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Κυρίες και κύριοι,
Όπως µε σαφήνεια αποδεικνύει η µελέτη του ΙΟΒΕ, οι ελληνικές πολυεθνικές
επιχειρήσεις αποτελούν ένα πρότυπο παράδειγµα εξωστρέφειας,
ανταγωνιστικότητας και αποτελεσµατικότητας, στο οποίο µπορεί να
προσβλέπει η χώρα µας. Συνθέτουν ένα σύνολο που προσφέρει δουλειά,
πραγµατοποιεί επενδύσεις, ασχολείται µε την έρευνα και την ανάπτυξη.
Αναβαθµίζει τις εγχώριες δοµές παραγωγής. Εξάγει. Επιλέγει τη γνώση,
εισάγει την τεχνογνωσία και αναδεικνύει την εξειδίκευση. Ανταποκρίνεται µε
επιτυχία στις διεθνείς προκλήσεις. Και προωθεί την επιχειρηµατικότητα.
Έτσι, η µελέτη του ΙΟΒΕ για τον ρόλο των ελληνικών πολυεθνικών
επιχειρήσεων αποµυθοποιεί. Και αυτή είναι, ίσως, η µεγαλύτερη συνεισφορά
της. Καταρρίπτει χωρίς αµφισβήτηση κρατούσες αντιλήψεις για επιχειρήσεις
που, δήθεν, δεν προσφέρουν στην ελληνική οικονοµία –επειδή είναι ….
πολυεθνικές, δηλαδή … φεύγουν από την Ελλάδα, κατά την κρατούσα
φοβική νοοτροπία. Επίσης, η µελέτη αποδεικνύει ότι στην οικονοµία µας έχει
δηµιουργηθεί και λειτουργεί ένας πυρήνας επιχειρηµατικών µονάδων, ο
οποίος:
•
•
•

∆ηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας µε ρυθµό τετραπλάσιο του συνόλου
της οικονοµίας.
Εξάγει µε ρυθµό δεκαπλάσιο του συνόλου της οικονοµίας.
Λειτουργεί ως ανάχωµα στην άνοδο της ανεργίας, ως πόλος
προσέλκυσης κεφαλαίων, ως κέντρο σηµαντικών επενδυτικών
σχεδίων.

Οι ελληνικές πολυεθνικές συνεισφέρουν έτσι καθοριστικά στη διαµόρφωση
ενός παγκόσµιου παραγωγικού προφίλ για τη χώρα µας. Και παραµένουν
ελληνικές –διότι οι βασικές αποφάσεις λαµβάνονται στην Ελλάδα,
πρωταρχικά από έλληνες µάνατζερ και έλληνες ιδιοκτήτες. Οι αποφάσεις
τους είναι αλληλένδετες –αφορούν στη δράση τους τόσο στη χώρα µας όσο
και στο εξωτερικό. Η εταιρική κουλτούρα είναι έτσι ελληνική –κι αυτό είναι
ίσως ένα από τα πιο σηµαντικά σηµεία που οφείλουµε να υπογραµµίσουµε.
Το 2005, οι ελληνικές πολυεθνικές έφτασαν σε νέο επίπεδο οικονοµικής
ωρίµανσης. Ενώ η χώρα µας στο σύνολό της παραµένει ένας καθαρός
εισαγωγέας κεφαλαίων, οι ελληνικές πολυεθνικές έγιναν καθαρός εξαγωγέας.
Το όφελος είναι σαφές: ανταγωνιζόµαστε µε ίσους όρους τις µεγάλες ξένες
πολυεθνικές. Εισάγουµε µερίσµατα και τεχνολογία. Και επηρεάζουµε τις
οικονοµίες προς τις οποίες κατευθύνονται τα κεφάλαιά µας.

Η επισήµανση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική αν λάβουµε υπόψη µας ένα
ακόµη συµπέρασµα της µελέτης του ΙΟΒΕ: οι ελληνικές πολυεθνικές έχουν
µεν ευρωπαϊκή, ακόµη και παγκόσµια παρουσία, αλλά παραµένουν
πρωταρχικά περιφερειακές πολυεθνικές. Μεγάλο µέρος της δράσης τους
επικεντρώνεται στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων –περιοχή που εµείς
στην Ελλάδα θεωρούµε ως οικονοµικής µας ενδοχώρα. ∆εν χρειάζεται να
αναφέρω τις –µε την ευρεία έννοια– θετικές πολιτικές διαστάσεις της εξέλιξης
αυτής.
Τα ευνοϊκά συµπεράσµατα της µελέτης ως προς τη συνολική συνεισφορά
των ελληνικών πολυεθνικών στην οικονοµία και την κοινωνία δεν θα πρέπει
να µας αποπροσανατολίσουν από δύο σηµαντικά θέµατα –θα τα
χαρακτήριζα ίσως ως «προβλήµατα».
Με δεδοµένα τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που δηµιουργούν οι ελληνικές
πολυεθνικές, στόχος όλων µας θα πρέπει να είναι, αν όχι η περαιτέρω
ενίσχυσή τους, αλλά, τουλάχιστον, η άρση των αντικινήτρων στην περαιτέρω
ανάπτυξή τους.
Η µελέτη του ΙΟΒΕ επισηµαίνει ορισµένα αντικίνητρα και θα αναφέρω τρία
µόνο:
• την ενιαία φορολόγηση των µερισµάτων –άσχετα µε την προέλευσή
τους,
• την κατάργηση της γραφειοκρατίας στη µετάκληση ξένων από τις
θυγατρικές στο εξωτερικό για µετεκπαίδευση στην Ελλάδα
• και τη δηµιουργία θεσµικού και φορολογικού πλαισίου για τη
λειτουργία εταιρειών παροχής υπηρεσιών.
Το πρώτο θα αυξήσει την επιστροφή κεφαλαίων στη χώρα. Το δεύτερο την
αποτελεσµατικότητα. Και µαζί το δεύτερο και το τρίτο θα αποτελέσουν
εγγύηση για τη διατήρηση της ελληνικής εταιρικής κουλτούρας.
Το τελευταίο θέµα στο οποίο θα αναφερθώ αφορά στη δηµιουργία
περισσότερων
πολυεθνικών
ή,
γενικά,
δυναµικών
εξωστρεφών
διεθνοποιηµένων επιχειρήσεων. Είναι σαφές ότι οι ελληνικές πολυεθνικές
δεν αποτελούν παρά ένα µικρό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας. ∆είχνουν
τον δρόµο. Αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση. ∆εν µπορούν, όµως, να
σηκώσουν µόνες τους το βάρος της εξωστρέφειας και του εκσυγχρονισµού
της οικονοµίας. Αναγνωρίζω τα προβλήµατα µεγέθους. Μεγάλες ήδη
ελληνικές εταιρείες στράφηκαν στο εξωτερικό και έγιναν πολυεθνικές µε
εξαγορές και συγχωνεύσεις και µε άµεσες επενδύσεις δηµιουργίας
παραγωγικού ιστού προκειµένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους
και γενικά την αποτελεσµατικότητά τους. Είναι δύσκολο για τη µικροµεσαία
εταιρεία, που αποτελεί και σηµαντικό µέρος της ραχοκοκαλιάς της
επιχειρηµατικής Ελλάδας, να κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο από µόνη της.
Στη βάση αυτή, κράτος και επιχειρηµατίες οφείλουµε να συµβάλουµε,
αποτελεσµατικά, στη δηµιουργία των λεγόµενων clusters επιχειρήσεων. Οι
σηµερινές πολυεθνικές έγιναν πολυεθνικές στην αγωνιώδη προσπάθειά τους

να αποκτήσουν νέες αγορές και οικονοµίες µεγέθους. Η δηµιουργία και
λειτουργία συσπειρώσεων επιχειρήσεων, η εύνοια στη δηµιουργία µεγάλων
και ισχυρών οικονοµικών σχηµάτων θα επιτύχει τον ίδιο ακριβώς στόχο και
θα ανοίξει τον δρόµο για τα εκτός Ελλάδος σύνορα. Σύνορα που είναι ήδη
ξεπερασµένα, αν όχι ουσιαστικά καταργηµένα.
Θέλω να συγχαρώ τους µελετητές και τον ΙΟΒΕ για τη δουλειά τους και να
ευχηθώ να δούµε και άλλα παρόµοια ποιοτικά παραδείγµατα στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.

