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ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
∆εν έχει µεγάλη σηµασία αν τα πραγµατικά αίτια της κρίσης γίνονται πλήρως
κατανοητά, αν τα φαινόµενα που προηγήθηκαν υπήρξαν ορατά και ήταν
αρκετά για αντίδραση και κινητοποίηση. ∆εν έχει σηµασία η πλήρης
επιστηµονική ανάλυση της κρίσης. Εκείνο που έχει καθοριστική αξία για το
µέλλον είναι ότι βρισκόµαστε ως χώρα και ως διοίκηση µπροστά σε ένα
δίληµµα: Μπορούµε και θέλουµε να παραδεχτούµε ότι η κρίση µάς βρήκε
απροετοίµαστους; Μπορούµε και θέλουµε να παραδεχτούµε ότι η κρίση µάς
υπερβαίνει ως χώρα όσον αφορά τη γνώση της πραγµατικότητας και την
προετοιµασία για τα απρόβλεπτα και τα επείγοντα;
Ο ∆ηµήτρης Β. Παπούλιας µε σαφήνεια και απλότητα παρουσιάζει τα
σηµάδια της κρίσης, όπως αυτά καταγράφηκαν µέχρι σήµερα στον περιοδικό
Τύπο και τις επιστηµονικές εργασίες, καθώς επιχειρεί να βγάλει τα πρώτα
συµπεράσµατα.
Στέκεται σε κάποιες έννοιες που η αξία τους περιφρονήθηκε επιδεικτικά από
την ηγεσία, τους επιχειρηµατίες και τα στελέχη και µας παρακινεί να δούµε
εκείνο που αλλάζει στη ζωή µας και στις υποχρεώσεις της πολιτείας,
αξιοποιώντας την εµπειρία που αποκτήθηκε.
Η πρότασή του είναι να δούµε πώς η κρίση, χρηµατοοικονοµική και
γενικότερα οικονοµική, επηρεάζει τη διοίκηση και την οργάνωση του κράτους,
τις δοµές και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, όπως και τη ζωή και τις
πράξεις των ανθρώπων. Έννοιες, όπως ο χρόνος, η στρατηγική, η ηγεσία, η
εταιρική διακυβέρνηση, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, οι εργασιακές
σχέσεις και τα κίνητρα, αποκτούν νέο περιεχόµενο και πρόκειται να
επηρεάσουν τον τρόπο σκέψης και τη συµπεριφορά ανθρώπων και
οργανισµών.
Ένα επίκαιρο βιβλίο που προσεγγίζει την κρίση µε τρόπο δυναµικό, ως
αφορµή για νέα βήµατα στη δηµόσια ζωή και στο χώρο των
επιχειρήσεων.

Ο ∆ηµήτρης Παπούλιας είναι ένα βαθύτατα πολιτικό πρόσωπο που θεωρεί,
ακόµα και στην εποχή µας, πρώτιστο καθήκον την κοινωνική δράση και
προσφορά.
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο ∆ηµήτρης Β. Παπούλιας είναι οµότιµος καθηγητής του Τµήµατος
Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών όπου διδάσκει
µαθήµατα επιχειρησιακής έρευνας και στρατηγικής. Έχει σηµαντική εµπειρία
στο management µεγάλων επιχειρήσεων και κρατικών υπηρεσιών. Την
περίοδο 1991-2001 διετέλεσε πρόεδρος του Οµίλου Προβληµατισµού για τον
Εκσυγχρονισµό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ). Σπούδασε µαθηµατικά στην Αθήνα
και Επιχειρησιακή Έρευνα στη Ρώµη και την Οξφόρδη. Έχει εργαστεί ως
ερευνητής σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού και στο ΕΜΠ. Είναι συγγραφέας
βιβλίων µε αντικείµενο τον δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας, τη στρατηγική και
τις αλλαγές.

