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Παρά πς αVΤlξOότητες 1] κατάσταση στοv τορέα
της ανταΥωV1σπκότητας 8ελΤJώvετaι σταθερά, υπΟΥΡαΡΡiζει
ο παθη Υητής QτO Πάντειο Πανεπιστή.!11Ο Κ, Κωv. Αθανασόπουλος
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f1Jl
lflJ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ
ΚΟΤΗΤΛ των ελ

λιινικών Ε'ιτιχειρήΙJε(uν Ι-χει
Gελ'ι;ιωθt:( α!,?κετά οα τελευ
ωΙc( Ζρ6νιιι. nCLQ' όλο που
οι εσωτερικfς οuν!;JiΊκες δεν

t"y-ouv l.J.λλά Η και 'l ακολου
Οούμενη

αιτίl

την

7toλ~τεί~

λειτουργc;ί ΟΡΙ(]J.Ι~

-ruxnxt')

νες Ψ ρές ο.ρvητικv. και ψέρ·
νει τους Ελλη νες ετιχειρη
μιιτΙες σε I.LeLUVExtLX1'] etQl!
~ναντ των ξ~Ύω ανταγωνι 
στιJJν τους.
Λυτό επωημαίνει οε σ\)

νέντεuξη που μας παραχώ
ρησε

()

κ.

Κωνσ(μντίνος

r.

Λυ(.~νασόπoυλυς . κc.ιθ ηyητ1ις

Στ()ν tομέα αυ τό οι ελλη
νικές επιχειρ,ΊσΕις ακολου
(;Ιού τη μοίρ α 6λων των μη
κρuτικιίJν μονο:τωλιακών ε
πιχειρrluεων του κόσμου. Α
γl ι)νΙζοντ αί δηλαδ~ να τοπο
ΟεΤΙ100υν τα π~o~oντα τους
ιπιο; U-Υορές, διεUνείς και εγ
χιbριες. κάτω ωcίι συνθfικες
w.λιιρού uικσνuμικοί1. και
όχι μόνο ανταΥ\ll 'ιομού.

λιτιχ.ές
επιμόρφωσης του
προσωπικού της. Εάν ί>λcι.
αυτά οα(νουν καλώς, πι
στεύω πώς σε ένα μεγάλο

οι

κατεύθυνση αυτή;

«Ενας σημανηκός εξωγε
VlΊς παράγοντας είναι το
Κt!άτος, το οποίο καλείται
στην προκειμένη περΙπτωση

να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο Ύια

να

υπ060ηθtΊσει

την επίχείρηση να καταοτε(
ανταγωνιοτικότερη. Αρχικά

ειναι ανάγκη να. καθορΙζει
τους «κανόνες του παιχνι

διού" με εΥτιμότητα. σαφiι
νεια, συνέπεια και συνι';χεια,

ανι;ξάρτητt.ι από τις εκάστο·
τε

κυβερνητ ικές

αλλαγές.

Με τα σημερι,ιά δεδομένα
11 εγκαθίδρυση μιας μ oνCtδας
είναι δαπανηρι; και χρο\'ο

(ίόρc.ι, αν αναλογισθεΙ κανείς
ότι εuπλέκονται στο στάδιο

αυτό 'περισσότερες από δέκc.ι
δημ(jσιες υπη~)εσίες.

επιχείρη σι l κα ι φυ<J1.κά. ό 

X!JovLXTι ΡΠΙ λογ11 'Ι' rι fΠε\'
δύσεις αποτελεί συνισταμέ

<.ιπο(ι>

ύ-

.

1EL'i:()\! ργεί

η' ελληνική

πως είναι 'υΥόητο, δεν είναι
ιιόνο ΟΙΥ.ονοαιγ,ό, Πει.>ιλαμ

Gάνει , κατά

'LI ,

Ύ'ιώμη μου.

διιί.φορες υημι.n'τικές :ταρρ;-

ναντι

νη πολλών παραγόντων και
δεν είναι κίνηση ungoYQaIlμάτιστη που Όασίζειαι σε
τιιχαία γεγονότα.

στον

εJtLχειρηματικό

κόσμο. που ανέψ'ερα EΠLml 
μαΙ'Μ tfl\" ανάγκη τήρησης
στιιuέρtις φορολογι.κιΊς πολι
Τ~Κ {lς . Δεν υποοοηθεί καΘό
λο ' την ανταγωνιστικότητα
της ΕΠιχείρησης η φορολογΙα
τω . κερδών της γία μια χρο
νική περίοδο ιιε ΤΟ1)ς πρ6τε

,.

Ο κ. ΚωνσταντΙνος Γ. Αθα
νααόπουλος,
καθη γη της
του Τμήματος Αστικής και
Περιφερειακής Αν6πτυξης
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

ε·

κίνητρα για τις εξαγωγές ό
που αυτό Όέ6αια έχει νόημα
και ε(νπι νομικώς εφικτό.
Εννοώ 6έ6αια ότι στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ε
νωσιις οι επιχειρηματικές

δοαστηριότηΤf~

δυνατόν να

δασμο6ίωτες

δεν

ELVC'.L

εΙναι

πάντοτε

1, προστατευό

δελτίωση της παρεχόμενης
παιδεΙας κυρίως στα ανώτα.α εκπαιδευιικά ιδρύμα
τα, γιατί χωρίς Q1ίεMχη υψη
λ,'ις εξειδίκευσης δεν EtvaL

σχεδιασι.ιός, ούτε η πρCt.Ύμα

τωση των επιχειρηματικών.
σχεδίων . Τέλος επισημαίνω

ρς γνωστΟ'ός συντελεστές
κ , εν συνεχεία η επιοολ{]

τη ς

πρόσθετης φορολογίας

να τονίσω πως είναι χρέος

γιιι τα Ιδια έσοδα ~oυ φορο
λ '. )θηκαν με τη μορΦή της
έκ ι:ακτ ης εlrιφoράς».

της επιχείρησης να κατα
νοήσει ότι 11 επιχειρημαΤΙΚ11
της δραστηριότητα δεν πρέ
πει να αντιμεταιπίζετr.ιι κατά
τρόπο Φιλανθρωπικ6 από το
κράτος, αλλά ούτε και το
κράτος θα πρέπει να Φθάνει

προκειμένου να την αποδε

στο άλλο άΧΟΟ itCLL να αντα 

αρκεί 6έδαια 11 διαδι.κασ(α

πιχειρηματία ιδιώτη.

αυτή να είναι έντιμη και ει
λΙΚΡΙVl'jς από την πλευριί
των προσφερόντων τα άγα

Δεν είναι ασύνηθες φαι
νόμενο η προκλητικη πολλέc

θά και υπηρεσίες. Αυτό 6έ
βαια συνιστά ' στοιχείο πρό

δημοτικών '

χείρηmj. στο οποίο πρέι-τει
να ανταΠΟΚΡΙΟF.ί αμέσως

'" Συγιστάτε λoιπό~' την
αποΧlί του κράτους από
κ~πoιες «6λαπτικές» 1'/α
r' lv
επιχείρηση
Ι~'έρ 
Υει ες,

, Και όχ~ μόνο. Προχωρώ

ιι σε ένα άλλο επΙπεδο:
Στην ανάγκη το κρ.~τoς να
λι.Οει σuστηματικά, λογικά
K :lL ('jιώσιμα μ.έτρα για να υ

".

π.)Uοη θίιοει την ορθολογικά
λ "~τoυ ργ()νσα επιχείρηση να

αντεπεξέλθει

στις ανάγκες

'(Ι"υ α νταγωνισμοu και Κ1)
ρ ω> ς του εισαγόμενου, από
Π ' )λυεθνικ ές εταιρίες- επιχει
Ρ·,'ισεις.

ια να κατακτηθούν αγΩ
ι'ς χρειάζετα', συο(ηματική
_060λ11 των )τροg..,..διρ.Ο~.σ ιι
(ιΥαΟ ών ή υπηρεσίων . )ηνlι. 01cο (lιση ε.ιδικεuμένoυ αν
Ορά) ηνου δυναμικοu σε συ~
ναΦείς δραστηριότητες εΎ
J ,. ·.10Ιδρυση ειδικών μηχάνl.
σμ(l>ν διανομής Κ.ά. ΟΙ δα
π ά.νες για όλες αυτές τις λει
nιuργ ίες δεν ε(ναι παντοτε,
κάτω από τους σημερινούς
;ιλη ροuς όρους, ανταγωνι.

.

γωνίζεται κ~τ(ι τρόπο αθέ
μιτο από Mall ισχύος τον ε

Φορές ενίσχυση δημοσίων 11
επιχεΙΡ11σεων,

που διαμορΙΡώνουν συνθή
κες άνισου ανταγωνισμού,
εκμεταλλευό!.ιενες τις δυνα
τότητες επιδολ{ις τouC».

τοπικό.

Επομένως,

το

κράτος

:τρέπ ει να: αναΎ'ιωρίζει ευ
πρεπή ποσά γι αυτές τις
) ιcιδ ικασίες και να μην τα
φορολογεί
εξαιρώντας τα
ω1.ό τις οχετικές Ρ1.1θμωεις ε
.€:'(J.O'iJ
ενώ
π(~ράλληλα
"(ρέπει κατά καιροuς να θε
JπΙζει αναπροοαρμοζ6μι,:να

προϊόντα και tl.;
προσφερόμενες
υπηρεmες
από την ελληνικil EΠιχεί.ρtιση

χθεί .εν πλήρει συνειδήσει.
Η πλΙ1ρης και αληθ~νη ε
νημέρωση του καταναλωη1
θα δημιουργήσει σχέσεις εμ
πιστοσυνης για τα ελληνιJtιS,
προϊόντα και τις υπηρεσίες

κλησης για τη'" ελληνtκ{ι επι

γιατί "οι
τοι'" ».

.L

καιροί

ου

μενε·

6 · κ. Κωνσταντίνος

~ Ε.

Αθανασόπουλος

ΠWΤΗμώ,' IιRtr"'dιv (Τμιίμ.α
ΑσrΙΥ.tjς και ' Περιφερέια

..(mj μεg, ενφ στην πραγματι

:ιό τη φoρoλoγ(cι.

γόμενα

σας. α ν σ)h'ιατε a,.ύ μια
l'ενι.κύτερ,l εποπτεία το
. Οέμα : ΠQι.ες είναι οι προ 
τάσεις π()υ Οα διατυπώ 
να τε σήμερα, οι οποίες

αγορά)ν προδλέψιμες και ε
;~6τητα είνα ι ,τόλν ~ιεyαλίιτε
t! ες από ό,τι το cjιoρoλoγlκό
. ιtς σι'!(πημα αναγνωρίζει
ω ς τ~"'Cοιες και εκπ.ίmουt1ες

καταναλωτών για τα παρα

ε{ναι Καθηγητής του Παν

θα διευκόλυ.·αν τφ' ύλ,l
νική επιχε(ρηση να κα τα
στεί ανταγωνιστικόΤΕ!!',;
«Γιcι τα ελληνικά μεγεθη
αρχ~y.ά πιστεύω όΤL είν αι α 
ναγκαίος ο εκσυγχρονισμός
της κρατι.χι'ις μηχcι,νιiς σε όλα
τα επίπεδα ' εθνικό (υπουρ
γεία) , περιφερcιω~ό (περι
φερειακές διευθύνσεις) και

,}μοu για την κατακτηση των

την ανάγκη ενημέρωσης των

Κύρι ε Α θανασόπουλε.
από τιι διεθVΉ εμπειρία

•

.

-'ωρί

την

καλ(ος

λειτουργούσα
. Δημόσια
ΔιοΙκηmι δεν π'!!oάγε:tu.ι στο

μέτρο τΟύ ιmι!)ιψητo\', ' η tJTL-

χειοημα ική δραστιlριόt11τ.α.

ΕπΙ6ης, είναι ((ναγκιιία η
εγκαθίδρuση και λειτουργία
πλήρους δικτύου υ,ιοδομών

με τη ()01ieELCL, το U οΠο(ου . η
επιχείρηση 6ρ ισκεται σε συ

νεχή εΠαψή με τις αγορές
διάθεσης των προ·ίόντω ν .

Ενας ακόμη φιμαντι κός
τομέας στην προώθηση .ης
ανταγωνιιiτι~ιΊτητ(~ r.ίναι 11

.

δυνατό\' να ευωΊ')ωθε( ούτε ο

μενες με ειδικά συσttiματα ε
πιδΟΏ1σεων ή άλλων οικονο 
μικών ενισχύσεων .
Στο σημείο αυτό θα ήθελα

άλλοι

<,Τα τελευταία χρόνια, πι
στεύω ότι τα χι). ιαΦέρνουν
χαλίιτεριι απ' ό , Τι στο πα
ρελΟόν αν κιιι ΙΟΎ έχουν αλ
λά!:ει itαι πολύ uι εσωτερικές
(1vνθllκες. Εννοιο , συνι;Χ'ζει
ο κ. Αθανασόπουλος, το γε
VLxutEOO 'πλαί ιο αέσα στο

κΊπαΨέρνυυν

_ε σχέmι με τη συνέπεια
της κρατικτις πολLΤΙΚ11ς απέ

Όαθμίι συμ6άλλουν στην αν
ταγωνιστικότητά HiC».

Στu όιάστημα αυτό μπορεί
εύκολα κάπο.ιος άλλος να
προηγηθεΙ και γμ υφαρπάξει
αγορές και αντιπροσωπίες
ομοειδών προϊόντων .
Αν
στις χc.ιθυστερησεις αυτές
συνυπολογιστού" οι αλλαγές
στις νομισματικές ~σoτιμίες
αντιλαμβανόμ.αστε τα αρνη
τικά αποτελέσματα που επι
φ~ρoυν στον επιχειρημc.ιτ;(α ,
αΦού όλοι γνωρίζουμε πώς η

'μιιις;

... .

εργασιακές σχέσεις, .ις πο

παρά γο vτες που μπορούν
,'α σv#ι6άλoυv προς την

.. 1'0;

J

την ίδια την επιχειρηση ανα
Φέρω tJl.1U σχετίζονται με τη
διοίκησή της, τον εκσυγχρο
νισμό της, την παραγωγικ,)
της ικανότητα, την πολιτικη
αποδο.χής της από το κοινω
νικό σύνολο προς το οποΙο
απευ~ύνεται, τις αρμονι'Κές

Ο ι:ριφερειακ{ις .Α νάπn:ξης
στο ΙΙάντει() Πανεπιστημιο
Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών.
Το ,tρό6λημl.1 . ης επιχεί
ρηοης. ΕΠωημαί'l'GΙ ο κ. Α
θανασόrι:oνλoς,
δεν
είναι
μόνο να συγκροτηθεί και να
πc.ιριιγάγει πολλά ,tαι χαλά

αγορές του εσωτ~ρικoυ και
του εξωτερικού.

!

περι~ίιλλoν εντός του ο,ωί

ον ζει ;ιαι ".ινεΙται. Από Ε
Xt:tva που έχουν, ΙΥ!.έση με

...

δι4.οτα η γα τuποθεdj(l1iΙ με
όσο το δυνατόν καλύτερους
όρους τα ϊιροϊόντα αυτ~ στις

.: '

μΙ"'Cρους που σχετίζονται τό
σο με την ί.δια την επιχείρη
ση, όσο και με το ευρύτερο

είναι

,

ειρ

tQt> τμIlμr.ιτoς AvτLxil; και

προϊόντα αλλά t:XEt και τη

.1

ε

Πυιοι

ρατους

ικων οι

,

: ·1

~. "1

,

τε{ου Πανε;τιqτημ{oυ Κοι
νωνικών και Πολιτικών Ε

'''ίς

Α ,'ά"ττ;ιιξης.

•

Τμψια

ι:1.1]!ιιJσιας Διο[κησης, Με
ταπτυχιακό
Πρ6Υραμμα
Σποι:δώ\'). Εχει σπουδά
σει με πολλές υπιn;ρrjψtες

Νομικές, UQ}.Lnrof OL'J'.O νομικές επίστήμεςι 1Τερι- .
φερεφΚ1! Α ,'ι1πτ:υι;η, .Δη-:
μοσΙΟΥραφtα, Πο).ιτισμ6
Δημόσιες ΣΧfσεις Κ.ά. Ε
χει εκδ6οει ~~ ·ιjI,5Ata, με
).έrες Κζ1Ι άρθΩα του έχουν

δημvqίευθε('bε ξένες πανε

πιστημιιτκ ές; ΕΠιστημο"ι
κές έπετηρ(δες, επιστημο
νικά 3ι.ερωδικά. πρακτικά

συ"εδΡίωl'. Διετέλεσε Επι
στημ(tιιικός

Υ,τεύθUιfvς

πολλών μελετώ\' και προ
γραμ.ιίά.Των
κατάρτισης

(Ελλάδα Ιταλία, Βέλγιο),
Εναι ΕπΙ<Π1]Jιον/.κός Υ

πεύθυνος της τριμηνια{ας
ΈπιστημΟΥΙίaίς
έκδοσης
«Επι.θεώρηση Λποκέ,'rρω 
σης Τοπικ/ίς Α υτοδιοΙκl] . σης κrι;ι Περιφη}ειακιίς Α1 ιάπnιξljς .

.

