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ΟΜΙΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΗ ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Προέδρου Οµίλου Εταιρειών ∆ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
«Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ» 

 
 
Το θέµα που µε χαρά καλούµαι να αναπτύξω σήµερα είναι «Ο ρόλος της 
επιχειρηµατικής τάξης στη διαδικασία του εκσυγχρονισµού». 
 
∆ύο γρήγοροι ορισµοί, για να δείξω πώς αντιλαµβάνοµαι τα δύο βασικά σηµεία 
του τίτλου: 
Επιχειρηµατική τάξη:  εκείνη η οµάδα ατόµων που είναι διατεθειµένα να 
αναλαµβάνουν οικονοµικούς και προσωπικούς κινδύνους για τη δηµιουργία 
αγαθών. 
Εκσυγχρονισµός:  ορίζεται το καινούργιο, το πιο παραγωγικό, το πιο 
ανταγωνιστικό, το πιο εξωστρεφές, αυτό που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής 
και συµβάλλει στη δηµιουργία πλούτου για όλους. 
 
∆εν θα ξοδέψω ούτε µισό λεπτό από την παρουσία µου εδώ για να πείσω ότι η 
επιχειρηµατική τάξη είναι πράγµατι παράγων εκσυγχρονισµού.  Η ιστορία το 
έχει αποδείξει επανειληµµένα.  Σήµερα πλέον, η επιχειρηµατική τάξη βρίσκεται 
και καλείται, ακόµα πιο συχνά, να βρεθεί στο προσκήνιο των πρωτοβουλιών για 
ανάπτυξη κι εκσυγχρονισµό.  Στη σηµερινή Ευρώπη, οι προσδοκίες επιτυχίας 
της ατζέντας της Λισαβόνας βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην επιχειρηµατική 
δράση. 
 
Αντίθετα, θέλω να υποστηρίξω την εξής θέση: 
Η επιχείρηση κι η επιχειρηµατική τάξη αποτελούν το πρότυπο του κοινωνικού 
σχηµατισµού που µπορεί να παράγει εκσυγχρονισµό, όχι απλά να τον 
επικαλείται, αλλά να τον πραγµατοποιεί και, µάλιστα, µε τη µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα από οποιονδήποτε άλλον κοινωνικό σχηµατισµό. 
 
Τους τελευταίους δυόµιση αιώνες, υπήρχε µία επιχειρηµατική τάξη που 
προσδιοριζόταν µε σχετική σαφήνεια και η οποία έµεινε γνωστή µε τη φράση 
«οι µεγάλες οικογένειες».  Ήταν οικογένειες που λειτουργούσαν µε βάση το 
λεγόµενο «προτεσταντικό ήθος», δηλαδή το τρίπτυχο δουλειά – οικογένεια – 
θρησκεία. 
 
Στη βάση αυτού του τριπτύχου: 
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1. Η σκληρή δουλειά συνεπάγεται αυτοπειθαρχία στη διαχείριση του χρόνου κι 
αποταµίευση σε βάρος της κατανάλωσης. 

2. Η προσήλωση στην οικογένεια την κάνει τον πυρήνα της κοινωνίας. 
3. Η αποδοχή των ηθικών αξιών που δίνει η θρησκεία οδηγεί σε συγκεκριµένη 

συµπεριφορά και σε προσωπικό και σε επίπεδο κοινωνίας. 
 
Οι οικογένειες αυτές ανελάµβαναν ρίσκα µε υποθήκη και την επιχειρηµατική, 
αλλά και την προσωπική περιουσία τους.  Η αποτυχία είχε βαρύ τίµηµα.  
Εξαιρέσεις στη συµπεριφορά υπήρχαν.  Φαινόµενα απαράδεκτης 
εκµετάλλευσης, επίσης.  Αλλά, στην πλειοψηφία τους, οι οικογένειες αυτές 
αποτελούσαν παράδειγµα προς µίµηση. 
 
Η σκληρή δουλειά οδήγησε στην αποδοτική εργασία.  ∆ηλαδή, στις εκάστοτε 
σύγχρονες µεθόδους παραγωγής των τελευταίων τριών αιώνων, στα κέρδη και 
στην επένδυση.  Η αποδοχή αξιών οδήγησε στην υιοθέτηση ενός συστήµατος 
αξιών που σήµερα περιγράφεται µε τον όρο «παραδοσιακά χρηστά 
συναλλακτικά ήθη». 
 
Σήµερα αντιµετωπίζουµε µία διαφορετική πραγµατικότητα.  Το ρίσκο δεν το 
αναλαµβάνει µία επιχειρηµατική τάξη που ορίζεται µε τον ίδιο τρόπο.  Η ευθύνη 
για δηµιουργία και πρόοδο στον επιχειρηµατικό στίβο δεν ανήκει πλέον σε λίγες 
οικογένειες ή άτοµα.  Το αναλαµβάνει η συνολική οργάνωση που λέγεται 
επιχείρηση.  Επιχειρηµατική τάξη δεν είναι πια οι κεφαλαιούχοι ή οι ιδιοκτήτες, 
αλλά το σύνολο της οργάνωσης, των συστηµάτων, της κουλτούρας και των 
ανθρώπων που αποτελούν τη σύγχρονη επιχείρηση.  Ο οργανισµός αυτός 
πλέον, όλο και λιγότερο υπακούει στις επιθυµίες του ενός ή και των πολλών 
ιδιοκτητών κι όλο και περισσότερο στις συνολικές απαιτήσεις της κοινωνίας. 
 
Αυτές οι απαιτήσεις εκφράζονται µέσα από νόµους, κανόνες και θεσµούς κι 
επιβάλλονται µέσα από τον συνεχή έλεγχο της κοινωνίας. 
 
Ποιοι είναι αυτοί οι θεσµοί στον οικονοµικό χώρο που χαρακτηρίζουν την έννοια 
του εκσυγχρονισµού;  Είναι: 
Οι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης, 
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, 
Η περιβαλλοντολογική ευθύνη, 
Η διαφάνεια στην οικονοµική πληροφόρηση, 
Η προστασία των µικροµετόχων, 
Η απαγόρευση χρήσης εσωτερικής πληροφόρησης, 
Η προστασία των εργαζοµένων, 
Τα συστήµατα πιστοποίησης ποιότητας και πολλοί άλλοι θεσµοί. 
 
Σήµερα, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις αυτές έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο 
του επιχειρηµατικού σχεδιασµού.  Οι µεγαλύτερες οργανώσεις, όλο και 
περισσότερο, τις εντάσσουν στην καθηµερινή τους λειτουργία κι εκπαιδεύουν 
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τους ανθρώπους τους να ανταποκρίνονται.  Όλο και περισσότερο τις 
εκφράζουν µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις και µε µετρήσιµους στόχους. 
 
Έτσι, φτάνουµε σε µία σηµαντική διαπίστωση: 
Μέσα από την οργάνωση, τη στοχοθέτηση, τα συστήµατα αµοιβών και τη 
µέτρηση του αποτελέσµατος, όλα αναπόσπαστα στοιχεία της λειτουργίας της 
σύγχρονης επιχείρησης, η νέα επιχειρηµατική τάξη µπορεί να παράγει 
αποτέλεσµα. 
 
Μέσα από τον ανταγωνισµό µεταξύ τους, οι επιχειρήσεις µπορούν να βάλουν 
σε πρακτική εφαρµογή τις αρχές του εκσυγχρονισµού και να τις διαδώσουν έτσι 
σε πολλούς ανθρώπους, πρώτα στους ανθρώπους της ίδιας της επιχείρησης, 
µετά στον κλάδο και τελικά στον ευρύτερο περίγυρο. 
 
Ακόµα περισσότερο, η στήριξη του εκσυγχρονισµού από την επιχειρηµατική 
τάξη οδηγεί, αναπόφευκτα, στην εξέλιξη και βελτίωση και του ίδιου του 
θεσµικού πλαισίου µίας κοινωνίας.  Κι αυτό γιατί οι νέες σχέσεις παραγωγής και 
οικονοµίας που δηµιουργούνται, απαιτούν και νέους θεσµούς (π.χ. Επιτροπή 
Ανταγωνισµού), νέο νοµικό πλαίσιο (π.χ. λειτουργία των αµοιβαίων κεφαλαίων, 
leasing, factoring), νέες συνθήκες εργασίας (π.χ. ελαστικά ωράρια, µερική 
απασχόληση, αλλαγή στους στόχους και λειτουργία των συνδικάτων), καθώς 
και νέες διαπροσωπικές και επαγγελµατικές σχέσεις (π.χ. µεταξύ επιχειρήσεων, 
µεταξύ τραπεζών κι εταιρειών). 
 
Έτσι, η επιχειρηµατική τάξη όχι µόνο παράγει εκσυγχρονισµό µε 
αποτελεσµατικό τρόπο, αλλά δηµιουργεί και τις προϋποθέσεις για µεγαλύτερες 
απαιτήσεις και προσδοκίες εκσυγχρονισµού στην κοινωνία. 
 
Βέβαια, αν όλα λειτουργούσαν έτσι καλά κι αποτελεσµατικά, θα τείναµε πολύ 
πιο γρήγορα προς την τέλεια κοινωνία.  Υπάρχει, λοιπόν, µία σηµαντική 
προϋπόθεση: 
Προϋπόθεση είναι η ικανότητα της επιχείρησης και του επιχειρηµατία να 
αντισταθµίσει τη νοοτροπία –να τολµήσω να την αποκαλέσω φυσική 
ανθρώπινη τάση;– του άκρατου καταναλωτικού προτύπου και της έµφασης στα 
κέρδη, µε ένα σύνολο αξιών που να βασίζεται στους εξής παράγοντες 
επιχειρηµατικής ηθικής: 
1. Την έµφαση στα µακρόχρονα κέρδη, τα οποία προέρχονται από την αύξηση 

της παραγωγικότητας και την ορθολογική διαχείριση όλων των πόρων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των ανθρώπινων. 

2. Την ακέραια εφαρµογή όλων των νόµων και κανόνων που έχουν θεσπισθεί 
για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού και την αποδοχή των 
επιπτώσεων της ανυπακοής. 

3. Την πίστη στην υποχρέωση ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της κοινωνίας και 
την εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής ευθύνης. 

4. Τη φροντίδα του κάθε οργανισµού ώστε όλα τα µέλη του να διακατέχονται 
από το αίσθηµα της προσωπικής ευθύνης. 
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Ζώντας από κοντά τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο δουλειάς µίας σύγχρονης 
επιχείρησης και των ανθρώπων που την κάνουν πραγµατικότητα, έχω πειστεί 
ότι η σύγχρονη επιχειρηµατική τάξη, δηλαδή οι άνθρωποι µέσα από την 
οµαδικότητα και την οργάνωση µπορούν πράγµατι να αποτελέσουν βασικό 
παράγοντα εκσυγχρονισµού. 
 
Πιστεύω ότι αυτό έχει ήδη αναγνωριστει από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.  
Πιστεύω, επίσης, ότι µέσα από την εξέλιξη αυτής της συνεισφοράς της, η 
επιχειρηµατική τάξη θα γίνει ακόµα πιο αποδεκτός παράγων εκσυγχρονισµού 
στο µέλλον. 
 
Σας ευχαριστώ. 


