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Παρέµβαση του κυρίου Χαριλάου Αλεξόπουλου* µε θέµα την
κατασκευαστική

δραστηριότητα

των

διεθνοποιηµένων

ελληνικών

τεχνικών εταιριών

Κύριε Πρόεδρε της Συνεδρίας,
Αγαπητές και αγαπητοί συζητητές και σύνεδροι,

Η εξαιρετική, κυρίως από άποψη τεκµηρίωσης, εισήγηση του τέως
Προέδρου µας κυρίου Μυλωνά υποκρύπτει µία πικρή πραγµατικότητα: Η
Εθνική

Επιχειρηµατικότητας

της

Ελλάδας

και

ιδιαίτερα

η

Μεταποίηση αγωνίζεται εντός και εκτός έδρας χωρίς προπονητή.
Χωρίς κάποιον που θα υποδεικνύει συστηµατικά πώς παίζεται το παιχνίδι,
µε κανόνες που είναι ήδη διαµορφωµένοι είτε παγκόσµια είτε
ενδοευρωπαϊκά, χωρίς κάποιον που θα κάνει «οµάδα», αξιοποιώντας,
εντός και εκτός, τις ατοµικές αρετές, προσπαθώντας µε στόχο την κοινή
πρόοδο, να ελαχιστοποιήσει τα κακά και τις αδυναµίες των µονάδων.
∆υστυχώς είµαστε ως επιχειρηµατίες µόνοι. Και το χειρότερο, σ’ αυτόν
τον τόπο, σ’ αυτό το επιχειρηµατικό περιβάλλον, βιώνουµε συνεχείς

«κλιµατικές αλλαγές». Και για να επιβιώσουµε φεύγουµε έξω. Πρέπει να
φύγουµε έξω. Και αν δεν φύγουµε πρέπει να βρισκόµαστε τουλάχιστον
µε το ένα πόδι έξω. Όπως οι περισσότερες ελληνικές τεχνικές εταιρίες.
Φυσικά τα πολλά κοινά µεταξύ µιας καθαρά µεταποιητικής µονάδας
εγκατεστηµένης στην Ελλάδα και µιας κατασκευαστικής εταιρίας µε
έδρα τη χώρα µας επισκιάζει µία κεφαλαιώδης διαφορά: Η «εξαγωγή»
ενός κατασκευαστικού έργου αφορά την -σχεδόν αποκλειστικάπαραγωγή του εκτός των ελληνικών συνόρων. Αυτό σηµαίνει ότι η
γνώση των τοπικών τεχνικών, εµπορικών και φορολογικών κανόνων, η
πρόσβαση στους εκεί υλικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και η
ανάπτυξη δοσοληψιών µε το εκεί τραπεζικό σύστηµα είναι απολύτως
απαραίτητα.
Εδώ και περίπου µία δεκαετία, κυρίως µετά τις εµπειρίες που
αποκτήθηκαν σε τεχνικό αλλά και επιχειρηµατικό επίπεδο µε τη
συνεργασία µε αλλοδαπές τεχνικές εταιρίες για την εκτέλεση πολύ
µεγάλων και πολύπλοκων έργων όπως Αεροδρόµιο Σπάτων, Μετρό
Αθηνών, Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, Αττική και Εγνατία Οδός, Ολυµπιακά
Έργα κ.ο.κ., οι ελληνικές τεχνικές εταιρίες έγιναν, ή για την ακρίβεια
ξαναέγιναν, διεθνείς. Κυρίως σε νοοτροπία, αλλά και σε οργάνωση. Έτσι
η πολύπλοκη και αενάως τροποποιούµενη νοµοθεσία περί την εκτέλεση
των ελληνικών δηµοσίων έργων και η ανυπαρξία θεσµικού πλαισίου ή
έστω καταγραφή και νοµιµοποίηση των κατασκευαστών ιδιωτικών έργων,
έσπρωξε προς τα έξω τις εταιρίες που δεν µπορούν να τροφοδοτήσουν µε
ικανό τεχνικό αντικείµενο τις δραστηριότητές τους στην ενδοχώρα. Οι
υπερβολικές εκπτώσεις στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων, ο
υπερκορεσµός σε ακίνητα εµπορικά και αστικά, η διαφθορά στο δηµόσιο
τοµέα µπορεί να µην είναι µόνον φαινόµενα ελληνικά, αλλά εκτός

②

Ελλάδος αποτελούν συνήθως την εξαίρεση ή έστω φαινόµενα των
καιρών -λόγω οικονοµικής κρίσης- και όχι όπως εδώ µόνιµη διαρθρωτική
ανωµαλία. Ίσως όµως αυτές οι ίδιες διαρθρωτικές ανωµαλίες, το
εναλλασσόµενο νοµικό περιβάλλον στην εκτέλεση των έργων και η
αδιαφάνεια στα δηµόσια έργα, να έχει κάνει τον έλληνα κατασκευαστή
πιο ανθεκτικό σε αυτά και πιο πολυµήχανο και προσαρµοστικό σε ότι
άγνωστο έχει να αντιµετωπίσει εκτός.
Τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και βιώµατα των Ελλήνων
κατασκευαστών είναι αυτά που διαφοροποιούν τις εταιρίες µας σε χώρες
όπου η

οργάνωση και εµπειρία του εντόπιου δυναµικού αφήνει

περιθώριο για διείσδυση στις διεθνοποιηµένες, ελληνικές και ξένες,
τεχνικές εταιρίες.
Είναι γνωστό ότι η παρουσία των διεθνοποιηµένων εταιριών είναι
εντονότερη σε χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου παρά σε ώριµες και
τεχνολογικά προηγµένες χώρες. Οι χώρες του αραβικού κόσµου, η
Νοτιανατολική Ευρώπη, οι Παρευξείνιες χώρες, οι χώρες της Λατινικής
Αµερικής αλλά και οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Αφρικής,
αποτελούν σήµερα το «πεδίο των µαχών» για τις διεθνοποιηµένες
τεχνικές εταιρίες. Η παρουσία ∆ιεθνών Οργανισµών, της Παγκόσµιας
Τράπεζας, της

Ε.Ε. και διαφόρων ισχυρών οικονοµικά ΜΗΚΥΟ ως

χρηµατοδοτών και διαχειριστών των τεχνικών έργων, η τεχνογνωσία
στην ανάληψη και κατασκευή σύνθετων τεχνικά έργων, αλλά και η
εγγύτητα στα κέντρα των αποφάσεων, δίδει το προβάδισµα σ’ αυτές τις
εταιρίες,

έναντι

των

τοπικών,

περιορισµένης

οικονοµικής

και

οργανωτικής εµβέλειας, εταιριών.
Πολλές φορές και οι ίδιες αυτές αλλοδαπές εταιρίες, συνήθως µε τη
στήριξη Τραπεζών από τη χώρα καταγωγής τους, είναι επενδυτές ③

χρηµατοδότες, ιδιαίτερα εκεί που ο ρυθµός ανάπτυξης της τοπικής
οικονοµίας αφήνει περιθώριο πρώτον για µεγαλύτερα κέρδη

και

δεύτερον για εµπορικές συµφωνίες που δεν µπορούν να συναφθούν από
τους

ντόπιους

λόγω

χρηµατοοικονοµικών

έλλειψης
µεγεθών.

τεχνογνωσίας,
Έργα

δηµοσίου

οργάνωσης
χαρακτήρα

και
όπως

Παραχώρησης, Σ∆ΙΤ ή και χρηµατοδοτούµενα 100% από το ∆ηµόσιο
ειδικά ενεργειακά έργα και έργα υποδοµών, αποτελούν τον κύριο όγκο
έργων που µια τοπική εταιρία συνήθως θα απολέσει ή θα αναζητήσει
συµµετοχή µέσα από συνεργασία µε µία αλλοδαπή.
Σαφώς όµως, κατά την εκτέλεση των έργων, η τοπική αγορά, όσον αφορά
το ανθρώπινο δυναµικό και τις πρώτες ύλες και υλικά, αποτελεί την
πρώτη πηγή αναζήτησης. Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις, ιδιαίτερα
σε έργα προδιαγραφών, όπου τα υλικά είθισται να προέρχονται από
χώρες που έχουν τις συγκεκριµένες προδιαγραφές και, εφόσον στην
τοπική αγορά δεν υπάρχει η σχετική παραγωγή, η απευθείας εισαγωγή
υλικών ή η προµήθειά τους από

τοπικούς

εισαγωγείς αποτελεί

µονόδροµο.
Γενικά οι µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές τεχνικές εταιρίες

αντλούν το

µεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους από το εξωτερικό και
όχι από τη χώρα τους, γεγονός που από µόνο του απαντά στο ερώτηµα
περί αναγκαιότητας, δυνατότητας και προοπτικών ανάληψης τεχνικών
έργων και από τις σωστά οργανωµένες ελληνικές τεχνικές εταιρίες.
Ειδικότερα,

σε

τρεις

τοµείς

δραστηριότητας

µια

Ελληνική

κατασκευαστική εταιρία µπορεί να έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι
των τοπικών και ευρωπαϊκών αντίστοιχων εταιριών:

④

α) Στα ∆ηµόσια Έργα, όπου από την εξειδικευµένη γνώση που αφορά
στελέχωση και οργάνωση

της υπηρεσίας

κατασκευής, τον

ειδικό

εξοπλισµό και την εµπειρία στην εκτέλεση έργων, τεκµαίρεται η
δυνατότητα εγκυρότερης, εγκαιρότερης και οικονοµικότερης εκτέλεσης
έναντι του τοπικού δυναµικού. Πλεονέκτηµα επίσης αποτελεί και η
εγγύτητα της Ελλάδας σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, της Μ. Ανατολής
και του Εύξεινου Πόντου, όπου ο Ελληνισµός χαίρει ιδιαίτερης
συµπάθειας και εκτίµησης (και εµπορικής κατά παράδοση). Επιπλέον, η
συµµετοχή της Ελλάδας στη συγχρηµατοδότηση έργων είτε µέσω
ΕΣΟΑΒ είτε µέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνών Οργανισµών όπου
συµµετέχει, αποτελεί µια επιπλέον σειρά δυνατοτήτων για την επιλογή
τελικά των Ελλήνων κατασκευαστών ως Αναδόχων των έργων.
β) Στα ιδιωτικά έργα, η χρηµατοδοτική δυνατότητα, το µέγεθος και η
αµεσότητα, κυρίως όταν πρόκειται για αλλοδαπό ή Έλληνα επενδυτή, ο
οποίος έχει προηγούµενη συνεργασία µε την Ελληνική τεχνική εταιρία,
αποτελούν

προνόµια έναντι των περιορισµένης ίσως οικονοµικής,

τεχνικής και επικοινωνιακής δυνατότητας του εγχώριου κατασκευαστή.
Η πολυγλωσσία των Ελλήνων τεχνικών και η πραγµατοποίηση σπουδών
πολλών εξ αυτών στο εξωτερικό, δίδει ένα πρόσθετο πλεονέκτηµα έναντι
των Ευρωπαίων ανταγωνιστών µας.
γ) Σε έργα ανάπτυξης ακινήτων, εµπορικών ή αστικών, η περιορισµένη
χρηµατοδοτική ικανότητα των τοπικών εταιριών αλλά και η ύπαρξη
Ελληνικών Τραπεζών στις χώρες της Βαλκανικής αποτελεί συγκριτικό
πλεονεκτηµάτων των Ελλήνων developers.
Οι Ελληνικές εταιρίες ήδη είναι εγκατεστηµένες στο εξωτερικό, όπου
στις παραδοσιακές αγορές της Βαλκανικής και της Μ. Ανατολής

⑤

προστέθηκαν και οι Παρευξείνιες χώρες και οι χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης.
Αρωγός σ’ αυτήν την εντυπωσιακή εξωστρέφεια των τελευταίων πέντε –
έξι ετών είναι οι Ελληνικές Τράπεζες που, λόγω της «γνωριµίας» τους
από την Ελληνική αγορά, στηρίζουν τις αξιόλογες Ελληνικές εταιρίες και
όχι µόνο τις τεχνικές.
Το Ελληνικό κράτος, παρά τις φιλότιµες, ατοµικές προσπάθειες των κατά
τόπους Συµβούλων ΟΕΥ, δυστυχώς δεν διεξάγει το απαραίτητο σε κάθε
περίπτωση lobbying, µε αποτέλεσµα µόνο οι διαπροσωπικές σχέσεις των
Συµβούλων να αποτελούν µια µικρή έστω βοήθεια. Η κατάσταση
χειροτερεύει όταν στην εικόνα εισέρχονται οι εν Ελλάδι υπηρεσίες και
Σύµβουλοι, οι οποίοι κατά κανόνα µπλέκουν τις διαδικασίες

και

αποτελούν τροχοπέδη στην όποια εξέλιξη, µε χαρακτηριστικότερο
παράδειγµα τα έργα του ΕΣΟΑΒ, και ιδιαίτερα αυτά των ιδιωτικών
επενδύσεων.
Κατά την άποψή µου, οι Υπουργοί Εξωτερικών, τουλάχιστον σήµερα που
βρισκόµαστε εντός των ασφαλών κόλπων του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει πλέον να ασχολούνται κυρίως µε την
λεγόµενη

Οικονοµική

επιχειρηµατικούς

και

∆ιπλωµατία

και

αναπτυξιακούς

να

ορίζουν

στόχους

µε

σαφείς
σαφή

χρονοδιαγράµµατα είτε στους Υφυπουργούς τους είτε στους Γενικούς
και Ειδικούς Γραµµατείς του Υπουργείου.
Πολύ δε περισσότερο θα πρέπει, στο παρασκήνιο πάντα, να πράττουν
αυτό που πράττουν, όχι πάντα πετυχηµένα, για άλλες κατηγορίες
επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, δηλ. να
επηρεάζουν έντονα τις όποιες εξελίξεις εις όφελος των Ελληνικών

⑥

κατασκευαστικών εταιριών. Άλλωστε αυτό κάνουν όλες οι υπόλοιπες
κυβερνήσεις για τις εταιρίες τους.
Από την πλευρά τους οι Ελληνικές τεχνικές εταιρίες, στο βαθµό που η
εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγική επιλογή µακράς διαρκείας, και όχι
συγκυριακή ανάγκη βραχυπρόθεσµης ωφέλειας, θα πρέπει να λάβουν
σοβαρά υπόψη τα παρακάτω σύντοµα tips:
α) Η πρώτη εγκατάσταση και δραστηριοποίηση να συνοδεύεται απαραίτητα
από την έναρξη υλοποίησης του πρώτου έργου, από το οποίο µάλιστα να
αναµένεται εξασφαλισµένο οικονοµικό όφελος. Με αυτόν τον τρόπο
αποφεύγεται η δηµιουργία και

διαιώνιση επικίνδυνων ερωτηµατικών

στην τοπική αγορά του τύπου: «Ποιος είναι αυτός και τι ήρθε να κάνει
εδώ;». Η άµεση και απτή απάντηση µέσω ενός επιτυχηµένου έργου,
ισχυροποιεί την παρουσία και το ρόλο του Έλληνα κατασκευαστή και
αποτελεί εχέγγυο για τη συνέχιση της εκεί δραστηριοποίησής του.
β) Αν και η παραπάνω παρατήρηση δεν αποτελεί στρατηγική προσαρµογή,
τουναντίον αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση πόρων
για την εφαρµογή της. Συγκεκριµένα, η στελέχωση και οργάνωση της
δραστηριότητας απαιτεί έµπειρο προσωπικό , το οποίο, τουλάχιστον στην
αρχή, πρέπει να προέρχεται από τους κόλπους της εταιρίας και να
συνοδεύεται από εγκατάσταση και λειτουργία µε οργανωµένο τρόπο, ο
οποίος θα παραπέµπει στο επίπεδο και θα υπογραµµίζει το κύρος της
µητρικής. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδηθεί και η εµπιστοσύνη του
τοπικού δυναµικού και των εταιριών που θα σπεύσουν να συνεργαστούν
παρέχοντας τις απαραίτητες υπηρεσίες τους, µε ανώτερα από τα συνήθη
για αυτούς στάνταρ.

⑦

γ) Η εξασφάλιση τοπικών «συµµάχων» και συνεργατών, ακόµη και όταν
πρόκειται για αλλοδαπές επίσης εταιρίες, που όµως έχουν τη γνώση της
τοπικής αγοράς, µειώνει τα κόστη «διείσδυσης» σηµαντικά.
δ) Κάτι που λείπει από σχεδόν όλες τις ξένες άµεσες επενδύσεις είναι η
προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας και µε άλλους τρόπους, εκτός της
επισηµασµένης δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερα όσον
αφορά το ελληνικό «επιχειρηµατικό δαιµόνιο» στο εξωτερικό, δυστυχώς
στο παρελθόν είχε σε πολλές περιπτώσεις αγγίξει τα όρια της
καιροσκοπικής, αποικιοκρατικού τύπου αφαίµαξης, χωρίς αναπτυξιακή
προοπτική και συνέχεια. Γι’ αυτόν το λόγο και στο παρελθόν καµία
ελληνική τεχνική εταιρία δεν κατόρθωσε να διατηρήσει διαχρονικά τη
θέση της σε κάποια χώρα, ούτε στη Μ. Ανατολή ούτε στα Βαλκάνια.
Σήµερα, στα πλαίσια της συνειδητής και ευρέως αποδεκτής πρακτικής
της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», οι ελληνικές τεχνικές εταιρίες
µπορούν να κάνουν τη διαφορά έναντι των Ευρωπαίων ή άλλων
ανταγωνιστών τους. Και φυσικά µια τέτοια πρακτική µπορεί να
προπαγανδιστεί

ευκολότερα

και αποδοτικότερα σε οµόθρησκους ή

παραδοσιακά «φίλους» λαούς.
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η

εισαγωγή «πράσινων» υλικών και

µεθόδων στην εκτέλεση των έργων, ιδιαίτερα στα ιδιωτικά έργα, όπου τις
περισσότερες φορές η επιλογή ανήκει στον επενδυτή και τον
κατασκευαστή από κοινού, αποδεικνύοντας έµπρακτα στους ντόπιους ότι
υπάρχει πραγµατική βούληση από την «άλλη πλευρά» για την ανόρθωση
της τοπικής οικονοµίας και και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της
χώρας.

⑧

Συµπερασµατικά, ο Έλληνας κατασκευαστής, έχοντας εγκλωβιστεί
σηµαντικά στον τόπο του λόγω του αθέµιτου ανταγωνισµού, των
αλλοπρόσαλλων πρακτικών στην εκτέλεση των δηµοσίων έργων και την,
δυστυχώς, βαθαίνουσα κρίση στον χώρο των ιδιωτικών επενδύσεων και
κατασκευών, οφείλει να αναζητήσει διέξοδο στο εξωτερικό. Η
γενικότερη εµπειρία των τεχνικών εταιριών αλλά και η εκπαίδευση και
κατάρτιση των στελεχών τους, σε συνδυασµό µε την έµφυτη τεχνική, και
όχι

τεχνητή,

σηµαντικότερα

ευφυΐα

των

συγκριτικά

ελλήνων

µηχανικών,

πλεονεκτήµατα

που

αποτελούν
µε

τα

µαθηµατική

βεβαιότητα θα οδηγήσουν την Ελληνική κατασκευαστική βιοµηχανία να
µεγαλουργήσει στο Εξωτερικό, ακόµη και αν σήµερα φαντάζει ουραγός
έναντι των ξένων ανταγωνιστών της.
Ευχαριστώ.
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