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Β.Βεσκούκης 

Οι αντισυµβαλλόµενοι 
Ποιος είναι ο αντισυµβαλλόµενος των επιχειρήσεων στη νέα οικονοµία; Η λιανική αγορά; Οι 
άλλες επιχειρήσεις; Το Κράτος; Ολα αυτά µαζί, θα πείτε, χαρακτηριζόµενα µε µια λέξη ως 
"αγορά" και µάλιστα, παγκοσµιοποιηµένη, που µεταξύ άλλων σηµαίνει "πολύ µεγάλη". Αρα, οι 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που φέρουν ως αντικείµενο ή εργαλείο τις νέες τεχνολογίες, δεν 
έχουν λόγο να ανησυχούν για το µέλλον τους. Η γενική αυτή διαπίστωση ενισχύεται στην 
περιφέρεια από κονδύλια του τύπου "ΚΠΣ" που επικουρικά εισέρχονται στην αγορά και τα 
υπόλοιπα τα γνωρίζουµε. Εντάξει, τα κονδύλια έχουν αργήσει, όπως άλλωστε άργησαν και 
του 2ου ΚΠΣ τα κονδύλια, τουλάχιστον στην αρχή. ∆εν είναι, όµως, αυτό το θέµα µας.  

Η διάκριση των αντισυµβαλλοµένων των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες είναι απαραίτητη 
προκειµένου να αναφερθούµε στην ποσοτική διάσταση αυτής. Η καθυστέρηση της 
απελευθέρωσης των κονδυλίων του 3ου ΚΠΣ έχει εντείνει αρκετά νεύρα, ώστε να 
εκδηλώνονται ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά φαινόµενα. Οι συγχωνεύσεις, οι εσωτερικές 
αναδιοργανώσεις των οµίλων, οι δηµόσιες αλλά και οι µη δηµόσιες προτάσεις για µεγάλες 
συγχωνεύσεις στον ευρύτερο χώρο της τεχνολογίας είναι η κορυφή µόνο ενός παγόβουνου. 
Πριν από καιρό, στέλεχος εταιρίας ηλεκτρονικού εµπορίου που ανήκει σε Οµιλο, µας έλεγε ότι 
µπορεί να µην έχουν αρκετούς πελάτες από έξω, αλλά η ενασχόληση µε τις άλλες εταιρίες 
του Οµίλου τους κρατά πολύ απασχοληµένους και αυτό µπορεί να κρατήσει άλλα δύο χρόνια. 
"Τότε 'βλέπουµε', µπορεί να έχει τεκµηριωθεί ανάγκη να ξανα-επισκεφτούµε την εταιρία του 
Οµίλου απ' όπου ξεκινήσαµε", είπε χαρακτηριστικά. 

Μικρές εταιρίες εντάσσονται υποχρεωτικά σε µεγαλύτερα οχήµατα και δηµιουργούν κλειστά 
κυκλώµατα που ανταλλάσσουν µεταξύ τους υπηρεσίες: η µία βάζει το δίκτυο, η άλλη την 
παρουσία στο web, η άλλη κάνει BPR, κάποια εγκαθιστά σε όλες CRM, άλλη κάνει 
πιστοποίηση ποιότητας, άλλη δηµόσιες σχέσεις, κάποια άλλη πουλά τον εξοπλισµό και, 
γενικά, όλες είναι απασχοληµένες µε δουλειές του ευρύτερου οίκου τους. "Χτυπιούνται", 
ασφαλώς, και δουλειές εξωτερικές. Οµως τα πράγµατα είναι δύσκολα και, είτε την 
αποδίδουµε στις dot-com είτε στους "πύργους", είτε στη νοοτροπία της λιανικής αγοράς, είτε 
αλλού, η κρίση συνεχίζεται. 

Προϊόντα µε νέα ακρωνύµια συνωστίζονται στις αίθουσες των ξενοδοχείων για να 
παρουσιαστούν. Το ERP έδωσε τη θέση του στο CRM, ήδη γίνεται λόγος για CRS και ποιος 
ξέρει τι άλλο θα δούµε. Φυσιολογικά φαινόµενα εκδήλωσης της δυναµικής µιας αγοράς που 
όντως, έχει αν όχι τον πρώτο, έναν ιδιαίτερα στρατηγικό λόγο στην οικονοµία του µέλλοντος. 
Ωστόσο, ο αντισυµβαλλόµενος δεν είναι η ελεύθερη αγορά, σίγουρα όχι στον βαθµό που µια 
υγιής αναπτυξιακή πορεία του συστήµατος απαιτεί. Οι δουλειές που έχουν ως 
αντισυµβαλλόµενο τρίτες παραγωγικές επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα 
δεν είναι αρκετές. Για το λόγο αυτό εκδηλώνεται η εσωστρέφεια των Οµίλων αλλά και το 
έντονο φλερτάρισµα µε το ∆ηµόσιο Τοµέα και µάλιστα, το φαινόµενο δεν είναι µόνο ελληνικό. 

Η φιλοσοφία του καταµερισµού της εργασίας απαιτεί όλη η πυραµίδα ή καλύτερα το πλέγµα 
των σχέσεων µεταξύ των φορέων της ελεύθερης αγοράς, να καταλήγει στην υποστήριξη 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, επωφελών για την ευηµερία των πολιτών. ∆εν µπορεί όλοι να 
ανταλλάσσουµε µεταξύ µας υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, χωρίς ποτέ αυτή η 
προστιθέµενη αξία να µεταφέρεται σε δική µας παραγωγή ή σε ισοδύναµη αγοραστική αξία 
προϊόντων που παράγουν άλλοι. Αυτό είναι και διαισθητικά κατανοητό: σε µια κλειστή 
κοινωνία, ας πούµε ενός χωριού, δεν µπορεί να υπάρχουν µόνο εµπορικά καταστήµατα και 
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τράπεζες: κάποιοι πρέπει να παράγουν, διαφορετικά, ο µόνος τρόπος για να λειτουργήσει το 
σχήµα είναι το χωριό να γίνει σε όλη την περιφέρεια γνωστό για την αγορά του και να 
έρχονται και άλλοι να πωλούν σε αυτή τα προϊόντα τους. Για να ευηµερούν οι κάτοικοι του 
µικρού µας χωριού, θα πρέπει η υπεραξία που παράγει η όµορφη αγορά τους, να τους 
προσφέρει την αγοραστική δύναµη να απολαµβάνουν προϊόντα και ας µην παράγουν οι ίδιοι. 

Μεταφέρετε την απλή αυτή σκέψη στο διεθνή καταµερισµό εργασίας, λάβετε υπόψην σας τα 
φαινόµενα που αναφέραµε, αλλά και τους αριθµούς που λένε ότι οι ελληνικές εξαγωγές (που 
εδώ και χρόνια υποφέρουν) µειώθηκαν κατά 12% κατά το τελευταίο δίµηνο. Τότε υποψιάζεται 
κανείς ότι το πρόβληµα δεν είναι προσωρινό, ούτε οφείλεται σε συγκυρίες, αλλά είναι πολύ 
ουσιαστικότερο και αφορά τη στρατηγική τοποθέτηση της αγοράς του µικρού µας χωριού 
µέσα στον υπό διαµόρφωση διεθνή καταµερισµό εργασίας. Στο µέτρο που δεν βλέπουµε τα 
πράγµατα από µια τέτοια οπτική γωνία, θα εισερχόµαστε ολοένα και βαθύτερα στην 
περιδίνηση των ανταλλαγών υπηρεσιών "µεταξύ µας", καθώς και στην αναζήτηση κάποιου 
έργου από το ∆ηµόσιο, κάποιου οποιουδήποτε έργου από προπαρασκευαστική δουλειά του 
3ου ΚΠΣ, µέχρι και εξαγορά-συγχώνευση. 

Κατά τα άλλα ο χειµώνας ήρθε, τα ακραία καιρικά φαινόµενα και τα χιόνια διαµορφώνουν την 
ψυχολογία µας µάλλον ροµαντικά, οι e-αγορές και οι δρόµοι στολίστηκαν και γενικώς 
(επιτακτικότερα φέτος) ισχύει για τη χριστουγεννιάτικη αγορά το "ανοίξαµε και σας 
περιµένουµε". Καλή χρονιά. 
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