
BUSINESS — ΑΝΑΠΤΥΞΗ

THE  PRIVATE  JOURNAL 063

«ΜEσα στο Aπειρο,  οι δυνάμεις βρί-
σκονται σε απόλυτη ισορροπία και έτσι η 
ενέργεια μίας και μόνο σκέψης μπορεί να 

καθορίσει την κίνηση του σύμπαντος».  
NikolA TEslA

Η ενέργεια είναι το καύσιμο για τη ζωή, το 
σύμπαν και τα πάντα γύρω μας. Είναι αυ-
τή που καθορίζει τις σχέσεις, τις επιχειρή-
σεις, τις ομάδες και τις αγορές. Η ενέργεια 
ποτέ δεν στέκεται. Ρέει. Κινεί μια σειρά 
από γεγονότα που βιώνουμε ως χρόνο. 
Από τη στιγμή που τη χρησιμοποιούμε 
έχει εξαντληθεί. Η πρόκληση επομένως, 
στην προσωπική και την επαγγελματική 
μας ζωή, είναι να βρούμε μια πηγή που 
παράγει συνεχώς νέα ενέργεια.

Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να είναι εύ-
κολο. Ο Geoffrey West, στο βιβλίο του Κλί-
μακα (Scale), μας δίνει μια νέα οπτική σε 
αυτό το θέμα. Η έρευνά του αποκαλύπτει ότι 
οι εταιρείες συμπεριφέρονται σαν ζωντανοί 
οργανισμοί που ζουν και πεθαίνουν και ότι 
όλες οι εταιρείες παγκοσμίως υποκύπτουν 
στον κανόνα του χρόνου «ημι-ζωής» των 
δέκα ετών. Δηλαδή από τις εκατό εταιρεί-
ες, οι πενήντα θα κλείσουν στην πρώτη 
δεκαετία και μόνο τρεις θα επιβιώσουν για 
πενήντα χρόνια. Άρα λοιπόν η ενέργεια που 
οδηγεί στην επιτυχία είναι ένα φάντασμα 
για την πλειοψηφία των CEOs και των δι-
οικητικών ομάδων τους.

Η αιτία για αυτή τη συνεχή εξελικτική 
αποτυχία στο εταιρικό πεδίο είναι απλή. 
Οι νέες εταιρείες, όπως η Amazon ή το 
Facebook, διαταράσσουν την αγορά δημι-
ουργώντας νέες κατηγορίες και δυνητικά 
υψηλά περιθώρια κέρδους. Όμως με το 
πέρασμα του χρόνου νέοι παίκτες στην 
αγορά αυξάνουν τον ανταγωνισμό, δημι-
ουργώντας πίεση των τιμών προς τα κάτω 

συμπεριφοράς στην πόλη είναι το κατά 
κεφαλήν εισόδημα. Σε μια πόλη με ένα 
εκατομμύριο κατοίκους, το κατά κεφαλήν 
εισόδημα αυξάνεται, όταν η πόλη φτάσει 
τα δύο εκατομμύρια κατοίκους.  Οι μεγάλες 
επιχειρήσεις μεγαλώνουν μαζί με την πόλη 
που αυξάνεται, έλκοντας περισσότερα κε-
φάλαια και ανθρώπινο δυναμικό. Φυσικά, 
υπάρχουν και κάποια άλλα παραδείγματα 
«Superlinear» συμπεριφοράς που είναι 
αρνητικά: ο αριθμός ανθρωποκτονιών 
μπορεί να αυξηθεί όσο μεγαλώνει η πόλη.

Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα 
μυστικά του «Superlinearity» της πόλης; 
Το κλειδί είναι να κατανοήσουμε ότι όσο 
μένουμε στην ίδια κατάσταση με τις ίδιες 
σκέψεις και πράξεις, αυτόματα χάνουμε 
ενέργεια. Αυτή η αρχή ισχύει εξίσου στις 
σχέσεις και στις εταιρείες. Προκειμένου να 
αποφύγουμε την εντροπία στη ζωή, πρέπει 
να μάθουμε να σκεφτόμαστε και να ενερ-
γούμε με τρόπο που προσθέτει ενέργεια 
στη ζωή μας. Δηλαδή, όπως θα το έθετε 
ο Δαρβίνος, χρειάζεται να εξελισσόμαστε 
συνεχώς. Αυτό στην πράξη σημαίνει να 
εξελίσσουμε τις ενέργειες και τις συμπερι-
φορές που οδηγούν σε έξυπνη σκέψη και 
έξυπνη δράση. Για παράδειγμα,  διαβάζο-
ντας φανατικά κάθε μέρα και συζητώντας 
νέες ιδέες με φίλους και συναδέλφους, ο 
εγκέφαλός μας θα γίνει μια «Superlinear» 
μηχανή παραγωγής ενέργειας. Και ποιος 
ξέρει τι μαγικό θα δημιουργήσει! •
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Ο John Raddall είναι ιδρυτής, 
CEO της Quanta Consulting 

και αρχιτέκτονας της Μεθόδου 
Intelligent Action, που σχεδιάζεται 

σε εξατομικευμένη βάση για να 
αυξήσει την ενέργεια και την 

απόδοση ηγετών στις εταιρείες. 

M
και περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους. 
Επομένως, για κάθε επιπλέον ευρώ που 
επενδύεται στην εταιρεία, το περιθώριο 
κέρδους μειώνεται, με τάση να μηδενιστεί 
στο τέλος. Αυτό το περιβάλλον έχει απόδο-
ση <1, που οδηγεί σταδιακά στο μηδέν και 
στο τέλος της εταιρείας (χαρακτηρίζεται 
ως Sublinear).  Οι περισσότερες εταιρείες 
παλεύουν να επιβιώσουν για είκοσι χρό-
νια. Ο χρόνος παραμονής ενός CEO στη 
θέση του έχει μειωθεί ανησυχητικά. Φαί-
νεται ότι ο αιώνας της στρατηγικής, της 
αποστολής και των αξιών δεν μας δίδαξε 
τίποτα. Το μυστικό να εξελίξουμε επιτυ-
χημένες εταιρείες που θα επιβιώσουν μα-
κροχρόνια εξακολουθεί να μας διαφεύγει. 
Όμως, το μυστικό των πόλεων μας δίνει 
μια πιθανή λύση.

«Το κλειδί είναι να 
κατανοήσουμε ότι 
όσο μένουμε στην 
ίδια κατάσταση με 

τις ίδιες σκέψεις και 
πράξεις, αυτόματα 
χάνουμε ενέργεια. 
Αυτή η αρχή ισχύει 
εξίσου στις σχέσεις 
και στις εταιρείες»

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ο West ανακάλυψε ότι οι πόλεις είναι 
ένα σύστημα που συμπεριφέρεται με το 
πέρασμα του χρόνου όχι με «Sublinear» 
τρόπο, όπως οι εταιρείες και οι ζωντανοί 
οργανισμοί, αλλά το ακριβώς αντίθετο, 
«Superlinear», όπως η σύντηξη στην επι-
φάνεια του ήλιου. Πόλεις όπως το Λονδί-
νο, το Παρίσι, η Αθήνα και η Ιερουσαλήμ 
έχουν εξελίξει μέσα στον χρόνο το μυστικό 
της «Superlinear» συμπεριφοράς. Χρη-
σιμοποιούν την ενέργεια με «εκθετικό» 
τρόπο για να γίνουν πιο αποτελεσματι-
κές καθώς μεγαλώνουν, πράγμα που τους 
επιτρέπει να επιβιώνουν για χιλιάδες χρό-
νια.  Τυπικό παράδειγμα της «Superlinear» 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 
THΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

συγχρονεσ πολεισ

Κείμενο JOHN RADDALL

Μια νέα μέθοδος μετατροπής της στρατηγικής σε 
κερδοφόρα δράση μεταφέρεται από τις μητροπόλεις 

στην ατζέντα των σύγχρονων ηγετών. 
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