
ΜΒΑ: Ένοχα Πτυχία 
 
Κάθε χρόνο, εκατό χιλιάδες νέοι άνθρωποι στις ΗΠΑ, και άλλοι τόσοι στον 
υπόλοιπο κόσµο, αποφοιτούν µε τον µεταπτυχιακό τίτλο του ΜΒΑ. Παράλληλα, 
οι εργοδότες «ψηφίζουν» υπέρ των ΜΒΑ δίνοντας προτεραιότητα στους 
κατόχους του. Έτσι, επιβεβαιώνεται η προσδοκία των νέων ανθρώπων ότι ένα 
ΜΒΑ αποτελεί σοβαρή και αποδοτική επένδυση που εξασφλίζει αποδοχές άνω 
του µέσου όρου. Κάποτε ΜΒΑ πρόσφεραν πολύ λίγα ιδρύµατα. Σήµερα δεν 
υπάρχει πανεπιστήµιο που είτε να µην προσφέρει ΜΒΑ είτε να µην έχει βάλει στα 
σκαριά ένα τέτοιο πρόγραµµα.  
 
Μπορεί όλοι αυτοί οι οξυδερκείς άνθρωποι να σφάλουν; Στο Lifo της περασµένης 
βδοµάδας, βασιζόµενος στο θεωρητικό υπόδειγµα του Michael Spence, 
επιχειρηµατολόγησα ότι ένα πτυχίο µπορεί κάλλιστα να αναδειχθεί στο κυρίαρχο 
µέσο διαµεσολάβησης στην αγορά στελεχών επιχειρήσεων κι ας είναι 
µισανθρωπικό και εκπαιδευτικά άθλιο. Δεν έδειξα ότι κάτι τέτοιο ισχύει µε τα 
ΜΒΑ. Σήµερα επανέρχοµαι για να επιχειρηµατολογήσω ότι (α) το διδακτικό 
περιεχόµενο των ΜΒΑ είναι «κούφιο» και (β) η κουλτούρα των ΜΒΑ ευθύνεται σε 
σηµαντικό βαθµό για το µέγεθος και την τροπή της παγκόσµιας Κρίσης. 
 
ΜΒΑ υπάρχουν δύο ειδών: τα ακριβά ΜΒΑ που προσφέρουν κραταιά ιδρύµατα 
π.χ. Harvard Business School, και τα ΜΒΑ-αρπαχτές που προσφέρουν τα 
υπόλοιπα ιδρύµατα µε σκοπό να εκµεταλλευτούν την αγωνία των νέων για 
δουλειά, πουλώντας τους τον τίτλο του ΜΒΑ άνευ του λογότυπου πανεπιστηµίου 
ολκής που όντως θα τους εξασφάλιζε µια καλή θέση εργασίας. Με τα ΜΒΑ-
αρπαχτές (που διδάσκονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έβρισκαν ποτέ οι 
ίδιοι καλή δουλειά σε µια µεγάλη πολυεθνική) δεν θα ασχοληθώ καθώς όλοι 
καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για απάτη. Αντίθετα, τα βέλη µου τα «φυλάω» για τα 
σοβαρά ΜΒΑ. 
 
Ο Russell Ackoff ήταν από τους πρωτοπόρους στην διδασκαλία του µάνατζµεντ 
στις ΗΠΑ, όπου δίδασκε για χρόνια στο φηµισµένο Wharton Business School. 
Όταν ρωτήθηκε ποια είναι τα οφέλη των νέων ανθρώπων από την 
παρακολούθηση ενός ΜΒΑ απάντησε: «Τους µαθαίνουµε τρία πράγµατα: 
Πρώτον, τους µαθαίνουµε πως να µιλούν µε αυτοπεποίθηση για πράγµατα που 
δεν καταλαβαίνουν. Δεύτερον, τους προσφέρουµε «αρχές» οι οποίες τους 
βοηθούν να µην κάµπτονται όταν η πραγµατικότητα συγκρούεται µε τις απόψεις 
τους. Τρίτον, τους δίνουµε ένα πτυχίο το οποίο τους ανοίγει την πόρτα σε µια 
εταιρεία όπου µπορεί να µάθουν κάτι περί µάνατζµεντ.» 
 
Η απάντηση του Ackoff είναι ειρωνική και όλο χιούµορ. Όµως πηγαίνει στην 
καρδιά του προβλήµατος το οποίο δεν έχει σχέση µε την ποιότητα των φοιτητών 
και αποφοίτων προγραµµάτων ΜΒΑ (άτοµα που, αναµφίβολα, είναι στην 
πλειοψηφία τους τετραπέρατοι) αλλά µε κάτι άλλο πολύ πιο σηµαντικό: µε τον 
τρόπο που επιλέγει η κοινωνία να µορφώσει την µελλοντική ηγεσία της.  
 



Οι προπαγανδιστές των ΜΒΑ (τα πανεπιστήµια που τα βλέπουν ως την χήνα 
που γεννά τα χρυσά αυγά, οι πτυχιούχοι που έχουν έννοµο συµφέρον να 
προστατεύσουν την αξία της «επένδυσής» τους κλπ) αναφέρονται στην σηµασία 
της διδασκαλίας της επιστήµης του µάνατζµεντ, στην ποιότητα των τεχνικών που 
διδάσκονται, στις κοινωνικές συµβάσεις που οι σπουδές αυτές εµφυσούν στους 
νέους µάνατζερ. Η πραγµατικότητα όµως είναι διαφορετική. Όπως επισήµανε ο 
Henry Mintzberg, Καθηγητής Σπουδών Μάνατζµεντ στο Πανεπιστήµιο του 
McGill, είναι αδύνατον να δηµιουργήσεις µάνατζερ στο αµφιθέατρο όσο 
«επιχειρηµατικά παίγνια» και να τους βάλεις να παίξουν. Πόσο µάλιστα ηγέτες. 
Απλά δεν γίνεται. «Το µανατζµεντ δεν είναι επιστήµη» συνεχίζει ο Mintzberg 
«είναι µια πρακτική τέχνη την οποία διδάσκεσαι πάνω στην δουλειά. Το να 
ισχυρίζεσαι ότι εκπαιδεύεις άτοµα που δεν είναι µάνατζερς στο πως να γίνουν 
µάνατζερς αποτελεί, πολύ απλά, µια τεράστια απάτη. Τους εµφυσάς την ύβρη 
του «δεν έχω διευθύνει τίποτα αλλά µπορώ να τα διευθύνω όλα».» 
 
Ο Phillip D. Broughton δούλευε ως ανταποκριτής της Βρετανικής Daily Telegraph 
στο Παρίσι. Κάποια στιγµή, πήρε δύο χρόνια άδεια για να κάνει το ΜΒΑ του στο 
Harvard Business School. Η εµπειρία τον συγκλόνισε τόσο που αποφάσισε να 
γράψει βιβλίο για αυτήν. Παραθέτω απόσπασµα: «Στο καλωσόρισµα, 
δευτεροετής φοιτητής µας έβγαλε λόγο ξεκινώντας µε µια κραυγή: 
«ΚΕΡΔΙΣΑΤΕΕΕΕ!... Είστε πλέον µέρος της ελίτ και πρέπει να συνηθίσετε σε 
αυτό!» Πάλεψα άγρια µε αυτή την ιδέα. Μου φάνταζε τόσο αυθάδης από τη µεριά 
της Σχολής και τόσο υποτιµητική για εµάς τους νεοφερµένους. Ήταν σαν να µην 
είχε σηµασία τι είχαµε πετύχει στο παρελθόν, ή τι αποφάσεις θα παίρναµε στο 
µέλλον. Μας έλεγαν ότι απλά και µόνο ότι µπήκαµε στο Harvard Business School 
αρκούσε για να γίνουµε µέλη µιας υπερ-τάξης.» 
 
Αυτή η νοοτροπία, σύµφωνα µε τον Mintzberg δεν είναι καθόλου άσχετη µε την 
Κρίση που ξέσπασε το 2008. Σχολές όπως τα Business Schools των Ηarvard, 
Wharton, Stanford and MIT φέρουν τεράστια ευθύνη για την δηµιουργία και 
αναπαραγωγή µιας επιχειρηµατικής «ηθικής» που στήριξε και µεγέθυνε τις 
τοξικές συµπεριφορές οι οποίες οδήγησαν στην καταστροφή του 2008, τον 
ζοφερό αντίκτυπο της οποίας ο πλανήτης βιώνει ως και σήµερα. Για τον 
Mintzberg το πρόβληµα ξεκινά από τον διαχωρισµό µεταξύ εκείνων που 
γνωρίζουν πραγµατικά µια επιχείρηση από εκείνους που έρχονται, 
ουρανοκατέβατοι, στολισµένοι µε το παράσηµο ενός ΜΒΑ από το Harvard, για να 
την διοικήσουν.  
 
Παλαιότερα, σε µια επιχείρηση όπως η General Motors, για να φτάσει κάποιος να 
γίνει διευθύνων σύµβουλος ή πρόεδρος, έπρεπε να ανέλθει µέσα από την 
εταιρεία, να ξεκινήσει εργαζόµενος κοντά στον ιµάντα παραγωγής, να περάσει 
κάποια χρόνια από τις λογιστικές και διοικητικές υπηρεσίες, το µάρκετιγκ, και, 
µετά από είκοσι χρόνια, αν αποδεικνυόταν καλός στην δουλειά, και αφού είχε 
γνωρίσει στο πετσί του την εταιρεία, να φτάσει σε υψηλή διευθυντική θέση.  Η 
κουλτούρα του ΜΒΑ ανέτρεψε πλήρως αυτή την διαδικασία. Ξάφνου, 
προσλαµβάνονταν νέοι πτυχιούχοι µε ΜΒΑ, µε µηδενική γνώση της επιχείρησης 



αλλά άπειρη αυτοπεποίθηση και κάποια «εργαλεία» µεγιστοποίησης της «αξίας» 
της επιχείρησης υπέρ των βραχυπρόθεσµων συµφερόντων των µετόχων της.  
 
Κάπως έτσι εταιρείες όπως η General Motors πτώχευσαν το 2008. Οι νέοι 
µάνατζερς µε τα φανταχτερά ΜΒΑ, και την έλλειψη γνώσης και εκτίµησης για 
αυτό που πραγµατικά ήταν οι επιχειρήσεις που τους προσέλαβαν, τις έστρεψαν 
στα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (µετατρέποντας την General Motors σε 
αποθήκη τοξικών παραγώγων), µετέφεραν ακόµα και το design (π.χ η Boeing) 
των βασικών τους προϊόντων σε ξένες εταιρείες, υποβαθµίζοντας τους δικούς 
τους σχεδιαστές. Όσο για τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο, τα εγκλήµατα των 
µάνατζερς µε πτυχίο ΜΒΑ στην Enron, στην Lehman’s κλπ είναι πλέον καλά 
καταγεγραµµένα.  
 
Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτού του είδους την κριτική την ασκούν στην πιο δριµεία 
µορφή της insiders, π.χ. ο Rakesh Khurana, καθηγητής του… Harvard Business 
School: “Τους διδάσκαµε ένα µοντέλο ανθρώπινης συµπεριφοράς 
υπεραπλουστευτικό και εσφαλµένο. Και το χειρότερο: Γρήγορα άρχισαν να 
συµπεριφέρονται σύµφωνα µε αυτό! Να θεωρούν αυτονόητους εξωφρενικούς 
µισθούς και µπόνους. Να απαιτούν από τις εταιρείες να τους  
«λαδώνουν» µε απίστευτα πακέτα µετοχών µόνο και µόνο για να... κάνουν την 
δουλειά τους. Σε κανένα άλλο επάγγελµα δεν έχει παρατηρηθεί κάτι ανάλογο. 
Ευθυνόµαστε σε µεγάλο βαθµό, εµείς οι καθηγητές τους, για ό,τι συνέβη µετά.»  
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