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Κυρίες και κύριοι,
Κύριο χαρακτηριστικό του νέου περιβάλλοντος είναι ο ανταγωνισµός, ο οποίος
εντείνεται και διευρύνεται διαρκώς καθώς νέοι ανταγωνιστές, µε το αρχικό
πλεονέκτηµα του χαµηλού κόστους, θα εισέρχονται στην αγορά.
Η ελληνική βιοµηχανία εισέρχεται στο περιβάλλον αυτό µε θετικούς οιωνούς:
Έχει ξεπεράσει οριστικά την κρίση των τελευταίων ετών και βρίσκεται σε µια
διαδικασία δυναµικής µεγέθυνσης και αναδιάρθρωσης. Από το 1995, όταν άρχισε η
παρούσα ανοδική φάση της βιοµηχανικής παραγωγής, η άνοδος ξεπέρασε σωρευτικά
το 18%. Η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να συγκριθεί µε την αµέσως προηγούµενη
οκταετία, όταν η συνολική µεταβολή ήταν αρνητική. Παράλληλα µεγάλες επενδύσεις
εκσυγχρονισµού πραγµατοποιούνται από πολλές επιχειρήσεις.
Ένα δεύτερο διαρθρωτικό στοιχείο που πρέπει να επισηµανθεί, είναι ότι οι
διακυµάνσεις της παραγωγής στην Ελλάδα συµπίπτουν, σε µεγάλο βαθµό, µε εκείνες
της ευρωπαϊκής, τόσο όσον αφορά στην κατεύθυνση της µεταβολής, όσο και τα
σηµεία καµπής.
Η συµπόρευση αυτή υποδηλώνει την αυξανόµενη σηµασία που αποκτούν ευρωπαϊκοί
παράγοντες έναντι των αµιγώς εγχωρίων παραγόντων, που µέχρι πρόσφατα
επιδρούσαν καθοριστικά στην πορεία της ελληνικής βιοµηχανίας. Το «άνοιγµα» αυτό
της ελληνικής βιοµηχανίας στην Ευρώπη, υπογραµµίζει από µια ακόµη σκοπιά τη
µεγάλη σηµασία της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών βιοµηχανικών
προϊόντων στις συνθήκες της διευρυνόµενης ευρωπαϊκής αγοράς. Είναι συνεπώς
φανερό ότι το µέλλον της βιοµηχανίας συναρτάται άµεσα µε την ικανότητά της να
βελτιώνει συνεχώς την ανταγωνιστικότητά της.
Ένα µεγάλο µέρος της ευθύνης αναλαµβάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι οποίες
πρέπει να απαλλαγούν από δεσµεύσεις και νοοτροπίες του παρελθόντος. Στην
ευρωπαϊκή και την παγκόσµια αγορά, θα επιτύχουν οι επιχειρήσεις εκείνες, που θα
κατανοήσουν ότι επιχειρηµατικότητα σηµαίνει ανάληψη πρωτοβουλιών,
αποδοχή κινδύνων και υιοθέτηση καινοτοµιών.
Πολλές είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν κατανοήσει τις ανάγκες αυτές και
έχουν ήδη προσαρµόσει ανάλογα τη στρατηγική τους: Εισάγουν µε επιτυχία
προηγµένη τεχνολογία στις δραστηριότητές τους. Αναζητούν και βρίσκουν νέες
αγορές στις οποίες εγκαθίστανται µε επιτυχία. Προωθούν τις επιχειρηµατικές τους
συνεργασίες. ∆ιαφοροποιούν όχι µόνο τα προϊόντα τους αλλά και τις συνολικές τους
δραστηριότητες, επεκτεινόµενες σε νέους τοµείς.
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Οι ανακατατάξεις στην κλαδική διάρθρωση
Μετά από αυτή τη γενική εισαγωγική τοποθέτηση, θα ήθελα να αξιοποιήσω µία
έρευνα του ΣΕΒ που καλύπτει την περίοδο 1990-2002 για να ορίσω αναλυτικά τα
χαρακτηριστικά επιτυχίας των ελληνικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων.
Στην περίοδο αυτή υπήρξαν ανακατατάξεις στην κλαδική διάρθρωση της ελληνικής
βιοµηχανίας. Σήµερα, οι πέντε µεγαλύτεροι κλάδοι της ελληνικής βιοµηχανίας είναι:
τα Τρόφιµα – Ποτά, τα Παράγωγα πετρελαίου & άνθρακα, τα Χηµικά Προϊόντα,
Βασικά Μέταλλα, τα Μη Μεταλλικά Ορυκτά. Αντιπροσωπεύουν ποσοστό 62% των
συνολικών πωλήσεων. Ο µεγάλος χαµένος στη δωδεκαετία 1990-2002 είναι ο
κλάδος της υφαντουργίας, ο οποίος περιορίζεται από 11% των συνολικών πωλήσεων
της Μεταποίησης το 1990 σε µόλις 4% το 2002.
Τα
χαρακτηριστικά
επιχειρήσεων

των

επιτυχηµένων

ελληνικών

βιοµηχανικών

Είναι ενδιαφέρον να διακρίνουµε τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που είχαν
επιτυχή πορεία σε αυτή τη δωδεκαετία αναδιάρθρωσης της ελληνικής βιοµηχανίας.
Ποιες θα ορίσουµε ως επιτυχηµένες επιχειρήσεις;
Θα µπορούσαν να θεωρηθούν επιτυχηµένες οι επιχειρήσεις που υπήρξαν
πρωταθλητές στη βελτίωση της κερδοφορίας τους. Ένας τέτοιος ορισµός θα άφηνε
εκτός τις επιχειρήσεις που θυσίασαν το κέρδος για την επίτευξη µακροχρόνιας
ανόδου.
Εναλλακτικά, ως επιτυχία θα µπορούσε να ορισθεί η διάκριση στις αγορές του
εξωτερικού. Όµως σε ένα ανοικτό ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς οποιαδήποτε
προστασία έναντι του ξένου ανταγωνισµού, η πραγµατοποίηση πωλήσεων στην
εσωτερική αγορά έχει σηµασία ανάλογη µε την πραγµατοποίηση εξαγωγών.
Γι’ αυτό θεωρώ ως επιτυχείς τις επιχειρήσεις που είχαν µακροχρόνια επίδοση στην
αύξηση του κύκλου εργασιών.
Εξετάζονται τα εξής ερωτήµατα:
⇒ Παίζει ρόλο ο κλάδος δραστηριότητας;
⇒ Πόσο αποφασιστικός παράγοντας είναι το µέγεθος της εταιρείας;
⇒ Ποια λειτουργικά χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τις επιτυχείς από τις λιγότερο
επιτυχείς επιχειρήσεις;
Ο ρόλος του κλάδου δραστηριότητας
Έχει υποστηριχθεί ότι η επιχείρηση, η οργάνωση και τα λειτουργικά της
χαρακτηριστικά είναι σήµερα ο αποφασιστικός παράγοντας που κρίνει τη δυναµική
της ανάπτυξής της.
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Πράγµατι στις ταχύτερα αναπτυσσόµενες κατά τη δωδεκαετία 1990-2002 υπάρχουν
επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους µε εξαίρεση µόνο τον κλάδο δέρµατος. Είναι
όµως εντελώς αδιάφορο στοιχείο ο κλάδος; Απάντηση: Ο κλάδος δραστηριότητας,
αν και δεν προσδιορίζει την επιτυχή ή ανεπιτυχή πορεία µιας επιχείρησης,
διαµορφώνει µεγαλύτερες ή µικρότερες πιθανότητες µιας δυναµικής αναπτυξιακής
πορείας.
Παράδειγµα,
στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και στον κλάδο των χηµικών αναλογικά
περισσότερες επιχειρήσεις ανήκουν στις ταχύτερα αναπτυσσόµενες.
Ο ρόλος του µεγέθους των επιχειρήσεων
Το δεύτερο ερώτηµα είναι πόσο επηρεάζει τη δυναµική ανάπτυξης µιας εταιρείας το
µέγεθός της;
Τα στοιχεία µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι µία µικρού µεγέθους
επιχείρηση έχει µεγαλύτερες πιθανότητες είτε να αναπτυχθεί γρήγορα, είτε να
βραδυπορεί!! Αντίθετα περισσότερες πιθανότητες ενδιάµεσης πορείας ανάπτυξης έχει
µια εταιρεία µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους.
Οι επενδύσεις
Οι ταχύτερα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν σε κάθε έτος της
περιόδου αυξήσεις των καθαρών παγίων µε γρηγορότερους ρυθµούς από τις
υπόλοιπες.
Ταχύτερα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις όχι µόνο αυξάνουν µε ταχείς ρυθµούς τα
καθαρά τους πάγια, αλλά και τα χρησιµοποιούν αποδοτικότερα από τις υπόλοιπες.
Με κάθε δραχµική µονάδα παγίων οι επιχειρήσεις αυτές επιτυγχάνουν πωλήσεις 2,5
µονάδων, ενώ οι υπόλοιπες πραγµατοποιούν πωλήσεις 1,0 - 1,5 µονάδων.
Η διαφοροποίηση και οι συµµετοχές
Η αυξανόµενη δικτύωση µε τη µορφή των συµµετοχών είναι χαρακτηριστικό των
αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων. Η έλλειψη δικτύωσης χαρακτηρίζει τις στάσιµες
επιχειρήσεις.
Η σχέση ξένων – ιδίων κεφαλαίων
Οι αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις στηρίζονται αναλογικά περισσότερο στα ξένα
κεφάλαια.
Τα αντλούν περισσότερο από πιστώσεις προµηθευτών παρά από
τραπεζικά δάνεια.
Η πιστωτική πολιτική και οι δαπάνες πωλήσεων
Η πιστωτική πολιτική τους είναι κατά κανόνα τολµηρότερη. Παρέχουν σχεδόν
µιάµιση φορά περισσότερες πιστώσεις στους πελάτες τους. Παράλληλα, αποδίδουν
µεγαλύτερη σηµασία στην προώθηση των πωλήσεων, για την οποία δαπανούν
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µεγαλύτερα ποσοστά των εσόδων τους,
τους.

ιδίως στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής

Συµπερασµατικά: η γρήγορα αναπτυσσόµενη επιχείρηση έχει τα εξής χαρακτηριστικά
στη δωδεκαετία 1990-2002:
⇒ Βρίσκεται σε όλους τους κλάδους της βιοµηχανίας, αλλά είναι περισσότερο
πιθανό να την συναντήσουµε στους γρήγορα αναπτυσσόµενους κλάδους
(όπως ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών µηχανών και χηµικών) ή σε κλάδους υπό
αναδιάρθρωση, όπως οι εκδόσεις και εκτυπώσεις.
⇒ Είναι οποιουδήποτε µεγέθους, έχει όµως µεγαλύτερες πιθανότητες να είναι
µικρού.
⇒ Πραγµατοποιεί αυξηµένες επενδύσεις τις οποίες αξιοποιεί αποδοτικά για την
πραγµατοποίηση πωλήσεων.
⇒ ∆ικτυώνεται συµµετέχοντας σε άλλες επιχειρήσεις.
⇒ ∆ιαχειρίζεται ικανοποιητικά τα στοιχεία ενεργητικού και τις πιστώσεις πελατών
ώστε να ελαχιστοποιεί τις ανάγκες κυκλοφορούντος κεφαλαίου παρέχοντας
όµως αυξηµένες πιστώσεις στους πελάτες της.
⇒ Χρησιµοποιεί λιγότερα τραπεζικά δάνεια για τα οποία δεν επιτυγχάνει τους
καλύτερους όρους της αγοράς.
⇒ Ασκεί ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική, χωρίς όµως παραχωρήσεις τιµής
για κέρδη µεριδίου αγοράς.
⇒ ∆ίνει µεγάλη σηµασία στην προώθηση πωλήσεων.
⇒ Επιτυγχάνει ικανοποιητικό όχι όµως εντυπωσιακό λειτουργικό περιθώριο
κέρδους.
Οι µελλοντικές προκλήσεις
Στην επόµενη δεκαετία ο διεθνής ανταγωνισµός θα είναι πιθανώς εντονότερος σε
σχέση µε το παρελθόν. Ο ανταγωνισµός αυτός θα προέρχεται τόσο από χώρες
χαµηλού κόστους, όσο και από χώρες υψηλής παραγωγικότητας και καινοτοµίας.
Αντίστοιχα, η ελληνική βιοµηχανία χρειάζεται να πραγµατοποιεί κέρδη
ανταγωνιστικότητας που στηρίζονται και στη µείωση του κόστους και στην
καινοτοµία και ποιότητα της παραγωγής.
Σε αυτές τις συνθήκες συνεχή οριακά κέρδη ανταγωνιστικότητας είναι ίδιας
σπουδαιότητας µε την αξιοποίηση ευκαιριακών ανοιγµάτων επιχειρηµατικής δράσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, η απόσταση µεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας θα κριθεί από
οριακούς παράγοντες. Γι’ αυτό και οριακά κέρδη ή απώλειες µπορεί να έχουν µεγάλη
σηµασία.
Για να αναπτυχθεί στην επόµενη δεκαετία η ελληνική βιοµηχανία χρειάζεται να
επιτυγχάνει µια ευαίσθητη ισορροπία µεταξύ εξασφάλισης µεριδίων στην εθνική και
στις διεθνείς αγορές, νέων επενδύσεων, βέλτιστης παραγωγικής αξιοποίησης των
χρησιµοποιουµένων κεφαλαίων, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού και συνθηκών
ανταγωνιστικού κόστους λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται ελκυστικότητα για την
άντληση νέων κεφαλαίων, ιδίως από το εξωτερικό.
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Σηµασία του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να προσπαθούν. ∆εν µπορούν όµως να
υπερβούν ορισµένα όρια που θέτει το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν. ∆εν
υπάρχει βέβαια αµφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές
στο περιβάλλον αυτό. Όµως πολλά προβλήµατα παραµένουν και εξακολουθούν να
δρουν ως τροχοπέδη στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Γι’ αυτό, εκτός από τις προσπάθειες των επιχειρήσεων, είναι αναγκαίες και οι
προσπάθειες της κυβερνητικής πολιτικής που πρέπει να επικεντρωθούν τώρα στην
πραγµατοποίηση των αλλαγών που θα άρουν τα εµπόδια και θα επιτρέψουν τον
ταχύτερο εκσυγχρονισµό του οικονοµικού περιβάλλοντος. Οι στόχοι είναι γνωστοί:
Μεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος. Εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και κατάργηση της πολυνοµίας. Άνοιγµα των κλειστών αγορών και
διασφάλιση του ανταγωνισµού. Ταχύτητα στην απόδοση της δικαιοσύνης και
εδραίωση εµπιστοσύνης στις διοικητικές αποφάσεις και άδειες.
Εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος µε προσαρµογή της παιδείας και της
επαγγελµατικής κατάρτισης στις απαιτήσεις της κοινωνίας, της γνώσης, της
τεχνολογίας και της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Εµπέδωση της φερεγγυότητας,
του Κράτους στις συναλλαγές του µε τις επιχειρήσεις, τους οργανισµούς κοινής
ωφέλειας και τους πολίτες.
Σ’ αυτά συµφωνούµε όλοι. Το ζήτηµα τώρα είναι να δράσουµε γρήγορα και
αποφασιστικά για να προωθήσουµε αυτές τις αλλαγές.
Να επιτρέψουµε την ανάδειξη ηγετικών επιχειρήσεων
σε όλους τους τοµείς και κλάδους δραστηριότητας!
Να απελευθερώσουµε επιτέλους το δυναµικό των
Ελληνικών επιχειρήσεων!
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