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Οµιλία του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Αντιπροέδρου του ΣΕΒ & CEO
Chipita International S.A. στο 1ο Συνέδριο του ΙΑΓΜΕ της ΕΕ∆Ε µε τίτλο:
«WOMEN ON LEADERSHIP», Ναυτικός Όµιλος Αθηνών, 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το ινστιτούτο ανάπτυξης γυναικών µάνατζερ &
επιχειρηµατιών για την τιµητική για µένα πρόσκληση να είµαι οµιλητής στο 1ο συνέδριό
σας.
Το θέµα το οποίο µου ζητήθηκε να αναπτύξω είναι η επίδραση της παγκοσµιοποίησης
στην επιχειρηµατικότητα.
Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η παγκοσµιοποίηση είναι ένα φαινόµενο που επιδρά
στη ζωή όλων µας. Όχι µόνο στους επιχειρηµατίες. Και επιδρά στη ζωή όλων µας διότι
αλλάζει εκ βάθρων τον κόσµο στον οποίο ζούµε. Έχει επίδραση όχι µόνο στα οικονοµικά
γεγονότα, αλλά και στα κοινωνικά και στα πολιτικά. Εδώ θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι
ακόµη και η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού, ακόµη και το άνοιγµα της αγοράς της
Κίνας στα συστήµατα της ελεύθερης αγοράς αποτέλεσµα κατά βάση της
παγκοσµιοποίησης ήταν. Συνειδητοποίησαν πρώτα οι λαοί και στη συνέχεια καί οι ηγεσίες
τους ότι η αποµόνωση η οποία είχε εγκλωβίσει ανθρώπους και οικονοµίες σε κλειστά
συστήµατα δεν άντεχε άλλο. Γιατί κακά τα ψέµατα η ελεύθερη διακίνηση εµπορευµάτων
συνοδεύεται υποχρεωτικά από ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, τεχνολογιών, µεθόδων
παραγωγής, πώλησης, marketing, άρα τελικά ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Σαν τέτοιο
φαινόµενο λοιπόν επιδρά στη ζωή του κάθε εργαζόµενου µέσα από τη µεταφορά θέσεων
εργασίας. Και στη ζωή του κάθε πολίτη µέσα από τη φορολογία, που είναι φυσικό
επακόλουθο της οικονοµικής δραστηριότητας.
Η παγκοσµιοποίηση λοιπόν είναι ένα φαινόµενο που αλλάζει το χάρτη των αγορών,
επιδρά στη ζωή όλων µας, αλλάζοντάς µας όχι µόνο τόπους παραγωγής, αλλά και ιδέες,
συνήθειες, τρόπο ζωής. Και από την άλλη πλευρά, τί είναι οι επιχειρήσεις, οι
επιχειρηµατίες και η επιχειρηµατικότητα; ∆εν είναι κατ’ουσίαν οι οργανισµοί, οι άνθρωποι
και η διαδικασία η οποία µελετά κατ’αρχήν τις ανάγκες των ανθρώπων και στη συνέχεια
οργανώνοντας διαφορετικά µέσα και µεθόδους φροντίζει για την κάλυψη αυτών των
αναγκών; Άρα, αφού η παγκοσµιοποίηση αλλάζει την αγορά έχει καταλυτική επίδραση και
στην επιχειρηµατικότητα.
Η παγκοσµιοποίηση όµως εκτός από την επίδραση που έχει στην αλλαγή των
ανθρώπινων αναγκών, έχει επίσης καταλυτική επίδραση στην αλλαγή του ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος της κάθε επιχείρησης. Μέσα από τον επαναπροσδιορισµό του µεγέθους
της αγοράς, αλλάζει και το αναγκαίο µέγεθος για επιβίωση που πρέπει η επιχείρηση να
έχει. Οι µεγάλες επιχειρήσεις, αυτές που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, αποκτούν
πλεονεκτήµατα. Πλεονεκτήµατα κοστολογικά, πλεονεκτήµατα γνώσεων µέσα από τη
µελέτη διαφορετικών ανθρώπων, πλεονεκτήµατα εξυπηρέτησης µεγάλων πελατών που
και αυτοί δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, πλεονεκτήµατα µείωσης του
επιχειρηµατικού ρίσκου σε ανάληψη νέων πρωτοβουλιών (αυτό που λέµε αν αυτό το
προϊόν δεν πάει καλά σε µια αγορά, θα πάει ίσως σε κάποια άλλη) και πολλά άλλα.
Συχνά µου κάνουν την ερώτηση, «καλά κ. Θεοδωρόπουλε, εσείς δραστηριοποιείστε σε
έναν κλάδο, αυτόν των τροφίµων, που και τα προϊόντα δεν ταξιδεύουν εύκολα λόγω
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φρεσκάδας ή κόστους µεταφορικών, και οι διατροφικές συνήθειες διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα, άρα η επίδραση της παγκοσµιοποίησης στον κλάδο σας πρέπει να είναι
µικρή. Γιατί ανησυχείτε και γιατί διεθνοποιείστε;» Η απάντηση είναι απλή. Μπορεί να µην
ταξιδεύουν τα προϊόντα αλλά ταξιδεύουν οι επιχειρήσεις και τα κεφάλαιά τους. Στον κλάδο
δε των snacks αυτή τη στιγµή έχουν πωληθεί τα τελευταία χρόνια σε πολυεθνικές η
µεγάλη πλειοψηφία των παλαιών ελληνικών επιχειρήσεων, ή οι ίδιες οι πολυεθνικές έχουν
εγκατασταθεί στη χώρα µας είτε παραγωγικά είτε εµπορικά. Ενδεικτικά αναφέρω εξαγορά
της Παυλίδης από την Jacobs Suchard, της Tasty Foods και της Best Foods από την
Pepsico-FritoLay, Λουµίδης από Nestlé, εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Μπισκότα
Παπαδοπούλου από Danone, Bravo από Sara Lee, και απ’ευθείας εγκατάσταση AdamsWarner Lambert, Nestlé κλάδος σοκαλατοποιίας, Panrico Ισπανίας, Perfetti και ελληνικές,
ΙΟΝ, Chipita, Αλλατίνη µπισκότα, Bingo και καµία άλλη. Σε ότι δε αφορά τη
διαφοροποίηση των διατροφικών συνηθειών από χώρα σε χώρα, απαντώ ότι στο
παγκόσµιο χωριό που πια όλοι ζούµε οι διαφοροποιήσεις κάθε χρόνο αµβλύνονται. Τα
αναψυκτικά που πίνουµε είναι πια τα ίδια, και κατά βάση ένα, οι µπύρες λίγο πολύ είναι
ίδιες, στο φαγητό υιοθετούνται τα καλύτερα απ’όλον τον πλανήτη, και αναφέρω ενδεικτικά
pizza, sushi, ιταλική κουζίνα. Και σας καλώ όλους να σκεφτείτε πόσες φορές τον τελευταίο
µήνα φάγατε pizza, ή ένα ιταλικό πιάτο είτε παραγγέλνοντάς το σπίτι σας, είτε σ’ένα
ιταλικό εστιατόριο και πόσες φορές ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό.
Άρα αυτοµάτως τίθεται το ερώτηµα. Καλά µας λέτε δηλαδή ότι η επίδραση της
παγκοσµιοποίησης στο επιχειρείν είναι καθοριστική. Αλλά αν πάµε τώρα στην Ελλάδα,
στον τόπο µας, δεν έχουµε καµία τύχη γιατί έχουµε µια µικρή εσωτερική αγορά, και άρα
δεν µπορούµε να έχουµε µεγάλου µεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις και είµαστε χαµένοι;
Φυσικά και όχι. Στην παγκόσµια αγορά, είναι το προσωπικό µου πιστεύω, θα επιζήσουν
όλες οι επιχειρήσεις που θα έχουν ένα ή και τα δύο από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 1) θα
είναι ανταγωνιστικές από άποψη κόστους και 2) θα έχουν διαφοροποιηµένα προϊόντα.
Και οι υπόλοιπες; Οι υπόλοιπες θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα. Και τα προβλήµατά τους
θα είναι ανάλογα του βαθµού εξάρτησής τους από το εργατικό κόστος. Ένας µεγάλος
αριθµός ελληνικών επιχειρήσεων στηρίζουν την ύπαρξή τους στο γεγονός ότι η Ελλάδα
ήταν για πολλά χρόνια χώρα φθηνού εργατικού κόστους για την ΕΟΚ των 15. ∆υστυχώς
από µια πλευρά και ευτυχώς από την πλευρά του κοινωνικού ιστού δεν είναι πια. Και δεν
είναι πια κατά µείζονα λόγο στην ΕΕ των 25, και στην υφήλιο.
Άρα τελικά τί πρέπει να κάνουµε;
Υπάρχουν πολλά πράγµατα που πρέπει να κάνουµε σαν managers και σαν
επιχειρηµατίες. Κατ’αρχήν σαν πολίτες αυτής της χώρας να πιέσουµε τους εκάστοτε
κυβερνώντες να άρουν όλα τα εµπόδια που εµποδίζουν την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που διευθύνουµε. Όχι να ζητάµε επιδοτήσεις και
στήριξη. Αυτά είναι µέτρα που ανακουφίζουν, αλλά δεν λύνουν προβλήµατα. Πολλές
φορές δε η ανακούφιση γίνεται και στοιχείο εφησυχασµού και άµβλυνσης προσπαθειών.
Συγχρόνως δε συνήθως δηµιουργούν και στρεβλά φαινόµενα ανταγωνισµού. Στις
επιχειρήσεις µας δε να υιοθετήσουµε όλες τις πολιτικές οι οποίες θα µας κάνουν
ανταγωνιστικούς και τα προϊόντα µας διαφοροποιηµένα. Συγχρόνως δε να φροντίσουµε
όσο µπορούµε να µεγαλώσουµε την αγορά µας. Τον αριθµό των πελατών ή καταναλωτών
που απευθυνόµαστε. Τα Βαλκάνια ακόµα και σήµερα είναι χώρος εύκολης και
προνοµιακής δραστηριοποίησης για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Ποιότητα, έρευνα,
καινοτοµία, τεχνολογία αιχµής, marketing, δηµιουργία ισχυρών brand, είναι οι
κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να δραστηριοποιηθούµε.
Κλείνοντας την οµιλία µου, θα ήθελα να πω ότι η παγκοσµιοποίηση είναι η νέα πρόκληση
για όλους µας. Επιχειρηµατίες, κράτος, κοινωνία. ∆εν είναι ένα φαινόµενο που πρέπει να
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εξορκίσουµε αλλά ούτε και να καθαγιάσουµε. Πρέπει απλά να το µελετήσουµε, να το
αντιληφθούµε και να το χρησιµοποιήσουµε, γενόµενοι και εµείς µέρος του. Ούτως ή άλλως
οι επιπτώσεις του θα µας επηρεάσουν. Αλλά είµαι βέβαιος ότι τελικά θα βγούµε
κερδισµένοι και θα συνεχίσουµε τον δρόµο µας. Άλλωστε 24 χρόνια πριν όταν η ελληνική
οικονοµία έβγαινε από τον δασµολογικό προστατευτισµό της µας διακατείχαν οι ίδιες
αγωνίες. Της επιβίωσης στο περιβάλλον της τότε ΕΟΚ. Και τελικά τα καταφέραµε. Είναι
στα δικά µας χέρια κυρίως, των managers & των επιχειρηµατιών και πολύ λιγότερο του
κράτους, να τα καταφέρουµε και πάλι. Γιατί στα δικά µας χέρια στηρίζονται όχι µόνο οι
εργαζόµενοι και οι επιχειρήσεις µας. Αλλά ολόκληρη η ελληνική οικονοµία και η ελληνική
κοινωνία. Και οι συνταξιούχοι και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Εµείς δηµιουργούµε δουλειά,
προκοπή, οικονοµική ανάπτυξη, φόρους. Το δικό µας προϊόν καλούνται οι εκάστοτε
κυβερνήσεις να διαχειρισθούν και να ανακατανείµουν. Ας µην τους απογοητεύσουµε.
Σας ευχαριστώ.
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