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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί η σχέση ανάμεσα στο 

διεθνές μάρκετινγκ και τον πολιτικό κίνδυνο. Αρχικώς γίνεται μια αναφορά στα γενικά 

χαρακτηριστικά του διεθνούς μάρκετινγκ, καθώς και στα στοιχεία που το 

διαφοροποιούν από το εγχώριο μάρκετινγκ. Ακολούθως, και αφού αναλυθούν και οι 

λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις να επιδιώξουν τη διεθνή ή και παγκόσμια 

δραστηριοποίησή τους, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του πολιτικού 

κινδύνου, αναφέρονται διάφοροι ορισμοί του και αναλύονται παράγοντες που τον 

επηρεάζουν. Ακολουθεί η συσχέτιση του πολιτικού κινδύνου με το διεθνές μάρκετινγκ 

και στη συνέχεια, και καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την επιτυχημένη 

δραστηριοποίηση των πολυεθνικών εταιρειών στις διεθνείς αγορές, αναφέρονται 

διάφοροι τρόποι εκτίμησης του πολιτικού κινδύνου, και οι τρόποι με τους οποίους οι 

επιχειρήσεις προσπαθούν να τον αξιολογήσουν. Επίσης γίνεται αναφορά στους τρόπους 

με τους οποίους οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τον πολιτικό κίνδυνο, εξασφαλίζοντας 

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τις διεθνείς τους επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Ακόμη γίνεται αναφορά στις δυνατότητες ασφάλισης κατά του 

πολιτικού κινδύνου που αυτή τη στιγμή προσφέρονται στην αγορά. Τέλος, αναφέρονται 

οι περιπτώσεις δύο εταιρειών (Coca Cola και ΦΑΓΕ), οι οποίες σαν απάντηση στον 

πολιτικό κίνδυνο που αντιμετώπιζαν στην Ελλάδα, αποφάσισαν να απομακρύνουν την 

έδρα τους από τη χώρα και συνεπώς και από τον κίνδυνο που τις επηρέαζε εκεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

1.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

 Το διεθνές μάρκετινγκ περιλαμβάνει τη διεξαγωγή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για να οργανώσουν, να τιμολογήσουν, να 

προωθήσουν και να κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία μια 

επιχείρηση έχει να προσφέρει στους καταναλωτές ή στους χρήστες, σε περισσότερες 

από μια χώρες, για ένα συγκεκριμένο κέρδος. Η μόνη διαφορά στον ορισμό του 

εγχώριου και του διεθνούς μάρκετινγκ, είναι ότι στο διεθνές μάρκετινγκ οι 

δραστηριότητές του διενεργούνται σε περισσότερες από μια χώρες. Η διαφορά αυτή 

ευθύνεται για την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία που εντοπίζεται στις διεθνείς 

δραστηριότητες μάρκετινγκ (Cateora, Gilly, Graham 2011, σελ 10). 

 Η διαφορά μεταξύ εγχώριου και διεθνούς μάρκετινγκ έγκειται στη διαφορά του 

περιβάλλοντος στο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο μάρκετινγκ. Η μοναδικότητα 

του διεθνούς μάρκετινγκ προκύπτει από το μεγάλο εύρος των άγνωστων προβλημάτων 

και την ποικιλία των στρατηγικών που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν τα διάφορα 

επίπεδα αβεβαιότητας που συναντώνται στις ξένες αγορές. Ο ανταγωνισμός, οι 

κυβερνητικοί έλεγχοι, το πολιτικό κλίμα, οι κλιματικές συνθήκες, αλλά και πολλοί 

άλλοι παράγοντες είναι δυνατό να επηρεάσουν το κέρδος που θα προκύψει από 

οποιοδήποτε σχεδιασμό μάρκετινγκ. Γενικά, ο μάρκετερ δεν μπορεί να ελέγξει αυτούς 

τους παράγοντες, και αντί γι’ αυτό θα πρέπει ενδεχομένως να προσαρμοστεί σ’ αυτούς, 

έτσι ώστε να εξασφαλίσει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Η διαδικασία της 

διαμόρφωσης και προσαρμογής των ελεγχόμενων στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ 

μέσα στο πλαίσιο των ανεξέλεγκτων παραγόντων έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

του σχεδίου μάρκετινγκ, αποτελούν μια πραγματική πρόκληση. Παρόλο που οι αρχές 

και οι έννοιες του μάρκετινγκ είναι παγκοσμίως εφαρμόσιμες, τα περιβάλλοντα στα 

οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. 

Οι δυσκολίες που προκύπτουν από τις διαφορές αυτές, αποτελούν την κύρια μέριμνα 

του διεθνούς μάρκετερ.  

 Το έργο ενός διεθνούς μάρκετερ είναι πιο περίπλοκο από αυτό ενός εγχώριου 

μάρκετερ καθώς ο διεθνής έχει να ασχοληθεί με τουλάχιστον δύο επίπεδα ανεξέλεγκτης 

αβεβαιότητας, αντί για ένα. Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργείται από τα ανεξέλεγκτα 

στοιχεία όλων επιχειρηματικών περιβαλλόντων, αλλά και κάθε ξένη χώρα στην οποία 

λειτουργεί μια επιχείρηση προσθέτει και τη δική της σειρά ανεξέλεγκτων παραγόντων. 
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Τα ελεγχόμενα στοιχεία που συνιστούν το χώρο αποφάσεων ενός μάρκετερ 

είναι το προϊόν, η τιμή, η διανομή, η προώθηση, η ίδια η εταιρεία αλλά και η έρευνα 

που αυτή διενεργεί. Κάποια μη ελεγχόμενα στοιχεία του περιβάλλοντος που υπάρχουν 

στη χώρα προέλευσης μιας συγκεκριμένης επιχείρησης και είναι δυνατό να επηρεάσουν 

τις δραστηριότητές και τις αποφάσεις της στο εξωτερικό είναι οι πολιτικές και νομικές 

συνθήκες, οι οικονομικές συνθήκες, και το κλίμα του ανταγωνισμού. Τέλος, μη 

ελεγχόμενα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που επικρατούν στις διάφορες 

ξένες χώρες όπου μια επιχείρηση δραστηριοποιείται ή σκέφτεται να δραστηριοποιηθεί 

και επηρεάζουν τις αποφάσεις του μάρκετινγκ είναι, πολιτικές και νομικές δυνάμεις, οι 

οικονομικές δυνάμεις, το επίπεδο της τεχνολογίας, οι δυνάμεις του ανταγωνισμού, η 

δομή των συστημάτων διανομής, η γεωγραφία και οι υποδομές, καθώς και η 

κουλτούρα. Κάθε ξένη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται μια επιχείρηση μπορεί να 

παρουσιάσει διαφορετικά ξεχωριστά προβλήματα που περιλαμβάνουν κάποια, ή και 

όλα τα μη ελεγχόμενα στοιχεία του περιβάλλοντος. Συνεπώς, σε όσο περισσότερες 

ξένες αγορές δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή 

ποικιλία των στοιχείων του ξένου περιβάλλοντος τα οποία θα πρέπει αυτή να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας την επιτυχημένη λειτουργία της. Συχνά 

επίσης, η λύση σε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μια ξένη αγορά, δεν είναι 

δυνατό να εφαρμοστεί εξίσου αποτελεσματικά για το ίδιο πρόβλημα σε μια 

διαφορετική ξένη αγορά.  

Μια πολιτική απόφαση που αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας 

προέλευσης μιας εταιρείας, είναι δυνατό να έχει άμεση επίπτωση στην επιτυχία ή την 

αποτυχία της διεθνούς στρατηγικής μάρκετινγκ μιας επιχείρησης που προέρχεται από 

τη χώρα αυτή (Cateora, Gilly, Graham 2011, σελ 11-13). 

 

1.2 ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

 

Το θεμελιώδες κίνητρο για την ενασχόληση με το εξαγωγικό εμπόριο, όπως και 

για οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι το κέρδος 

(Χατζηδημητρίου 2003, σελ 159). Οι παράγοντες που υποκινούν τις επιχειρήσεις να 

ασχοληθούν με το εξαγωγικό εμπόριο είναι δυνατό να διακριθούν σε δύο γενικές 

κατηγορίες. Η μια κατηγορία είναι τα αποκαλούμενα ενδογενή κίνητρα, η ύπαρξη των 

οποίων οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και 

είναι δυνατό να επηρεαστούν από τις αποφάσεις και τις ενέργειες της ίδιας της 
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επιχείρησης. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα εξωγενή κίνητρα. Η ύπαρξή τους οφείλεται 

σε παράγοντες που υφίστανται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, εγχώριο και 

διεθνές, τους οποίους η επιχείρηση δεν μπορεί να ελέγξει ή να επηρεάσει. Η 

χρησιμότητα του διαχωρισμού έγκειται στο ότι φανερώνει ποια είναι τα κίνητρα που τα 

ανώτατα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης μπορούν να ενδυναμώσουν και να τα 

αναδείξουν (ή να κάνουν το αντίστροφο) έτσι ώστε να καταστεί σαφές στο σύνολο του 

προσωπικού της επιχείρησης πόσο σημαντική (ή ασήμαντη) θεωρεί η διοίκηση την 

ενασχόληση με το εξαγωγικό εμπόριο για την ανάπτυξη της επιχείρησης.  

 

1.2.1 ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΚΙΝΗΤΡΑ 

 

1. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

Η δυνατότητα πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αλλοδαπές 

αγορές δίνει στην επιχείρηση την ευκαιρία να αναπτύξει νέες και να βελτιώσει τις 

υπάρχουσες οικονομίες κλίμακας που συνεπάγεται η αύξηση του όγκου της παραγωγής.  

 

2. Η διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων 

Η αποκλειστική εξάρτηση της κερδοφορίας της επιχείρησης από τα 

τεκταινόμενα σε μια αγορά προκαλεί αυξημένους επιχειρηματικούς κινδύνους. Η 

γεωγραφική διαφοροποίηση συνεπώς του χαρτοφυλακίου των χωρών, στις αγορές των 

οποίων διαθέτει τα προϊόντα της η επιχείρηση, μειώνει τους επιχειρηματικούς 

κινδύνους που οφείλονται στις συνθήκες που επικρατούν στην κάθε χώρα και και τους 

οποίους αναλαμβάνει η επιχείρηση. 

 

3. Η στάση της διοίκησης της επιχείρησης προς την ενασχόληση με τις εξαγωγές.  

 Η στάση των ανώτατων διοικητικών στελεχών ως προς τις εξαγωγές παίζει 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για το αν η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει τις εξαγωγές με 

σοβαρότητα  ή αν θα τις θεωρεί ως ενασχόληση χαμηλής προτεραιότητας.  

 

4. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο μάρκετινγκ 

 Η πίστη για την ύπαρξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην άσκηση των 

δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ είναι δυνατό να υποκινήσει την επιχείρηση να 

προσπαθήσει να εξάγει τα προϊόντα της στις διεθνείς αγορές.  

 

5. Η ποιοτική και τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος.   
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 Είναι γεγονός πως η ποιοτική και τεχνολογική ανωτερότητα ενός προϊόντος 

αποτελούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Εάν τα προϊόντα μιας 

επιχείρησης, που ωστόσο διατίθενται μόνο στην εγχώρια αγορά, έχουν να επιδείξουν 

ανώτερα ποιοτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά 

προϊόντα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτό θα γίνει γνωστό πέραν των συνόρων της χώρας 

και η επιχείρηση θα αποκτήσει την ανάλογη φήμη στις αγορές των προϊόντων αυτών.  

  

6. Πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα 

 Σε πολλές περιπτώσεις η παραγωγική δυναμικότητα μιας επιχείρησης είναι 

μεγαλύτερη από την ποσότητα προϊόντος που μπορεί να πουληθεί στην εγχώρια αγορά. 

Η ύπαρξη της πλεονάζουσας αυτής παραγωγικής δυναμικότητας και η ανάγκη για τη 

χρησιμοποίησή της, μπορεί να ωθήσει την επιχείρηση να ασχοληθεί με το εξαγωγικό 

εμπόριο.  

 

7. Εξομάλυνση εποχιακών πωλήσεων 

 Η ζήτηση για κάποια προϊόντα παρουσιάζει μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις. Η 

εξαγωγή αυτών των προϊόντων σε χώρες με διαφορετικά πρότυπα εποχιακών 

διακυμάνσεων στη ζήτηση, μπορεί να διευκολύνει την επιχείρηση να εξομαλύνει το 

βαθμό χρησιμοποίησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων στη διάρκεια του έτους. 

Συνεπώς η ύπαρξη εποχικότητας στη ζήτηση ενός προϊόντος είναι δυνατό να 

λειτουργήσει ως κίνητρο για τις επιχειρήσεις που παράγουν τέτοια προϊόντα για να 

προσπαθήσουν να τα εξάγουν.  

 

1.2.2 ΕΞΩΓΕΝΗ ΚΙΝΗΤΡΑ 

 

1. Το σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον στην τοπική αγορά 

 Η εντατικοποίηση των συνθηκών ανταγωνισμού λόγω του ανοίγματος των 

εθνικών αγορών για αλλοδαπά προϊόντα σε κάποιες αγορές έφερε σε δύσκολη θέση 

πολλές τοπικές επιχειρήσεις που μέχρι τη στιγμή εκείνη επιβίωναν με τη βοήθεια 

προστατευτικών μέτρων που υπήρχαν στη χώρα τους και που κρατούσαν τον ξένο 

ανταγωνισμό έξω από την εθνική αγορά. Η σκλήρυνση του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος στην εγχώρια αγορά λειτουργεί συνεπώς σαν κίνητρο για να αρχίσουν 

κάποιες επιχειρήσεις να ασχολούνται με το εξαγωγικό εμπόριο.  

 

2. Το περιορισμένο μέγεθος και οι δυνατότητες της τοπικής αγοράς 
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 Το μέγεθος της τοπικής αγοράς είναι σχετικά μικρό, συγκρινόμενο με τις 

διεθνείς αγορές. Συνεπώς οι προοπτικές και η δυνατότητα αύξησης των πωλήσεων και 

των κερδών είναι πολύ καλύτερες αν η επιχείρηση θεωρήσει ως πεδίο επιχειρηματικής 

δράσης τις διεθνείς αγορές.  

 

3. Ο κορεσμός της τοπικής αγοράς 

 Οι επιχειρήσεις που δεν ικανοποιούνται από χαμηλούς ρυθμούς αύξησης των 

πωλήσεων και των κερδών, που αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα επικρατήσουν στο 

σχετικά περιορισμένο μέγεθος μιας εγχώριας αγοράς, στρέφουν την προσοχή τους στις 

διεθνείς αγορές και προσπαθούν να βελτιώσουν τους ρυθμούς αυτούς εξάγοντας τα 

προϊόντα τους σε αλλοδαπές αγορές.  

 

4. Η εμφάνιση νέων ευκαιριών σε αλλοδαπές αγορές  

 Κάποιες από τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον 

είναι δυνατό να εξαλείψουν πολλά από τα εμπόδια που μέχρι τη στιγμή εκείνη 

αποθάρρυναν τις επιχειρήσεις να επεκταθούν στις διεθνείς αγορές.  

 

5. Προσέγγιση από νέους ξένους πελάτες 

 Σε πολλές περιπτώσεις μια τοπική επιχείρηση προσεγγίζεται από ξένες 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μάθει για το προϊόν της και ενδιαφέρονται να το 

αγοράσουν. Έτσι η τοπική επιχείρηση αποκτά ένα σημαντικό κίνητρο να εμπλακεί στο 

εξαγωγικό εμπόριο (Χατζηδημητρίου 2003, σελ 159-166). 

Ένας άλλος τύπος διαχωρισμού και κατηγοριοποίησης των κινήτρων των 

επιχειρήσεων για τη δραστηριοποίησή τους στις διεθνείς αγορές, περιγράφεται από 

τους Czinkota and Ronkainen (1995), όπως αυτοί αναφέρονται στους Zekiri and  

Angelova (2011). Στην κατηγοριοποίηση αυτή, τα κίνητρα χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη αφορά «προληπτικά» ή «ενεργητικά» (proactive) κίνητρα, ενώ η 

δεύτερη αφορά κίνητρα «αντίδρασης» (reactive) προκαλούμενα από κάποια άλλα 

στοιχεία. Στα proactive κίνητρα οι Zekiri and Angelova κατατάσσουν: τους στόχους 

κερδών και ανάπτυξης μιας επιχείρησης, κίνητρα που σχετίζονται με τα ανώτερα 

στελέχη της διοίκησης, τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αλλοδαπές αγορές, την 

εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας, και τα φορολογικά οφέλη. Στα reactive 

κίνητρα τοποθετούν τις δυνάμεις ανταγωνισμού και τις ανταγωνιστικές πιέσεις, το 

περιορισμένο μέγεθος και τον κορεσμό των εγχώριων/τοπικών αγορών, την 

πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, την προσέγγιση από νέους ξένους πελάτες, 



 6 

την εξομάλυνση των εποχιακών πωλήσεων, και την εγγύτητα σε ξένους πελάτες σε 

συνδυασμό με τον περιορισμό της «ψυχολογικής» απόστασης μεταξύ τους. 

 Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια περιγραφή των χαρακτηριστικών του διεθνούς 

μάρκετινγκ καθώς και ο εντοπισμός των σημείων στα οποία αυτό διαφέρει από το 

εγχώριο μάρκετινγκ. Το διεθνές μάρκετινγκ δε θα υπήρχε σαν δραστηριότητα αν δεν 

υπήρχαν οι επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους 

πέρα από τα σύνορα της χώρας προέλευσής τους και στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν 

αναφέρονται επίσης τα κίνητρα των επιχειρήσεων για την ενασχόλησή τους με το 

εξαγωγικό εμπόριο και τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα κίνητρα αυτά 

χωρίζονται σε ενδογενή και εξωγενή, όλα πάντως προσανατολίζονται στην αναζήτηση 

μεγαλύτερων κερδών και πιο επιτυχημένης πορείας για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Ο πολιτικός κίνδυνος αναφέρεται στις επιπλοκές που μπορεί να αντιμετωπίσουν 

οι επιχειρήσεις ή οι κυβερνήσεις, σαν αποτέλεσμα αυτού που αναφέρεται ως «πολιτικές 

αποφάσεις», ή διαφορετικά, κάθε πολιτική αλλαγή που αλλάζει- τροποποιεί το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα και την αξία μιας δεδομένης οικονομικής πράξης (action), 

αλλάζοντας έτσι και τις πιθανότητες επίτευξης επιχειρηματικών στόχων (DiPiazza and 

Bremmer 2006). Ο πολιτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μπορεί να 

οριστεί ως ο κίνδυνος στρατηγικών ή οικονομικών απωλειών, ή απωλειών σε 

προσωπικό για μια επιχείρηση, εξαιτίας παραγόντων που δεν έχουν σχέση με την 

αγορά. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι διάφορες μακροοικονομικές και κοινωνικές 

πολιτικές (πχ δημοσιονομική, νομισματική, πολιτικές που αφορούν το εμπόριο και τις 

επενδύσεις, εργασιακή, αναπτυξιακή), ή ακόμη και γεγονότα που σχετίζονται με την 

πολιτική αστάθεια σε μια συγκεκριμένη χώρα (πχ τρομοκρατία, πορείες και 

διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, εμφύλιοι πόλεμοι, εξεγέρσεις) (Kennedy 1988). Τόσο 

επιχειρήσεις, όσο και επενδυτές χαρτοφυλακίου, είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν 

οικονομικές απώλειες ως αποτέλεσμα του πολιτικού κινδύνου.  

 Ένα χαμηλό επίπεδο πολιτικού κινδύνου σε μια συγκεκριμένη χώρα δεν 

ανταποκρίνεται απαραιτήτως σε υψηλό βαθμό πολιτικής ελευθερίας. Κάποιες από τις 

χώρες που εμφανίζουν μεγάλη πολιτική σταθερότητα, είναι και οι πιο απολυταρχικές. 

Μια μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του πολιτικού κινδύνου σε μια χώρα πρέπει να 

συνυπολογίζει τον κίνδυνο ότι ένα πολιτικώς καταπιεστικό περιβάλλον παραμένει 

σταθερό μόνο όσο διατηρείται ο έλεγχος από πάνω προς τα κάτω, και στους πολίτες δεν 

επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο (Bremmer 

2007). Η κατανόηση του πολιτικού κινδύνου προϋποθέτει αφενός  τη θεώρησή του ως 

πιθανότητα και αφετέρου τον αναγνώριση των επιπτώσεών του. Για μια επιχείρηση η 

ύπαρξη πολιτικού κινδύνου σε μια χώρα, έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της 

πιθανότητας τα πολιτικά γεγονότα να περιπλέξουν την επιδίωξη των κερδών της μέσω 

άμεσων επιπτώσεων όπως η φορολογία, αλλά και έμμεσων επιπτώσεων όπως το κόστος 

ευκαιρίας και τα διαφυγόντα κέρδη. Συνεπώς, η ύπαρξη του πολιτικού κινδύνου μπορεί 

να οδηγήσει σε μια τέτοια αναμενόμενη απόδοση για μια επένδυση, ώστε η πιθανότητα 

της εμφάνισης ενός πολιτικού γεγονότος να μειώσει την ελκυστικότητα της 

συγκεκριμένης επένδυσης μειώνοντας τα αναμενόμενα κέρδη της.   
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 Ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός για τον πολιτικό κίνδυνο είναι ο κίνδυνος της 

μη πληρωμής ή μη εξυπηρέτησης πληρωμών για αγαθά και υπηρεσίες, δάνεια, 

χρηματοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και μερισμάτων, ο μη επαναπατρισμός 

των κεφαλαίων, ή και η μη εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων κανονιστικής 

συμμόρφωσης όσον αφορά μη εγχώριες εταιρείες (Deresky 2003, όπως αναφέρεται 

στους Keillor, Hauser and Griffin 2009). Συχνά ο όρος πολιτικός κίνδυνος, 

χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί του όρου πολιτική αστάθεια. Ωστόσο, σε 

περιπτώσεις όπου τα συστατικά του πολιτικού κινδύνου είναι θεσμοθετημένα και 

αντικειμενικώς μετρήσιμα, η πολιτική αστάθεια τείνει να είναι υποκειμενική ή και 

εγγενώς δύσκολο να μετρηθεί. (Hillman, Keim and Schuler 2004 όπως αναφέρονται 

στους Keillor, Hauser and Griffin 2009).  Σύμφωνα με τους Friedman and Kim, είναι 

εννοιολογικά σωστότερο να ισχυριστούμε ότι η πολιτική αβεβαιότητα αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, ενώ ο πολιτικός κίνδυνος είναι ένα φαινόμενο που 

προκύπτει από την αλληλεπίδραση μιας εταιρείας/οργανισμού με το περιβάλλον 

της/του. Χωρίς την ύπαρξη μιας οργανωμένης οντότητας, όπως η επιχείρηση ή ένα 

συγκεκριμένο επιχειρηματικό εγχείρημα, ο (πολιτικός) κίνδυνος δεν είναι δυνατό να 

υπάρξει, ενώ η πολιτική αστάθεια του συστήματος σαν ανεξάρτητος περιβαλλοντικός 

παράγοντας, μπορεί να είναι παρούσα (Friedman and Kim 1988). 

Ο πολιτικός κίνδυνος έχει άμεση σχέση και με άλλες μορφές κινδύνου, όπως για 

παράδειγμα με τον οικονομικό κίνδυνο (Friedman and Kim 1988). Σύμφωνα με τον 

Jodice όπως αναφέρεται στους Friedman and Kim, υπάρχει διάκριση μεταξύ πολιτικού 

κινδύνου και οικονομικού ή κοινωνικού κινδύνου, αλλά από ένα σημείο και μετά η 

διάκρισή τους γίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Ο Overholt (1982) όπως αναφέρεται στους 

Friedman and  Kim (1988) επίσης συνηγορεί υπέρ αυτής της άποψης, και υποστηρίζει 

ότι πολύ λίγα παραδείγματα που συζητώνται στη βιβλιογραφία είναι αμιγώς πολιτικά. 

Οι επιχειρήσεις και το διεθνές μάρκετινγκ, ενδιαφέρονται για τις οικονομικές συνέπειες 

πολιτικών αποφάσεων. Στη βιβλιογραφία επίσης συχνά οι όροι πολιτικός κίνδυνος και 

κίνδυνος της συγκεκριμένης χώρας υποδοχής (country risk), θεωρούνται συνώνυμοι. Ο 

κίνδυνος της χώρας προκαλείται από μια πλειάδα παραγόντων που μπορεί να είναι 

πολιτικοί, οικονομικοί, ή κοινωνικοί, ενώ ο πολιτικός κίνδυνος θεωρείται πως 

προκαλείται από πολιτικές πηγές (Newman and Czechowicz 1983 όπως αναφέρονται 

στους Friedman and  Kim 1988). 

 Οι κυβερνήσεις (τόσο εκλεγμένοι αξιωματούχοι όσο και δημόσιοι υπάλληλοι), 

στρατιωτικές ομάδες, θρησκευτικές ομάδες, πολιτικά κόμματα, ή και άτομα ως 

καθοδηγητές της κοινής γνώμης, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τον πολιτικό 
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κίνδυνο και κατ’ επέκταση, εμμέσως, παράγοντες καθοριστικούς για τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις και το κλίμα για ελεύθερο εμπόριο. Αυτές οι ομάδες ή τα άτομα, μπορούν 

να επηρεάσουν το πολιτικό κλίμα της χώρας ή της αγοράς τους. Οι πράξεις και οι 

απόψεις τους δεν έχουν άμεση σχέση με την αγορά, αλλά οπωσδήποτε την επηρεάζουν 

με το να διαμορφώνουν, να καθοδηγούν ή συχνά και να επιβάλλουν τις συνθήκες που 

επικρατούν σ’ αυτή. Ωστόσο, σαν άμεση συνέπεια των πράξεών τους προκύπτουν μόνο 

γεγονότα πολιτικού κινδύνου (Keillor, Wilkinson and Owens, 2005 όπως αναφέρονται 

στους Keillor, Hauser and Griffin 2009).  Μερικά παραδείγματα τέτοιων γεγονότων 

παρουσιάζονται από τους Friedman and Kim (1988) και είναι τα ακόλουθα: 1) αλλαγή 

στις τιμές των συμβολαίων, 2) κοινωνικές αναταραχές όπως διαδηλώσεις, εξεγέρσεις, 

πορείες, σαμποτάζ, τρομοκρατία, εμφύλιες διαμάχες, 3) υφέρπουσα απαλλοτρίωση, 4) 

ανατίμηση νομίσματος, 5) εγχώριος έλεγχος τιμών, 6) εμπάργκο και μποικοτάζ, 7) 

περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων, 8) πόλεμος εκτός των συνόρων της χώρας, 9) 

περιορισμοί όσον αφορά τις πολιτικές πρόσληψης και απόλυσης, 10) ιδεολογικές 

αλλαγές, 11) Διεθνείς φραγμοί και περιορισμοί στις εξαγωγές, 12) εργασιακές σχέσεις 

και δικαιώματα, 13) υποχρεωτική συμμετοχή τοπικών φορέων στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς, 14) ποσοστώσεις, 15) δασμοί, και άλλα.  

Ανεξαρτήτως της ελκυστικότητας των οικονομικών προοπτικών μιας χώρας, το 

επιχειρείν εκεί μπορεί να αποδειχθεί οικονομική καταστροφή για μια εταιρεία αν η 

τοπική κυβέρνηση επιβάλλει αυστηρά οικονομικά πρόστιμα, ή αν απροσδόκητα 

γεγονότα στην πολιτική σκηνή οδηγήσουν στην απώλεια περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας. Το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ή σχεδιάζει να λειτουργήσει 

μια εταιρεία, οπωσδήποτε έχει σημαντική επίπτωση στις διεθνείς δραστηριότητες 

μάρκετινγκ της εταιρείας αυτής. Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή μιας εταιρείας σε 

ξένες και διεθνείς αγορές, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη παρακολούθησης του 

πολιτικού κλίματος στις χώρες που αυτή δραστηριοποιείται. Αλλαγές στην κυβέρνηση 

συχνά έχουν σαν αποτέλεσμα  αλλαγές στις εφαρμοζόμενες πολιτικές και στη 

συμπεριφορά απέναντι σε ξένες επιχειρήσεις. Έχοντας κατά νου ότι μια ξένη εταιρεία 

λειτουργεί σε μια χώρα υποδοχής υπό την προαίρεση της κυβέρνησης της 

συγκεκριμένης χώρας, η κυβέρνηση αυτή μπορεί είτε να ενθαρρύνει τις δραστηριότητες 

των αλλοδαπών επιχειρήσεων προσφέροντας ευκαιρίες για επενδύσεις και εμπόριο, είτε 

να τις αποθαρρύνει, επιβάλλοντας περιορισμούς όπως οι δασμοί. Μια εταιρεία, η οποία 

είναι συνεχώς ενήμερη για τις διάφορες αλλαγές στη συμπεριφορά των κυβερνήσεων, 

μπορεί να προσαρμόσει αναλόγως τη στρατηγική του μάρκετινγκ που θα εφαρμόσει.  
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 Είναι προφανές ότι οι κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών διαδραματίζουν 

ενεργό ρόλο στο οικονομικό κλίμα των χωρών αυτών. Είναι επίσης γεγονός ότι, σε 

κάποιες χώρες σε μεγαλύτερο και σε κάποιες χώρες σε μικρότερο βαθμό, η κρατική 

ιδιοκτησία κάποιων οικονομικών δραστηριοτήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες, δεν 

αφήνει χώρο για έναν άρτια οργανωμένο ιδιωτικό τομέα, και δεν υποστηρίζει 

ιδιαιτέρως ένα σύστημα ελεύθερης αγοράς. Η κρατική αυτή ιδιοκτησία μπορεί να 

σημαίνει ότι κάποιοι τομείς της αγοράς της χώρας υποδοχής είναι τομείς αποκλειστικής 

κρατικής δραστηριότητας, όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άλλες ξένες επιχειρήσεις, 

ή ότι μια συγκεκριμένη ξένη εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να πουλάει απευθείας σε 

κάποιον συγκεκριμένο κρατικό οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, η επιρροή της ξένης 

εταιρείας στην εγχώρια αγορά είναι πολύ περιορισμένη. Παρομοίως, αν ένας εξαγωγέας 

επιθυμεί να δημιουργήσει μια θυγατρική εταιρεία σε μια χώρα όπου υπάρχει υψηλός 

βαθμός επιρροής του κράτους στην παραγωγή, ο πιθανός επενδυτής θα πρέπει να 

σκεφτεί, ότι οι δραστηριότητες του μάρκετινγκ στη συγκεκριμένη χώρα ενδεχομένως 

να περιοριστούν σημαντικά, και κάποια ελεγχόμενα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ 

όπως η τιμή, η τοποθέτηση και η διανομή, θα είναι οπωσδήποτε λιγότερο ελεγχόμενα.  

 Κύριο μέλημα ενός εξαγωγέα θα πρέπει να είναι η σταθερότητα του πολιτικού 

περιβάλλοντος της χώρας στόχου. Η απώλεια της εμπιστοσύνης εν προκειμένω, θα 

μπορούσε να οδηγήσει μια εταιρεία στο να χρειαστεί να μειώσει τις δραστηριότητές της 

στη συγκεκριμένη αγορά, ή ακόμη και να απομακρυνθεί εντελώς από την αγορά αυτή 

(πχ Κόκα κόλα-Ελλάδα). Μια ένδειξη πολιτικής αστάθειας μπορεί να είναι η συχνή 

αλλαγή καθεστώτος. Παρόλο που μια αλλαγή στην κυβέρνηση δε συνοδεύεται 

απαραιτήτως από βίαιες αντιδράσεις, συχνά σηματοδοτεί και μια αλλαγή απέναντι στις 

επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως στις πολυεθνικές. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να 

επηρεάσει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μάρκετινγκ μιας πολυεθνικής επιχείρησης.  

 Οι πολιτικές και η στάση μιας κυβέρνησης απέναντι στις ξένες επιχειρήσεις 

αντικατοπτρίζουν την πρόθεσή τους να προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο το 

συμφέρον της χώρας υποδοχής, όσον αφορά την οικονομία και άλλους πόρους της. 

Ξένα προϊόντα και επενδύσεις, τα οποία είναι ουσιώδη για την ανάπτυξη της 

οικονομίας συχνά απολαμβάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης από τις κυβερνήσεις, υπό 

μορφή μειωμένης φορολογίας, εξαίρεσης από δασμούς κ.α. Αντιθέτως, προϊόντα τα 

οποία θεωρούνται ανεπιθύμητα από μια κυβέρνηση, ή ως απειλή για αντίστοιχα τοπικά, 

συχνά υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς, πχ ποσοστώσεις. (Πηγή 

http://www.exporthelp.co.za/modules/1_considering_exporting/env_political.html). 

 

http://www.exporthelp.co.za/modules/1_considering_exporting/env_political.html


 11 

2.2 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

 

 Το ιδανικό πολιτικό κλίμα για μια πολυεθνική επιχείρηση είναι αυτό που 

προσφέρει μια σταθερή, φιλική κυβέρνηση. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις δεν είναι 

πάντοτε σταθερές, ούτε πάντοτε φιλικές, αλλά είναι επίσης δυνατό, μια φιλική αρχικώς 

κυβέρνηση, να μην παραμείνει έτσι για πάντα. Δραστικές αλλαγές στη φιλοσοφία μιας 

κυβέρνησης όταν ένα αντίπαλο πολιτικό κόμμα ανέλθει στην εξουσία, πίεση από 

εθνικιστικές και άλλες ομάδες, εξασθενημένες οικονομικές καταστάσεις, προκατάληψη 

απέναντι σε ξένες επενδύσεις ή συγκρούσεις μεταξύ κυβερνήσεων, αποτελούν όλα 

παράγοντες, οι οποίοι είναι δυνατό να επηρεάσουν τη σταθερότητα μιας κυβέρνησης. 

Καθώς οι ξένες επιχειρήσεις κρίνονται με κριτήρια τόσο μεγάλης ποικιλίας, όσο και το 

πλήθος των χωρών στις οποίες αυτές δραστηριοποιούνται, η σταθερότητα και η 

φιλικότητα της κυβέρνησης στην κάθε χώρα, πρέπει να εκτιμάται και να υπολογίζεται, 

αποτελώντας μια συνεχιζόμενη πρακτική.  

Κύριο ζήτημα στον κατάλογο με τους παράγοντες του πολιτικού περιβάλλοντος 

οι οποίοι επηρεάζουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, είναι η σταθερότητα, ή αντίθετα η 

αστάθεια των εφαρμοζόμενων κυβερνητικών πολιτικών. Οι κυβερνήσεις μπορεί να 

αλλάξουν, και είναι πιθανή η εκλογή κάποιου καινούριου κόμματος, αλλά το κύριο 

μέλημα των πολυεθνικών επιχειρήσεων, είναι η διαχρονική συνέχεια των κανόνων και 

των κωδικών συμπεριφοράς, καθώς και η συνέχιση της λειτουργίας ενός κράτους 

δικαίου, ανεξαρτήτως του ποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία. Μια αλλαγή στην 

κυβέρνηση, είτε μετά από εκλογές, είτε μετά από πραξικόπημα, δε συνεπάγεται πάντα 

μια αλλαγή στο επίπεδο του πολιτικού κινδύνου. Στην Ιταλία για παράδειγμα, έχουν 

σχηματιστεί περισσότερες από 50 διαφορετικές κυβερνήσεις από το τέλος του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου και μετά. Η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων εκεί ωστόσο, 

παραμένει ανεπηρέαστη από την κυβερνητική αυτή εναλλαγή. Στην Ινδία αντιθέτως, η 

οποία είχε εξίσου μεγάλη εναλλαγή κυβερνήσεων με την Ιταλία, και οι οποίες 

κυβερνήσεις μάλιστα ήταν ευνοϊκά προσκείμενες σε ξένες επενδύσεις, πολλές 

κυβερνητικές υπηρεσίες παρουσιάζονται εχθρικές απέναντι σε πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. Ακόμη και μετά την εκλογή κομμάτων τα οποία υποστηρίζουν την 

οικονομική μεταρρύθμιση, η γραφειοκρατία και η παλιομοδίτικη νοοτροπία πολλών 

δημοσίων υπαλλήλων δημιουργούν εμπόδια και προβλήματα στη λειτουργία των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων και στις ξένες επενδύσεις.   

 Εφόσον διαφαίνεται προοπτική κέρδους, και εφόσον τους επιτραπεί η 

δραστηριοποίηση σε μια συγκεκριμένη χώρα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να 
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λειτουργήσουν υπό οποιοδήποτε πολιτικό καθεστώς, εφόσον υπάρχει κάποια 

μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα και σταθερότητα. Τα πολιτικά και τα 

κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, αλλάζουν κατά κανόνα και μπορούν να 

εντοπιστούν πέντε κύριες αιτίες αστάθειας στις διεθνείς αγορές. Αυτές είναι: 1) η 

εγγενής αστάθεια κάποιων συγκεκριμένων μορφών διακυβέρνησης, 2) οι δραματικές 

επιπτώσεις στις συνθήκες του εμπορίου που μπορεί να προκληθούν από την εναλλαγή 

των πολιτικών κομμάτων μετά από εκλογές, 3) ο εθνικισμός, 4) η εχθρότητα απέναντι 

σε συγκεκριμένες χώρες, και 5) και οι εμπορικές διαφορές αυτές καθαυτές (Cateora, 

Gilly, Graham 2011, σελ 162-163). 

Θέματα εθνικής κυριαρχίας, διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες, και ο 

εθνικισμός, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που αντικατοπτρίζονται στις αποφάσεις 

και τις πράξεις των κυβερνήσεων και ενισχύουν τους πολιτικούς κινδύνους που έχουν 

να αντιμετωπίσουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τέτοιοι πολιτικοί κίνδυνοι μπορεί να 

είναι η κατάσχεση, ή δήμευση των περιουσιακών στοιχείων μιας πολυεθνικής 

επιχείρησης από μια χώρα, η απαλλοτρίωση, στην οποία ωστόσο η κυβέρνηση 

προσφέρει κάποιου είδους αποζημίωση στη ξένη επιχείρηση, καθώς και η 

κρατικοποίηση, δηλαδή η σταδιακή μεταφορά του ελέγχου των ξένων επενδύσεων στον 

κρατικό έλεγχο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων κυβερνητικών διατάξεων 

που ορίζουν συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

πολυεθνικών, και μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών 

(Cateora, Gilly, Graham 2011, σελ 167). 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια αναφορά σε κάποιους από τους ορισμούς για τον 

πολιτικό κίνδυνο που εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Από την περιγραφή τους 

προκύπτει ότι τα είδη του πολιτικού κινδύνου είναι πολυάριθμα, και τα αίτιά του επίσης 

πολλά. Σαφής γίνεται επίσης και η βαρύτητα που παρουσιάζει ο πολιτικός κίνδυνος σαν 

παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας μιας επιχείρησης στις ξένες αγορές. Η μεγάλη 

σημασία του πολιτικού κινδύνου έγκειται στο ότι επηρεάζει τις αποφάσεις μάρκετινγκ 

και τις εφαρμοζόμενες στρατηγικές του από μια πολυεθνική επιχείρηση, ώστε αυτός να 

ελαχιστοποιηθεί. Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται εκτενέστερα η συσχέτιση αυτή 

μεταξύ του πολιτικού κινδύνου και του διεθνούς μάρκετινγκ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  

                           ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

 Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για μια πολυεθνική επιχείρηση, είναι το 

κατά πόσο θα καταφέρει να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο στις δραστηριότητές του 

μάρκετινγκ που εφαρμόζονται στα πλαίσια του πολιτικού και νομικού περιβάλλοντος 

μιας ξένης χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. Το πιο σημαντικό είδος πολιτικού 

κινδύνου για μια πολυεθνική επιχείρηση στο επίπεδο της θυγατρικής εταιρείας σε μια 

συγκεκριμένη ξένη χώρα, προκύπτει από τη σύγκρουση των στόχων που θέτει μια ξένη 

κυβέρνηση, και των στόχων που θέτει η πολυεθνική επιχείρηση, στα πλαίσια 

λειτουργίας της κάτω από τη σφαίρα της επιρροής της ξένης αυτής κυβέρνησης. Οι 

κυβερνήσεις προσπαθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

πολιτών της χώρας τους. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση απέναντι στα 

συμφέροντα των ιδιοκτητών και των μετόχων τους. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των 

δύο αυτών διαφορετικών μερών (πολίτες και μέτοχοι), δεν συμπίπτουν απαραιτήτως, 

αλλά οπωσδήποτε σε μια ξένη χώρα, η κυβέρνηση είναι αυτή που θέτει τους κανόνες 

του παιχνιδιού. Συνεπώς, οι κυβερνήσεις θέτουν περιορισμούς στις δραστηριότητες των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίοι προκύπτουν σαν αποτέλεσμα της φυσιολογικής 

διοικητικής και νομοθετικής λειτουργίας τους.  

 Συνήθως, οι συγκρούσεις μεταξύ των στόχων μιας πολυεθνικής επιχείρησης και 

της κυβέρνησης της ξένης χώρας στην οποία αυτή δραστηριοποιείται, προκύπτουν σε 

σχέση με θέματα που άπτονται της επίδρασης της πολυεθνικής επιχείρησης στην 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας, της αντιλαμβανόμενης υπονόμευσης της εθνικής της 

κυριαρχίας, του ελέγχου από ξένους παράγοντες σημαντικών τομέων της βιομηχανίας 

της χώρας, της παραχώρησης ή όχι τμήματος του ελέγχου και της ιδιοκτησίας με 

τοπικούς παράγοντες, της επίδρασης της δραστηριοποίησης της πολυεθνικής 

επιχείρησης στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας υποδοχής, της επίδρασης στην ισοτιμία 

του τοπικού νομίσματος, της χρησιμοποίησης τοπικών αντί ξένων στελεχών και 

εργατών, και της εκμετάλλευσης εθνικών πόρων. Οι συγκρούσεις αυτές, συχνά επίσης 

επηρεάζονται από τις απόψεις που επικρατούν στη χώρα υποδοχής σε σχέση με το 

ελεύθερο εμπόριο έναντι του κρατικού σοσιαλισμού, το βαθμό εθνικισμού και 

διεθνισμού της χώρας, καθώς και από τυχόν θρησκευτικές αντιλήψεις που μπορεί να 

καθορίζουν την επιχειρηματική ή οικονομική νοοτροπία στη χώρα υποδοχής.  

 Η καλύτερη προσέγγιση στη διαχείριση των συγκρούσεων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, είναι η πρόβλεψη των πιθανών προβλημάτων και η έγκαιρη 
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διαπραγμάτευση συμφωνιών. Οι διαφορετικές κουλτούρες που υπάρχουν σε διάφορες 

χώρες παρουσιάζουν διαφορετικούς τρόπους τήρησης των συμβολαίων, και ειδικά των 

συμβολαίων που συνάφθηκαν μεταξύ μιας πολυεθνικής επιχείρησης και κάποιας 

προηγούμενης κυβέρνησης. Παρόλαυτά, η εκ των προτέρων διαπραγμάτευση όλων των 

πιθανών σημείων σύγκρουσης, παρέχει μια πιο ικανοποιητική βάση για μια 

επιτυχημένη μελλοντική πορεία, παρά η παράβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης 

διαφορών στο μέλλον. Η εκ των προτέρων διαπραγμάτευση συχνά περιλαμβάνει τη 

διαπραγμάτευση συμφωνιών επενδύσεων, την αγορά ασφαλιστηρίων συμβολαίων για 

τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις, διαφόρων τύπων εγγυήσεις, καθώς και το 

σχεδιασμό στρατηγικών οι οποίες θα μειώσουν τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, μετά την 

οριστική λήψη της απόφασης πραγματοποίησης της επένδυσης.  

 

3.1 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 Μια συμφωνία για την πραγματοποίηση μιας άμεσης ξένης επένδυση από μια 

πολυεθνική επιχείρηση σε μια ξένη χώρα, περιλαμβάνει συγκεκριμένα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις τόσο για την πολυεθνική επιχείρηση όσο και για την κυβέρνηση της 

χώρας αυτής. Η παρουσία και η δραστηριοποίηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε 

μια χώρα, είναι συχνά κάτι το επιθυμητό από τις κυβερνήσεις χωρών οι οποίες ζητούν 

την προσέλκυση επενδύσεων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Και τα δύο 

εμπλεκόμενα μέρη όμως έχουν εναλλακτικές επιλογές, οπότε διαπραγμάτευση είναι 

απαραίτητη και αναπόφευκτη.  

 Μια συμφωνία για την πραγματοποίηση μιας ξένης επένδυσης σε μια χώρα, 

πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εφαρμοζόμενες πολιτικές σε διοικητικά και 

οικονομικά θέματα. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Η βάση στην οποία θα είναι δυνατή η ροή κεφαλαίων, είτε πρόκειται για 

μερίσματα, δικαιώματα (royalties), αποπληρωμές δανείων, κλπ. 

 Το δικαίωμα της εξαγωγής προϊόντων σε αγορές τρίτων χωρών. 

 Η υποχρέωση της χρηματοδότησης κοινωνικών και οικονομικών έργων, όπως 

για παράδειγμα σχολείων και νοσοκομείων. 

 Η εφαρμοζόμενη φορολόγηση. 

 Η πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά της χώρας υποδοχής, ειδικά σε περιπτώσεις 

μακροπρόθεσμου δανεισμού. 
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 Η δυνατότητα της ολοκληρωτικής ιδιοκτησίας των πραγματοποιούμενων 

επενδύσεων από τις ξένες επιχειρήσεις, σε αντίθεση με την επιβολή της 

συμμετοχής και τοπικών παραγόντων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

 Προϋποθέσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τη χρησιμοποίηση τοπικών πρώτων 

υλών. 

 Η άδεια της χρήσης εκπατρισμένου διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. 

 Πρόβλεψη για τον αρμόδιο φορέα επίλυσης τυχόν διαφορών που ενδέχεται να 

προκύψουν.  

 

3.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ  

      ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

 Παρόλο που μια συμφωνία για την πραγματοποίηση μιας ξένης επένδυσης 

δημιουργεί υποχρεώσεις τόσο για την πολυεθνική επιχείρηση, όσο και για την 

κυβέρνηση της χώρας υποδοχής, οι συνθήκες αλλάζουν, και οι συμφωνίες συχνά 

αναθεωρούνται στα πλαίσια των αλλαγών αυτών. Οι αλλαγές είναι δυνατό να αφορούν 

οικονομικές συνθήκες, ή να προκύπτουν σαν αποτέλεσμα πολιτικών γεγονότων. Μια 

επιχείρηση η οποία εμμένει στην νομική ερμηνεία της αρχικής συμφωνίας που 

συνάφθηκε, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με το γεγονός ότι η κυβέρνηση της χώρας 

υποδοχής θα ασκήσει πρώτα πίεση σε περιοχές και ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται 

από τη συμφωνία αυτή, και έπειτα θα προσπαθήσει να παρερμηνεύσει προς όφελός της 

τη συμφωνία αυτή, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στην πολιτική πραγματικότητα 

της χώρας αυτής. Οι περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις, για την καλύτερη 

διασφάλιση των συμφερόντων τους, ακολουθούν μια πολιτική προσαρμογής στην 

αλλαγή των προτεραιοτήτων της χώρας υποδοχής, όποτε αυτό βέβαια είναι δυνατό.  

Η ουσία μιας τέτοιας προσαρμογής είναι η πρόβλεψη των προτεραιοτήτων της 

χώρας υποδοχής, και η προσπάθεια να καταστούν οι δραστηριότητες της επιχείρησης 

πηγή συνεχούς και διαχρονικής αξίας για τη χώρα αυτή. Μια τέτοια προσέγγιση 

λαμβάνει ως δεδομένο ότι η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής λειτουργεί λογικά και με 

δεδομένο το συμφέρον της χώρας, και βασίζεται στην αντίληψη ότι η επιχείρηση θα 

πρέπει να είναι αυτή που θα πάρει την πρωτοβουλία να δράσει προς την κατεύθυνση 

της μείωσης των συγκρούσεων. Η μελλοντική διαπραγματευτική δύναμη της 

επιχείρησης μπορεί να ενισχυθεί με προσεκτική εξέταση και μελέτη των 

εφαρμοζόμενων πολιτικών μάρκετινγκ, παραγωγής, εφοδιασμού, χρηματοδότησης, και 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Ακολούθως αναφέρονται συγκεκριμένες πολιτικές 
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που μπορεί να εφαρμόσει μια πολυεθνική επιχείρηση ώστε να μετριάσει τους 

πολιτικούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε μια ξένη χώρα.  

 

1. Προμήθεια πρώτων υλών από τοπικούς προμηθευτές.  

 Οι κυβερνήσεις της χώρας υποδοχής είναι δυνατό να απαιτούν από τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, αυτές να προμηθεύονται πρώτες ύλες και διάφορα συστατικά 

από τοπικούς προμηθευτές, ώστε να μεγιστοποιείται το κέρδος για τη χώρα, και να 

αυξάνεται η απασχόληση των τοπικών επιχειρήσεων. Από την άποψη της ξένης 

πολυεθνικής επιχείρησης η οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί στους στόχους που 

τίθενται από την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής, η προμήθεια πρώτων υλών από 

τοπικούς προμηθευτές μειώνει μεν τον πολιτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, 

αυξάνοντας εν τούτοις τον κίνδυνο σε άλλα θέματα. Οι τοπικές απεργίες ή άλλου 

είδους ταραχές είναι δυνατό να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, και 

θέματα όπως ο έλεγχος ποιότητας, οι υψηλή τιμολόγηση των τοπικών πρώτων υλών 

λόγω έλλειψης οικονομιών κλίμακας, και αναξιόπιστα προγράμματα παράδοσης των 

συμφωνηθέντων αποκτούν μεγάλη σημασία. Φαίνεται δηλαδή, ότι συχνά, προκειμένου 

μια πολυεθνική επιχείρηση να μειώσει τον πολιτικό κίνδυνο, πρέπει να αναλάβει να 

αντιμετωπίσει μεγαλύτερο κίνδυνο κάποιου άλλου είδους, για παράδειγμα οικονομικό.  

 

2. Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης. 

 Η επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης της παραγωγής μιας επιχείρησης, 

γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος. Η φυσική τοποθεσία διαφόρων 

σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας είναι δυνατό να γίνει με βάση την ύπαρξη 

πρώτων υλών, ή με βάση την γεωγραφική θέση της αγοράς στόχου. Η εξόρυξη του 

πετρελαίου για παράδειγμα, γίνεται σε περιοχές όπου υπάρχουν φυσικά αποθέματα, 

όπως γύρω από τον Περσικό κόλπο, στη Ρωσσία, την Ινδονησία και τη Βενεζουέλα, και 

δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή για το που αλλού θα λάβει χώρα το συγκεκριμένο 

στάδιο παραγωγής. Η διύλισή του από την άλλη, δεν παρουσιάζει περιορισμούς, ως 

προς το που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Ένα διυλιστήριο μπορεί να μεταφερθεί σε 

μια άλλη τοποθεσία, ή ακόμη και σε μια άλλη χώρα. Όποτε είναι δυνατό, οι εταιρείες 

πετρελαίου εγκαθιστούν τα διυλιστήριά τους σε πολιτικώς ασφαλείς χώρες, όπως η 

δυτική Ευρώπη, ή μικρά νησιά όπως η Σιγκαπούρη, παρόλο που τα απαιτούμενα κόστη 

μπορεί να ήταν μικρότερα αν επέλεγαν να τοποθετήσουν τα διυλιστήρια πιο κοντά στα 

σημεία εξόρυξης του πετρελαίου. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται πως οι εταιρείες αυτές 

προτιμούν να εξασφαλίσουν μειωμένο πολιτικό κίνδυνο, με αντάλλαγμα υψηλότερα 

κόστη μεταφοράς του προϊόντος και υψηλότερα κόστη διύλισης.   
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3. Έλεγχος μεταφοράς. 

 Ο έλεγχος της μεταφοράς αποτελεί ένα σημαντικό μέσο μείωσης του πολιτικού 

κινδύνου. Οι αγωγοί πετρελαίου που διασχίζουν εθνικά σύνορα, τα πετρελαιοφόρα, τα 

φορτηγά μεταφοράς μεταλλευμάτων, και οι σιδηρόδρομοι, κατά καιρούς έχουν ελεγχθεί 

με τέτοιον τρόπο, ώστε να επηρεάζεται η διαπραγματευτική δύναμη των εταιρειών 

αλλά και των κυβερνήσεων.  

 

4. Έλεγχος της τεχνολογίας. 

 Ο έλεγχος διαφόρων πατεντών και διαδικασιών είναι ένας άλλος τρόπος 

μείωσης του πολιτικού κινδύνου. Εάν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργήσει 

σωστά μια παραγωγική εγκατάσταση, γιατί δε διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό 

προσωπικό που να κατέχει την τεχνογνωσία για να το κάνει, ή δεν είναι σε θέση να 

παρακολουθήσει τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα της τεχνολογίας, η ανάκληση ή 

ακύρωση των συμφωνιών επενδύσεων δεν παρουσιάζεται πιθανή.  

 

5. Έλεγχος των αγορών.  

 Ο έλεγχος των αγορών είναι μια κοινή στρατηγική που χρησιμοποιείται για να 

ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση μιας επιχείρησης. Όσο αποτελεσματικό και να 

ήταν το καρτέλ του OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), στην 

αύξηση της τιμής που λάμβαναν οι χώρες μέλη του για το αδιύλιστο πετρέλαιο τη 

δεκαετία του 1970, όλη η διαδικασία του μάρκετινγκ ελέγχονταν από τις πολυεθνικές 

εταιρείες πετρελαίου. Η ανάγκη που είχαν οι χώρες μέλη του OPEC τις εταιρείες 

πετρελαίου, μείωσε κατά πολύ το βαθμό στον οποίο αυτές μπορούσαν να υπαγορεύουν 

τους όρους συνεργασίας.  

 Ο έλεγχος των ξένων αγορών για κατασκευασμένα αγαθά, αποτελεί επίσης ένα 

μοχλό πίεσης στις συναλλαγές μεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των 

κυβερνήσεων. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα προτιμούσαν να εξυπηρετούν τις 

παγκόσμιες αγορές από χώρες της δικής τους προτίμησης, βασίζοντας τις αποφάσεις 

τους σε παράγοντες σχετικούς με τα κόστη παραγωγής, τα κόστη μεταφοράς, τα 

εμπόδια που προκύπτουν από δασμολογικές κλάσεις, την έκθεση στον πολιτικό 

κίνδυνο, και τον ανταγωνισμό. Το πρότυπο πωλήσεων που μεγιστοποιεί τα 

μακροπρόθεσμα κέρδη από την πλευρά της πολυεθνικής επιχείρησης συνήθως δε 

μεγιστοποιεί τις εξαγωγές, ή την προστιθέμενη αξία από την πλευρά της χώρας. 

Υπάρχει η άποψη, ότι αν οι παραγωγικές εγκαταστάσεις ήταν ιδιοκτησία μόνο τοπικών 

παραγόντων και όχι τμήμα ενός παγκόσμιου ολοκληρωμένου συστήματος, θα 

εξάγονταν περισσότερα αγαθά, από τη χώρα υποδοχής. Η αντίθετη άποψη είναι, ότι οι 
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αμιγώς τοπικές επιχειρήσεις ίσως να μην κατάφερναν ποτέ να αποκτήσουν μερίδιο μιας 

ξένης αγοράς, καθώς δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας στη 

διαδικασία παραγωγής, και δε διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία μιας στρατηγικής 

μάρκετινγκ που θα τους επιτρέψει την εξάπλωση πέρα από τα σύνορα της χώρας τους.  

 

6. Έλεγχος ονόματος μάρκας και εμπορικού σήματος.  

 Ο έλεγχος του ονόματος της μάρκας ή του εμπορικού σήματος, είναι δυνατό να 

έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τον έλεγχο της τεχνολογίας. Ο έλεγχος αυτός 

προσφέρει στην πολυεθνική επιχείρηση το μονοπώλιο σε κάτι που μπορεί να έχει 

ουσιαστική αξία και να αντιπροσωπεύει ακόμη μεγαλύτερη αξία στα μάτια του τελικού 

καταναλωτή. Η δυνατότητα να ωφελούνται από το μάρκετινγκ ενός παγκοσμίου φήμης 

ονόματος μάρκας, είναι πολύτιμη για τις τοπικές επιχειρήσεις, και συνεπώς 

αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στη διατήρηση του πλεονεκτήματος σε 

μια διαπραγμάτευση.  

 

7. Περιορισμένα ίδια κεφάλαια. 

 Οι ξένες θυγατρικές εταιρείες μπορεί να αντλούν τη ρευστότητά τους από 

περιορισμένα ίδια κεφάλαια και ένα μεγάλο μερίδιο τοπικού δανεισμού. Αν ο 

δανεισμός αυτός προέρχεται από τοπικές τράπεζες, τότε αποφάσεις της κυβέρνησης της 

χώρας υποδοχής, οι οποίες διακινδυνεύουν την οικονομική βιωσιμότητα της ξένης 

εταιρείας, αποδυναμώνουν ως συνέπεια και τους τοπικούς πιστωτές.  

 

8. Διασπορά πηγών προέλευσης δανεισμού. 

 Εάν μια πολυεθνική επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή της 

από ξένες πηγές δανεισμού, είναι πιθανό να δανειστεί από τράπεζες σε διάφορες χώρες, 

και όχι μόνο από τράπεζες της χώρας προέλευσής της. Αν για παράδειγμα έχει 

χρηματοδοτηθεί από τράπεζες στο Τόκιο, στη Φρανκφούρτη, και στη Νέα Υόρκη, οι 

κυβερνήσεις μιας πληθώρας ξένων χωρών θα έχουν έννομο συμφέρον να διατηρούν τη 

δανειζόμενη πολυεθνική επιχείρηση οικονομικά ισχυρή. Μια σύγκρουση μεταξύ των 

χωρών προέλευσης και υποδοχής μιας πολυεθνικής επιχείρησης, είναι λιγότερο πιθανό 

να οδηγήσει σε εχθρική αντιμετώπιση της πολυεθνικής από τη χώρα υποδοχής, αν 

φυσικά η επιχείρηση αυτή έχει οικονομικές υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να καλύψει 

προς τη χώρα αυτή.  
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3.3 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

 Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις σε 

διάφορες χώρες, και προβλέπεται ότι θα συμβούν και ακόμη περισσότερες στο μέλλον. 

Ιδιαιτέρως εκτεθειμένες στην τρομοκρατία είναι και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις με τις 

θυγατρικές και τους υπαλλήλους τους. Οι ξένες θυγατρικές αντιμετωπίζουν αυξημένο 

πολιτικό κίνδυνο από γεγονότα όπως πόλεμοι, τρομοκρατία και εθνικές διαμάχες, 

καθώς αποτελούν σύμβολα που αντιπροσωπεύουν τις χώρες προέλευσής τους. Καμιά 

πολυεθνική επιχείρηση δε διαθέτει τα εργαλεία εκείνα που χρειάζονται για να 

αντιμετωπίσει την τρομοκρατία. Συνεπώς, πρέπει να βασιστούν στις κυβερνήσεις των 

διαφόρων χωρών για την προστασία τους. Σε αντάλλαγμα, οι κυβερνήσεις προσδοκούν 

υποστήριξη διαφόρων μορφών από τις πολυεθνικές ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν 

την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, και να υιοθετήσουν μια προληπτικά μέτρα για τον 

περιορισμό της.  

 

3.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

 Σχεδόν κάθε χρόνο, σε κάποια χώρα στην οποία δραστηριοποιείται κάποια 

πολυεθνική επιχείρηση, παρουσιάζεται κάποια μορφή εθνικών ταραχών, τρομοκρατία, 

ακόμη και πόλεμος με κάποια άλλη χώρα. Φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως σύμβολα καταπίεσης καθώς 

αντιπροσωπεύουν τη χώρα προέλευσής τους, ειδικά αν η χώρα αυτή είναι οι ΗΠΑ. Οι 

πολυεθνικές, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν μπορούν να επιλύσουν αυτού του 

είδους τις αναταραχές. Αντί γι’ αυτό, χρειάζεται να εφαρμόσουν κάποιους αμυντικούς 

μηχανισμούς ώστε να περιορίσουν τις ζημίες. Ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης και 

διαχείρισης κρίσεων αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, τόσο στο επίπεδο των θυγατρικών τους, όσο και στο επίπεδο των 

μητρικών εταιρειών. Ο σχεδιασμός αντιμετώπισης κρίσεων σημαίνει την εκπαίδευση 

των διοικητικών στελεχών και του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού πάνω στον τρόπο 

αντίδρασής τους σε διάφορα πιθανά σενάρια εμφάνισης βίαιων γεγονότων. Η 

εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει το πώς οι διάφορες μονάδες των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων θα διατηρούν την επικοινωνία μεταξύ τους, πώς θα μπορούν να  

προστατέψουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, πώς να διαφύγουν από τη 

χώρα αν αυτό κριθεί απαραίτητο, και πώς θα προστατέψουν τους εαυτούς τους 

διατηρώντας ένα σεμνό και όχι προκλητικό προφίλ στις χώρες δραστηριοποίησής τους.  
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3.5 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

 

 Η ανάγκη να αυξηθεί η αποδοτικότητα στην παραγωγή έχει οδηγήσει πολλές 

πολυεθνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν συστήματα JIT (Just In Time) για τη 

διαχείριση των αποθεμάτων τους. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν δώσει μεγάλη 

σημασία στην ταχύτητα με την οποία κινούνται τα αποθέματα μέσα από την 

παραγωγική διαδικασία. Με την εφαρμογή των συστημάτων JIT, κατά την οποία το 

απόθεμα φτάνει ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται και όχι νωρίτερα, έχουν καταφέρει 

να αυξήσουν τα κέρδη τους και τις χρηματορροές τους, ελαττώνοντας τα κεφάλαια που 

δεσμεύονταν κατά την παραγωγική διαδικασία. Η διαδικασίες αυτές οδήγησαν στη 

δημιουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων, οι οποίες ωστόσο υπόκεινται και είναι 

ευάλωτες σε μεγάλο βαθμό στον πολιτικό κίνδυνο στις περιπτώσεις που επεκτείνονται 

πέρα από τα εθνικά σύνορα διαφόρων χωρών.  

 Μερικά παραδείγματα του βαθμού στον οποίο οι εφοδιαστικές αλυσίδες των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι ευάλωτες στον πολιτικό κίνδυνο, αποτελούν οι 

περιπτώσεις της Dell Computers, Ford Motor Company και της Apple, κατά το χρονικό 

διάστημα που ακολούθησε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου στους 

δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Ένα άμεσο αποτέλεσμα ήταν η διακοπή όλων των 

αερομεταφορών στις ΗΠΑ. Ομοίως κλειστά παρέμειναν και τα χερσαία και θαλάσσια 

σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό και τον Καναδά, και δεν ξαναάνοιξαν παρά μόνο μετά 

από αρκετές ημέρες και σε ορισμένες μόνο περιοχές. Η Ford Motor Company 

αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγική της δραστηριότητα σε 5 από τα 

εργοστάσιά της, καθώς παρουσίασε ελλείψεις σε σημαντικά εξαρτήματα που ήταν 

απαραίτητα για την Παρασκευή και τα προμηθεύονταν από τον Καναδά, με τον οποίο 

είχε διακοπεί η επικοινωνία. Η Dell Computer, η οποία διαθέτει ένα από τα πιο 

αναγνωρισμένα, επιτυχημένα και αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας παγκοσμίως, εξαρτάται από εξαρτήματα υπολογιστών και από προμηθευτές 

και κατασκευαστές που βρίσκονται στο Μεξικό και στον Καναδά για να εκπληρώσει τις 

καθημερινές της ανάγκες συναρμολόγησης και πωλήσεων. Με το κλείσιμο των 

συνόρων και τη διακοπή όλων των αερομεταφορών η εταιρεία σχεδόν σταμάτησε 

ολοσχερώς την παραγωγή της λόγω της εξάρτησης της εφοδιαστικής της αλυσίδας στην 

ικανότητά της να αντιμετωπίζει όλους τους προμηθευτές της από άλλες χώρες σαν να 

ήταν όλοι τμήμα μιας συνεχόμενης πολιτικής μονάδας.  

 Σαν αποτέλεσμα των μαθημάτων που πήραν από τις προηγούμενες περιπτώσεις, 

οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πλέον αξιολογούν το βαθμό έκθεσης της εφοδιαστικής τους 



 21 

αλυσίδας σε διασυνοριακά πολιτικά γεγονότα. Παρά τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις 

αυτές δεν είναι διατεθειμένες να εγκαταλείψουν τα συστήματα JIT. Εκτιμάται ότι οι 

αμερικανικές επιχειρήσεις γλιτώνουν περισσότερο από ένα δις δολάρια το χρόνο 

εφαρμόζοντας αυτά τα συστήματα. Το σημαντικό αυτό όφελος συγκρίνεται με τους 

πολιτικούς κινδύνους που συνδέονται με τις μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου ενδεχόμενες 

διακοπές των εφοδιαστικών αλυσίδων.  

 Προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες δυσάρεστες και κοστοβόρες 

διαδικασίες στο μέλλον, οι κατασκευαστές, οι εταιρείες λιανικής πώλησης και οι 

προμηθευτές εφαρμόζουν μια ποικιλία τακτικών, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. 

 

Διαχείριση αποθεμάτων.  

Οι κατασκευαστές και οι εταιρείες συναρμολόγησης, σκέφτονται να τηρούν 

«ρυθμιστικό» απόθεμα, προκειμένου να είναι σε θέση να αντισταθμίσουν ενδεχόμενες 

διακοπές στη ροή των προμηθειών και των γραμμών παραγωγής. Οι επιχειρήσεις 

λιανικής από την άλλη, θα έπρεπε να αναλογιστούν το συγχρονισμό και τη συχνότητα 

της αναπλήρωσης των δικών τους αποθεμάτων. Αντί να διατηρούν υπερβολικό 

απόθεμα, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στα πιο σημαντικά στοιχεία του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας, και στα συστατικά εκείνα τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο από διεθνείς 

πηγές.   

 

Προμήθεια 

 Οι κατασκευαστές πλέον είναι πιο επιλεκτικοί σχετικά με την προέλευση 

σημαντικών συστατικών μερών των προϊόντων τους. Παρόλο που οι στρατηγικές 

προμήθειας πρώτων υλών ποικίλουν ανάλογα με την τοποθεσία, οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να συνεργάζονται στενά με υφιστάμενους προμηθευτές, ώστε να 

ελαχιστοποιήσουν τη διασυνοριακή τους έκθεση και να μειώσουν τα ενδεχόμενα κόστη 

από πιθανό κλείσιμο συνόρων (Πηγή http://www.aw-

bc.com/scp/0321280318/assets/downloads/ch17.pdf).  

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η συσχέτιση του πολιτικού κινδύνου με τις 

διάφορες στρατηγικές μάρκετινγκ που εφαρμόζονται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά οι διάφορες τακτικές και στρατηγικές που έχουν στη 

διάθεσή τους οι πολυεθνικές επιχειρήσεις για να διαχειριστούν τον πολιτικό κίνδυνο. 

Γίνεται μια διάκριση των στρατηγικών αυτών και με μια χρονική βάση, και έτσι αυτές 

χωρίζονται σε τρεις χρονικά φάσεις. Τη φάση πριν τη λήψη απόφασης για την 

πραγματοποίηση της επένδυσης, τη φάση λειτουργίας της επιχείρησης μετά την 

πραγματοποίηση της επένδυσης, και τη φάση που ακολουθεί αν τελικά πραγματωθεί η 

http://www.aw-bc.com/scp/0321280318/assets/downloads/ch17.pdf
http://www.aw-bc.com/scp/0321280318/assets/downloads/ch17.pdf
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απειλή από τον πολιτικό κίνδυνο, που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως φάση 

διαχείρισης ζημιών. Σημαντική αναφορά γίνεται επίσης στην επίδραση του πολιτικού 

κινδύνου στη διάρθρωση και λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, κάτι που αποτελεί σημαντική και καίρια απόφαση μάρκετινγκ για την 

επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ  

                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 Η ποικιλία των ορισμών που υπάρχουν για τον πολιτικό κίνδυνο καθώς και η 

ποικιλία των κατηγοριοποιήσεων των κινδύνων αυτών, δημιουργεί μεγάλη δυσκολία 

στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος για τη μέτρηση και την ανάλυσή του 

(Friedman and Kim 1988). Στην προσπάθεια υπολογισμού, εκτίμησης και πρόβλεψης 

του πολιτικού κινδύνου, οι αναλυτές έχουν χρησιμοποιήσει διάφορα μοντέλα. Στα 

μοντέλα αυτά, ο καθορισμός της εξαρτημένης μεταβλητής για τον υπολογισμό του 

πολιτικού κινδύνου κινείται σε πολύ ευρύ φάσμα. Σύμφωνα με τον Lax (1983) όπως 

αναφέρεται στους Friedman and Kim (1988), η μεταβλητή αυτή μπορεί να σχετίζεται 

περισσότερο και να προκύπτει από έναν συγκεκριμένο κλάδο βιομηχανίας, μια 

συγκεκριμένη εταιρεία, ή ακόμα και με ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο. 

Σύμφωνα με διαφορετικές μελέτες των Kobrin (1982), Lax (1983), Simon (1982), όπως 

αυτές αναφέρονται στους Friedman and Kim (1988), οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην 

προσπάθεια υπολογισμού του πολιτικού κινδύνου, μπορούν να καταταχθούν σε μια από 

τις ακόλουθες πέντε κατηγορίες: α) αμιγώς ποσοτικές, μη δομημένες μέθοδοι, β) τη 

συσσωμάτωση/ συγκέντρωση γνωμοδοτήσεων ειδικών, γ) τις προσεγγίσεις που 

βασίζονται σε και αναλύουν υποθετικά σενάρια, δ) προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν 

δέντρα αποφάσεων, και ε) δείκτες αξιολόγησης που παράγονται από εξειδικευμένες 

στατιστικές τεχνικές. 

 

4.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

 

 Ο υπολογισμός του πολιτικού κινδύνου είναι μια από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μια πολυεθνική επιχείρηση στη διαδικασία 

λήψης απόφασης για πραγματοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων σε μια συγκεκριμένη 

χώρα (Bekaert, Harvey, Lundblad and  Siegel 2012). Ένας φορέας που αναλαμβάνει να 

εκτιμήσει και να συντάξει αναφορές σχετικά με το επίπεδο του κινδύνου σε διάφορες 

χώρες, είναι και το International Country Risk Guide (ICRG). Το ICRG εκδίδει σε 

μηνιαία βάση από το 1980 και μετά, εκτιμήσεις και αξιολογήσεις για τον πολιτικό, 

οικονομικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο περισσότερων από 140 χωρών, οι οποίες 

διαδραματίζουν, ή προβλέπεται πως θα διαδραματίσουν, σημαντικό ρόλο στην 

παγκόσμια οικονομία. Οι αξιολογήσεις που εκδίδει το ICRG συμπεριλαμβάνουν 22 

μεταβλητές που κατηγοριοποιούνται στις τρεις κατηγορίες κινδύνου που ήδη 
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αναφέραμε παραπάνω. Για κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές παράγεται ένας 

ξεχωριστός δείκτης. Χαρακτηριστικό της δυσκολίας υπολογισμού του πολιτικού 

κινδύνου, και της πληθώρας των παραγόντων που τον επηρεάζουν, είναι το γεγονός ότι 

από τις 22 μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τις αξιολογήσεις, οι 12 αφορούν τον 

πολιτικό κίνδυνο, ενώ ο οικονομικός και χρηματοοικονομικός κίνδυνος υπολογίζονται 

βάσει 5 μεταβλητών ο καθένας αντιστοίχως. Σε κάθε μια μεταβλητή αντιστοιχίζεται μια 

μέγιστη αριθμητική αξία (βαθμοί κινδύνου). Μεγαλύτερος αριθμός βαθμών 

ανταποκρίνεται σε χαμηλότερο πιθανό κίνδυνο, ενώ η μικρότερη δυνατή βαθμολογία 

που είναι το μηδέν, ανταποκρίνεται στον υψηλότερο πιθανό κίνδυνο. Η μεγαλύτερη 

βαθμολογία σε κάθε μια από τις διάφορες μεταβλητές είναι συγκεκριμένη, και ορισμένη 

από το σύστημα, και εξαρτάται από τη σημασία και τη βαρύτητα που έχει η 

συγκεκριμένη μεταβλητή για το συνολικό κίνδυνο μιας συγκεκριμένης χώρας.  

 Ο στόχος της εκτίμησης του πολιτικού κινδύνου είναι να προσφέρει έναν τρόπο 

υπολογισμού της πολιτικής σταθερότητας των χωρών που μελετώνται, σε μια 

συγκρίσιμη βάση. Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια, τόσο μεταξύ των μελετώμενων 

χωρών όσο και διαχρονικά, η βαθμοί κινδύνου αποδίδονται στις διάφορες εξεταζόμενες 

μεταβλητές στη βάση μιας σειράς προκαθορισμένων ερωτήσεων για κάθε μια από 

αυτές.  

 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι εξεταζόμενες μεταβλητές για τον 

υπολογισμό του πολιτικού κινδύνου και οι μέγιστες δυνατές βαθμολογίες που είναι 

δυνατό να τους αποδοθούν. 

  

 

 

Πίνακας 1  

Μεταβλητές Πολιτικού Κινδύνου 

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

A 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
12 

B 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
12 

C ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 12 

D 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 
12 
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Πίνακας 1  

Μεταβλητές Πολιτικού Κινδύνου 

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

E 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 
12 

F ΔΙΑΦΘΟΡΑ 6 

G 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
6 

H ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ 6 

I ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 6 

J ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ 6 

K 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ 
6 

L 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 
4 

Total  100 

 

(Πηγή http://www.prsgroup.com/ICRG_methodology.aspx). 

 

1. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Στην εκτίμηση της σταθερότητας της κυβέρνησης υπολογίζεται τόσο η 

ικανότητά της να εκτελεί και να διεκπεραιώνει με επιτυχία τα εξαγγελθέντα 

προγράμματά της, όσο και η ικανότητά της να παραμένει στην εξουσία. Οι βαθμοί 

κινδύνου που ανατίθενται στη μεταβλητή αυτή αποτελούν το άθροισμα της 

βαθμολογίας τριών παραγόντων που τη διαμορφώνουν. Οι τρεις αυτοί καθοριστικοί 

παράγοντες είναι: η ενότητα της κυβέρνησης, η νομοθετική της δύναμη, και η λαϊκή 

υποστήριξη που αυτή απολαμβάνει.  

 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 Η μεταβλητή αυτή περιγράφει τις κοινωνικοοικονομικές πιέσεις που επικρατούν 

στην κοινωνία της εξεταζόμενης χώρας και που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις 

δράσεις της κυβέρνησης, ή θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν κοινωνική δυσαρέσκεια 

και αναταραχή. Τους βαθμούς κινδύνου που αθροίζονται και αποτελούν την τελική 

βαθμολογία για τη μεταβλητή αυτή, καθορίζουν οι βαθμολογίες τριών παραγόντων. Οι 

http://www.prsgroup.com/ICRG_methodology.aspx
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παράγοντες αυτοί είναι, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα, η εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών και το επίπεδο της φτώχειας.  

 

3. ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Εδώ υπολογίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο που 

αντιμετωπίζουν οι διάφορες ξένες επενδύσεις, και οι οποίοι δεν καλύπτονται από 

άλλους πολιτικούς, κοινωνικούς ή χρηματοοικονομικούς παράγοντες. Τα συγκεκριμένα 

στοιχεία που εξετάζονται αφορούν τρεις παραμέτρους. Αυτές είναι η βιωσιμότητα των 

διαφόρων συμβολαίων σε συνδυασμό με την απαλλοτρίωση, η ευκολία 

επαναπατρισμού των κερδών για μια πολυεθνική, και οι καθυστερήσεις που μπορεί να 

παρουσιαστούν στις διάφορες πληρωμές.  

 

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

 Η μεταβλητή αυτή περιγράφει το επίπεδο της πολιτικής βίας στη χώρα που 

εξετάζεται, και την πραγματική ή ενδεχόμενη επίδρασή της στη διακυβέρνησή της. Η 

υψηλότερη βαθμολογία (μικρότερο επίπεδο κινδύνου) αποδίδεται σε μια χώρα όπου δεν 

εμφανίζεται ένοπλη εναντίωση ή πολιτική αντιπολίτευση στις επιλογές της κυβέρνησης, 

και όπου η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται σε αυθαίρετη βία, έμμεση ή άμεση, κατά 

των πολιτών της. Η χαμηλότερη βαθμολογία (μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου) αποδίδεται 

σε μια χώρα η οποία εμπλέκεται σε συνεχιζόμενο εμφύλιο πόλεμο. Οι τρεις 

καθοριστικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική βαθμολογία της μεταβλητής 

αυτής είναι ο εμφύλιος πόλεμος σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη απειλή 

πραξικοπήματος, η τρομοκρατία μαζί με την πολιτική βία και οι πολιτικές και 

κοινωνικές αναταραχές που έχουν σαν αποτέλεσμα τη διασάλευση της δημόσιας τάξης. 

  

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

 Η μέτρηση των εξωτερικών συγκρούσεων περιλαμβάνει τον υπολογισμό του 

κινδύνου που η υφιστάμενη κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει λόγω πράξεων άλλων 

ξένων χωρών. Οι πράξεις αυτές είναι δυνατό να κυμαίνονται από την άσκηση μη βίαιων 

εξωτερικών πιέσεων όπως για παράδειγμα οι διπλωματικές πιέσεις, η παρακράτηση 

βοήθειας, οι περιορισμοί στις εμπορικές συναλλαγές, οι εδαφικές διαφωνίες οι διεθνείς 

κυρώσεις, και άλλα, μέχρι τη βίαιη άσκηση εξωτερικής πίεσης όπως οι διασυνοριακές 

συγκρούσεις και ο πόλεμος. Οι εξωτερικές πιέσεις μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς 

τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες με πολλούς τρόπους όπως οι περιορισμοί 

στις διεθνείς συναλλαγές και διάφορες κυρώσεις στις πραγματοποιούμενες διεθνείς 

επενδύσεις. Οι πιέσεις αυτές μπορούν επίσης να προκαλέσουν αλλοίωση στην 
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κατανομή των οικονομικών πόρων, μέχρι και βίαιες αλλαγές στη δομή της κοινωνίας. 

Οι τρεις παράγοντες που εξετάζονται και αξιολογούνται για τη βαθμολόγηση της 

συγκεκριμένης μεταβλητής είναι ο πόλεμος, οι διασυνοριακές συγκρούσεις και οι ξένες 

πιέσεις.  

 

6. ΔΙΑΦΘΟΡΑ  

 Με τη μεταβλητή της διαφθοράς υπολογίζεται το επίπεδο της διαφθοράς μέσα 

στο πολιτικό σύστημα της εξεταζόμενης χώρας. Τέτοιου είδους διαφθορά αποτελεί 

κίνδυνο για τις ξένες επενδύσεις, και αυτό οφείλεται σε ποικίλους λόγους. Η διαφθορά 

είναι δυνατό να προκαλέσει «παραμορφώσεις» στο οικονομικό περιβάλλον μιας χώρας. 

Μπορεί ακόμη να μειώσει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και των 

επιχειρήσεων με το να καθιστούν συγκεκριμένα άτομα ικανά να αναλαμβάνουν θέσεις 

εξουσίας λόγω των σχέσεων και των υποστηρικτών τους, και όχι λόγω των 

πραγματικών ικανοτήτων τους. Τέλος, η διαφθορά εξ ορισμού εισάγει έναν νέο, εγγενή 

παράγοντα πρόκλησης αστάθειας στις πολιτικές διαδικασίες. Η πιο συχνή μορφή 

διαφθοράς που συναντούν αμέσως οι επιχειρήσεις είναι η οικονομική διαφθορά. Αυτή 

είναι δυνατό να εκδηλωθεί με τη μορφή απαιτήσεων για ειδικές πληρωμές και 

δωροδοκίες για την έκδοση αδειών για εισαγωγές και εξαγωγές, για παροχή 

φορολογικών διευκολύνσεων, για εξασφάλιση αστυνομικής προστασίας, ή για 

εξασφάλιση εκταμίευσης δανείων. Η διαφθορά, με όποιον τρόπο και αν εκδηλώνεται, 

είναι δυνατό να δυσχεράνει την αποτελεσματική διεξαγωγή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αναγκάσει μια πολυεθνική 

επιχείρηση να αποσύρουν ή να ματαιώσουν μια ενδεχόμενη ξένη επένδυση.   

 Παρόλο που η διαφθορά σε μια χώρα μπορεί να εκδηλωθεί με όλες τις μορφές 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, στον υπολογισμό της βαθμολογίας κινδύνου που της 

αντιστοιχεί αξιολογούνται με μεγαλύτερη βαρύτητα οι εκδηλώσεις της με τη μορφή του 

νεποτισμού, της απευθείας ανάθεσης σημαντικών και καίριων θέσεων ευθύνης, των 

σχέσεων που βασίζονται σε ανταλλάγματα, των μυστικών χρηματοδοτήσεων 

συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων, και των ύποπτα στενών σχέσεων μεταξύ των 

πολιτικών με συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Η προσέγγιση αυτή επιλέγεται γιατί αυτές οι 

«ύπουλες» μορφές διαφθοράς μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερο 

κίνδυνο στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς είναι δυνατό να οδηγήσουν σε 

δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης, σε μη ρεαλιστικούς και αναποτελεσματικούς ελέγχους 

της οικονομίας της εξεταζόμενης χώρας, καθώς και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της 

μαύρης αγοράς. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε αυτού του είδους τη διαφθορά, είναι ότι 
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κάποια στιγμή η κατάσταση αυτή θα διογκωθεί τόσο πολύ, που θα οδηγήσει τελικά στο 

ξέσπασμα κάποιου σκανδάλου μεγάλου μεγέθους. Τέτοια σκάνδαλα συχνά προκαλούν 

δριμύτατες κοινωνικές αντιδράσεις, που είναι δυνατό να καταλήξουν στην πτώση ή και 

τη βίαιη ανατροπή της κυβέρνησης, σε μια ευρύτατη αναδιοργάνωση και αναδόμηση 

των πολιτικών θεσμών της χώρας, ή στη χειρότερη περίπτωση στην κατάρρευση των 

νόμων και της τάξης σε τέτοιο βαθμό, που η συγκεκριμένη χώρα καθίσταται τελικά 

ακυβέρνητη.  

 

7. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 Ο στρατός δεν είναι αιρετός, δεν εκλέγεται δηλαδή από κανέναν. Συνεπώς η 

ανάμειξή του στην πολιτική, ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί μια μείωση 

στη δημοκρατική λογοδοσία. Ο στρατός είναι δυνατό ωστόσο να εμπλέκεται με 

διάφορους τρόπους στην πολιτική. Μια πραγματική, ή ακόμα και δημιουργούμενη 

εσωτερική ή εξωτερική απειλή, προκαλεί άμεση εμπλοκή του στρατού στην 

κυβέρνηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εφαρμοζόμενη πολιτική μιας συγκεκριμένης 

κυβέρνησης είναι δυνατό να αλλοιωθεί, αν για παράδειγμα η κυβέρνηση αυτή 

αναγκαστεί να αυξήσει τον προϋπολογισμό για αμυντικές δαπάνες σε βάρος άλλων 

δαπανών. Σε κάποιες χώρες, η απειλή της ανάληψης της εξουσίας από τους 

στρατιωτικούς μπορεί να αναγκάσει μια εκλεγμένη κυβέρνηση να τροποποιήσει την 

πολιτική της, ή ακόμη και να προκαλέσει την αντικατάστασή της από κάποια νέα, 

περισσότερο επιδεκτική στις επιθυμίες και τα συμφέροντα του στρατού. Η απειλή της 

ανάληψης της εξουσίας από τους στρατιωτικούς είναι επίσης δυνατό να αντικατοπτρίζει 

υψηλό επίπεδο κινδύνου, αν αποτελεί ένδειξη ότι η κυβέρνηση δεν έχει την ικανότητα 

να λειτουργεί αποτελεσματικά, και ότι συνεπώς η συγκεκριμένη χώρα εμφανίζει ένα 

δύσκολο περιβάλλον για τη διεξαγωγή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ένα 

ολοκληρωτικό στρατιωτικό καθεστώς παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου. 

Μπορεί αρχικώς, αλλά και βραχυπρόθεσμα, ένα τέτοιο καθεστώς να παρέχει μια 

σταθερότητα και έτσι να μειώνει τον κίνδυνο για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Μακροπρόθεσμα ωστόσο, ο βαθμός του κινδύνου θα αυξηθεί με βεβαιότητα, εν μέρει 

λόγω του γεγονότος ότι το σύστημα διακυβέρνησης θα γίνει διεφθαρμένο, και εν μέρει 

γιατί η συνέχιση μιας τέτοιας διακυβέρνησης είναι πιθανό να προκαλέσει κάποιου 

είδους ένοπλη αντίσταση. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμμετοχή του στρατού στην 

κυβέρνηση αποτελεί περισσότερο σύμπτωμα, παρά αίτιο στην πρόκληση υποκείμενων 

δυσκολιών. Εν γένει, οι χαμηλότερες βαθμολογίες κινδύνου υποδηλώνουν μεγαλύτερο 
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βαθμό συμμετοχής του στρατού στην πολιτική και υψηλότερο επίπεδο πολιτικού 

κινδύνου. 

 

8. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ 

 Οι θρησκευτικές εντάσεις είναι δυνατό να πηγάζουν από την κυριάρχηση στην 

κοινωνία ή και στην κυβέρνηση μιας θρησκευτικής ομάδας, η οποία επιζητά να 

αντικαταστήσει το αστικό δίκαιο με το θρησκευτικό δίκαιο, και να εξαιρέσει ή και να 

αποκλείσει άλλες θρησκείες από τις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. Επίσης 

μπορεί να αντιπροσωπεύουν την επιθυμία μιας θρησκευτικής ομάδας να αναλάβει η 

ίδια τον έλεγχο και της πολιτικής εξουσίας. Οι θρησκευτικές εντάσεις συχνά επίσης 

αντικατοπτρίζουν την καταπίεση των θρησκευτικών ελευθεριών από την πολιτεία και 

το καθεστώς που επικρατεί σε μια συγκεκριμένη χώρα, καθώς ακόμη και την επιθυμία 

κάποιας συγκεκριμένης θρησκευτικής ομάδας να εκφράσει τη δική της ταυτότητα, 

διαχωρίζοντας τελείως τη θέση της από την πολιτεία. Οι πολιτικοί κίνδυνοι που μπορεί 

να ανακύψουν σε τέτοιες περιπτώσεις κυμαίνονται από την τοποθέτηση άπειρων και 

ακατάλληλων ανθρώπων σε καίριες θέσεις της κυβέρνησης, οι οποίοι είναι δυνατό να 

επιβάλλουν ακατάλληλες για τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες πολιτικές, 

μέχρι κοινωνική δυσαρέσκεια και αναταραχή, και στη χειρότερη περίπτωση ακόμη και 

σε εμφύλιο πόλεμο.  

 

9. ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

 Η ορθή εφαρμογή των νόμων και η διατήρηση της δημόσιας τάξης, είναι δύο 

παράγοντες που αξιολογούνται ξεχωριστά. Στην αξιολόγηση της ορθής εφαρμογής των 

νόμων εξετάζεται η ισχύς και η αμεροληψία του νομικού συστήματος, ενώ στην 

αξιολόγηση της διατήρησης της δημόσιας τάξης εξετάζεται κατά πόσο η κοινωνία 

συμμορφώνεται ή όχι με τους υφιστάμενους νόμους. Επίσης συχνά παρατηρείται το 

φαινόμενο, μια χώρα η οποία εμφανίζει ένα άρτιο και αμερόληπτο νομικό σύστημα, να 

παίρνει πολύ χαμηλή βαθμολογία στην συμμόρφωση των κατοίκων της με τους νόμους 

αυτούς. Τέτοιου είδους μη συμμόρφωση εμφανίζεται σε περιπτώσεις χωρών με μεγάλη 

εγκληματικότητα, ή με εκτεταμένες παράνομες απεργίες.  

 

10. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ 

 Η μεταβλητή αυτή περιγράφει το βαθμό των εντάσεων που εμφανίζονται σε μια 

συγκεκριμένη χώρα, και μπορεί να αποδοθεί σε φυλετικούς, εθνικούς ή γλωσσικούς 

διαχωρισμούς. Χαμηλότερες βαθμολογίες (μεγαλύτερος κίνδυνος) αποδίδονται σε 

χώρες όπου εμφανίζονται πολλές φυλετικές και εθνικές εντάσεις λόγω της έλλειψης 
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ανεκτικότητας αλλά και διάθεσης συμβιβασμού των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών. 

Υψηλότερες βαθμολογίες (χαμηλότερος κίνδυνος) αποδίδονται σε χώρες όπου οι 

παρατηρούμενες εντάσεις είναι μηδαμινές, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως 

απουσιάζουν οι παραπάνω αναφερθέντες διαχωρισμοί. 

 

11. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ  

 Η μεταβλητή αυτή αξιολογεί το πόσο ανταποκρίνεται μια κυβέρνηση στους 

ανθρώπους της χώρας, και το πόσο ευαισθητοποιείται απέναντι στα προβλήματά τους. 

Όσο περισσότερο ανάλγητη είναι, τόσο περισσότερο πιθανή είναι η πτώση της, είτε με 

ειρηνικό τρόπο σε μια δημοκρατική ευνομούμενη πολιτεία, είτε με βίαιο τρόπο αν 

εξετάζουμε μια μη δημοκρατική πολιτεία. Οι βαθμοί που αποδίδονται στη μεταβλητή 

αυτή εξαρτώνται από το είδος της κυβέρνησης που επικρατεί στην εξεταζόμενη χώρα. 

Για το σκοπό της αξιολόγησης αυτής, οι ειδικοί του ICRG έχουν καθορίσει τα 

ακόλουθα είδη διακυβέρνησης. 

 

α. Εναλλασσόμενη δημοκρατία 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι:  

 Κυβερνητικό σχήμα που να μην έχει υπηρετήσει για περισσότερες από δύο     

      διαδοχικές θητείες. 

 Ελεύθερες και δίκαιες εκλογικές διαδικασίες για το νομοθετικό και το εκτελεστικό  

      σώμα, όπως αυτές καθορίζονται συνταγματικά. 

 Ενεργή παρουσία περισσότερων του ενός κομμάτων και παρουσία ενεργής  

      αντιπολίτευσης.  

 Στοιχεία ελέγχου και ύπαρξης ισορροπίας ανάμεσα στα τρία είδη των εξουσιών,    

      δηλαδή της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής.  

 Στοιχεία ύπαρξης και λειτουργίας ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος. 

 Στοιχεία για την προστασία των προσωπικών ελευθεριών των ατόμων μέσω  

      συνταγματικών ή νομικών εγγυήσεων. 

 

β. Κυριαρχούμενη δημοκρατία 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα ίδια που αναφέρθηκαν παραπάνω για την 

εναλλασσόμενη δημοκρατία, με μόνη διαφορά την ύπαρξη ενός κυβερνητικού 

σχήματος που να έχει υπηρετήσει περισσότερες από δύο διαδοχικές θητείες.  

 

γ. De facto κράτος ενός πολιτικού κόμματος 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: 
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 Ένα κυβερνητικό σχήμα που έχει υπηρετήσει περισσότερες από δύο διαδοχικές      

θητείες, και όπου το πολιτικό και εκλογικό σύστημα έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επικράτηση στην κυβέρνηση ενός μόνο 

συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος.  

 Διεξαγωγή τακτικών εκλογών όπως καθορίζεται από το σύνταγμα και τη 

νομοθεσία.  

 Στοιχεία που φανερώνουν τον περιορισμό της δραστηριότητας μη κυβερνητικών 

κομμάτων (για παράδειγμα δυσανάλογη πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών κομμάτων), την παρενόχληση ηγετών ή 

υποστηρικτών μη κυβερνητικών πολιτικών κομμάτων, ή τη δημιουργία κωλυμάτων 

και εμποδίων που επηρεάζουν μόνο τα μη κυβερνητικά κόμματα, όπως η αλλοίωση 

των εκλογικών αποτελεσμάτων.   

 

δ. De jure κράτος ενός πολιτικού κόμματος 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η συνταγματικώς καθορισμένη ύπαρξη ενός μόνο 

κόμματος που θα σχηματίζει κυβέρνηση, και η απουσία νομικώς αναγνωρισμένης 

αντιπολίτευσης.  

 

ε. Απολυταρχία 

Στην απολυταρχία η ηγεσία του κράτους συγκεντρώνεται σε ένα μόνο άτομο, ή σε μια 

μόνο ομάδα ατόμων, τα οποία δεν υπόκεινται σε δημοκρατικούς ελέγχους. Η ηγεσία 

ενός απολυταρχικού καθεστώτος είναι δυνατό να εκδηλώνει κάποιες οιονεί 

δημοκρατικές διαδικασίες. Το κύριο χαρακτηριστικό ωστόσο αυτής της κατηγορίας 

είναι κατά πόσο η ηγεσία του υπόκειται στις εκλογικές διαδικασίες και κατά πόσο 

επιτρέπεται στους πολιτικούς της αντιπάλους η ουσιαστική συμμετοχή στις διαδικασίες 

αυτές.  

 Κατά κανόνα οι περισσότεροι βαθμοί κινδύνου (χαμηλότερος κίνδυνος) 

αποδίδονται σε χώρες με εναλλασσόμενη δημοκρατία, ενώ οι λιγότεροι βαθμοί 

κινδύνου (υψηλότερος κίνδυνος) αποδίδονται σε χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα. 

 

12. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Η θεσμική δύναμη και η ποιότητα της γραφειοκρατίας αποτελεί έναν καταλύτη 

που τείνει να ελαχιστοποιεί την αναθεώρηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών στην 

περίπτωση αλλαγής κυβερνήσεων. Συνεπώς, χαμηλότερος πολιτικός κίνδυνος 

θεωρείται ότι υπάρχει σε χώρες όπου η γραφειοκρατία έχει την εξουσία, την εμπειρία 

και την τεχνογνωσία, να κυβερνήσει χωρίς δραστικές αλλαγές στις εφαρμοζόμενες 
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πολιτικές και διακοπές της ομαλής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών σε περίπτωση 

αλλαγής της κυβέρνησης. Στις χώρες αυτές, η γραφειοκρατία τείνει να είναι κατά 

κάποιον τρόπο αυτόνομη από τις πολιτικές πιέσεις και διαθέτει έναν καθορισμένο 

μηχανισμό στρατολόγησης και εκπαίδευσης των στελεχών της. Χώρες στις οποίες 

απουσιάζει η «προστατευτική επίδραση μιας καλά οργανωμένης δημόσιας διοίκησης, 

εμφανίζουν μεγαλύτερο πολιτικό κίνδυνο καθώς μια αλλαγή στην κυβέρνηση τείνει να 

είναι προβληματική από την άποψη της ομαλής διεκπεραίωσης των καθημερινών 

λειτουργιών (http://www.prsgroup.com/ICRG_methodology.aspx).  

 Η παραπάνω εκτενής ανάλυση του τρόπου υπολογισμού του πολιτικού κινδύνου 

και η λεπτομερής αναφορά όλων των παραγόντων που συνεκτιμώνται για την 

αξιολόγησή του, φανερώνει τη μεγάλη πολυπλοκότητά του. Οι παράμετροι που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη είναι πολλές, και οι επιδράσεις κάθεμιάς από αυτές ποικίλες, και 

συχνά απροσδόκητες. Γίνεται προφανές λοιπόν, ότι όποια επιχείρηση σκοπεύει να 

δραστηριοποιηθεί στο χώρο έξω από τη χώρα προέλευσής της, οφείλει να αποδώσει 

στην εκτίμηση του πολιτικού κινδύνου τη δέουσα σημασία, και να αναλάβει τις 

πρωτοβουλίες αυτές που θα της εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται 

για την μέτρηση του πολιτικού κινδύνου. Γίνεται προφανές ότι ο πολιτικός κίνδυνος 

είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που παρουσιάζει πολλές αλληλεπιδράσεις και με 

διάφορες άλλες συνθήκες που επικρατούν στην υπό εξέταση χώρα, και σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να εξετάζεται και να μελετάται διεξοδικά. Το στάδιο αυτό της 

μέτρησης του πολιτικού κινδύνου είναι θεμελιώδες, καθώς από τα αποτελέσματά του 

θα προκύψει κατά πόσο ο κίνδυνος είναι σημαντικός για την εταιρεία και σε ποιο 

βαθμό. Αναλόγως επίσης με τα αποτελέσματα της μέτρησης του πολιτικού κινδύνου θα 

επηρεαστεί και η απόφαση των πολυεθνικών επιχειρήσεων να προχωρήσουν ή όχι σε 

κάποια συγκεκριμένη επένδυση.  

 

4.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 Στις διεθνείς επιχειρήσεις, τα στοιχεία του περιβάλλοντος όπως πολιτικοί και 

κυβερνητικοί φορείς, και οι διάφοροι κανονισμοί και περιορισμοί που αυτοί 

δημιουργούν, καθορίζουν τους κανόνες της αγοράς με τους οποίους λειτουργούν οι 

επιχειρήσεις. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά στον καθορισμό της 

επιτυχίας ή της αποτυχίας μιας πολυεθνικής επιχείρησης (Baron 1995 όπως αναφέρεται 

στους Keillor and Lewinson 2003). Η ύπαρξη τέτοιων πολιτικών απειλών 

http://www.prsgroup.com/ICRG_methodology.aspx
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αντιπροσωπεύει μια από τις μεγαλύτερες διακρίσεις στη λειτουργία εθνικών και 

πολυεθνικών επιχειρήσεων (Keillor and Lewinson 2003), και συνεπώς και του 

εγχώριου και διεθνούς μάρκετινγκ. Το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον βρίθει από εν 

δυνάμει πολιτικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις, και οι πολιτικές δραστηριότητες και 

οι πράξεις που οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους 

κινδύνους, αποτελεί ενδιαφέρον πεδίο μελέτης. Μια επιλογή για τις εταιρείες όταν 

αυτές έρθουν αντιμέτωπες με πολιτικούς κινδύνους, είναι να προσαρμόσουν τις 

δραστηριότητες και τις λειτουργίες τους, έτσι ώστε να συμμορφωθούν στις δεδομένες 

πολιτικές και τους υφιστάμενους κανονισμούς. Η εμπειρία ωστόσο έχει αποδείξει ότι οι 

αμερικανικές επιχειρήσεις στο εγχώριο περιβάλλον τους υιοθετούν μια πιο δυναμική 

και ενεργητική προσέγγιση, και προσπαθούν να διαχειριστούν ενεργά, ή και να 

εξαφανίσουν τέτοιες μορφές κινδύνου (Shaffer and Hillman 2000, όπως αναφέρονται 

στους Keillor and Lewinson 2003). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Boddewyn (1988), όπως 

αναφέρεται στους Keillor and Lewinson (2003), οι ίδιες επιχειρήσεις ακολουθούν την 

ίδια προσέγγιση και στις διεθνείς τους δραστηριότητες.    

 Οι κυβερνητικές πολιτικές και οι ατέλειες της αγοράς έχουν αναγνωριστεί σαν 

θέμα έντονου ενδιαφέροντος για τις διεθνείς επιχειρήσεις (Brewer 1993, όπως 

αναφέρεται στους Keillor and Lewinson 2003). Αυτές οι ατέλειες της αγοράς που 

δημιουργούνται από τις κυβερνητικές πολιτικές θεωρούνται ως αποκλίσεις από ένα 

περιβάλλον που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ελεύθερη αγορά (Keillor and 

Lewinson 2003). Οι ατέλειες αυτές, οι οποίες αποτελούν εκφράσεις του πολιτικού 

κινδύνου, επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τη ροή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ 

αγορών. Σύμφωνα με τον Brewer (1993), υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών κινδύνων 

που επηρεάζει τις στρατηγικές αποφάσεις των πολυεθνικών εταιρειών, και τα 

αποτελέσματα των επιρροών αυτών ποικίλλουν από εταιρεία σε εταιρεία. Συνεπώς, οι 

εταιρείες οφείλουν να αξιολογήσουν ποια μορφή πολιτικού κινδύνου είναι δυνατό να 

αποτελέσει απειλή για τις διεθνείς τους δραστηριότητες, και να επιλέξουν τον 

κατάλληλο τρόπο να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν την απειλή αυτή (Keillor 

and Lewison 2003). 

 Ο πολιτικός κίνδυνος μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές, αλλά εν γένει 

κατατάσσεται σε δύο ευρείες κατηγορίες (Ring, Lenway and Govekar 1990, όπως 

εμφανίζονται στους Keillor and Lewison 2003). Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με 

περιορισμούς που επιβάλλονται στις εξαγωγές, τόσο από τη χώρα προέλευσης, όσο και 

από τη χώρα προορισμού. Οι δασμοί και οι ποσοστώσεις για παράδειγμα μπορούν να 

καταταχθούν στην πρώτη κατηγορία, ως περιορισμοί που επιβάλλει η χώρα προορισμού 
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σε αγαθά που εισάγονται σ’ αυτή. Η χώρα προέλευσης από την άλλη είναι δυνατό να 

επιβάλλει άλλου είδους περιορισμούς, όπως κανονισμούς που να απαγορεύουν την 

εξαγωγή συγκεκριμένων τεχνολογιών, επικαλούμενη για παράδειγμα λόγους εθνικής 

ασφάλειας. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει περιορισμούς σε σχέση με το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων. Στοχεύει στην ικανότητα των επιχειρήσεων 

να πάρει και να εφαρμόσει ελεύθερα επιχειρηματικές ή οργανωτικές αποφάσεις σε μια 

δεδομένη αγορά, όπως για παράδειγμα επιβαλλόμενες κοινοπραξίες. Ακόμη μπορεί να 

σχετίζεται με περιορισμούς στη δυνατότητα επαναπατρισμού των κερδών μιας 

επιχείρησης από τη λειτουργία της σε μια συγκεκριμένη αγορά.  

 Ακολούθως παρουσιάζονται διάφορα είδη πολιτικού κινδύνου, όπως έχουν 

κατηγοριοποιηθεί από τους Ring, Lenway and Govekar (1990), όπως εμφανίζονται 

στους Keillor and Lewinson, 2003. Οι ερευνητές αυτοί έχουν χωρίσει τους κινδύνους 

σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει κινδύνους που προκύπτουν σαν 

αποτέλεσμα πολιτικών δραστηριοτήτων στη χώρα υποδοχής. Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει κινδύνους που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα πολιτικών δραστηριοτήτων 

στη χώρα προέλευσης, αλλά οι οποίοι επηρεάζουν τις διεθνείς δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων, ενώ η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει πολιτικούς κινδύνους σαν 

αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ χωρών. Έτσι, οι πολιτικοί κίνδυνοι, ανεξαρτήτως 

της μορφής με την οποία εκδηλώνονται, αντιπροσωπεύουν εμπόδια στις διεθνείς 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Σε αντίθεση με εμπόδια που προέρχονται από 

παράγοντες της αγοράς, όπως για παράδειγμα από τον ανταγωνισμό, οι πολιτικοί 

κίνδυνοι προέρχονται από παράγοντες εκτός αγοράς, και συνεπώς οι επιχειρήσεις για 

την αντιμετώπισή τους, πρέπει να εφαρμόσουν διάφορες πολιτικές δραστηριότητες 

(Keillor and  Lewison 2003). 

 

 

 

Πίνακας 2 

Είδη Πολιτικού Κινδύνου 

Χώρα Υποδοχής: 

 

∙ Αντισταθμιστικοί περιορισμοί 

∙ Μποϋκοτάζ 

∙ Απαιτήσεις εξαγωγών 

∙ Διαμαρτυρίες, απεργίες, 

ταραχές 

∙ Περιβαλλοντικά στάνταρτς 

∙ Τοπικό ιδιοκτησιακό καθεστώς 

 

 

 

∙ Κανονισμοί 

εισαγωγών/εξαγωγών 

∙ Περιορισμοί συναλλάγματος 

∙ Πόλεμος και επανάσταση 

∙ Τρομοκρατικές επιθέσεις 

∙ Πιέσεις για κοινοπραξίες 

 

 

 

∙ Περιορισμοί εισαγωγών 

∙ Περιορισμοί τοπικού  

περιεχομένου 

∙ Εθνικοποιήσεις/Απαλλοτριώσεις 

∙ Ιθαγενοποίηση 

∙ Πίεση εκποίησης 
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Χώρα Προέλευσης: 

 

∙ Αντισταθμιστικά 

∙ Περιορισμοί εισαγωγών 

∙ Χρήση εμπάργκο 

∙ Απαιτήσεις αδειοδότησης 

∙ Επιβολή νόμου περί πάταξης 

ξένων πρακτικών διαφθοράς 

 

 

 

∙ Απαιτήσεις εξαγωγών 

∙ Περιορισμοί δανεισμού 

∙ Έλεγχοι τιμών / μισθών 

∙ Πίεση εκποιήσεων 

 

 

∙ Φορολόγηση 

∙ Έλεγχοι εισαγωγής τεχνολογιών 

∙ Έλεγχοι στην παραγωγή 

Διεθνείς: 

 

∙ Πόλεμος 

∙ Αποκλεισμοί 

 

 

 

∙ Διενέξεις εξωτερικής πολιτικής 

∙ Εμπάργκο 

 

 

∙ Εμπορικός πόλεμος 

 

(Πηγή: Ring, Lenway and Govekar (1990), όπως εμφανίζονται στους Keillor and   

             Lewinson, 2003) 

 

4.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ      

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 Οι Daniels and Radebaugh (διαθέσιμο στο http://www.mbaknol.com), 

προτείνουν μια σειρά βημάτων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικών για την 

αντιμετώπιση του πολιτικού κινδύνου. Πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση του πολιτικού 

κινδύνου και η κατηγοριοποίησή του, καθώς κάθε συγκεκριμένο είδος του πολιτικού 

κινδύνου απαιτεί και διαφορετική αντιμετώπιση. Μετά ακολουθεί ο προσδιορισμός των 

πολιτικών και των υπόλοιπων πτυχών του προβλήματος. Στο στάδιο αυτό πρέπει να 

διευκρινιστεί και το μέγεθος και η σοβαρότητα του κινδύνου, καθώς και αν διακρίνεται 

κάποια κρυφή ατζέντα πίσω από την κατάσταση. Έπειτα είναι χρήσιμο να ερευνηθεί αν 

κάποια παρόμοια κατάσταση παρουσιάστηκε και στο παρελθόν, και αν ναι, να 

εξεταστεί το αποτέλεσμά της. Επίσης να εξεταστούν οι συνέπειες των διαφορετικών 

πιθανών στάσεων της εμπλεκόμενης κυβέρνησης, καθώς και κατά πόσον θα 

αποτελούσε δυνατότητα η επίλυση του θέματος έξω από την πολιτική. Σημαντικό 

στοιχείο μελέτης, θα πρέπει να αποτελέσουν και οι πιθανές πολιτικές πράξεις άλλων 

εταιρειών και ομάδων ενδιαφέροντος. Θα πρέπει δηλαδή να εξεταστούν όλα τα μέρη 

που επηρεάζονται και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές τους αντιδράσεις, καθώς 

και κατά πόσον οι θέσεις και τα συμφέροντα συμπίπτουν με αυτά της πολυεθνικής 

επιχείρησης ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο συσστράτευσής τους στην αντιμετώπιση 

του προβλήματος. Είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν τα σημαντικά άτομα και οι 

φορείς που εμπλέκονται, αλλά και η εκτίμηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης.  
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 Έπειτα ακολουθεί η διαμόρφωση των στρατηγικών πάντα με γνώμονα τα 

σημαντικά και λιγότερο σημαντικά για την επιχείρηση στοιχεία που άπτονται του 

προβλήματος. Είναι προφανές ότι διαφορετικές στρατηγικές θα χρειαστούν για την 

αντιμετώπιση μερών που νιώθουν αδικημένα, και διαφορετικές για μέρη που νιώθουν 

προσβεβλημένα, ή και εξαγριωμένα. Στη διαδικασία αυτή χρειάζεται επίσης εκτίμηση 

των πιθανών συνεπειών των εφαρμοζόμενων στρατηγικών, σε συνάρτηση με τις 

οικονομικές συνέπειες, τις συνέπειες στην εικόνα της επιχείρησης, και τις συνέπειες 

στις δημόσιες σχέσεις της. Μια ξεκάθαρη αξιολόγηση όλων των ωφελειών αλλά και 

των πιθανών απωλειών των πιθανών στρατηγικών σε όλα τα επίπεδα, θα βοηθήσει στην 

επιλογή της περισσότερα υποσχόμενης και καταλληλότερης στρατηγικής.  

 Αφού η επιχείρηση καταλήξει στο είδος της στρατηγικής που θα εφαρμόσει για 

την αντιμετώπιση του πιθανού πολιτικού κινδύνου, η στρατηγική αυτή θα πρέπει να 

εφαρμοστεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη αφορά το στάδιο σχεδιασμού πριν την 

πραγματοποίηση της επένδυσης, η δεύτερη φάση αφορά την περίοδο λειτουργίας μετά 

την πραγματοποίηση της επένδυσης, και η τρίτη φάση αφορά την περίοδο μετά μια 

ενδεχόμενη απαλλοτρίωση.  

 Στη διαχείριση του πολιτικού κινδύνου κατά την πρώτη φάση του σχεδιασμού, 

η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει διάφορες τακτικές. Η πιο εύκολη 

τακτική, που στερείται όμως πραγματικής επιχειρηματικής ικανότητας, είναι η αποφυγή 

δέσμευσης κεφαλαίων και πόρων στο συγκεκριμένο έργο. Η αποφυγή αυτή ωστόσο, 

φαίνεται να είναι η καταλληλότερη επιλογή, σε περιπτώσεις εξαιρετικά επικίνδυνων 

χωρών ή περιοχών, όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος ολοσχερούς απώλειας της επένδυσης. 

Μια άλλη επιλογή για την επιχείρηση είναι να αγοράσει κάποιου είδους ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο για τα περιουσιακά της στοιχεία και για το ανθρώπινο δυναμικό της σε μια 

φαινομενικώς εχθρική πολιτικώς χώρα. Η επιλογή της ασφάλισης κατά του πολιτικού 

κινδύνου αναπτύσσεται αναλυτικώς και σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Η 

συνεχής διαπραγμάτευση μεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων και κυβερνήσεων 

είναι επίσης απαραίτητη και πρέπει να πραγματοποιείται σε μια βάση συνεξέτασης των 

υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων και των δύο μερών. Η πολυεθνική επιχείρηση θα 

πρέπει να φροντίσει ώστε η επένδυση που θα πραγματοποιήσει σε μια ξένη χώρα θα 

πρέπει να είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε ενδεχόμενη αρνητική παρέμβαση της 

κυβέρνησης της χώρας αυτής στην επένδυση να έχει και σοβαρέ αρνητικές συνέπειες 

στα συμφέροντα της κυβέρνησης αυτής. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να επιτευχθεί με τις 

κατάλληλες προσαρμογές στις ακολουθούμενες από την πολυεθνική επιχείρηση 

πολιτικές παραγωγής, μεταφοράς των προϊόντων, εξαγωγών, μεταφοράς τεχνολογίας, 
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και χρηματοοικονομικές πολιτικές. Η κατοχύρωση πατεντών από την πολυεθνική 

επιχείρηση για διάφορες μεθόδους ή προϊόντα της, είναι μια χρήσιμη τακτική, που 

εμποδίζει τις ξένες κυβερνήσεις να τα καταχραστούν.  

 Μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης, ο πολιτικός κίνδυνος είναι δυνατό να 

διαχειριστεί κατά τη δεύτερη φάση, με διάφορες στρατηγικές. Μια πιθανή επιλογή είναι 

η πολιτική μεγιστοποίησης των βραχυπρόθεσμων κερδών. Η πολιτική αυτή 

επικεντρώνεται στη γρήγορη αποπληρωμή της πραγματοποιούμενης επένδυσης. Στην 

περίπτωση που η πολυεθνική επιχείρηση αξιολογήσει το πολιτικό περιβάλλον ως 

αρκετά επικίνδυνο, είναι δυνατό να επιλεγεί η πολιτική αυτή, και να αποκλειστεί η 

περαιτέρω δέσμευση της εταιρείας με τη συγκεκριμένη επένδυση. Η πολιτική αυτή από 

μόνη της είναι δυνατό να διαφοροποιήσει μια αρνητική στάση της κυβέρνησης 

απέναντι στην πολυεθνική επιχείρηση, καθώς δε θα θέλει να προκαλέσει απώλεια των 

κεφαλαίων που προέρχονται από τις ξένες επενδύσεις. Άλλη μια πιθανή εφαρμοζόμενη 

πολιτική είναι αυτή της αλλαγής της σχέσης οφέλους προς κόστος. Η πολιτική αυτή 

περιλαμβάνει την υιοθέτηση από την πλευρά της πολυεθνικής επιχείρησης, μιας στάσης 

φιλικής προς τη ξένη χώρα υποδοχής, που να δίνει έμφαση στα απολαμβανόμενα οφέλη 

και τα μειωμένα κόστη. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη και χρηματοδότηση τοπικών 

εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα υποδοχής, η μεταφορά τεχνολογίας 

και η ενίσχυση των εισαγωγών, θα βοηθήσουν την πολυεθνική επιχείρηση στη 

διατήρηση μιας φιλικής αντιμετώπισης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Πολύ χρήσιμη 

επίσης μπορεί να είναι και μια πολιτική στην οποία η πολυεθνική επιχείρηση εμπλέκει 

τοπικούς φορείς και παράγοντες στην επιτυχημένη λειτουργία της. Πιο ειδικά, η 

πολυεθνική επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει μια τοπική πελατειακή βάση, μια 

ομάδα τοπικών επίσης επενδυτών, μια εφοδιαστική αλυσίδα η οποία να εμπλέκει 

τοπικούς φορείς, ή να επιλέξει και κάποιους τοπικούς προμηθευτές, έτσι ώστε το 

ενδεχόμενο απαλλοτρίωσης ή κατάσχεσης των περιουσιακών της στοιχείων να είναι 

ανεπιθύμητο και ζημιογόνο για μια πλειάδα τοπικών φορέων και παραγόντων, των 

οποίων τα συμφέροντα θα πληγούν από την πραγματοποίηση του ενδεχομένου αυτού. 

Σημειώνεται εδώ, ότι ενώ οι θυγατρικές εταιρείες αποκλειστικής ξένης ιδιοκτησίας 

αντιμετωπίζουν συχνά αυξημένους πολιτικούς κινδύνους, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει με 

τις κοινοπραξίες (joint ventures). Μια πολιτική προσαρμογής περιλαμβάνει τη 

διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με αυτά που ορίζει και 

αποφασίζει η πολιτική εξουσία. Στην περίπτωση της απαλλοτρίωσης, η πολυεθνική 

επιχείρηση μπορεί να επιλέξει το franchising ή τα διοικητικά συμβόλαια, ώστε τα 
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ζητήματα λειτουργίας να μην καθορίζονται απευθείας από αυτήν, αποφεύγοντας έτσι 

ενδεχόμενες αντιδράσεις.  

 Στην περίπτωση που η απαλλοτρίωση όντως πραγματοποιηθεί, η πολυεθνική 

επιχείρηση πρέπει να εφαρμόσει τις κατάλληλες πολιτικές ώστε να μειώσει και να 

ελέγξει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις απώλειές της. Στην κατεύθυνση αυτή θα 

βοηθήσουν οι συνεχείς επαφές και διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. Η πολυεθνική 

επιχείρηση μπορεί επίσης να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση μέσω της διπλωματικής 

οδού, ή άλλων διεθνών οργανισμών εμπορίου, για να καταφέρει γρήγορα να 

επανακτήσει όσα περισσότερα μπορεί από τα περιουσιακά της στοιχεία. Μια σχετικά 

μακρόχρονη επιλογή, είναι η καταφυγή στη νομική οδό, για την ανάκτηση της αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν ή απαλλοτριώθηκαν.   

 

4.4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Ο Mahon (1989) όπως εμφανίζεται στους Keillor and Lewinson (2003) ορίζει 

τις πολιτικές δραστηριότητες στο εταιρικό επίπεδο, ως τη χρήση οργανωτικών πόρων 

της επιχείρησης έτσι ώστε να ενοποιηθούν οι στόχοι που σχετίζονται με παράγοντες τη 

αγοράς, αλλά και αυτοί που δε σχετίζονται με παράγοντες της αγοράς, και επίσης ως τη 

δέσμευση της επιχείρησης στην εφαρμογή συστηματικών δράσεων που στοχεύουν στο 

πολιτικό, κοινωνικό, και νομικό περιβάλλον. Ο Mahon υποστηρίζει πως με αυτόν τον 

τρόπο οι επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μόνιμο ή προσωρινό, 

επηρεάζοντας και άλλους εμπλεκόμενους στην πορεία. Έτσι η στρατηγική που έχει 

σχέση με παράγοντες της αγοράς, περιλαμβάνει δραστηριότητες που εφαρμόζονται 

στην αγορά, προκειμένου να δημιουργήσουν αξία για την επιχείρηση βελτιώνοντας τις 

οικονομικές της επιδόσεις (πχ είσοδος σε μια νέα αγορά), ενώ η στρατηγική που δε 

σχετίζεται με παράγοντες της αγοράς, περιλαμβάνει δραστηριότητες που εφαρμόζονται 

σε άλλα πεδία, με σκοπό να δημιουργήσουν αξία για την επιχείρηση, βελτιώνοντας τη 

συνολική της απόδοση (πχ απομάκρυνση εμποδίων στις εξαγωγές σε μια ξένη χώρα) 

(Baron 1995, όπως εμφανίζεται στους Keillor and Lewinson 2003). 

  Οι πολιτικές δραστηριότητες στο εταιρικό επίπεδο θεωρούνται ότι 

περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες εκείνες, μέσω των οποίων η επιχείρηση αλλά και 

άλλοι παράγοντες, όπως οι πολιτικοί ή οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλληλεπιδρούν στο 

πολιτικό περιβάλλον (Boddewyn and Brewer 1994, όπως αναφέρονται στους Keillor 

and Lewinson, 2003). Συνήθως, οι επιχειρήσεις διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών 

τακτικών, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, όπως οι οικονομικές δωρεές, η 
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προσφορά πληροφοριών, ή η υποστήριξή τους σε πολιτικές καμπάνιες (Rehbein and 

Lenway 1994, όπως αναφέρονται στους Keillor and Lewinson, 2003). Σύμφωνα με τους 

Keillor, Boller and Ferell (1997) όπως αναφέρονται στους Keillor and Lewinson, 

(2003), οι πολιτικές δραστηριότητες τις οποίες χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να 

αντιμετωπίσουν τους πολιτικούς κινδύνους, κατηγοριοποιούνται ως εξής: 1) δημιουργία 

λόμπι τόσο στη χώρα προέλευσης, όσο και στη χώρα υποδοχής, 2) δημιουργία 

κυβερνητικών συμμαχιών, 3) δημιουργία συμμαχιών στη βιομηχανία, και 4) πολιτική 

στήριξη και συνεισφορά.  

 Σύμφωνα με τους Clawson, Neustadl and Scott (1992) όπως αναφέρονται στους 

Keillor and Lewinson, (2003), η δημιουργία λόμπι, είτε αυτή πραγματοποιείται στη 

χώρα προέλευσης, είτε στη χώρα υποδοχής, περιλαμβάνει την επαφή, μεταξύ των 

επιχειρήσεων και στοιχείων του πολιτικού περιβάλλοντος, όπως διαμεσολαβητών και 

υπευθύνων λήψης αποφάσεων, η οποία ξεκινά από έναν τρίτο μεσάζοντα. Ανεξαρτήτως 

των μέσων δια των οποίων εφαρμόζονται και στοχεύονται οι δραστηριότητες των 

λόμπι, η συγκεκριμένη αυτή πολιτική δραστηριότητα από πλευράς της επιχείρησης, 

είναι μοναδική, καθώς περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση ενός ενδιάμεσου παράγοντα, ο 

οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της επιχείρησης μέσα στο πολιτικό περιβάλλον. Με 

τον τρόπο αυτό η επιχείρηση προσπαθεί να διαχειριστεί τον πολιτικό κίνδυνο, και να 

αντιμετωπίσει συγκεκριμένα θέματα (Keillor and  Lewinson, 2003). 

 Η δημιουργία συμμαχιών διαφέρει από τη δημιουργία λόμπι, στο ότι οι 

συμμαχίες είναι πιο μακροπρόθεσμες, και τείνουν να προσανατολίζονται σε πιο 

στρατηγικούς για την επιχείρηση στόχους. Η ανάπτυξη συμμαχιών μέσω των δημοσίων 

σχέσεων, εφαρμόζει τη στρατηγική «pull», καθώς προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τους 

στόχους της επιχείρησης με τα συμφέροντα, πραγματικά ή αντιλαμβανόμενα, στοιχείων 

κλειδιών του γενικότερου πληθυσμού (Keillor and Lewinson, 2003). Μια επιχείρηση 

για παράδειγμα, η οποία επιθυμεί να αποκομίσει φορολογικά οφέλη σε σχέση με ένα 

έργο που απαιτεί μια μεγάλη άμεση ξένη επένδυση, θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει 

στο κοινό τα οφέλη σε σχέση με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στο έργο αυτό, 

στην προσπάθειά της να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης της απόφασης. Η ανάπτυξη 

κυβερνητικών συμμαχιών από την άλλη, εφαρμόζει περισσότερο τη στρατηγική 

«push». Η καλλιέργεια στενών σχέσεων με στοιχεία του πολιτικού περιβάλλοντος 

μπορεί να επηρεάσει θετικά την ικανότητα μις επιχείρησης να ελέγξει προληπτικά το 

πολιτικό περιβάλλον, μειώνοντας έτσι τον πολιτικό κίνδυνο και βελτιώνοντας την 

απόδοσή της (Hillman, Zardkoohi and Bierman 1999 όπως αναφέρονται στους Keillor 

and Lewinson, 2003). 
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 Η δημιουργία συμμαχιών στη βιομηχανία περιλαμβάνει τη σύνδεση δύο 

τουλάχιστον επιχειρήσεων, οι οποίες υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν να 

είναι και ανταγωνιστικές, σε μια κοινή τους προσπάθεια να διαχειριστούν τρέχοντες ή 

ενδεχόμενους πολιτικούς κινδύνους (Astley 1984 όπως αναφέρεται στους Keillor and 

Lewinson, 2003). Η δημιουργία των συμμαχιών αυτών προκύπτει από τη 

συνειδητοποίηση ότι οι επιχειρήσεις από μόνες τους δε διαθέτουν τα μέσα, τις 

ικανότητες, ή αρκετή επιρροή ώστε να επηρεάσουν το πολιτικό περιβάλλον προς 

όφελός τους. Η δημιουργία τέτοιων συμμαχιών ωστόσο, ενώ παρέχει στις επιχειρήσεις 

που συμμετέχουν ένα ευρύτερο φάσμα πόρων για την αντιμετώπιση των πολιτικών 

κινδύνων, είναι επίσης δυνατό να ελαττώσουν  τα ειδικά ή μοναδικά τους 

πλεονεκτήματα, καθώς η συγκεκριμένη ξένη αγορά στόχος, γίνεται τώρα πιο προσιτή 

σε περισσότερους ξένους ανταγωνιστές.  

 Η πολιτική στήριξη και συνεισφορά στην πιο απλή μορφή της μπορεί να 

εκδηλωθεί ως δωροδοκία ή άλλα δώρα σε άτομα κλειδιά. Είναι επίσης δυνατό να 

εκδηλωθεί και ως μια προσπάθεια από την πλευρά της επιχείρησης να καταστεί σαφές 

σε κάποια άτομα, ότι η συνεργασία και η υποστήριξη της συγκεκριμένης επιχείρησης, 

θα έχει σαν αποτέλεσμα και την πολιτική στήριξη των συγκεκριμένων ατόμων, ως 

αντάλλαγμα.  

 Οι Keillor and Lewison (2003) μελέτησαν διάφορες μορφές πολιτικού κινδύνου 

που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε συνδυασμό με τον τρόπο τον οποίο επιλέγουν 

για να τις αντιμετωπίσουν. Στη συζήτηση των αποτελεσμάτων τους καταλήγουν ότι η 

χρησιμοποίηση πολιτικών δραστηριοτήτων είναι ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο της 

διεθνούς στρατηγικής των επιχειρήσεων. Το είδος των πολιτικών δραστηριοτήτων που 

θα χρησιμοποιήσουν αυτές οι επιχειρήσεις, μπορεί να ποικίλλει, και εξαρτάται από το 

είδος του πολιτικού κινδύνου που ανιχνεύεται σε συγκεκριμένη αγορά.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης τους, φαίνεται πως η πολιτική 

δραστηριότητα που είναι αναπόφευκτη για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, είναι αυτή της 

δημιουργίας λόμπι. Αυτό υποδηλώνει πως μια επιχείρηση θα έπρεπε οπωσδήποτε να 

καταβάλλει προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει πολιτικούς κινδύνους που είναι παρόντες, ή και αυτούς που ενδεχομένως 

αναμένονται να παρουσιαστούν μελλοντικά. Το γεγονός αυτό είναι επίσης 

ενθαρρυντικό για πολλές μικρές και μεσαίες πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς η 

δημιουργία λόμπι φαίνεται να είναι η πολιτική δραστηριότητα που απαιτεί τα λιγότερα 

κεφάλαια για την πραγματοποίησή της, από τις υπόλοιπες.  
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 Επιπλέον, η δημιουργία συμμαχιών στη βιομηχανία φαίνεται να έχει μεγάλη 

σχέση με την αντιμετώπιση πολλών πολιτικών κινδύνων, και ιδιαιτέρως στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων όπως υποχρεωτική συμμετοχή τοπικών παραγόντων σε ένα 

εγχείρημα ή δημιουργία κοινοπραξιών με έναν επιβεβλημένο από τη χώρα υποδοχής 

εταίρο. Η δημιουργία συμμαχιών μέσα σε συγκεκριμένο κλάδο/βιομηχανία, συνδυάζει 

τις δυνατότητες όλων των συμμετεχόντων, και επίσης συνήθως δεν απαιτεί δέσμευση 

μεγάλου ποσοστού πόρων από την επιχείρηση. Προσφέρει ωστόσο τη δυνατότητα της 

εξαφάνισης απειλών που εμποδίζουν τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς (Keillor and  

Lewinson, 2003). 

Η πολιτική και η πολιτική επιρροή αποτελούν σημαντικά σημεία μέριμνας για 

τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων, λόγω των επιπτώσεων που αυτές 

έχουν στο γενικότερο ανταγωνιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές λειτουργούν. Η 

παγκοσμιοποίηση των αγορών σε συνδυασμό με συγκεκριμένες πολιτικές που 

σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν για να ελαττώσουν την επιρροή των κυβερνήσεων 

στη λειτουργία των επιχειρήσεων όπως οι ιδιωτικοποιήσεις και τη φιλελευθεροποίηση 

των αγορών, έχουν παραδόξως αυξήσει, αντί να μειώσουν την επιρροή των 

κυβερνήσεων στις επιχειρήσεις (Bach and Unruh 2004). Για το γεγονός αυτό 

εντοπίζονται τρεις λόγοι. Πρώτον, καθώς οι επιπτώσεις της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων στην κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον ολοένα και αυξάνουν, τα 

στελέχη της διοίκησης των επιχειρήσεων έρχονται αντιμέτωπα με απαιτήσεις που 

προέρχονται από πολλούς και διάφορους φορείς (Donaldson and Preston 1995 όπως 

εμφανίζονται στους Bach and Unruh 2004). Η πολιτική αποτελεί το πεδίο όπου οι 

απαιτήσεις αυτές τελικά συνδυάζονται και τα εμπλεκόμενα μέρη συμβιβάζονται μεταξύ 

τους. Για να είναι συνεπώς μια επιχείρηση ανταγωνιστική σε αυτό το περιβάλλον θα 

πρέπει να παρουσιάζει ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή σε αυτό (Bach and 

Unruh 2004).  Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η καινοτομία και η στρατηγική εξάρτηση των 

επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες έχει γίνει πολύ σημαντική για τον ανταγωνισμό σε 

πολλούς κλάδους της βιομηχανίας (Tushman and Anderson 1997, όπως αναφέρονται 

στους Bach and Unruh 2004). Οι νέες τεχνολογίες συχνά δημιουργούν ρυθμιστικές και 

κανονιστικές προκλήσεις οι οποίες απαιτούν πολιτική αντιμετώπιση και μπορούν να 

επηρεάσουν τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων και των 

στρατηγικών τους. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις είναι 

επίσης πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να εκτιμήσει την 

οικονομική αξία μιας νέας καινοτόμου τεχνολογίας. Η ικανότητα άσκησης πολιτικής 

επιρροής σε τεχνολογικώς δυναμικούς τομείς, αυτομάτως γίνεται σημαντικό 
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στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Bach and Unruh 2004). Τρίτον, η 

παγκοσμιοποίηση μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κόστη των διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, επιτρέποντάς τους να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από 

την αγορά της χώρας προέλευσής τους (Ohmae 1999, όπως αναφέρεται στους Bach and 

Unruh 2004). Γίνεται συνεπώς εμφανές, ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συναντούν 

πολλαπλές και συχνά αντικρουόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις, οι οποίες αυξάνουν τη 

σημασία των επιδέξιων πολιτικών χειρισμών. Η πολιτική στρατηγική σε εταιρικό 

επίπεδο και τα πολιτικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία αυτή εφαρμόζεται, είναι όπως 

φαίνεται, δύο στοιχεία συμπληρωματικά (Bach and Unruh 2004). 

 

4.5 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ  

      ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 

 

 Μια από τις θεμελιώδεις στρατηγικές αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει μια 

επιχείρηση στην προσπάθειά της για διεθνή δραστηριότητα, είναι η απόφαση για την 

επιλογή της χώρας στην οποία θα επιλέξει να δραστηριοποιηθεί. Πολλές πολυεθνικές 

επιχειρήσεις έχουν την επιλογή να κατευθυνθούν σε χώρες των οποίων το περιβάλλον, 

τόσο της αγοράς όσο και το οικονομικοπολιτικό, είναι πολύ διαφορετικό από το 

περιβάλλον των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται ήδη. Παρά ωστόσο τις μεγάλες 

δυνητικές απολαβές, η επέκταση σε νέα πολυεθνικά περιβάλλοντα μπορεί να είναι 

αρκετά ριψοκίνδυνη. Η ανάπτυξη  αποτελεσματικών στρατηγικών διεθνοποίησης που 

λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τους κινδύνους όσο και τα οφέλη της εισόδου σε μια νέα 

χώρα, αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της  εταιρικής στρατηγικής.  

 Σύμφωνα με τον Holburn (2001), οι επιχειρήσεις διαφέρουν στον τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζουν τον πολιτικό κίνδυνο, και η διαφορές αυτές οφείλονται σε 

διαφορές που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις αυτές στην ικανότητά τους να χειρίζονται 

παράγοντες που έχουν σχέση με την αγορά, αλλά και παράγοντες που δε σχετίζονται 

άμεσα με την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τα ίδια μέσα για 

να υπολογίζουν τον πολιτικό κίνδυνο, ούτε όλες μπορούν να διαπραγματεύονται εξίσου 

αποτελεσματικά με τις κυβερνήσεις συγκεκριμένων χωρών. Ο Holburn στη μελέτη του 

χρησιμοποιεί ως εξαρτημένη μεταβλητή την απόφαση μιας επιχείρησης να εισέλθει σε 

μια συγκεκριμένη χώρα, μια συγκεκριμένη χρονιά, και βρίσκει πως η επίδραση του 

πολιτικού κινδύνου πράγματι δεν είναι η ίδια σε όλες τις επιχειρήσεις. Παρατηρεί 

επίσης, ότι ενώ μεγαλύτερα επίπεδα πολιτικού κινδύνου μειώνουν την πιθανότητα 

εισόδου σε μια χώρα, οι επιπτώσεις είναι σαφώς μικρότερες για επιχειρήσεις με 
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μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει ότι, καθώς οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις αποκτούν περισσότερη εμπειρία με το χρόνο, σταδιακά αποφασίζουν να 

επεκταθούν σε πιο πολιτικώς επικίνδυνα περιβάλλοντα. Επιπροσθέτως, σημαντικό 

παράγοντα στην εξήγηση των διαφόρων παραλλαγών στη στρατηγική εισόδου σε μια 

νέα αγορά, αποτελεί και το είδος της πρότερης εμπειρίας μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, 

η εμπειρία που αποκτούν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μονοψωνιακές  αγορές 

(όπου διαπραγματεύονται και έρχονται σε επαφή απευθείας με τις κυβερνήσεις, έχει 

σαφώς μεγαλύτερο αντίκτυπο στην τάση τους να επεκτείνονται σε πολιτικώς 

επικίνδυνα περιβάλλοντα, από ότι η εμπειρία που αποκτούν σε ανταγωνιστικές αγορές 

(όπου οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να πουλήσουν σε ένα ποικίλο 

φάσμα πελατών, ερχόμενες λιγότερο συχνά σε επαφή με τις κυβερνήσεις).  

 Στα ευρήματα του Holburn επίσης συμπεριλαμβάνεται, ότι ο πολιτικός κίνδυνος 

περιορίζεται ανάλογα με το είδος του περιβάλλοντος της αγοράς στο οποίο λειτουργεί η 

επιχείρηση. Η αρνητική επίδραση του πολιτικού κινδύνου στην πιθανότητα εισόδου 

πολλαπλασιάζεται σε μονοψωνιακές αγορές, συγκρινόμενη με ανταγωνιστικές αγορές. 

Επίσης επισημαίνεται ότι, η εμπειρία μιας επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο είδος 

αγοράς, λειτουργεί ενθαρρυντικά στην είσοδό τους σε νέες χώρες που παρουσιάζουν το 

ίδιο είδος αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι, επιχειρήσεις με μεγαλύτερη εμπειρία σε 

ανταγωνιστικές αγορές είναι πιθανότερο να αναζητήσουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε 

ανταγωνιστικές αγορές, ενώ, επιχειρήσεις με μεγάλη εμπειρία σε μονοψωνιακές 

αγορές, είναι πιθανότερο να κατευθυνθούν σε χώρες με παρόμοιες συνθήκες αγοράς. 

Από την άποψη αυτή, οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν μια τάση να εξειδικεύονται σε ένα 

είδος περιβάλλοντος αγοράς.  

 

4.6 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Στη μελέτη των Keillor, Hauser and Dannemiller (2009), εξετάστηκε η 

χρησιμοποίηση από πολυεθνικές εταιρείες διαφόρων πολιτικών δραστηριοτήτων για να 

αντιμετωπίσουν τον πολιτικό κίνδυνο, σε σχέση με την απόδοσή τους στις ξένες αγορές 

όπου αυτές λειτουργούν. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν τα ακόλουθα επτά είδη πολιτικών 

δραστηριοτήτων ως ανεξάρτητες μεταβλητές: 1) η δημιουργία λόμπι, 2) οι δημόσιες 

σχέσεις, 3) οι σχέσεις με κυβερνητικούς παράγοντες/οργανώσεις, 4) οι προσφορές ή/και 

οι δωροδοκίες, 5) οι πολιτικές συμμαχίες μέσα στον κλάδο της βιομηχανίας, 6) οι 

πολιτικές συνεισφορές, 7) οι σχέσεις με συγκεκριμένα άτομα/μέλη της κυβέρνησης ή 

συγκεκριμένους πολιτικούς. Ως ανεξάρτητη μεταβλητή στο συγκεκριμένο μοντέλο για 
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τη μέτρηση της απόδοσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων, χρησιμοποιήθηκε η μέση 

ετήσια αύξηση των διεθνών πωλήσεών τους.  

 Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι δε συνδέονται άμεσα όλες οι 

πολιτικές δραστηριότητες που εφαρμόζει μια επιχείρηση με την αύξηση της απόδοσής 

της, όπως αυτή μετρήθηκε με τις μέσες διεθνείς πωλήσεις της. Πιο συγκεκριμένα, 

εντοπίστηκε ότι, η καλλιέργεια σχέσεων με συγκεκριμένους πολιτικούς, η συμμετοχή 

σε συμμαχίες μέσα στο συγκεκριμένο κλάδο της βιομηχανίας, και η δημιουργία 

δημοσίων σχέσεων με στόχο τον επηρεασμό διαφόρων πολιτικών, δε συνδέονται 

σημαντικά με την αύξηση στις μέσες ετήσιες διεθνείς πωλήσεις. Αντιθέτως, 

εντοπίστηκε θετική σχέση για τρεις πολιτικές δραστηριότητες, τη δημιουργία λόμπι, τη 

δημιουργία σχέσεων με κυβερνητικές υπηρεσίες, και την πολιτική συνεισφορά στις 

πολιτικές εκστρατείες διαφόρων πολιτικών προσώπων.  

 Στη συζήτηση των αποτελεσμάτων αυτών, αναφέρεται ότι η καλλιέργεια 

σχέσεων με συγκεκριμένους πολιτικούς ενώ δεν αποτελεί μια ιδιαιτέρως κοστοβόρα 

δραστηριότητα, συχνά έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα, ανεξαρτήτως της 

δύναμης του πολιτικού προσώπου, καθώς συνήθως επικεντρώνεται σε πολύ 

συγκεκριμένα και εξειδικευμένα πεδία ενδιαφέροντος. Με τον ίδιο τρόπο, η δημιουργία 

συμμαχιών μέσα στο συγκεκριμένο κλάδο της βιομηχανίας, ενώ βοηθά στην ανάπτυξη 

ενός πιο ελεγχόμενου περιβάλλοντος στη ξένη αγορά, συνήθως δεν προσφέρει 

συγκεκριμένο πολιτικό πλεονέκτημα στο επίπεδο της μεμονωμένης επιχείρησης, παρά 

στον κλάδο γενικότερα. Τέλος, για την ερμηνεία της όχι σημαντικής θετικής σχέσης 

μεταξύ δημιουργίας δημοσίων σχέσεων με στόχο τον επηρεασμό συγκεκριμένων 

πολιτικών και της αύξησης των διεθνών πωλήσεων, υποστηρίζεται ότι μια τέτοιου 

είδους εμπλοκή της επιχείρησης είναι δυνατό να δημιουργήσει σκεπτικισμό στην κοινή 

γνώμη, στους πελάτες και στους μετόχους της. Ενώ δηλαδή η συγκεκριμένη 

υποστηριζόμενη πολιτική μπορεί να είναι ευνοϊκή για την επιχείρηση, ενδέχεται να 

είναι αμφιλεγόμενη για την υπόλοιπη κοινωνία. Αν διαφαίνεται πως η υποστήριξη μιας 

τέτοιας πολιτικής θα επιφέρει αρνητική δημοσιότητα για την επιχείρηση και θα 

προκαλέσει το κοινό αίσθημα, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται.  

 Όσον αφορά τώρα τη δημιουργία λόμπι και τη θετική επίδρασή τους στην 

αύξηση των διεθνών πωλήσεων της επιχείρησης, αυτή περιλαμβάνει την εμπλοκή ενός 

τρίτου ανεξάρτητου μέρους, ειδικού παρόλαυτά με τα θέματα του συγκεκριμένου 

κλάδου της βιομηχανίας, με σκοπό την ανάπτυξη αμοιβαίων προσοδοφόρων σχέσεων 

για την επιχείρηση και τις κυβερνητικές υπηρεσίες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την 

άμεση σύνδεση της επιχείρησης με τις σχέσεις αυτές. Έτσι τυχόν αρνητικά σχόλια για 
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τις συγκεκριμένες δράσεις, βρίσκουν σαν πρώτο στόχο το τρίτο εμπλεκόμενο μέρος, 

και δεν επιδρούν άμεσα αρνητικά στην επιχείρηση. Η δημιουργία σχέσεων με 

κυβερνητικές υπηρεσίες έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Η 

συγκεκριμένη κυβερνητική υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή της επιχείρησης 

στη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης πολιτικής ή ενός κανονισμού που σχετίζεται 

άμεσα με τη δραστηριότητά της. Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση απολαμβάνει το 

πλεονέκτημα του να μαθαίνει πρώτη για τον κανονισμό αυτό, επηρεάζοντας τη 

διαμόρφωσή του με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοεί καλύτερα τα συμφέροντά της. Τέλος, 

η στήριξη της πολιτικής εκστρατείας συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων/υποψηφίων, 

θεωρείται ως μια δράση που προωθεί την επιχειρηματική συνέχεια της επιχείρησης. Αν 

για παράδειγμα το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο θεωρείται πως μπορεί να 

προσθέσει αξία στην επιχείρηση και τα συμφέροντά της, είναι πιο επωφελές για την 

επιχείρηση να υποστηρίξει την επανεκλογή του, παρά να χρειαστεί να ξεκινήσει από 

την αρχή με ένα νέο υποψήφιο.  

 Στο σημείο αυτό αναφέρουμε, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, όποια τακτική και να 

ακολουθήσει μια επιχείρηση στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τον πολιτικό 

κίνδυνο, είναι δυνατό να μην καταφέρει να έχει τα επιθυμητά και προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. Έτσι μπορεί να χρειαστεί να εξετάσει και να πραγματοποιήσει την 

αποχώρησή της από μια συγκεκριμένη χώρα, ή από κάποια επένδυση σε μια ξένη 

αγορά. Η περίπτωση αυτή, αν και ακραία, δεν είναι σπάνια στο διεθνές επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Στη συγκεκριμένη εργασία θα αναφερθούμε στην περίπτωση δύο 

εταιρειών, που κατέφυγαν στη δραστική, αλλά αποτελεσματικότερη για αυτές, 

απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, ως λύση για να μετριάσουν τον αυξημένο πολιτικό 

κίνδυνο που αντιμετώπιζαν.  

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά των διαφόρων τρόπων που 

απαντώνται στη βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση των διαφόρων γεγονότων 

πολιτικού κινδύνου που εμφανίζονται σε διαφορετικές χώρες και περιβάλλοντα. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επιλέγουν τις πολιτικές 

δραστηριότητες στο εταιρικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του πολιτικού κινδύνου 

κάποιες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 1) δημιουργία λόμπι τόσο στη χώρα 

προέλευσης, όσο και στη χώρα υποδοχής, 2) δημιουργία κυβερνητικών συμμαχιών, 3) 

δημιουργία συμμαχιών στη βιομηχανία, και 4) πολιτική στήριξη και συνεισφορά. H 

καθεμιά από αυτές συνιστάται για διαφορετικές περιπτώσεις, και επιδρά στη μείωση 

του αντιλαμβανόμενου κινδύνου με διαφορετικό τρόπο. Γίνεται επίσης αναφορά στη 
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διαφοροποίηση που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις ως προς τον τρόπο που επιλέγουν για 

να αντιμετωπίσουν τον πολιτικό κίνδυνο. Οι διαφορές αυτές οφείλονται σε διαφορές 

που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις αυτές στην ικανότητά τους να χειρίζονται 

παράγοντες που έχουν σχέση με την αγορά, αλλά και παράγοντες που δε σχετίζονται 

άμεσα με την αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

5.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 Παρά το γεγονός ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες είναι αναγνωρισμένη η 

σημασία της προσέλκυσης σε αυτές άμεσων ξένων επενδύσεων από διάφορες 

πολυεθνικές και ξένους επενδυτές, οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών συχνά 

εξακολουθούν να εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες είναι δυνατό να παρουσιάσουν 

μεγάλο πολιτικό κίνδυνο και να έχουν άμεσες ή έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στις 

πολυεθνικές αυτές. Η εμφάνιση τέτοιου είδους πολιτικών κινδύνων έχουν οδηγήσει 

στην ανάπτυξη και άνθιση μιας ολόκληρης βιομηχανίας, η οποία ασχολείται με την 

παροχή υπηρεσιών ασφάλισης που καλύπτουν πολιτικούς κινδύνους στις 

ενδιαφερόμενες πολυεθνικές επιχειρήσεις (Jensen 2005). Οι ασφαλιστικές εταιρείες που 

ασχολούνται με την κάλυψη των πολιτικών κινδύνων καλύπτουν κινδύνους σχετικούς 

με την απαλλοτρίωση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, με εμπόδια στον 

επαναπατρισμό των κερδών των πολυεθνικών εταιρειών στη χώρα προέλευσής τους, 

αλλά και κινδύνους που σχετίζονται με πολέμους ή άλλου είδους πολιτικές αναταραχές 

(Jensen 2005). 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία εμφανίζεται μεγάλο ενδιαφέρον για τη σύνδεση 

μεταξύ του είδους των πολιτικών θεσμών και των πολιτικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις (Henisz 2000 και Li and Resnick 2003 

όπως εμφανίζονται στον Jensen 2005). Μια εξήγηση για αυτό το ενδιαφέρον στη 

μελέτη του πολιτικού κινδύνου, είναι ότι το είδος των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις στις αναδυόμενες αγορές έχει αλλάξει με την πάροδο των 

ετών. Παρόλο που οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου προκάλεσαν 

τεράστιες ζημίες στο χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών, οι μεγαλύτερες διεκδικήσεις 

ασφαλιστικών αποζημιώσεων στην ιστορία πραγματοποιήθηκαν κατά την αρχή της 

οικονομικής κρίσης που εμφανίστηκε στην Αργεντινή το 2002, καθώς η κυβέρνηση 

αθέτησε διάφορες συμφωνίες με επενδυτές και επιχειρήσεις και περιόρισε τη 

δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων από τη χώρα (Moran 2003 όπως εμφανίζεται στον 

Jensen 2005). Μπορεί οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να μην αντιμετωπίζουν πλέον τους 

κινδύνους των κρατικοποιήσεων που είχαν να αντιμετωπίσουν τις δεκαετίες του 60 και 

του 70, αλλά σίγουρα εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπες με μεγάλο εύρος 

πολιτικών κινδύνων (Jensen 2005). 
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5.2 ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  

     ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

 

Για να βοηθήσουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να μετριάσουν τις συνέπειες του 

πολιτικού κινδύνου, εμφανίστηκαν πολλοί ασφαλιστικοί φορείς, με διαφόρων ειδών 

προσφερόμενα ασφαλιστικά συμβόλαια. Οι φορείς αυτοί είναι τόσο ιδιωτικοί όσο και 

κυβερνητικοί. Παραδείγματα ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών είναι οι Sovereign, 

Zurich, Chubb, Lloyd’s of London, Aon, AIG, ενώ στις κυβερνητικές εντάσσονται οι 

OPIC, Export Development Canada και ένα πλήθος οργανισμών ασφάλισης 

εξαγωγικών απαιτήσεων. Το είδος της ασφάλειας που οι παραπάνω εταιρείες και 

οργανισμοί παρέχουν είναι απόλυτα διακριτό από άλλα είδη ασφαλειών, καθώς τα 

συμβόλαια που προσφέρουν είναι σχεδιασμένα να ασφαλίζουν κατά πολιτικών 

γεγονότων που επηρεάζουν την πορεία των έργων και των δραστηριοτήτων των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικές αυτές εταιρείες, 

χωρίζουν τα είδη του πολιτικού κινδύνου σε τρεις κατηγορίες: 1) πόλεμος και πολιτική 

βία, 2) απαλλοτρίωση και αθέτηση συμφωνιών και συμβολαίων, 3) κίνδυνοι 

επαναπατρισμού κεφαλαίων και δυσκολία συναλλακτικής μετατροπής (Jensen 2005). 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια περιγραφή διαφόρων συμβολαίων που προσφέρουν οι 

ασφαλιστικές εταιρείες και του είδους των κινδύνων που αυτές καλύπτουν. 

 

1. Απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

 Αυτό το συμβόλαιο ασφάλισης κατά του πολιτικού κινδύνου αγοράζεται από 

εξαγωγείς, δανειστές, επενδυτές και εργολάβους με εξοπλισμό ή άλλου είδους 

περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ξένες χώρες. Προσφέρει προστασία κατά 

κατασχέσεων, απαλλοτρίωσης, κρατικοποιήσεων, και άλλου είδους πράξεων των ξένων 

κυβερνήσεων που θα μπορούσαν να έχουν σαν αποτέλεσμα τη στέρηση των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των 

ενδιαφερόμενων μερών.  

 Άλλοι σχετικοί κίνδυνοι που καλύπτονται με αυτά τα συμβόλαια είναι η 

αναγκαστική εγκατάλειψη περιουσιακών στοιχείων, οι επιλεκτικές διακρίσεις κατά 

πολυεθνικών εταιρειών, η διακοπή της ομαλής επιχειρηματικής δραστηριότητας, και η 

υφέρπουσα απαλλοτρίωση, μια σειρά δηλαδή κυβερνητικών πράξεων και μέτρων που 

αν συνδυαστούν, έχουν σαν αποτέλεσμα την απαλλοτρίωση. Αυτού του είδους η 

ασφάλιση κατά του πολιτικού κινδύνου είναι δυνατό να καλύψει και τον κίνδυνο 

αδυναμίας μεταφοράς μερισμάτων, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties), ή άλλων 
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κεφαλαίων, που έπονται της πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου ή της έκβασης μιας 

επένδυσης. 

 

2. Συναλλακτική μετατρεψιμότητα 

 Υπάρχουν δύο είδη ασφαλιστικών συμβολαίων που σχετίζονται με το 

συναλλαγματικό κίνδυνο. Το ένα είδος αφορά την αδυναμία μετατροπής του τοπικού 

νομίσματος σε «σκληρό νόμισμα» και το δεύτερο αφορά την αδυναμία μεταφοράς 

σκληρού νομίσματος έξω από μια ξένη χώρα. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που 

αφορούν δυσκολίες συναλλακτικής μετατροπής και κινδύνους μεταφοράς κεφαλαίων 

σχετίζονται με απώλειες που προκύπτουν από οικονομική κρίση, ανεπάρκεια «σκληρού 

νομίσματος», έλεγχο συναλλάγματος, ή από αυθαίρετες αποφάσεις μιας ξένης 

κυβέρνησης.  

 Αυτού του είδους οι καλύψεις κατά του πολιτικού κινδύνου προστατεύουν τα 

μερίσματα σε τοπικό νόμισμα, διάφορες συμφωνημένες αμοιβές, την επιστροφή 

κεφαλαίων, ή τη μη πληρωμή των εμπορικών εισπρακτέων απαιτήσεων από μια ξένη 

κυβέρνηση ή και από ιδιώτες αγοραστές. 

 

3. Πολιτική βία 

 Τα ασφαλιστικά συμβόλαια αυτής της κατηγορίας προστατεύουν κατά της μη 

πληρωμής, της απώλειας εισοδημάτων, της διακοπής της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, της απώλειας κερδών από επενδύσεις σε μετοχές, ή κατά ζημιών και 

καταστροφών υλικών περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας γεγονότων πολιτικής βίας. Οι 

καλυπτόμενοι πολιτικοί κίνδυνοι των συμβολαίων αυτών περιλαμβάνουν τον πόλεμο, 

την επανάσταση, τις κοινωνικές αναταραχές, τις εξεγέρσεις, τις απεργίες, τις ένοπλες 

εξεγέρσεις, την ένοπλη ανταρσία, την τρομοκρατία, τη δολιοφθορά (sabotage), και 

άλλα.  

 

4. Άρνηση αναγνώρισης/αποκήρυξη συμβολαίων 

 Το είδος των ασφαλιστηρίων αυτών προστατεύει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

από τον κίνδυνο της αυθαίρετης μη πληρωμής ή μη τήρηση των συμβολαίων από μια 

ξένη κυβέρνηση ή από κάποιον αγοραστή του δημόσιου τομέα, είτε πριν είτε μετά την 

αποστολή των αγαθών ή της παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τα ασφαλιστήρια 

αυτά προστατεύουν επίσης κατά του πολιτικού κινδύνου της άρσης των εγγυήσεων 

πληρωμών από ξένες κυβερνήσεις, είτε ο αγοραστής ανήκει στο δημόσιο, είτε στον 

ιδιωτικό τομέα.  
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 Διατίθενται επίσης ασφαλιστήρια που ασφαλίζουν κατά του πολιτικού κινδύνου 

της μη πληρωμής πωλήσεων που πραγματοποιούνται σε ιδιώτες αγοραστές. Τα 

ασφαλιστήρια αυτά για παράδειγμα είναι δυνατό να καλύπτουν τις πωλήσεις που 

πραγματοποιεί μια πολυεθνική στη δική της θυγατρική εταιρεία που βρίσκεται σε μια 

αγορά με υψηλό πολιτικό κίνδυνο, ή τις πωλήσεις σε οποιονδήποτε άλλο αγοραστή ο 

οποίος δε θα είναι σε θέση να πληρώσει λόγω απαλλοτρίωσης, δυσκολιών 

συναλλακτικής μετατροπής ή μεταφοράς κεφαλαίων, πολιτικής βίας ή άλλων 

παραγόντων που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό του.  

 

5. Ανάκληση αδειών 

 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτής της κατηγορίας συνήθως αγοράζονται από 

εισαγωγείς, εξαγωγείς ή επενδυτές για να προστατευτούν κατά της απώλειας κερδών 

που προκύπτουν από ανάκληση αδειών εισαγωγής ή εξαγωγής, καθώς και από 

εμπορικούς αποκλεισμούς (embargo), μποϊκοτάζ, κυρώσεις και διατάγματα. Όλοι οι 

παραπάνω παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, μη πληρωμή τιμολογίων ή σε απώλειες άλλου είδους.  

 

6. Καταχρηστική επίκληση εγγυήσεων 

Αυτό το είδος ασφαλιστηρίων κατά του πολιτικού κινδύνου αγοράζεται από 

εξαγωγείς οι οποίοι, χρησιμοποιούν εγγυήσεις, εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων, 

ή stand by ενέγγυες πιστώσεις στις συναλλαγές τους με κυβερνήσεις ξένων χωρών ή με 

άλλους αγοραστές του δημόσιου τομέα. Τα ασφαλιστήρια αυτά προσφέρουν κάλυψη 

κατά του κινδύνου μονομερούς παράτασης ή επέκτασης των όρων της συμφωνίας από 

τους ξένους αγοραστές, ή κακή τη πίστη επίκλησης της χρήσης τέτοιων εγγυήσεων.  

 

7. Μη παράδοση αγαθών από ξένους προμηθευτές 

 Οι προμηθευτές σε χώρες με αναπτυσσόμενες οικονομίες, καθώς 

αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια στη δική τους χώρα, και όντας 

απρόθυμοι ή μη ικανοί να λάβουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες της χώρας τους, 

αναζητούν κεφάλαια κίνησης από τους ξένους πελάτες τους. Όταν ξένοι εισαγωγείς 

κάνουν μεταφορές χρημάτων σε μορφή προκαταβολών για παραγγελίες από αυτούς 

τους προμηθευτές, εκτίθενται στον κίνδυνο ότι οι προμηθευτές αυτοί δε θα καταφέρουν 

να κατασκευάσουν ή να αποστείλουν τα αγαθά αυτά λόγω γεγονότων πολιτικού 

κινδύνου στη χώρα τους. Οι εισαγωγείς που αγοράζουν με προκαταβολή από 

προμηθευτές που βρίσκονται σε ξένες χώρες υψηλού κινδύνου, μπορούν να αγοράσουν 

ασφαλιστήρια κατά του πολιτικού κινδύνου που να καλύπτουν κινδύνους μη 
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παράδοσης αγαθών από προμηθευτές λόγω απαλλοτρίωσης, πολιτικής βίας, δυσκολίας 

μετατροπής συναλλάγματος, και άλλων πολιτικών γεγονότων που βρίσκονται πέρα από 

τον έλεγχό τους. (Πηγή http://www.meridianfinance.com/political_risk.html). 

 Οι ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν ασφαλιστήρια κατά του πολιτικού 

κινδύνου, συχνά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτό σαν ένα φαινόμενο που επηρεάζεται 

και χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη χώρα. Οι διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

όμως έρχονται αντιμέτωπες με διάφορες πηγές πολιτικής αβεβαιότητας και πολιτικής 

επιρροής ανάλογα με το μέγεθός τους, τη χώρα προέλευσής τους, την εξοικείωσή τους 

με το περιβάλλον των ξένων χωρών, το επίπεδο της τεχνολογίας που διαθέτουν, και το 

διεθνές δίκτυο των μετόχων τους.  

Τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

αντιμετωπίζουν τον πολιτικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες 

προσαρμοσμένες στρατηγικές μετρίασής του που αντιμετωπίζουν τους ειδικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν το προφίλ του κινδύνου για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Έτσι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να καθορίσουν το εύρος και την τιμή των 

προσφερόμενων κατά του πολιτικού κινδύνου ασφαλιστηρίων συμβολαίων με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, αξιολογώντας ταυτόχρονα την καταλληλότητα μιας 

συγκεκριμένης στρατηγικής μετρίασης του πολιτικού κινδύνου που έχει επιλεχθεί από 

την επιχείρηση.  

 Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται σε 

δικαιώματα για τους επενδυτές και τις πολυεθνικές που καλύπτονται και απορρέουν 

από διεθνείς συνθήκες, και τα οποία είναι δυνατό να προσφέρουν προστασία κατά του 

πολιτικού κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου βρίσκονται σε ισχύ τέτοιες συνθήκες, τα 

δικαιώματα που απορρέουν από αυτές μπορεί να είναι ευρύτερα, πιο αποτελεσματικά 

και φθηνότερα για τις πολυεθνικές από την αγορά ασφαλιστηρίων συμβολαίων, καθώς 

δεν απαιτούν πληρωμή ασφαλίστρων.  Τέτοιες συνθήκες είναι δυνατό να εφαρμόζονται 

μεταξύ χωρών, είτε μονομερώς είτε διμερώς, για να ενισχύσουν την ανάπτυξη της 

συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων μερών. Ένα από τα πιο περίφημα 

πλεονεκτήματα τέτοιων διεθνών συνθηκών, είναι ότι η διαιτησία των διαφορών που 

ενδέχεται να ανακύψουν διεξάγεται μέσω του International Centre for Settlement of 

Investment Disputes, που είναι ένας αυτόνομος οργανισμός που λειτουργεί στα πλαίσια 

του World Bank Group στην Ουάσινγκτον. Καμία εμπορική διαφωνία που έφτασε για 

διαιτησία στον οργανισμό αυτό δεν έχει παραμείνει εκκρεμής, και όλες έχουν 

διακανονιστεί. Επιπλέον, τα δικαιώματα που πηγάζουν από τέτοιες διεθνείς συνθήκες, 

συνήθως έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από την προσφερόμενη διάρκεια των καλύψεων 

http://www.meridianfinance.com/political_risk.html
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αντίστοιχων ασφαλιστήριων συμβολαίων. Οι περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

ωστόσο, επιλέγουν να εξασφαλίσουν επιπροσθέτως τις διεθνείς τους επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, αγοράζοντας κάποιο από τα προσφερόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

κατά των πολιτικών κινδύνων (Πηγή http://www.dnaindia.com/money/report_for-

political-risk-insurance-isnt-all_1027950). 

 

5.3 MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) 

 

Οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν δύο σημαντικούς συμμάχους στις 

εξαγωγικές τους δραστηριότητες. Οι σύμμαχοι αυτοί είναι ο MIGA και ο ΟΑΕΠ, δύο 

εργαλεία που οχυρώνουν τις επιχειρήσεις έναντι του πολιτικού κινδύνου που ελλοχεύει 

στην προσπάθεια διείσδυσης τους σε ξένες αγορές που είναι είτε υπό ανάπτυξη ή ακόμη 

που βρίσκονται σε τριτοκοσμικές χώρες. 

Ο MIGA, o Oργανισμός για την Εγγύηση των Επενδύσεων, είναι ένα διεθνές 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προσφέρει ασφάλιση και εγγυήσεις έναντι πολιτικών 

κινδύνων. Οι εγγυήσεις αυτές βοηθούν τους επενδυτές να προστατεύουν τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις κατά πολιτικών και μη εμπορικών κινδύνων σε αναπτυσσόμενες 

χώρες. Ο MIGA είναι μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και έχει την έδρα 

του στην Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ιδρύθηκε το 1988 ως μία 

οργάνωση για την ασφάλιση επενδύσεων με σκοπό την ενθάρρυνση των επενδύσεων 

στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

Η αποστολή του MIGA είναι «να προωθήσει τις ξένες άμεσες επενδύσεις στις 

αναπτυσσόμενες χώρες ώστε αυτές να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση 

της φτώχειας και να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων». Ο οργανισμός 

επικεντρώνεται στις χώρες - μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης (IDA) και 

χώρες που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις. Έχει ως στόχο έργα που συντελούν 

στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη των υποδομών, τη δημιουργία 

νέων φορολογικών εσόδων και στο να επωφεληθούν των φυσικών πόρων μέσω 

βιώσιμων πολιτικών και προγραμμάτων. 

Ο MIGA ανήκει και διοικείται από τα κράτη μέλη του, αλλά έχει τη δική του 

εκτελεστική ηγεσία και το προσωπικό του για την εκτέλεση των καθημερινών 

λειτουργιών του. Οι μέτοχοι του είναι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών του που 

παρέχουν καταβεβλημένο κεφάλαιο για να έχουν το δικαίωμα ψήφου στα θέματα του 

οργανισμού. Ο MIGA ασφαλίζει μακροπρόθεσμο χρέος και ίδια κεφάλαια των 

επενδύσεων, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία και μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Ο 

http://www.dnaindia.com/money/report_for-political-risk-insurance-isnt-all_1027950
http://www.dnaindia.com/money/report_for-political-risk-insurance-isnt-all_1027950
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οργανισμός αξιολογείται από ανεξάρτητο εκτιμητή κάθε χρόνο. Ο MIGA ανήκει στις 

177 κυβερνήσεις των κρατών μελών του και πιο συγκεκριμένα αποτελείται από 152 

αναπτυσσόμενες και 25 βιομηχανικές χώρες. Η συμμετοχή στον οργανισμό είναι 

διαθέσιμη μόνο σε χώρες που είναι μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας και ειδικότερα της 

Διεθνής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

Ο MIGA προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για πέντε τύπους μη εμπορικών 

κινδύνων:  

1) αδυναμία νομισματικής μετατροπής και περιορισμό μεταφοράς, 

2) κυβερνητικές απαλλοτριώσεις,  

3) πόλεμο, τρομοκρατία και κοινωνικές αναταραχές και 

4) παραβιάσεις συμβάσεων και  

5) η μη τήρηση των κυρίαρχων οικονομικών υποχρεώσεων. 

Ο MIGA καλύπτει επενδύσεις, όπως μετοχές, δάνεια, δάνεια μετόχων και εγγυήσεις 

δανείων των μετόχων. Ο οργανισμός μπορεί να ασφαλίσει επίσης επενδύσεις όπως οι 

συμβάσεις διαχείρισης, ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, ομόλογα, μισθωτικές 

δραστηριότητες, συμφωνίες δικαιόχρησης και συμφωνίες άδειας χρήσης. Ο οργανισμός 

προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη που γενικά διαρκεί μέχρι 15 έτη, με δυνατότητα 

πενταετούς παράτασης ανάλογα με τη φύση και τις συνθήκες ενός συγκεκριμένου 

έργου (Πηγή http://en.wikipedia.org/wiki/Multilateral_Investment_Guarantee_Agency). 

 

5.4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΟΑΕΠ) 

 

Η σημερινή συγκυρία στο διεθνές εμπόριο καθιστά την αύξηση της 

"εξωστρέφειας" δύσκολη υπόθεση, αφού επικρατεί σκληρός ανταγωνισμός όσον αφορά 

στις παρεχόμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, ενώ παράλληλα υπάρχουν μεγάλοι 

κίνδυνοι μη πληρωμής, λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας που επικρατεί 

σε συγκεκριμένες περιοχές που καλύπτει ασφαλιστικά ο Οργανισμός. 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με 

το Ν.1796/88, είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ, 

διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, ενώ το Εγγυοδοτικό του Κεφάλαιο 

ανέρχεται σήμερα σε 1,47 δις ευρώ.  

Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, 

τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του 

εξωτερικού για την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευής τεχνικών 
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έργων. Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει επίσης, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που 

πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό.  

Με τις παραπάνω δραστηριότητές του, ο ΟΑΕΠ συμβάλει αποτελεσματικά στην 

αύξηση της "εξωστρέφειας" της Ελληνικής Οικονομίας. Γι' αυτό λοιπόν, αποτελεί για 

τους Έλληνες εξαγωγείς ένα πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης, τόσο προωθώντας και 

διασφαλίζοντας τις Ελληνικές εξαγωγές όσο και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. 

Οι κίνδυνοι για τους οποίους μπορεί μία επιχείρηση να ασφαλιστεί στον ΟΑΕΠ 

διακρίνονται σε «εμπορικούς» και «πολιτικούς». Οι κυριότερες περιπτώσεις 

«εμπορικών» κινδύνων μη πληρωμής είναι η πτώχευση του ξένου αγοραστή, η 

υπερημερία του ξένου αγοραστή (δηλ. η αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμής του 

τιμολογίου πέραν των 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής), καθώς και η 

αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης. Χαρακτηριστική περίπτωση 

αυθαίρετης καταγγελίας της εξαγωγικής σύμβασης, με διακανονισμό πληρωμής 

«μετρητά έναντι εγγράφων» (Cash Against Documents), είναι εκείνη όπου ο 

εισαγωγέας δεν προσέρχεται στη μεσολαβούσα ξένη τράπεζα για να πληρώσει την αξία 

των εισαχθέντων εμπορευμάτων και να παραλάβει τα σχετικά έγγραφα για 

εκτελωνισμό. Οι κυριότερες περιπτώσεις «πολιτικών» κινδύνων είναι τα γεγονότα 

ανωτέρας βίας (πόλεμος εμφύλιος ή με άλλη χώρα, πολιτικές ταραχές, γενικές απεργίες, 

θεομηνίες, κλπ.), η απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος (transfer risk), η ακύρωση 

της άδειας εισαγωγής, το δικαιοστάσιο, κλπ. Ο κίνδυνος της «απαγόρευσης μεταφοράς 

συναλλάγματος» έχει την έννοια, ότι ενώ ο ξένος εισαγωγέας - οφειλέτης καταθέτει 

εμπρόθεσμα σε τράπεζα της χώρας του το οφειλόμενο ποσό σε εγχώριο νόμισμα, όμως 

δεν γίνεται η μετατροπή σε συνάλλαγμα και το σχετικό έμβασμα στην Ελλάδα, επειδή 

δεν υπάρχει επάρκεια ξένου συναλλάγματος στη χώρα εισαγωγής. Εννοείται, ότι για 

εξαγωγές προς χώρες ΕΕ, ή ΟΟΣΑ γενικότερα, δεν υφίσταται ανάγκη κάλυψης για 

πολιτικούς κινδύνους, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί κίνδυνοι στις χώρες αυτές. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, οι εξαγωγείς που ασφαλίζουν τις 

βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις τους προς χώρες ΟΟΣΑ ζητούν πάντα κάλυψη 

έναντι του «πακέτου» των δύο βασικότερων εμπορικών κινδύνων (πτώχευση και 

υπερημερία του ξένου αγοραστή), αφού δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης πολιτικών 

κινδύνων στις παραπάνω χώρες. Σε περιπτώσεις διακανονισμού «Cash Against 

Documents», όπου δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης για πτώχευση και υπερημερία, πολλοί 

εξαγωγείς ζητούν κάλυψη μόνο έναντι του κινδύνου «αυθαίρετης καταγγελίας» που 

εξηγήσαμε παραπάνω. 
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Οι εξαγωγείς που ασφαλίζουν τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις τους 

προς χώρες εκτός ΟΟΣΑ, συνήθως ζητούν κάλυψη όχι μόνο έναντι του «πακέτου» των 

δύο βασικότερων εμπορικών κινδύνων (πτώχευση και υπερημερία), αλλά ζητούν 

κάλυψη και έναντι πολιτικών κινδύνων. Για την περίπτωση αυτή, ο ΟΑΕΠ έχει 

καθιερώσει ένα «πακέτο» των τεσσάρων βασικότερων πολιτικών κινδύνων (γεγονότα 

ανωτέρας βίας, απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, ακύρωση της άδειας 

εισαγωγής, δικαιοστάσιο), οπότε αν ο εξαγωγέας ζητήσει κάλυψη και έναντι πολιτικών 

κινδύνων, τότε ασφαλίζεται υποχρεωτικά για το «πακέτο» των τεσσάρων βασικότερων 

πολιτικών κινδύνων, με σχετικά χαμηλό ασφάλιστρο (Πηγή http://www.oaep.gr). 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται αναλυτικά η επιλογή της ασφάλισης κατά του 

πολιτικού κινδύνου καθώς μια λεπτομερής περιγραφή των συμβολαίων που 

προσφέρονται και είναι σχεδιασμένα να ασφαλίζουν κατά πολιτικών γεγονότων που 

επηρεάζουν την πορεία των έργων και των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Γίνεται επίσης συγκεκριμένη αναφορά στον MIGA και στον ΟΑΕΠ, δύο 

φορείς που παίζουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη και των ελληνικών εξαγωγικών 

επιχειρήσεων, και στην προσπάθεια θωράκισής τους κατά των πολιτικών κινδύνων που 

ενδέχεται να προκύψουν στις διεθνείς τους επιχειρηματικές δραστηριότητες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

6.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ COCA COLA – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Στις 11.10.2012 η Coca-Cola Hellenic ανακοίνωσε την εισαγωγή της στην 

premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και την επικείμενη συμμετοχή 

της στο δείκτη FTSE 100, μέσω της ανταλλαγής μετοχών μεταξύ της Coca-Cola 

Hellenic και της Coca-Cola HBC AG, η οποία θα αποτελεί πλέον τη νέα μητρική 

εταιρεία του Ομίλου (http://www.iefimerida.gr/news).  

Σύμφωνα με δηλώσεις της διοίκησης της εταιρείας, το Χρηματιστήριο του 

Λονδίνου αντανακλά τη διεθνή παρουσία του Ομίλου της Coca-Cola Hellenic, καθώς η 

εταιρεία δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και σε 3 ηπείρους, είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος εμφιαλωτής της Coca-Cola στον κόσμο και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, 

το 95% των εσόδων του Ομίλου προέρχονται από το εξωτερικό και οι μέτοχοι της 

Coca-Cola Hellenic είναι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές με έδρα την Αγγλία, Αμερική και 

την Ευρώπη (μόνο το 5% των θεσμικών επενδυτών έχουν έδρα την Ελλάδα). 

Η συναλλαγή που ανακοινώθηκε είναι σχετικά πολύπλοκη, αλλά είναι 

σχεδιασμένη έτσι ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή της Coca-Cola Hellenic στο 

Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Πολύ περιληπτικά, η Coca-Cola HBC AG, η οποία θα 

είναι η νέα μητρική του ομίλου, θα ανταλλάξει τις μετοχές της (μια προς μια) με τις 

μετοχές της Coca-Cola Hellenic. Η νέα μητρική θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του 

Λονδίνου, με παράλληλη εισαγωγή στο ΧΑ και στο NYSE μέσω ADRs. Η νέα αυτή 

μητρική εταιρεία θα έχει έδρα στην Ελβετία και θα την στελεχώνουν τα υφιστάμενα 

διοικητικά στελέχη. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης η 

νέα μητρική εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 90% των μετοχών της Coca-Cola Hellenic 

Α.Ε., θα επιδιώξει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, την υποχρεωτική εξαγορά της 

μειοψηφίας και τη διαγραφή των μετοχών Coca-Cola Hellenic από το ΧΑ, 

επιδιώκοντας την παράλληλη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Coca-Cola HBC 

AG στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης θα παρουσιαστεί η άποψη πως η 

απόφαση αυτή αποτελεί εν μέρει και αντίδραση της εταιρείας στον αυξημένο πολιτικό 

κίνδυνο που παρουσίαζε η Ελλάδα για τη δραστηριοποίηση σε αυτή πολυεθνικών 

επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με δηλώσεις της διοίκησης της εταιρείας, η δέσμευση της Coca-Cola 

Hellenic προς την Ελληνική οικονομία και κοινωνία παραμένει σταθερή καθώς αυτή θα 
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διατηρήσει την σημαντική παρουσία της στην Ελλάδα μέσα από την Ελληνική 

θυγατρική της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Σήμερα η Coca-Cola Τρία Έψιλον παράγει 

στην Ελλάδα το 98% των προϊόντων που προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές. 

Διαθέτει 5 εργοστάσια παραγωγής και απασχολεί περίπου 2.000 εργαζόμενους, ενώ 

υποστηρίζει εμμέσως 43.000 θέσεις εργασίας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 

καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα με σημαντική τοπική παραγωγική 

δραστηριότητα. Τα τελευταία 5 χρόνια η εταιρεία έχει επενδύσει 127 εκ ευρώ στην 

Ελλάδα (46 εκ ευρώ τα τελευταία δυο χρόνια). Η εισαγωγή της Coca-Cola Hellenic 

στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου δεν θα επηρεάσει τη 

σημαντική αυτή συνεισφορά στην Ελληνική οικονομία, καθώς όπως δηλώνει η 

εταιρεία: 

 θα διατηρήσει στην Αθήνα το Κέντρο Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

προς τις εταιρείες του Ομίλου. Δε θα υπάρξει επίπτωση σε θέσεις εργασίας και 

η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της 

 θα διατηρήσει παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές 

 Δεν θα υπάρξει καμία απώλεια φορολογικών εσόδων για τη χώρα 

 Η Coca-Cola Hellenic, με ευαισθησία προς την Ελλάδα επεδίωξε την εισαγωγή 

της στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου μέσω μιας 

διαδικασίας που επιφέρει το μικρότερο δυνατό κόστος για την Ελλάδα και το 

ΧΑ (Πηγή:  http://www.iefimerida.gr). 

  Η απόφαση της Coca-Cola 3E μαζί με τη μεταφορά έδρας να επιλέξει την 

πρωτογενή διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου 

αναμένεται να στερήσει από το ελληνικό χρηματιστήριο τη μεγαλύτερη εταιρεία σε 

κεφαλαιοποίηση που διαθέτει σήμερα με περίπου 5,7 δισ. ευρώ και από την ΕΧΑΕ 

σημαντικά έσοδα, αφού οι συναλλαγές στις μετοχές της εταιρείας αντιπροσωπεύουν το 

10% του συνόλου. 

Η φυγή δεν έγινε για φορολογικούς λόγους. Υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι ο 

όμιλος δανείζεται από ξένες τράπεζες ή εκδίδει ομολογίες που καλύπτονται από ξένους 

επενδυτές, οι οποίοι με ανακούφιση θα υποδεχτούν την αλλαγή έδρας και το κόψιμο 

του ομφάλιου λώρου με την Ελλάδα που φλερτάρει εδώ και δύο χρόνια με τη 

χρεοκοπία. Παρά δηλαδή τις δηλώσεις από τη διοίκηση της εταιρείας για τους λόγους 

που την οδήγησαν στη στρατηγική αυτή απόφαση της μετακίνησής της για την Ελλάδα, 

είναι προφανές ότι, βαθύτερο κίνητρό της ήταν να καταφέρει να μην ταυτίζεται ο 

πολιτικός κίνδυνος που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η χώρα, με τον κίνδυνο για την 

http://www.iefimerida.gr/
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εταιρεία. Η εταιρεία έχει σε εξέλιξη μεγάλα επενδυτικά προγράμματα και κυρίως 

αντιμετωπίζει λήξεις δανείων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι ελληνικές τράπεζες 

αδυνατούν να τη χρηματοδοτήσουν. Οι ξένες τράπεζες ζητούν υπέρογκα επιτόκια λόγω 

του ρίσκου της χώρας ακόμη και όταν πρόκειται για επέκταση δανεισμού. Το υψηλό 

κόστος δανεισμού λοιπόν που προέκυπτε για την εταιρεία σαν άμεση απόρροια του 

υψηλού ρίσκου της χώρας, ήταν απαγορευτικό για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας 

της στην Ελλάδα, και για την επίτευξη των επιθυμητών χρηματορροών. Ο 

μακροπρόθεσμος επίσης προγραμματισμός των επενδυτικών της σχεδίων θα ήταν 

εξαιρετικά δύσκολος και με αμφίβολη επιτυχία, καθώς το πολιτικό περιβάλλον 

παρουσιαζόταν κάθε άλλο παρά σταθερό και φιλικό. Οι κοινωνικές αναταραχές και η 

αγανάκτηση του κοινωνικού συνόλου για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της 

Ελλάδας, που εκφράστηκε, και συνεχίζει να εκφράζεται με διαδηλώσεις και απεργίες, 

δε βοήθησε την παραμονή της εταιρείας στη χώρα.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, μόνο από την αλλαγή 

έδρας μία ομολογία ελληνικής εταιρείας μπορεί να γίνει αποδεκτή με επιτόκιο 8% 

έναντι 14% αν είχε έδρα την Ελλάδα. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τραπεζικός 

δανεισμός μπορεί να συναφθεί με Euribor +4%. Υπό αυτές τις συνθήκες η αλλαγή της 

έδρας ήταν μονόδρομος για τη διοίκηση της εταιρείας, που είδε τις υποβαθμίσεις της 

πιστοληπτικής της ικανότητας από ξένους οίκους το προηγούμενο διάστημα να 

σκιάζουν τις προοπτικές δανειοδότησής της. 

Η φυγή της Coca-Cola δεν είχε φορολογικά κίνητρα. Η θυγατρική πλέον 

εταιρεία στην Ελλάδα θα εξακολουθεί να φορολογείται με ποσοστό 26% επί των 

αδιανέμητων κερδών. Απώλειες στα έσοδα του κράτους ίσως υπάρξουν από τη 

φορολόγηση των μερισμάτων, αφού υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες για αποφυγή 

διπλής φορολόγησης στα μερίσματα νομικών προσώπων, κάτι όμως που ήδη γίνεται 

αφού είθισται κυρίως οι βασικοί μέτοχοι μεγάλων εταιρειών να έχουν μεταβιβάσει τις 

μετοχές τους σε νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα φορολογικούς παραδείσους. Με βάση 

το κοινοτικό δίκαιο, από την παρακράτηση φόρου απαλλάσσονται όσοι εδρεύουν σε 

χώρα της ΕΕ και κατέχουν πάνω από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου ελληνικής 

επιχείρησης. Το κράτος δεν θα έχει απώλειες εσόδων και από τα μερίσματα των 

ιδιωτών μετόχων. Για παράδειγμα, ένας έλληνας ιδιώτης μέτοχος του νέου σχήματος 

της Coca-Cola όταν εισπράξει το μέρισμα από τη μαμά ελβετική εταιρεία θα πρέπει να 

το δηλώσει στην Εφορία του και να φορολογηθεί με 25%. 

Βεβαίως, η αλλαγή στη δομή της εταιρείας - η μητρική στο εξωτερικό και η 

θυγατρική στην Ελλάδα - ευνοεί φαινόμενα υπερτιμολογήσεων εξόδων και 
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υποτιμολογήσεων εσόδων μέσω ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing). H 

πρακτική αυτή αποσκοπεί στη συρρίκνωση της φορολογικής επιβάρυνσης ενός 

πολυεθνικού ομίλου μέσω του καθορισμού μη πραγματικών τιμών στις μεταξύ τους 

συναλλαγές και ιδίως στην Ελλάδα μεταφράζεται σε υψηλές τιμές προϊόντων σε σχέση 

με ομοειδή προϊόντα στο εξωτερικό. 

Η διοίκηση της Coca-Cola 3E είχε αφήσει να διαφανεί από το καλοκαίρι ότι 

θέλει να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

Διέψευδε όμως το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας. Η απόφαση αυτή απαλλάσσει σε μεγάλο 

βαθμό την εταιρεία από το ρίσκο της χώρας που είχε άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στα 

επιτόκια δανεισμού της. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της να 

αποκτήσουν πρόσβαση στο χρηματιστήριο με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα στην 

Ευρώπη, αφού η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στο Λονδίνο προσεγγίζει τα 7 δισ. 

Ευρώ (Πηγή http://www.tovima.gr).  

 

6.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΑΓΕ 

 

Η είδηση της μεταφοράς της έδρας του ομίλου της ΦΑΓΕ από την Αθήνα στο 

Λουξεμβούργο που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2012 δεν ήταν «κεραυνός εν 

αιθρία». Αν και το γεγονός προκάλεσε αίσθηση σε επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς 

κύκλους λόγω μεγέθους και ειδικού βάρους που διαθέτει ο όμιλος, η εξάρτησή του όλο 

και περισσότερο από τις διεθνείς αγορές και κυρίως από τις χρηματαγορές θεωρείται 

ότι έκανε αναπόφευκτη τη μεταφορά της έδρας στο εξωτερικό και ουσιαστικά τον 

απογαλακτισμό του από την ελληνική αγορά. Μάλιστα στην ετήσια έκθεση του ομίλου 

που αφορά τη χρήση του 2011 η διοίκηση είχε προϊδεάσει για τα σχέδιά της. «Οι 

διεθνείς πωλήσεις ως ποσοστό των συνολικών μας πωλήσεων έχουν αυξηθεί και 

αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά στο μέλλον» αναφέρεται και τονίζεται ότι ως εκ 

τούτου «είμαστε όλο και περισσότερο ευάλωτοι σε οικονομικούς, ρυθμιστικούς και 

ανταγωνιστικούς κινδύνους στις διεθνείς αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε ή στις 

οποίες επιθυμούμε να διεισδύσουμε στο μέλλον». 

Η τοποθέτηση της εταιρείας στο «κάδρο» της κρίσης που σοβεί στην ελληνική 

οικονομία σίγουρα δεν αποτελεί το πιο ασφαλές κίνητρο για τους ξένους επενδυτές που 

κατέχουν τις ομολογίες του ελληνικού ομίλου. Και σε αυτή τη φάση της δυναμικής 

ανάπτυξης που παρουσιάζει ο επιχειρηματικός όμιλος της ΦΑΓΕ τόσο στην 

αμερικανική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά το τελευταίο που θα ήθελε η εταιρεία θα 

http://www.tovima.gr/
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ήταν μια μαζική πρόωρη εξόφληση των ομολογιών που κατέχουν οι ξένοι επενδυτές, 

αναφέρουν πηγές της αγοράς.   

Πέρυσι η ΦΑΓΕ, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική κατάστασή της, 

αναγκάστηκε να πληρώσει 20 εκατ. ευρώ για την πρόωρη εξόφληση εταιρικής 

ομολογίας που είχε εκδώσει στο παρελθόν. Παράλληλα τα όσα συνέβησαν στην 

ελληνική οικονομία το πρώτο εξάμηνο του 2012 σίγουρα έπαιξαν σημαντικό ρόλο για 

τη λήψη της προαναφερόμενης απόφασης. Η διεθνής συζήτηση για την παραμονή ή όχι 

της Ελλάδας στο ευρώ, το «κούρεμα» των ομολόγων, η κυβερνητική αστάθεια αλλά και 

οι κοινωνικές αναταραχές διαμόρφωσαν ένα εξαιρετικά ασφυκτικό κλίμα στο 

χρηματοδοτικό σύστημα του ομίλου. Όπως έλεγε μάλιστα πηγή της εταιρείας, από 

περίπου 230 εκατ. ευρώ που είναι ο συνολικός δανεισμός του ομίλου ΦΑΓΕ τα 220 

εκατ. ευρώ προέρχονται από τις διεθνείς χρηματαγορές. Την 1
η
  Οκτωβρίου 2012 

λοιπόν, δημιουργήθηκε η ΦΑΓΕ International SA, η οποία είναι πλέον η μητρική 

εταιρεία, με έδρα το Λουξεμβούργο. Η δραστηριότητα στην ελληνική αγορά ανήκει 

στη ΦΑΓΕ Dairy Industry SA (που είναι η πρώην μητρική εταιρεία του ομίλου). Η 

διεθνής δραστηριότητα εκπροσωπείται από τη Fage Luxembourg. 

Η αναδόμηση του ομίλου και η μεταφορά της έδρας στο Λουξεμβούργο τού 

δίνουν τη δυνατότητα να έχει επίσης καλύτερη πρόσβαση στην τραπεζική 

χρηματοδότηση αλλά και μικρότερη  φορολογική επιβάρυνση, αν και στην παρούσα 

φάση η δραστηριότητά του στην εσωτερική αγορά συρρικνώνεται λόγω της ύφεσης. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός στη διάρκεια του 2011 οι πωλήσεις του στην Ελλάδα 

συρρικνώθηκαν κατά 19,3% και τα κέρδη του ανήλθαν στα 3,6 εκατ. ευρώ, ενώ εφέτος 

το πρώτο εξάμηνο του 2012 η συρρίκνωση ανήλθε στο 23,1% και με βάση τις 

υπάρχουσες πληροφορίες δεν φαίνεται να αντιστρέφεται αυτή η κατάσταση. Εξ αυτού 

του λόγου, δηλαδή της μείωσης της δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, αλλά και 

της υψηλής ανόδου στη διεθνή αγορά, τελικώς οι πωλήσεις του ομίλου στην Ελλάδα 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 30%.       

Πράγματι, με βάση τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου στην 

εσωτερική αγορά, οι πωλήσεις του ομίλου περιορίστηκαν στην εσωτερική αγορά κατά 

23,1%, γεγονός που οφείλεται τόσο στη συρρίκνωση του δικτύου διανομής των 

προϊόντων του αποφεύγοντας τις επισφάλειες σε μικρά και μεγάλα σημεία πώλησης 

που «κρύβει» η ελληνική αγορά όσο και στη μείωση της κατανάλωσης. Ωστόσο αυτές 

οι απώλειες αντισταθμίστηκαν από τις εντυπωσιακές επιδόσεις που είχε ο όμιλος στη 

διεθνή αγορά, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκτός 

της Ελλάδος. 
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Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στην ελληνική αγορά ο όμιλος πραγματοποιεί 

μόνο το 40,5% του όγκου των πωλήσεων του και μόνο το 31,6% της αξίας τους. 

Αντιθέτως, οι εξαγωγές και οι διεθνείς πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 39,3%. Έτσι οι 

πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 44% και στις ευρωπαϊκές αγορές εκτός της 

Ελλάδος κατά 20,4%. Και τα καθαρά κέρδη της ΦΑΓΕ το πρώτο εξάμηνο του 2012 

αυξήθηκαν κατά 159% και ανήλθαν στα 8,3 εκατ. ευρώ και οι πωλήσεις της κατά 

10,9% και ανήλθαν στα 208,2 εκατ. Ευρώ (Πηγή http://www.tovima.gr).  

 Ομοίως όπως και στην περίπτωση της Coca Cola, η στρατηγική απόφαση που 

πάρθηκε για την αλλαγή της έδρας, αντικατοπτρίζει την επιθυμία αποσύνδεσης του 

κινδύνου της χώρας από τον κίνδυνο της εταιρείας, στα μάτια των διεθνών αγορών και 

διεθνών επενδυτών. Και οι δύο πολυεθνικές αυτές εταιρείες, καθώς βρέθηκαν σε ένα 

περιβάλλον σφοδρής οικονομικής κρίσης και πολιτικής αβεβαιότητας, επέλεξαν την 

απομάκρυνσή της έδρας τους από την Ελλάδα. Η απόφασή τους αυτή, αν και δραστική, 

θεωρείται πως ήταν αναπόφευκτη. Πρόκειται για δύο πολύ επιτυχημένες εταιρείες, με 

εξαιρετική δυναμική και προοπτική, των οποίων η πορεία σαφώς μπορεί να ωφεληθεί 

από τη μετακίνησή τους σε ένα πιο σταθερό πολιτικά και οικονομικά περιβάλλον.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το διεθνές μάρκετινγκ περιλαμβάνει τη διεξαγωγή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων σε περισσότερες από μία χώρες και οι δραστηριότητες αυτές 

παρουσιάζουν μεγάλη πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία. Κύριο μέλημα αλλά και 

πρόκληση για το διεθνή μάρκετερ αποτελεί η διαδικασία της διαμόρφωσης και 

προσαρμογής των ελεγχόμενων στοιχείων του μάρκετινγκ μέσα σε ένα πλαίσιο 

ανεξέλεγκτων παραγόντων. Σε όσο περισσότερες ξένες αγορές δραστηριοποιείται μια 

επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή ποικιλία των στοιχείων του ξένου και μη 

ελεγχόμενου περιβάλλοντος, τα οποία αυτή  θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά.  

Η πληθώρα των ορισμών για τον πολιτικό κίνδυνο που συναντάται στη 

βιβλιογραφία, αποτελεί μια απόδειξη του πόσο σύνθετος είναι σαν φαινόμενο. Είναι 

επίσης πιθανό να εκδηλωθεί με διάφορες - άλλες προφανείς και άλλες όχι και τόσο- 

μορφές. Υπάρχει άμεση συσχέτιση, και συχνά για πολλούς, ταύτιση των όρων 

«πολιτικός κίνδυνος» και «πολιτική αστάθεια». Το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργεί ή σχεδιάζει να λειτουργήσει μια εταιρεία, έχει οπωσδήποτε σημαντικές 

επιπτώσεις στις διεθνείς δραστηριότητες μάρκετινγκ της εταιρείας αυτής. Το ιδανικό 

πολιτικό κλίμα για μια πολυεθνική επιχείρηση είναι αυτό που προσφέρει μια σταθερή 

και φιλική κυβέρνηση και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

διεθνώς, αφιερώνουν μεγάλη προσπάθεια στην καθιέρωση και διατήρηση ενός τέτοιου 

πολιτικού κλίματος.  

Ο υπολογισμός του πολιτικού κινδύνου, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς ο κίνδυνος αυτός βαρύνει ιδιαίτερα στην απόφαση για 

την πραγματοποίηση ή όχι μιας άμεσης ξένης επένδυσης σε μια συγκεκριμένη χώρα. Ο 

υπολογισμός του κινδύνου αυτού αποτελεί μια περίπλοκη και λεπτομερή διαδικασία, 

που συνυπολογίζει διάφορες μεταβλητές και παράγοντες.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών κινδύνων που 

επηρεάζει τις στρατηγικές αποφάσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων, και οι 

επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να αξιολογήσουν ποια μορφή πολιτικού κινδύνου είναι 

δυνατό να αποτελέσει απειλή για τις διεθνείς τους δραστηριότητες, και να επιλέξουν 

τον κατάλληλο τρόπο για να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν την απειλή αυτή. 

Πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις, ως τρόπο θωράκισής τους απέναντι στα διάφορα είδη 

πολιτικού κινδύνου, επιλέγουν τη σύσταση ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Υπάρχει 
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πληθώρα φορέων, τόσο ιδιωτικών, όσο και κρατικών, που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της ασφάλισης, και η ποικιλία των προσφερόμενων συμβολαίων είναι μεγάλη.  

Ανεξαρτήτως του τρόπου κατηγοριοποίησης των κινήτρων των επιχειρήσεων 

για την επιδίωξη εισόδου τους σε νέες αλλοδαπές αγορές, γεγονός παραμένει ότι, η 

διεθνοποίηση και τελικά η παγκοσμιοποίηση των δραστηριοτήτων τους αποτελεί 

ελκυστική και επιθυμητή προοπτική. Στην πορεία επίτευξης και πραγμάτωσης της 

προοπτικής αυτής, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμόσουν έτσι τις στρατηγικές 

τους, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο εγχείρημα αυτό. Η σωστή αξιολόγηση 

από τις επιχειρήσεις των κινδύνων που εγκυμονεί ένα τέτοιο εγχείρημα θα είναι 

καθοριστική για την επιτυχή ή αποτυχημένη πορεία τους στο διεθνές περιβάλλον. Ικανή 

και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης στο διεθνές 

περιβάλλον, είναι μεταξύ άλλων, η ορθή αξιολόγηση, η εμπεριστατωμένη εκτίμηση και 

η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πολιτικού κινδύνου.  
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