παρουσιαζομένην μεταβλητότητα.
Τρίτον, είναι συχνά αληθές δτι το κόστος κατά
μονάδα δύναται να μειωθή αν το είδος άγορασθή
εις μεγαλυτέρας ποσότητας, λόγω εκπτώσεως εις
τήν τιμήν της αγοράς, εις τα μεταφορικά ή μειώ
σεως του κατά μονάδα κόστους της παραγγελίας.
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Τέταρτον, είναι σαφές δτι ή έπιχείρησις υφί
σταται ζημίαν εάν εξαντληθούν τα αποθέματα της
-προτού γίνη νέα παραλαβή.
Πέμπτον, τα αποθέματα αυτά καθ' έαυτά απο
τελούν έπένδυσιν—-απαιτούν κατ' αύτο κεφάλαιον,
όπως ή ναυπήγησις ενός πλοίου ή το έβδομαδιαΐον
μισθολόγιον. Το κεφάλαιον τοΰτο είναι δεσμευμένον. Θα ήδύνατο να άποφέρη μίαν θετικήν πρόσοδον έάν ήτο ελεύθερον να τοποθετηθή άλλου.
"Εκτον, τα αποθέματα πρέπει να αποθηκευθούν
κάπου και να τύχουν κάποιας φροντίδος. Συνήθως
όσον μεγαλύτερα είναι τα αποθέματα τόσον μεγαλύτερον είναι το σχετικον κόστος.
Τοιουτοτρόπως το πρόβλημα είναι να ευρέθη
ποιον είναι το ιδεώδες υψος των αποθεμάτων το
όποιον αφ' ενός θα έξασφαλίζη τοκατώτερον οριον
χόστους αποθηκεύσεως και φυλάξεως και άφ' ε
τέρου θα προστατεύη την έπιχείρησιν άπο τον κίνδυνον της άκαιρου εξαντλήσεως των.
Δια πολλάς κατηγορίας περιπτώσεων ό τρόπος
του προσδιορισμού του «αρίστου» ύψους έχει καθορισθή. Βασίζεται εις ώρισμένους κανόνας περί
του τί ποσότητας θα πρέπει ή έπιχείρησις να προ
μηθεύεται καί πότε πρέπει να ενεργή τάς προμη
θείας αύτάς. Οι κανόνες αύτο! δεν είναι κατ' ανάγ
κην άκαμπτοι. Ή προμηθητέα ποσότης λόγου
χάριν κυμαίνεται πολλάκις αναλόγως της τιμής
•αγοράς του προϊόντος.
Οι κανόνες αυτοί βασίζονται εις δύο τύπους
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αναλύσεως. Ή πρώτη στηρίζεται εις οικονομικούς
υπολογισμούς κόστους και κέρδους, ή δευτέρα
εις την στατιστικήν θεωρίαν λήψεως αποφάσεων.
Οι έν λόγω κανόνες αποτελούν την βάσιν των συ
στημάτων ελέγχου των αποθεμάτων τα όποια
εφαρμόζονται εις μεγάλας και μεσαίας επιχειρή
σεις. Οι έν λόγω κανόνες αποτελούν την βάσιν
των συστημάτων έλεγχου των αποθεμάτων τα
όποια εφαρμόζονται εις τους μεγάλους και μεσαίους
οργανισμούς, ιδιωτικούς και κρατικούς.
Θα ήθελα ν' αναφέρω μερικάς από τας πηγάς
της θεωρίας έλεγχου των αποθεμάτων. Το 1952
ό Thomson Whitin έδημοσίευσε σύγγραμμα ύπό
τον τίτλον « Ή Θεωρία της Διαχειρίσεως τών Α 
ποθεμάτων». Ή εργασία του έστηρίχθη κυρίως
εις την οίκονομικήν θεωρίαν αν και έχρησιμοποίησε
μαθηματικάς μεθόδους. Κατά την ιδίαν έποχήν
άλλαι έ'ρευναι έγένοντο δια την εφαρμογή ν μερικών
εκ τών βασικών αρχών της στατιστικής θεωρίας
λήψεως αποφάσεων, έκ τών οποίων προέκυψεν
ένα σύστημα κανόνων προς έπιτυχίαν του «αρίστου
αποτελέσματος» (optimizing rules).
Σαφές πόρισμα τών ερευνών αυτών ύπήρξεν
οτι όταν ή μεταβλητότης του μέσου δρον (average
rate ) της αυξομειώσεως της ζητήσεως δύναται να
έκφρασθή βάσει τών πιθανοτήτων κατανομής του
Poisson, το ύψος τών αποθεμάτων δεν χρειάζεται
να διπλασιασθή αν διπλασιασθή ό μέσος δρος της
αυξήσεως της ζητήσεως, απλώς αϊ άνάγκαι άνα20

πληρώσεως των αποθεμάτων αυξάνονται εις σχέσιν τετραγωνικής ρίζας προς τον μέσον δρον της
αυξήσεως της ζητήσεως.
Εις το σημεΐον αύτο θα έπεθύμουν ν' αναφέρω
ένα ακόμη πόρισμα της θεωρίας των αποθεμάτων
ιδιαιτέρως χρήσιμον εις μίαν άναπτυσσομένην οίκονομίαν ως ή Ελληνική. Πράγματι ή θεωρία αύτη
ανάγει εις άπλοΰν και μηχανικον ύπολογισμόν δ,τι
άλλως θ* άπετέλει έπίπονον, δύσκολον και διακριτικήν διοικητικήν άπόφασιν. Οιοσδήποτε από τους
κανόνας ισχύει εφ' δσον αϊ συνθήκαι δια τας οποίας
εγινεν εξακολουθούν να ισχύουν. Το έργον του
έχοντος διακριτικήν έξουσίαν ειδικού προσλαμ
βάνει άλλην μορφήν. Α ν τ ί να είναι υποχρεωμένος
να λαμβάνη αποφάσεις επί τόπου οσάκις παρίστα
ται περίπτωσις αυξήσεως των αποθεμάτων, απλώς
εκλέγει τον αρμόζοντα κανόνα (τον όποιον δια
μορφώνει με την βοήθειαν ειδικών αν παρίσταται
ανάγκη ) επιβλέπει την όρθήν έφαρμογήν του άπο
κάποιον ύφιστάμενόν του και προσέχει μήπως
έπέλθη καμμία αλλαγή εις τας άρχικας συνθήκας
κατά την διάρκειαν της εφαρμογής. Τοιουτοτρό
πως οχι μόνον ακολουθείται συνεπεστέρα γραμμή
εις την λήψιν τών αποφάσεων άλλα και το σπουδαιότερον το άνώτερον αύτο στέλεχος εξοικονομεί
χρόνον και δύναται να χρησιμοποίηση τάς ικανό
τητας του εις άλλα θέματα της δραστηριότητος
του, άφοΰ ή εφαρμογή του κανόνος δύναται ν' άφεθή εις τους υφισταμένους του.
21

3. "Αλλαι μέθοδοι της επιστήμης της διοικήσβως

Τα δύο ανωτέρω αναφερθέντα παραδείγματα
διαφέρουν μεταξύ των. Το πρώτον άφορα κυρίως
τον έπιστημονικόν ελεγχον της μετρήσεως των
μεταβλητών τών όποιων τα ειδικά μεγέθη παίζουν
άποφασιστικόν ρόλον εις την λήψιν αποφάσεων,
ενώ το δεύτερον αναφέρεται εις την διαμόρφωσιν
κανόνος περί της ακολουθητέας γραμμής του όποιου
ή εφαρμογή δύναται ν' άφεθή εις κατώτερα στε
λέχη.
'Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα της πρώτης
κατηγορίας. Ή μέτρησις βάσει επιστημονικών
κριτηρίων ακριβείας έχει γίνει δευτέρα φύσις εις
τα ανώτερα στελέχη τα όποια διαπνέονται άπό
σύγχρονον νοοτροπίαν. 'Απαιτούν τήν έφαρμογήν
της εις τους εσωτερικούς λογαριασμούς και τήν
λοιπήν δρασιν της επιχειρήσεως. 'Αγοράζουν πλη
ροφορίας, κάποτε, ε'ις πολύ ύψηλάς τιμάς, άπό
γραφεία τα όποια ειδικεύονται εις σφυγμομετρή
σεις της αγοράς και άλλας σχετικας έρευνας ή ζη
τούν τάς πληροφορίας αύτας άπό οιονεί δημοσίους
ή ιδιωτικούς οργανισμούς, επιφορτισμένους με τήν
στάθμισιν τών μεταβλητών αι όποϊαι συνιστούν
το επιχειρηματικών περιβάλλον, δπως λ.χ. στοι
χεία περί του πληθυσμού της συνθέσεως του άπό
απόψεως ηλικίας και φύλου περί του αριθμού και
της έδρας τών επιχειρήσεων εκάστης κατηγορίας,
της δραστηριότητος των, καθώς και περί του έθνι22

κου εισοδήματος, της απασχολήσεως και του
επιπέδου τών τιμών.
Ά φ ' έτερου το είδος της εξελίξεως την οποίαν
απεικονίζει το δεύτερον παράδειγμα είναι 'ίσως
ή πλέον ενδιαφέρουσα άλλα και ή προκαλούσα τάς
περισσοτέρας άντιγνωμίας. Θ' αναφέρω μερικάς
ακόμη μεθόδους αϊ όποϊαι έχουν έφαρμοσθη επι
τυχώς εις οργανωτικά θέματα.
Ώ ς γνωρίζετε, ό γραμμικός προγραμματισμός
αποτελεί κλάδον τών έφηρμοσμένων μαθηματικών
ό όποιος άνεπτύχθη ραγδαίως μετά τάς πρώτας
επιτυχίας κατά τα έτη 1946 και 1947. Έφηρμόσθη 1 ) προς προσδιορισμόν του ποια εργοστάσια
έπρεπε ν' αποστείλουν εμπορεύματα και πόσα
προς ώρισμένας άποθήκας της αύτης εταιρείας,
του κόστους τών αποστολών εξ έκαστου εργοστα
σίου προς έκάστην άποθήκην και τών ποσοτήτων
τας οποίας έπρεπε να δεχθή έκαστη αποθήκη, 2)
προς καθορισμόν του ελαχίστου κόστους μίξεως
προϊόντων διυλίσεως δια την σύνθεσιν βενζίνης
ώρισμένου τύπου λαμβανομένου υπ' όψιν του κό
στους καί της συστάσεως έκαστου δυνατού συν
θετικού, 3 ) προς επιλογήν του είδους τών καλλιερ
γειών καί της εκτάσεως πού θα έπρεπε ν' άφιερωθη εις έκάστην καλλιέργειαν εις μεγάλα αγρο
κτήματα υποκείμενα εις κρατικούς περιορισμούς
δσον άφορα ώρισμένας καλλιέργειας καί υποχρεω
μένα να αντλούν το προς άρδευσιν άπαιτούμενον
ΰδωρ καί να χρησιμοποιούν λιπάσματα καί 4)
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προς έκτίμησιν διαφόρων τρόπων εγκαταστάσεως
υδροηλεκτρικών συγκροτημάτων συγκειμένων έκ
πλειόνων φραγμάτων και σταθμών
ηλεκτρο
παραγωγής καί προορισμένων οχι μόνον προς
παραγωγήν ενεργείας άλλα καί προς προστασίαν
άπο τών πλημμύρων καί προς παροχήν ύδατος
δι' αρδευτικούς σκοπούς.
Μέθοδοι τάς όποιας χρησιμοποιεί ή επιστήμη
της διοικήσεως εις τον τομέα της οργανώσεως της
παράγωγης είναι 1 ) ό προγραμματισμός της πα
ράγωγης εις εργοστάσια με ποικιλίαν μηχανημά
των καί ειδικοτήτων καί 2 ) ή κατάρτισις σχε
δίων συντηρήσεως καί αντικαταστάσεως του κε
φαλαιουχικού εξοπλισμού.
Υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς της επιστήμης
της διοικήσεως δπως ή άνάλυσις τών οειγματοφόρων (portfolios), ή θεωρία τών ομάδων καί
ή άνάλυσις τών συστημάτων επικοινωνίας καί
πληροφοριών τους οποίους λόγω ελλείψεως χώρου
περιορίζομαι απλώς ν' αναφέρω.
Περισσοτέραν ακόμη σημασίαν καί άπο την
δημιουργίαν κανόνος τον όποιον το κατώτερον στέ
λεχος δύναται να έφαρμόση κατά τρόπον μηχανικόν έχει ή κατάρτισις in abstracto ενός ευρύτε
ρου συστήματος λήψεως αποφάσεων του οποίου ό
κανών αυτός ν' άποτελη μέρος. Τοιαυται άφηρημέναι κατασκευαί αποτελούν πρότυπον δια την
ολην δράσιν της επιχειρήσεως ή δι' ενα σύστημα
σχέσεων σειράς δλης επιχειρήσεων. Τα πρόσωπα
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αυτά δύνανται να δημιουργηθούν απλώς προς ικα
νοποίησαν επιστημονικής περιέργειας, δηλαδή δια
την άπόκτησιν γνώσεων σχετικώς μέ την λειτουργίαν ενός οργανισμού. Δύνανται δμως να έχουν και
πρακτικώτερον λόγον, δηλαδή τήν έξυπηρέτησιν
οργανωτικού τίνος σκοπού. Συχνά εκ τών προτύ
πων αυτών δυνάμεθα δι' αναλυτικών μεθόδων να
εύρωμεν τον άριστον τρόπον επιτεύξεως ενός αν
τικειμενικού σκοπού. Εις ώρισμένας περιπτώσεις
δταν χρειάζωνται προς τοΰτο πολύπλοκοι υπο
λογισμοί, το διοικητικον στέλεχος δύναται να μεταχειρισθη ήλεκτρονικον διερευνητήν (electronic
computer) καΐ να ζητήση προβλέψεις, βάσει του
προτύπου, περί τών επιπτώσεων τών διαφόρων
αποφάσεων μεταξύ τών όποιων έχει να έκλέξη.
Εις ώρισμένας περιπτώσεις κατέστη δυνατόν
να διαμορφωθή τοιούτον πρότυπον δυνάμενον να
έφαρμοσθη εις εξόχως είδικευμένον έργον. Το
τμήμα λόγου χάριν ισχυρών μετασχηματιστών της
General Electric χρησιμοποιεί τώρα Ινα διερεννητικον πρόγραμμα διαδοχικής
προσεγγίσεως
(computer simulation program) δια τήν παραγωγήν τών σχεδίων διαφόρων τύπων μετασχη
ματιστών συμφώνως προς τάς υποδείξεις εκά
στου πελάτου. Δια του τρόπου αύτοΰ περιορίζεται
ό απαιτούμενος δια τον ύπολογισμόν χρόνος άπό
2-3 μήνας εις 2-3 ημέρας και οι μηχανικοί οι
όποιοι προηγουμένως άπησχολουντο με το έργον
αυτό είναι τώρα δυνατόν ν* αφιερώσουν τόν χρό25

νον των εις άλλα άποδοτικώτερα έργα. Εις την
περίπτωσιν αυτήν χρησιμοποιείται ηλεκτρονική
συσκευή εξ αυτών αϊ όποΐαι λύουν τιθέμενα εις
αύτας προβλήματα δια της μεθόδου της διαδοχι
κής προσεγγίσεως.
Δια τήν λύσιν ώρισμένων προβλημάτων επι
χειρηματικής οργανώσεως χρησιμοποιούνται ομά
δες ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και μαθηματι
κών, λ.χ. δταν μία έπιχείρησις αποφασίζει να τρο
ποποίηση και να βελτίωση το λογιστικόν της σύ
στημα ή άλλα συστήματα εσωτερικής κατατοπίσεως. "Οσον καί αν αυτό φαίνεται παράδοξον
συχνά αποτελεί εκπληξιν δια τους διευθύνοντας
τους οργανισμούς αυτούς όταν τους εξηγείται
οτι πρέπει να μελετήσουν το θέμα του τί πληροφο
ρίας πράγματι χρειάζονται δια τήν έπιτέλεσιν του
έργου των καί που δύνανται να εύρουν τάς πλη
ροφορίας αύτας καθώς καί τί πληροφορίας χρειά
ζεται να μεταδώσουν ε'ις τους συνεργάτας των εντός
της επιχειρήσεως. Είναι επίσης γεγονός δτι συχνά
αϊ εις τήν πράξιν συγκεντρούμεναι πληροφορίαι
λογιστικής καί άλλης φύσεως είναι διάφοροι άπό
τάς όριζομένας υπό τών κανονισμών της επιχειρή
σεως. *Αν λοιπόν είσαχθή λ.χ. νέον λογιστικόν
σύστημα χωρίς να ληφθή υπ' δψιν ή πραγματική
αυτή κατάστασις είναι πιθανόν να διαιωνισθοΰν
τα μειονεκτήματα του παλαιού συστήματος τα
όποια οι αρμόδιοι είχαν προσπαθήσει ανεπισήμως
να διορθώσουν άπομακρυνόμενοι άπό τους τύπους
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των παλαιών κανονισμών. Θα ήτο 'ίσως προτιμώτερον εάν το νέον σύστημα απλώς άπετέλει επι
σημοποίησαν της υπό τών αναγκών της επιχειρή
σεως επιβληθείσης πρακτικής. 'Ακόμη προτιμωτέρα θα ήτο πιθανώς μία έπανεξέτασις της όλης
διαρθρώσεως της δράσεως της επιχειρήσεως δια
να διαπιστωθή μήπως θα ήτο δυνατή μία έπαναδιάρθρωσις προς όφελος της άποδοτικότητος. Ή
θεωρία της οργανώσεως δεν είναι ακόμη αρκετά
ανεπτυγμένη ώστε να καθιστά δυνατήν, σαφή και
βάσιμον τήν πρόγνωσιν όλων τών επιπτώσεων του
ενός ή του άλλου συστήματος κατανομής εργασίας.
'Όταν κάποτε ή θεωρία τελειοποιηθή θ' άποτελέση
τήν βάσιν τής οργανώσεως τόσον ε'ις τον έπιστημονικον δσον και εις τον πρακτικόν τομέα.

*Η επιστήμη της διοικήσεως εις μίαν ραγδαίως άναπτυσσομένην κοινωνίαν
Ή πρώτη διαπίστωσις εν προκειμένω είναι
ότι υπάρχει μία σοβαρωτάτη στενότης καταρτι
σμένων διοικητικών στελεχών. Βεβαίως ή στε
νότης κεφαλαίων και φυσικών πόρων δύναται ν'
άσκηση άνασχετικήν έπίδρασιν εις τήν άνάπτυξιν
τής οικονομίας. Έ ξ 'ίσου όμως άποφασιστικον
ρόλον δια τήν άνάπτυξιν παίζουν και 1 ) ή δημιουρ
γία κοινωνικών θεσμών οι όποιοι προάγουν αντί
να καθυστερούν τήν άνάπτυξιν τής άποδοτικότη
τος, 2 ) ή έκπαίδευσις και έξάσκησις ειδικευμένων
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διοικητικών στελεχών και 3 ) ή παροχή εις τούτους
καταλλήλων κινήτρων (οικονομικής και άλλης
φύσεως) ώστε να προσφέρουν το μέγιστον της
αποδόσεως των.
Το σύνολον τών γνώσεων τας όποιας απεκά
λεσα «έπιστήμην της διοικήσεως» αποτελεί μέ
ρος μόνον τών απαραιτήτων εις τα διοικητικά
στελέχη εφοδίων. Άλλα ή γνώσις τών επιστημο
νικών αυτών μεθόδων αποτελεί αποφασιστικών
παράγοντα δια τήν διαμόρφωσιν της επαγγελμα
τικής συνειδήσεως τών συγχρόνων διοικητικών
στελεχών. Πράγματι ή ΰπαρξις στελεχών με πίστιν εις τάς δυνατότητας των είναι απολύτως
αναγκαία εις μίαν κοινωνίαν ή οποία αποβλέπει
να επιτυχή εντός ολίγων δεκαετηρίδων δ,τι κανο
νικώς εχόντων τών πραγμάτων θα άπήτει μίαν
και πλέον έκατονταετίαν: να δημιουργήση δια τα
μέλη της ενα ύψηλον και συνεχώς βελτιούμενον
βιωτικον έπίπεδον υπό συνθήκας αί όποΐαι να
κατοχυρώσουν τήν άξιοπρέπειαν και τα δικαιώ
ματα του πολίτου.
Πρωταρχικον στοιχεΐον μιας ανεπτυγμένης ε
παγγελματικής συνειδήσεως μεταξύ τών διοικη
τικών στελεχών είναι ή επαγγελματική ικανότης.
Εις αυτήν περιλαμβάνεται και ή ικανότης προς
προστασίαν του οργανισμού άπο έξωτερικάς πιέ
σεις, καθώς και προς έπίτευξιν προθύμου, πιστής
και θετικής συνεργασίας τών άλλων μελών του ορ
γανισμού. Ή πολιτικότης, ή ικανότης προς διεξαγω28

γήν διαπραγματεύσεων και ό χειρισμός προβλη
μάτων αναγομένων ε'ις τα κίνητρα καΐ τάς άνάγκας τών εργαζομένων παίζουν επίσης σπουδαΐον
εν προκειμένω ρόλον.
Κάτι πού καθιστά την έπιστήμην της διοική
σεως ιδιαιτέρως χρήσιμον εις μίαν άναπτυσσομένην κοινωνίαν είναι ή σημασία την οποίαν απο
δίδει εις την αυξησιν της άποδοτικότητος. Έ ν α
άπό τα πρωταρχικά καθήκοντα ενός διοικητικού
στελέχους με συναίσθησιν τών ευθυνών του απέ
ναντι του κοινωνικού συνόλου είναι ν' άποτρέπη
κάθε σπατάλην κεφαλαίου ή ειδικευμένης εργα
σίας καΐ ταυτοχρόνως, άφου λάβη μίαν άπόφασιν
κατόπιν ωρίμου σκέψεως, να διακινδύνευση την
έφαρμογήν της χωρίς δισταγμούς ε'ίτε εις δημό
σιον οργανισμον ανήκει ε'ίτε εις ίδιωτικόν.
Ή επιστήμη της διοικήσεως και αϊ σχετικαί
με αυτήν μέθοδοι είναι επίσης χρήσιμοι εις μίαν
κοινωνίαν ή οποία πάσχει από στενότητα διοικη
τικών στελεχών. "Οπως παρετηρήσαμεν εις την
περίπτωσιν τών κανόνων ελέγχου τών αποθεμά
των, είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν μέθοδοι αϊ
όποΐαι εξοικονομούν τον πολύτιμον χρόνον του
διευθυντικού στελέχους και του επιτρέπουν να
χρησιμοποιή τάς ικανότητας του και εις άλλα έργα.
Συμβαίνει δε επίσης και το έξης: Κατώτερα στε
λέχη εις τα όποια έχει άνατεθή ή μηχανική εφαρ
μογή τών κανόνων, ενώ κατ' αρχήν δεν απαι
τείται να έχουν τήν έξειδίκευσιν του ανωτέρου
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στελέχους (του όποιου τήν άντικατάστασιν ή εφαρ
μογή τών νέων μεθόδων κατέστησε δυνατήν),
έχουν τήν εύκαιρίαν εν τη εφαρμογή του κανόνος
ν* αποκτήσουν μεγαλυτέραν ειδικότητα. Συμβαί
νει δηλαδή εις αποδοτικός οργανισμός να είναι
ταυτοχρόνως και φυτώριον δημιουργίας νέων στε
λεχών.
"Εχουν είπωθή πολλά δια τήν εύκαιρίαν ή οποία
παρέχεται εις τάς χώρας έκείνας αϊ όποΐαι προ
βαίνουν εις τήν έκβιομηχάνισίν των άργότερον
τών άλλων. Ίδρύουσαι εργοστάσια με εγκαταστά
σεις συγχρονισμένας καΐ έπωφελούμεναι τών τε
λευταίων προόδων της τεχνολογίας δύνανται συ
χνά ν' αποκτήσουν καθαράν ύπεροχήν έναντι τών
περισσοτέρων ανεπτυγμένων (και με μακροτέραν
βιομηχανικήν παράδοσιν) χωρών αί όποΐαι είναι
δεσμευμέναι άπό πεπαλαιωμένας εγκαταστάσεις
και έξοπλισμον τάς οποίας δεν δύνανται ν' αντι
καταστήσουν άπο της μιας ημέρας εις τήν άλλην.
"Ο,τι δε συμβαίνει με τον μηχανικόν έξοπλισμον
τών εργοστασίων δύναται κάλλιστα να συμβή καΐ
με τον πνευματικόν έξοπλισμον τών διοικητικών
στελεχών ό όποιος διατρέχει τόν κίνδυνον να «σκουριάση» και να καταστή και αυτός πεπαλαιωμένος
λόγω προσκολλήσεως προς τήν παράδοσιν. Και
ακριβώς εδώ έγκειται τό μέγα πλεονέκτημα τών
μεθόδων περί τών οποίων ώμίλησα, ότι δηλαδή
όχι μόνον διεγείρουν τό πνευματικόν ενδιαφέρον,
άλλα και αποτελούν μίαν πρόκλησιν προς τήν νέαν
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γενεάν εις της όποιας το σφρίγος και την ένεργητικήν πρωτοβουλίαν ή μέλλουσα ηγεσία μιας ανα
πτυσσόμενης κοινωνίας πρέπει κατ' ανάγκην να
στηριχθή.
Ή στροφή όμως τών προσπαθειών προς την
τεχνικήν έκπαίδευσιν εις μίαν ραγδαίως άναπτυσσομένην κοινωνίαν, έάν πρόκειται ν' άποβή ε π ω 
φελής, πρέπει να γίνη με ώρισμένας επιφυλάξεις:
Πρώτον, υπάρχουν τεχνολογικά συστήματα τα
όποια είναι εφαρμόσιμα μόνον εις εξόχως πολύ
πλοκα και τεχνικώς ανεπτυγμένα έργα (π.χ. συ
στήματα αυτομάτου ελέγχου της παραγωγής διυ
λιστηρίων πετρελαίου ή χημικών εργοστασίων)
ή τα όποια δυνατόν ν' απαιτούν δαπανηρόν κεφαλαιουχικόν έξοπλισμόν δια τήν έφαρμογήν του
μηχανισμού της οργανώσεως των (λ.χ. μεγάλους
ηλεκτρονικούς διερεννητάς χρησιμοποιούμενους δι'
υψηλής ταχύτητος έπεξεργασίαν στοιχείων). Θ'
άπετέλει ασφαλώς σφάλμα ή έπένδυσις ε'ις πολύπλοκον παραγωγικόν έξοπλισμόν μόνον και μόνον
δια να καταστή δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αϊ
τεχνικαί ικανότητες τών νέων ειδικώς προς τούτο
κατηρτισμένων στελεχών. Έ κ ε ΐ όπου υπάρχει στενότης κεφαλαίου, ή χρησιμότης τοιούτων πολύ
πλοκων ^ επενδύσεων πρέπει να σταθμίζεται εις
έκάστην περίπτωσιν. ("Ας παρατηρηθή όμως ότι
εις τήν πράξιν κάθε υπό άνάπτυξιν χώρα είναι,
εν τινι μετρ φ, υποχρεωμένη να προβαίνη εις τοι
αύτας επενδύσεις πολύπλοκου τύπου καί ο5τω
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παρίσταται πραγματική ανάγκη ειδικώς έξησκημένων στελεχών κατά το μέτρον τοΰτο). "Οσον
άφορα τας επενδύσεις ε'ις κεφαλαιουχικον έξοπλισμον προς έπιβοήθειαν του ειδικευμένου στε
λέχους, είναι άμφίβολον αν πρέπει, δεδομένης
της στενότητος κεφαλαίου, να προηγηθούν άλλης
επενδύσεως. "Ισως, εις το στάδιον τούτο της ανα
πτύξεως, να ήτο έπωφελέστερον να δοθή προσοχή
εις τεχνολογικά συστήματα μή απαιτούντα δαπανηρον κεφαλαιουχικον έξοπλισμόν. Το ουσιώδες
εις τήν περίπτωσιν αυτήν είναι ή σχέσις της
κατά άπασχολούμενον απαιτουμένης επενδύσεως
προς τήν παραγωγικότητα. Λ.χ. υπάρχουν συχνά
τρόποι να γίνουν αϊ απαραίτητοι διερευνήσεις με
τήν χρησιμοποίησιν μεθόδων στηριζόμενων εις
εντασιν εργασίας μάλλον ή κεφαλαίου και αξίζει
να έξαντληθή κάθε δυνατή προσπάθεια προς τήν
πρώτην κατεύθυνσιν προτού άκολουθηθή ή τελευ
ταία.
Μία άλλη δυσκολία είναι ή μεγάλη δαπάνη ή
οποία απαιτείται δια τα προγράμματα ειδικής εκ
παιδεύσεως και εξασκήσεως στελεχών. Είναι πι
θανόν εις μίαν άναπτυσσομένην κοινωνίαν να ύ
παρξη ελλειψις καταλλήλου καθηγητικού προσω
πικού προς έφαρμογήν ενός συντόνου προγράμμα
τος εξειδικεύσεως και ή έλλειψις αυτή ενδέχεται
να είναι μεγαλύτερα εις τάς ειδικότητας αί όποΐαι
είναι περισσότερον απαραίτητοι εις τήν έπιστήμην
της διοικήσεως: μαθηματικά, στατιστικαί θεω32

plat, σύγχρονον οίκονομικήν άνάλυσιν, κοινωνικήν
ψυχολογίαν, θεωρίαν της οργανώσεως, ώρισμένα
μαθήματα επιχειρηματικής διοικήσεως και ώρισμένα τεχνικά θέματα της επιστήμης της διοι
κήσεως.
Το πρόβλημα της ελλείψεως καταλλήλου εκπαι
δευτικού προσωπικού εις τον τομέα της επιστήμης
της διοικήσεως δύναται να παρακαμφθή, δπως
καί εις άλλους τομείς, δια της αποστολής μαθη
τών προς άνωτέραν έκπαίδευσιν εις πανεπιστήμια
του εξωτερικού, δια της προσωρινής μετακλήσεως
ειδικών καθηγητών και δια της αναδιοργανώσεως
τών ύπαρχουσών σχολών ώστε να χρησιμοποιη
θούν τα υπάρχοντα καθηγητικά στελέχη και μέσα
κατά τρόπον έπωφελέστερον δια τα νέα προγράμ
ματα εξειδικεύσεως. Υπάρχουν εν τούτοις, δυνα
τότητες δια τον περιορισμον τών δαπανών καί
βελτίωσιν της ποιότητος της εκπαιδεύσεως εις
τον τομέα της επιστήμης της διοικήσεως δια του
συνδυασμού της θεωρητικής εκπαιδεύσεως, με
παράλληλον πρακτικήν άπασχόλησιν τών μαθη
τών δι* ώρισμένας ώρας ημερησίως εις επιχειρή
σεις καί δημοσίους οργανισμούς. Τοιαύτη πρα
κτική έξάσκησις γινομένη με κατάλληλον καθοδήγησιν δύναται να συντέλεση εις αυξησιν του εν
διαφέροντος καί της ώριμότητος τών μαθητών.
Πάντως γεγονός είναι δτι ή κατάρτισις τών
μελλοντικών διοικητικών στελεχών βάσει τών νέων
κατευθύνσεων θα είναι περισσότερον δαπανηρά
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άπο έκπαίδευσιν κατωτέρας ποιότητος ή ακολου
θούσαν τα πατροπαράδοτα συστήματα. Νομίζω
δμως οτι ή πρόσθετος δαπάνη θα είναι πλέον ή
αποδοτική εις επωφελή κοινωνικά αποτελέσματα.
Τέλος, συχνά δύνανται ν5 ανακύψουν σοβαρά
προβλήματα απορροφήσεως των οοτω εκπαιδευ
θέντων στελεχών εις θέσεις αϊ όποΐαι θα τους δώ
σουν τήν εύκαιρίαν περαιτέρω αναπτύξεως των,
άφ 5 ενός και αξιοποιήσεως των ικανοτήτων των
άφ' ετέρου. Εις τάς άναπτυσσομένας κοινωνίας
πολλαι ίδιωτικαι επιχειρήσεις είναι ο'ικογενειακαί
και, διευθύνονται κατά τρόπον προσωπικον μάλλον
παρά έπαγγελματικόν, ή δε ανάγκη εισαγωγής
νέων συστημ,άτων δεν γίνεται πάντοτε κατανοητή
υπό τών επί κεφαλής. Ά λ λ α και οι κρατικοί ορ
γανισμοί εϊναι συχνά προσκεκολλημένοι εις πατρο
παράδοτους τρόπους οργανώσεως και δεν διά
κεινται εύνοϊκώς προς τάς νέας ιδέας και τας πρω
τοβουλίας τών νέων στελεχών και όταν ακόμη ή
ειδική κατάρτισις τών τελευταίων τα καθίστα
ικανά να συμβάλουν άποτελεσματικώς εις τήν
αυξησιν της άποδοτικότητος τών οργανισμών αυ
τών.
Ή λύσις τών προβλημάτων αυτών δεν είναι εύ
κολος. Είναι δυνατόν βεβαίως να γίνουν προσπάθειαι προς βελτίωσιν του κρατούντος κλίματος εις
τας ίδιοπτικάς επιχειρήσεις και τους κρατικούς ορ
γανισμούς ώστε τα νέα και ικανά στελέχη να ευ
ρίσκουν εύνοϊκωτέραν ύποδοχήν. Ε π ί σ η ς μία άνα34

πτυσσόμενη κοινωνία δύναται δια κυβερνητικών
μέτρων να προώθηση την ιδρυσιν νέων επιχειρή
σεων και κρατικών οργανισμών οι όποιοι θα απα
σχολήσουν οργανωτικά στελέχη. Τέλος, εάν καταστη δυνατόν να προσελκυσθούν ξέναι επιχειρή
σεις εις άπ' ευθείας επενδύσεις, αϊ επιχειρήσεις
αύται θα ήσαν ίσως ιδιαιτέρως πρόθυμοι να χρη
σιμοποιήσουν νέους κατηρτισμένους κατά τα ανω
τέρω εκτεθέντα.
Ή υπό άνάπτυξιν επιστήμη της διοικήσεως
είναι βεβαίως εις άπό τους κλάδους πού είναι
απαραίτητοι εις μίαν χώραν ή οποία διέρχεται
περίοδον οικονομικής εξελίξεως και κοινωνικών
μεταβολών. Πιστεύω δμως δτι ή επιστήμη αύτη
δύναται να παίξη πρωταρχικόν δια την οίκονομικήν άνάπτυξιν ρόλον, διότι δημιουργεί ενδιαφέ
ρουσας δυνατότητας δια την βελτίωσιν τών διοι
κητικών των στελεχών εις κοινωνίας αί όποΐαι
αντιμετωπίζουν ακανθώδη προβλήματα αναπτύ
ξεως.
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