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Επιχε ιρηματ ικότητα ,  Ανθρώπινο  
λύσ η Διεξόδου από την  Κρίσ η

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

Ησημερινή πολύπλευρη κρίση που 
περνά η χώρα μας είναι αποτέλεσμα 

συσσωρευμένων λαθών που έγιναν του-
λάχιστον τα τελευταία τριάντα χρόνια. 
Η αναφορά σ’ αυτά δεν έχει σκοπό την 
κριτική αλλά τη μάθηση, με την έννοια 
της αλλαγής του τρόπου σκέψης και συ-
μπεριφοράς. Το μεγαλύτερο λάθος (αν 
όχι έγκλημα) που έγινε στη χώρα, αφο-
ρά την επιχειρηματικότητα που αποτελεί 
τη βάση της οικονομικής και της κοινω-
νικής προόδου. Κατ’ αρχήν, ως έννοια η 
επιχειρηματικότητα συνδέθηκε από τους 
πολιτικούς και κατά συνέπεια από τους 
πολίτες και πολλούς ιδιοκτήτες επιχει-
ρήσεων, με την κερδοσκοπία και αυτό 
που στα Αγγλικά αποκαλούμε business. 
Ταυτόχρονα, υπήρξε σοβιετοποίηση της 
έννοιας, αφού για πολλές επιχειρήσεις 
και για αρκετούς κλάδους επιχειρήσε-
ων, όπως, για παράδειγμα, ο αγροτικός 
τομέας, η επιχειρηματικότητα ταυτίστηκε 
με τις επιδοτήσεις, ή τον έναν και μοναδι-
κό πελάτη, το κράτος. Έτσι τα ουσιαστι-
κά στοιχεία της επιχειρηματικότητας που 
είναι η δημιουργία πλούτου μέσω νέων 
συνδυασμών συντελεστών παραγωγής, 
η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, το 
ρίσκο και η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
ισοπεδώθηκαν.

Στην πράξη, η γραφειοκρατία, η διαφθο-
ρά, η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία 
και η αναποτελεσματικότητα του κρά-
τους, έπνιξαν για χρόνια την υγιή επι-
χειρηματικότητα. Το πολιτικό σύστημα 
μέσω των πολιτικών του, σε όλους τους 
τομείς, ευνόησε τη διαπλοκή, τις κρατι-
κοδίαιτες επιχειρήσεις, τον κρατισμό και 
έπνιξε την υγιή επιχειρηματικότητα. Σε 
άρθρο μου το 2005 (Επιστημονικό Μάρ-
κετινγκ), υποστήριζα ότι είμαστε η τελευ-
ταία “κομμουνιστική” χώρα στο Δυτικό 
κόσμο. Πολλές γενιές γαλουχήθηκαν με 
τη νοοτροπία της απόκτησης ενός πτυ-
χίου με στόχο να κάνουν καριέρα υπαλ-

λήλου, κυρίως στο δημόσιο τομέα. Έτσι, 
φτιάξαμε μια οικονομία που στηρίζεται 
σε "γυάλινα πόδια" και μια κοινωνία που 
καταναλώνει για δεκαετίες περισσότερα 
απ’ όσα παράγει. Τώρα πρέπει να πλη-
ρώσουμε το λογαριασμό για αυτό το τε-
ράστιο λάθος.

Αν όμως θέλουμε να μην καταντήσουμε 
μια τριτοκοσμική χώρα, αλλά να αξιο-
ποιήσουμε τις ευκαιρίες, τα τόσα αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτου-
με ως χώρα και τις τόσες αρετές ως λαός, 
η μόνη διέξοδος είναι η επιχειρηματικό-

τητα. Χρειαζόμαστε επιχειρηματικότητα 
παντού, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό 
τομέα, γιατί μόνο έτσι θα γίνουμε αντα-
γωνιστικοί και θα παράγουμε πλούτο για 
την κοινωνική ευημερία και την πρόο-
δο. Αυτό πρακτικά σημαίνει δυο ριζικές 
αλλαγές. 

Πρώτον, χρειάζεται αλλαγή παραδείγμα-
τος και νοοτροπίας στους πολίτες σε ό,τι 
αφορά την έννοια, την αναγκαιότητα και 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα νέο όραμα 

 Χρειαζόμαστε ένα νέο όραμα και 
ένα εθνικό στρατηγικό και επιχειρησιακό 

σχέδιο για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας  
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και ένα εθνικό στρατηγικό και επιχειρησι-
ακό σχέδιο για την ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας που θα επιφέρει αλλαγές 
σε όλους τους τομείς (κράτος, παιδεία, 
έρευνα, οικονομία, κ.λπ.) και το οποίο 
θα εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη και την 
υποστήριξη της κοινωνίας και θα υλοποι-
είται ανεξαρτήτως βραχυπρόθεσμων κομ-
ματικών συμφερόντων και κυβερνήσεων. 

Προφανώς, ένα σχέδιο για να αποδώ-
σει απαιτεί αποτελεσματική υλοποίηση. 
Αυτή με τη σειρά της απαιτεί, από τη μία, 
την ανάπτυξη, την κινητοποίηση και την 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
και από την άλλη την αξιοποίηση των 
σύγχρονων τεχνολογιών. Οι πολίτες ως 
εργαζόμενοι πρέπει να κατανοήσουν, ότι 
η επιχειρηματικότητα αφορά τον καθέ-
να, αφού σημαίνει καινοτομία, αποτε-
λεσματική υλοποίηση των πόρων, νέες 
ιδέες και λύσεις, συνεχείς βελτιωτικές 
αλλαγές. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εστι-
άσουν τα συστήματα Διοίκησης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού στην εκπαίδευση, την 
αξιολόγηση και την ανταμοιβή του επι-
χειρηματικού πνεύματος και της επιχει-
ρηματικής συμπεριφοράς των στελεχών 
και των εργαζομένων (ενδοεπιχειρημα-
τικότητα). Οι νέες τεχνολογίες μπορούν 
και πρέπει να αποτελέσουν τα βασικά 
εργαλεία για την ανάπτυξη της έρευνας, 
τη συνεχή οργανωσιακή βελτίωση, τη 
μείωση του κόστους, τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της παραγωγικότη-
τας, την απλοποίηση και την ευελιξία, 
την οργάνωση των δομών και των δι-

εργασιών όλων των επιχειρήσεων και 
κυρίως του μεγάλου ασθενή που είναι 
το κράτος (Υπουργεία, Δικαιοσύνη, Παι-
δεία, Νοσοκομεία, ΟΤΑ, κ.λπ.).

Εν κατακλείδι, ο συνδυασμός της επιχει-
ρηματικότητας, του ανθρώπινου δυνα-
μικού και των νέων τεχνολογιών αποτε-
λεί το κλειδί, τη μόνη διέξοδο από την 
κρίση και τη μόνη πηγή αισιοδοξίας για 
το μέλλον της χώρας. Μελέτες, προτά-
σεις, ιδέες από διάφορους φορείς και 
καλές πρακτικές ξένων χωρών για την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
και των νέων τεχνολογιών, υπάρχουν 
πάρα πολλές. Γνωρίζουμε πολύ καλά, 
το τι και το πώς πρέπει να το κάνουμε. Δυ-
στυχώς, όμως, στην πατρίδα μας υπάρχει 
ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ “γνωρίζω” 
και “κάνω” (know-do gap). Αυτό οφεί-
λεται, προφανώς, στα πολιτικά κόμματα 
που μας κυβερνούν τις τελευταίες δεκα-
ετίες. Γι’ αυτό προϋπόθεση για όλα τα 
προηγούμενα αποτελεί η αναγέννηση 
του πολιτικού πολιτισμού και του πολι-
τικού συστήματος για την οποία ευθύ-
νη έχει ο κάθε πολίτης, αλλά κυρίως οι 
υγιείς ελίτ (επιχειρηματική, πνευματική, 
επαγγελματική, κ.λπ.) της χώρας.

Ο κύριος Δημήτρης Μπουραντάς είναι 
Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Συγγραφέας και Συντονιστής της κίνη-
σης πολιτών: “Ο κύκλος των χαμένων αξιών"
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Δυναμικό και  Νέες Τε χνολογίε ς ,  η μόνη 

  Ο συνδυασμός της επιχειρηματικότητας, 
του ανθρώπινου δυναμικού και των νέων 

τεχνολογιών αποτελεί το κλειδί, 
τη μόνη διέξοδο από την κρίση  


