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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: BRANDING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Με εργαλείο τη θεωρία του τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού όπως 

αυτή εκφράζεται μέσα από τα έργα των Waltz1, Keohane και Νye2  θα 

προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε την έννοια του πολιτικού Marketing των 

κρατών , πιο γνωστή στην ευρύτερη  βιβλιογραφία ως Nation Branding. 

Για πρώτη φορά θα επιχειρηθεί μία προσπάθεια προσέγγισης μιας 

επικοινωνιακής θεωρίας, όπως αυτή του marketing και μιας κατεξοχήν 

θεωρίας Διεθνών σχέσεων, και συγκεκριμένα του Ρεαλισμού. 

Η παραπάνω θεωρία επιλέχτηκε για προσεγγίσουμε την στρατηγική 

του πολιτικού Marketing των κρατών αφενός, γιατί δίνει έμφαση στη δομή του 

διεθνούς συστήματος, εντός του οποίου τα κράτη δρουν, αφετέρου, γιατί 

αναδεικνύει τη σημαντικότητα του οικονομικού παράγοντα ως έκφανση της 

σχετικής ισχύς [Relative Power] του κράτους. 

Είναι γεγονός ότι στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο η στρατιωτική 

δύναμη δεν παίζει κανένα ρόλο. Η οικονομική δύναμη είναι πια ο κινητήριος 

ρόλος των διεθνών σχέσεων.3 

Πολύ συνοπτικά θα αναφέρουμε τη θεωρία του τροποποιημένου 

δομικού ρεαλισμού ώστε να γίνει κατανοητή η επιλογή της, στη συγκεκριμένη 

εργασία, στη συνέχεια, θα αναδείξουμε τα σημεία σύγκλισης του marketing με 

τις διεθνείς σχέσεις «…ο τροποποιημένος δομικός ρεαλισμός προσθέτει στην 

ανάλυση των διεθνών σχέσεων τη δομή του διεθνούς συστήματος μέσα στο 

οποίο τα κράτη δρουν και υποστηρίζει ότι και άλλοι φορείς επιδρούν στις 

αποφάσεις των κρατών χωρίς όμως να αμφισβητείται η πρωτοκαθεδρία του 

κράτους ως προς τη δράση  με κυριότερο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα 

κράτη δίνουν βαρύτατη σημασία στην έννοια του συμφέροντος και η δράση 

τους σκοπό έχει την εξασφάλιση αυτού που ορίζουν κατά κύριο λόγο  εθνικό 

συμφέρον, δηλαδή ότι προσφέρει ωφέλιμες υπηρεσίες στο κράτος ...».4 

Διαπιστώνουμε την ουσιαστική σύγκλιση της θεωρίας του 

τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού με την θεωρία του Nation Branding. 

Kκαθώς ο στόχος ενός επιτυχημένου brand δεν είναι άλλος από το να 

εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του κράτους, χρησιμοποιώντας ως μέσο την 

εικόνα τους, αφού βέβαια ληφθεί υπόψη η θέση του κράτους στο διεθνές 

σύστημα, η γεωπολιτική του θέση εάν είναι μέλλος η όχι περιφερειακών 

                                                                 
1
 Keneth N.Waltz Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής,., Μετ. Κων Κολιόπουλος, εκδ. Ποιότητα, Αθήνα, 2011. 

2
 Robert O.Keohane ahd Joseph S.Nye.Jr, Power and Inderdependence in the Information Age. 

International Organization,Vol.44.,N4(Autumn,1987)pp725-753.,Published by The MIT Press. 
3
 Πλατιάς Αθανάσιος. ,Το Νέο Διεθνές Σύστημα. Ρεαλιστική Προσέγγιση Διεθνών Σχέσεων, εκδ. 

Παπαζήση.,  Αθήνα,1995 σελ 7 
4
 Ευαγόρου Ευαγόρας., Τα Οικονομικά της Άμυνας Ελλάδος –Τουρκίας και οι μεταξύ των κρατών 

σχέσεις. Μια θεωρητική προσέγγιση στον πολιτικό Ρεαλισμό και η Στρατηγική των Διεθνών Σχέσεων 

Παν. Μακεδονίας, Οκτώβριος, 2005., σελ 225 
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συμμαχιών, εάν μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και τέλος η ισχύς του εθνικού 

του νομίσματος. 

Στην παρούσα εργασία, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα σημεία 

σύγκλισης μεταξύ της έννοιας του εμπορικού marketing και του πολιτικού 

marketing των κρατών, τοποθετώντας παράλληλα τις δυο έννοιες για να 

φωτίσουμε τα συμπεράσματα. 

Θα ήταν χρήσιμο να προσδιορίσουμε την έννοια του πολιτικού 

προϊόντος, ως τη φήμη, και την εικόνα της χώρας (οι οποίες αποτελούν 

παράγωγα του πολιτικού προϊόντος), ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή ή 

σύγκριση και ο διαχωρισμός από το εμπορικό προϊόν.  

Η πολιτική διακυβέρνηση του κράτους μπορεί να θεωρηθεί ως πολιτικό 

προϊόν. Το πολιτικό προϊόν (π.χ η εικόνα της χώρας) δεν είναι απτό δεν είναι 

αγαθό, που μπορεί να βρεθεί στα ράφια των καταστημάτων. Το πολιτικό 

προϊόν (το προϊόν ενός κόμματος ή το πολιτικό προϊόν που παράγει η 

κυβέρνηση), όπως και αν αυτό ορίζεται είναι περίπλοκο και εξελισσόμενο.5     

Ως μάρκα, μπορεί να οριστεί το συνολικό άθροισμα των επιμέρους 

στοιχείων ενός προϊόντος ή μιας επιχείρησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση 

ενός κράτους, το οποίο περιλαμβάνει: το λογότυπο (το όνομα του κράτους), 

την προϊστορία (το ιστορικό παρελθόν του κράτους) ένα σταθερό σύμβολο 

οπτικών εικόνων  (τη σημαία του κράτους) και τρία ως πέντε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος που είναι διακριτά (ως παράδειγμα την 

Ελλάδα, και ως χαρακτηριστικά τον ήλιο, την θάλασσα και την πολιτιστική 

κληρονομιά) που μπορούν να πουλήσουν τη μάρκα (εικόνα του κράτους) στο 

κοινό. Η μάρκα, (στην περίπτωση μας, η εικόνα του κράτους) είναι ένα 

μοναδικό εργαλείο του marketing, το οποίο κατασκευάζει μια διαχρονική αξία, 

δίνει συγκεκριμένες υποσχέσεις και είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε 

να δημιουργεί, μια μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στον καταναλωτή (το 

παγκόσμιο κοινό) και στον παραγωγό (τη χώρα που εφαρμόζει μια 

στρατηγική branding). Η μάρκα, (η φήμη της χώρας) προκαλεί μια 

προκαθορισμένη εικόνα στο μυαλό και διαφορετικά συναισθήματα στην 

καρδιά του καταναλωτή (στην περίπτωση που εξετάζουμε το παγκόσμιο 

κοινό) για ένα προϊόν ή για μια επιχείρηση (ή για ένα κράτος). 

Σε κάθε περίπτωση, η μάρκα δηλαδή, η κατασκευασμένη ταυτότητα  

προκαλεί, ένα συγκεκριμένο σύνολο εντυπώσεων και εικόνων που σχετίζονται 

με το προϊόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος. Η αποτελεσματικότητα 

μιας μάρκας (μιας κατασκευασμένης εικόνας μεγιστοποιείται όταν 

υποστηρίζεται κατάλληλα από την τοποθέτηση (π.χ της χώρας στο διεθνές 

σύστημα) και την διαφοροποίηση (από τις υπόλοιπες) όταν γίνονται σαφείς 

στο μυαλό του καταναλωτή, του δυνητικού καταναλωτή (εδώ, του παγκόσμιου 

κοινού) τόσο ή θέση των ανταγωνιστικών προϊόντων (οι εικόνες άλλων 

                                                                 
5
 Marshment Lee Jennifer.,”To Πολιτικό Μάρκετινγκ Αρχές και Εφαρμογές»., μετ.  Π. Φυλακτάκη, 

Ι.Κοτζαϊβάζογλου, εκδ. University Studio Press, Θες/νίκη 2013, σελ262. 
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χωρών) όσο, και όταν η μάρκα (η εικόνα της χώρας) στοχεύει σε 

συγκεκριμένο κοινό, ή χρησιμοποιείται ως φορέας μετάδοσης απόλυτα 

στοχευμένων μηνυμάτων σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών.6  

Το εμπορικό marketing, σκοπό έχει την οργανωμένη προσπάθεια μίας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού, να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις 

επιθυμίες των καταναλωτών. Αντίστοιχα, το πολιτικό marketing σκοπό έχει την 

οργανωμένη προσπάθεια ενός κράτους να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

πολιτών του, (internal branding), αλλά και τις διεθνείς  υποχρεώσεις της 

χώρας.«…μια χώρα, επίσης έχει ανάγκη δημιουργίας εικόνας γι αυτήν, 

ακριβώς  όπως ένα προϊόν.» 7 

Ειδικότερα, τα στελέχη μάρκετινγκ μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού 

προσπαθούν να δημιουργήσουν μία μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη (στην 

περίπτωση των κρατών με τη διεθνή κοινότητα) προσφέροντας υψηλή αξία 

στα προϊόντα τους, έτσι ώστε να ξεχωρίσουν από τα αντίστοιχα προϊόντα του 

ανταγωνισμού. Αντίστοιχα, τα κράτη προβάλλουν την εθνική τους ταυτότητα, 

ώστε να προσεγγίσουν το διεθνή ενδιαφέρον και να ξεχωρίσουν από τα λοιπά, 

ενδεχομένως  ανταγωνιστικά κράτη. Και αυτό συμβαίνει γιατί «..Ζούμε  στην 

εποχή του marketing. Οι αρμόδιοι φορείς κάθε χώρας επιδίδονται ή πρέπει να 

επιδίδονται στη διαμόρφωση ευνοϊκής για τις θέσεις της χώρας, της διεθνούς 

κοινής γνώμης, με στρατηγική marketing….Με δεομένη την εικόνα, η τελευταία 

συμπαρασύρει κατά θετικό ή αρνητικό, και την ουσία  των ζητημάτων. Με 

εξασφαλισμένη την αγαθή εικόνα στο ευρύ κοινό είναι δυνατόν να 

ξεπερασθούν τα αδύνατα ή αρνητικά σημεία της ουσίας μιας υπόθεσης..». 8  

Μέσα από αυτή την προβολή της υψηλότερης αξίας, επιτυγχάνεται το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, στην προκειμένη περίπτωση της 

χώρας, δηλαδή, η υπεροχή της ίδιας της χώρας και των προϊόντων της, έναντι 

του ανταγωνισμού (που παρατηρείται στο διεθνές σύστημα).  

Καταλυτικός παράγοντας και σημείο των καιρών, το παγκόσμιο 

πολιτικό και  κυρίως οικονομικό περιβάλλον. Υιοθετώντας τις αρχές της 

ρεαλιστικής θεώρησης, τα κράτη στον αγώνα τους για επιβίωση έχουν κίνητρο 

να αυξάνουν τη σχετική τους δύναμη (relative power), συνιστώσα της οποίας 

αποτελεί και η οικονομική ισχύ. Γιατί «…η αγορά προκύπτει από τις 

δραστηριότητες ξεχωριστών μονάδων- ατόμων και επιχειρήσεων-των οποίων 

οι στόχοι και οι προσπάθειες κατευθύνονται όχι προς τη δημιουργία μιας τάξης 

ισορροπίας, αλλά προς με κάθε δυνατό μέσο την ικανοποίηση των δικών τους 

συμφερόντων, όπως οι ίδιες το έχουν ορίσει άπαξ και δημιουργηθεί μια αγορά 

μετατρέπεται η ίδια σε δύναμη…Τα διεθνή πολιτικά συστήματα, όπως και οι 

οικονομικές αγορές σχηματίζονται από τη ταυτόχρονη δράση εγωιστικών 

μονάδων … είναι ατομικής προέλευσης αυθόρμητα δημιουργημένα, και 
                                                                 
6
 Marsment Lee Jenifer., op.cit. σελ. 262 

7
Παναγιώτης Θεωδορακόπουλος, Πολιτικό Μάρκετινγκ Λόμπι και Διπλωματία, Αθήνα, Εκδ.      

ΣΙΔΕΡΗΣ, σελ. 25 
8
 Ibid  
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αθέλητα ….το να λέγεται ότι δύο πεδία είναι όμοια από δομικής προέλευσης 

δεν σημαίνει ότι είναι ταυτόσημα...».9 

Σκοπός του Nation Branding, είναι να  καταστήσει το κράτος πόλο 

διεθνούς οικονομικού ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας στο έδαφός του ισχυρές 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, αυξάνοντας παράλληλα την οικονομική του ισχύ.  

Γεγονός που αποτελεί σημείο σύγκλισης της στρατηγικής του branding με τον 

ρεαλισμό, επιβεβαιώνοντας το αξίωμα της ρεαλιστικής θεώρησης, ότι ισχύς 

και κράτος, είναι έννοιες ταυτόσημες.  

Προκειμένου, να γίνει κατανοητή η αλληλεξάρτηση του κράτους με το 

διεθνές σύστημα και των παραγόντων που οδηγούν μια χώρα να εφαρμόσει 

μια στρατηγική πολιτικού marketing, είναι χρήσιμο να προσδιορίσουμε 

αφενός, την έννοια της αλληλεξάρτησης και αφετέρου, την έννοια του 

διεθνούς συστήματος. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τους Keohane και Nye,10 

αλληλεξάρτηση σημαίνει αμοιβαία εξάρτηση (mutual dependence) μεταξύ 

κρατών, ή δρώντων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, και αφορά τα  

σχετικά κέρδη μεταξύ των κρατών (relative gains). Tα κράτη, τα οποία δεν 

επιδιώκουν τα απόλυτα κέρδη, αντίστοιχα, δεν υφίστανται και τις απόλυτες 

συνέπειες. Η αλληλεξάρτηση, δεν αφορά  μια στατική κατάσταση, αλλά, μια 

συνθήκη, η οποία ποικίλει ανάλογα με τις ισορροπίες ισχύος που διέπουν το 

διεθνές  σύστημα τη δεδομένη στιγμή. Και αυτό συμβαίνει, γιατί η παγκόσμια 

κοινότητα βρίσκεται σε αμοιβαία εξάρτηση, στην οικονομία, στην επικοινωνία  

και στις ανθρώπινες φιλοδοξίες («…the world has  become interdependent  in 

economics,  in communications, in human aspirations…). 11 

Αναφορικά, με το διεθνές σύστημα υιοθετούμε την ρεαλιστική 

προσέγγιση του Waltz,12 ως «…ένας πλήρως ανεπτυγμένος οργανισμός  

ιεραρχικά διαρρυθμισμένος, με διαφοροποιημένα μέρη, που εκτελούν 

καθορισμένες  λειτουργίες … και τα κράτη  είναι συνολικά συστήματα αφ' 

εαυτού τους, και ταυτόχρονα είναι υποσυστήματα του διεθνούς 

συστήματος….»13 υποσύνολα του οποίου αποτελούν, η αγορά, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί, οι παράγοντες δηλαδή  

που διαμορφώνουν  τη διεθνή οικονομία. Μέσα στο σύστημα αυτό τα κράτη, 

ως αυτόνομες οντότητες που είναι, επικοινωνούν και αλληλοεπηρεάζονται με 

ουσιαστικό αλλά και ουσιώδες τρόπο, oπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Jarvis.14 

                                                                 
9
 Keneth N.Waltz., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Μετ. Κων Κολιόπουλος, εκδ. Ποιότητα, Αθήνα, 2011. 

σελ, 202 
10

 Robert  O. Keohane and Joseph S. Nye. Jr, Power and Inderdependence in the Information Age. 

International Organization,Vol.44.,N4(Autumn,1987) pp 725-753, Published by The MIT Press. 
11

 ibid 
12

Keneth N.Waltz., op.cit.,σελ. 4 
13

 ibid 
14

 Jarvis Robert,”Systems, Theories and Diplomatic History” in Lauren Gordon Paul. ,Diplomacy: New 

Approaches in History , Theory and Policy, The Free Press, New York, 1979, pp,212-214 όπως 
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βρίσκεται στον Ευαγορα Ευαγόρου Διδακτορική Διατριβή. Τα οικονομικά της Άμυνας της Ελλάδος –

Τουρκίας και οι Μεταξύ των κρατών σχέσεις . Μια θεωρητική προσέγγιση στον πολιτικό Ρεαλισμό 

και η Στρατηγική των Διεθνών Σχέσεων, Τμ. ΔΕΟΠΣ, Παν. Μακεδονίας. Θες/νικη, Οκτώβριος, 2005, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 

Ι.1 Η ΕΘΝΙKH ΔΙAΣΤΑΣΗ 

 

Βασικό αξίωμα της ρεαλιστικής θεώρησης αποτελεί η παρακάτω θέση, 

το γεγονός ότι, το κράτος αποτελεί μια ορθολογική ενότητα, η οποία λειτουργεί 

με βάση τη λογική κόστους –οφέλους όπου υπέρτατο όφελος, είναι η επιβίωση 

του κράτους, προκειμένου το κράτος να εξασφαλίσει την ασφάλεια, που του 

είναι απαραίτητη για την επιβίωση,  είναι υποχρεωμένο να αναζητήσει νέους 

τρόπους ανάδειξης των πλεονεκτημάτων του.15 Ώστε, να κερδίσει το 

παγκόσμιο ενδιαφέρον και να ισχυροποιήσει την παρουσία του στο διεθνές 

περιβάλλον. Παρατηρούμε, ότι οι χώρες που δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν την 

στρατηγική του branding υιοθέτησαν με συνέπεια όλες τις επιταγές του ώστε 

να εξασφαλίσουν και τα  θετικά αποτελέσματα της προσπάθειας τους.  

Παρά την άποψη των μοντερνιστών, ότι το έθνος-κράτος θα 

ομογενοποιηθεί μέσε σε ένα μη  κρατικό σύστημα και η εθνική ταυτότητα θα 

χαθεί μέσα σε μια παγκόσμια ταυτότητα «…το κράτος –έθνος έχει  αποδειχθεί 

περισσότερο ανθεκτικό απ' ότι οι μοντερνιστές περίμεναν..»16 στο ίδιο πνεύμα  

ο Gilpin 17συνεχίζει «…μολονότι πολλοί έχουν υποστηρίξει ότι οι σύγχρονες 

οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταστήσει το κράτος έναν 

αναχρονισμό, φθάνοντας στις αρχές του 21ου αι. το σύστημα του έθνους 

κράτους συνεχίζει να επεκτείνεται….» παρατηρούμε πολλές αυτονομιστικές 

επαναστάσεις. Η διαίρεση της άλλοτε  υπερδύναμης Σοβιετικής Ένωσης σε 

αυτόνομα κράτη επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό αυτό. Είναι γεγονός ότι τα έθνη-

κράτη μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου αυξάνονται 

αριθμητικά. Ο Bull18 ισχυρίζεται ότι, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν 

μειωθεί οι πόλεμοι μεταξύ των κρατών όχι όμως και οι πόλεμοι εντός των 

κρατών. Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό λόγο για την 

ανάγκη διαφοροποίησης του ενός κράτους από το άλλο. Η ιδεολογία, η 

μορφή, η κεντρική ιδέα του Nation Branding αντιτίθεται στην έννοια της 

παγκοσμιοποίησης γιατί όχι μόνο δεν ισοπεδώνεται η κουλτούρα του κάθε 

κράτους, αλλά, αναδεικνύεται η εθνική του ταυτότητα και η πολιτισμική του 

κληρονομιά. Μια διαφορετική θέαση του κράτους από την παγκόσμια 

κοινότητα, θα προέβαλλε τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, θα ενίσχυε τη 

                                                                 
15

 Kalevi Holsti., The Necrologists of International Relations, Canadian Journal of Political Science, vol 

21,No 2, May, pp313-340 
16

 Robert  O. Keohane and Joseph S. Nye. Op.cit.  σελ. 4 
17

 Gilpin Robert., The Richness of the Tradition of the Political Realism, International Organization, 

Vol. 38.No.2, Spring,.p.287-304.όπως βρίσκεται στον Ευαγόρα Ευαγόρου Διδακτορική Διατριβή. Τα 

οικονομικά της Άμυνας της Ελλάδος –Τουρκίας και οι Μεταξύ των κρατών σχέσεις . Μια θεωρητική 

προσέγγιση στον πολιτικό Ρεαλισμό και η Στρατηγική των Διεθνών Σχέσεων, Τμ. ΔΕΟΠΣ, Παν. 

Μακεδονίας. Θες/νικη, Οκτώβριος, 2005. 
18

Hedley Bull., Η Άναρχη Κοινωνία, εκδ., Ποιότητα, Γ. Εκδ. Αθήνα., 2007, σελ 112 
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θέση του, θα προσέδιδε θετικό πρόσημο στη φήμη του και θα το κατέτασσε 

ως ελκυστικό τόπο προορισμού για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

αλλά και του τουρισμού. 

Όπως υποστηρίζουν οι Ρεαλιστές, το κράτος έχει ως βασικό στόχο την 

εκπλήρωση του εθνικού συμφέροντος. Τα κράτη, όπως ήδη γνωρίζουμε είναι 

οι σημαντικότεροι παίκτες στο διεθνές σύστημα, η συμπεριφορά τους είναι 

ορθολογική, και δίνουν βαρύτατη σημασία στην έννοια του συμφέροντος. 

Κατά συνέπεια, μια σκόπιμη και επωφελή διαχείριση της ανταγωνιστικής του 

ταυτότητας θα εξυπηρετούσε άμεσα την ανάγκη ανάπτυξης του κράτους, 

δηλαδή το εθνικό συμφέρον. To nation branding επιδιώκει να αναδείξει την 

χώρα και να φωτίσει την εικόνα της, με απολύτως ειρηνικά μέσα, χωρίς να 

επηρεάσει την υφιστάμενη κατάσταση, το status quo της περιοχής. Η 

στρατηγική του  branding  δεν επιτρέπει συμμαχίες ανάμεσα στα κράτη, και 

αυτό, γιατί πρωταρχικός στόχος  του κάθε κράτους είναι η ανάδειξη της δικής 

του ανταγωνιστικής του ταυτότητας, ενώ αυστηρός κανόνας, είναι, μια 

στρατηγική branding να μην γίνεται ποτέ εις βάρος άλλου κράτους. Tέλος, η 

στρατηγική του πολιτικού marketing, δεν πρέπει να παραπλανά αλλά να 

ανταποκρίνεται προς την εικόνα που της έχει εξασφαλίσει η μέχρι τώρα 

προβολή της.  

Το άναρχο διεθνές σύστημα και η απουσία ανώτερης ρυθμιστικής 

Αρχής δημιουργεί ένα σύστημα ανασφάλειας ανάμεσα στα κράτη. Σύμφωνα με 

τον θεωρητικό του Ρεαλισμού Mearsheimer19«..Κάθε κράτος στο άναρχο 

διεθνές σύστημα είναι ένας εχθρικός «άλλος» ενώ, όσον αφορά τα ίδια τα 

κράτη «επιδιώκουν να διασφαλίσουν την επιβίωση τους..».20 Η στρατηγική  

του Nation Branding, αποτελεί μια μορφή προστασίας του κράτους απέναντι 

στο ασταθές διεθνή περιβάλλον. Η αστάθεια του διεθνούς συστήματος, και η 

ανάγκη για επιβίωση επιβάλει στα κράτη διαφορετικούς τρόπους ανάδειξης 

της ανταγωνιστικής τους ταυτότητας, προκειμένου να διατηρηθεί το υπάρχον 

status quo  με ειρηνικό τρόπο. Μια επιτυχημένη στρατηγική,  διαμόρφωσης 

της εικόνας ενός κράτους, θα προσδώσει φήμη και ισχύ στην χώρα, γεγονός 

που θα την οδηγήσει σε σύναψη συμφερουσών συμμαχιών με εξίσου 

ισχυρούς εταίρους και όρους ευνοϊκούς προς αυτήν. Αφού έχοντας υιοθετήσει 

μια τέτοιου είδους προσέγγιση, έχει αποκτήσει ενισχυμένη θέση και ισχύ γιατί  

«..όσο δίκαιο και αν έχει μια χώρα επί της ουσίας, δεν ακούγεται, σε ανάλογο 

βαθμό η φωνή της, αν έχει χάσει στο παιχνίδι της εικόνας …» .21
 

 

 

 

 
                                                                 
19

 John Mearsheimer.,Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, μετ .Κολιόπουλος Κ. εκδ. 

Ποιότητα, Αθήνα, 2006 σελ167. 
20

 Keneth N.Waltz.,op.cit.,σελ. 203 
21

 Παναγιώτης Θεωδορακόπουλος, op.cit σελ 31 



12 

 

Ι.2. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Στην παρούσα εργασία θα θεωρήσουμε το κράτος επιχείρηση και με 

κανόνες management  και marketing  θα προσπαθήσουμε  να «πουλήσουμε» 

τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, δηλαδή,  την θελκτική του εικόνα και 

την καλή του φήμη. Πως μπορούμε όμως να συγκρίνουμε το κράτος με 

επιχείρηση, ποια είναι τα κοινά τους χαρακτηριστικά, ποιες οι διαφορές τους  

και κυρίως ποια είναι η θέση τους στο διεθνές σύστημα. Ποια είναι η  σχετική 

ή η σκληρή ισχύς τους στη διεθνή οικονομική, πολιτική ζωή. 

Η διεθνοποίηση των οικονομικών συναλλαγών και το ελεύθερο 

διασυνοριακό εμπόριο, επιβάλλει μια νέα προσέγγιση της έννοιας του κράτους 

στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές γίγνεσθαι. Το κράτος, η αγορά, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί αποτυπώνουν με ακρίβεια 

την παγκόσμια πολιτική – οικονομική ζωή. Όπου, αναδεικνύεται ως κυρίαρχος 

δρώντας το διεθνές σύστημα επιβεβαιώνοντας την θεωρία του 

τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού. Παράλληλα «….η οικονομική 

παγκοσμιοποίηση επέφερε ορισμένες θεμελιώδες εξελίξεις στο εμπόριο, στη 

χρηματοδότηση και στις άμεσες ξένες επενδύσεις, μέσω των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων ...πολλοί παρατηρητές πιστεύουν ότι συντελείται μια σημαντική 

μετατόπιση από μια διεθνή οικονομία στην οποία κυριαρχεί το κράτος, σε μια 

διεθνή οικονομία στην οποία κυριαρχεί η αγορά…».22 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε η θεωρία του Nation Branding, 

ως φυσικό επακόλουθο ομογενοποιήσης των αγορών και της ανάγκης για 

ανάδειξη της εθνικής – μοναδικής ταυτότητας κάθε κράτους και της 

επιτυχημένης προβολής της εικόνας στο διεθνές πολιτικό περιβάλλον, 

προκειμένου, να γίνει τόπος προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

Διακρίνουμε, την άμεση σχέση των αρχών του δομικού ρεαλισμού με την 

στρατηγική του πολιτικού marketing των κρατών. Γιατί, η σημασία του αγώνα 

για επιβίωση που διεξάγουν τα κράτη  στο ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα, 

οδηγεί και στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας καλής εικόνας και φήμης εκ 

μέρους των κρατών, καθώς μια επιτυχημένη στρατηγική branding θα 

προσφέρει οικονομική ισχύ, η οποία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του 

κράτους. Κράτος και ισχύς είναι δυο έννοιες ταυτόσημες, όπως ισχυρίζονται οι 

ρεαλιστές.23  

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις ομοιότητες μεταξύ 

κρατών και επιχειρήσεων. 

 Το πρώτο κοινό συστατικό τους είναι η δομή. Συγκεκριμένα, τα κράτη 

αλλά και οι επιχειρήσεις κινούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο δομημένο 

πλαίσιο, το διεθνές σύστημα για τα κράτη, τις αγορές για τις επιχειρήσεις, 
                                                                 
22

  Robert Gilpin Παγκόσμια Πολιτική οικονομία. Η διεθνής τάξη., εκδ Ποιότητα, Αθήνα , 2002 
23

 Ευαγόρας Ευαγόρου. Διδακτορική Διατριβή. Τα οικονομικά της Άμυνας της Ελλάδος –Τουρκίας και 

οι Μεταξύ των κρατών σχέσεις . Μια θεωρητική προσέγγιση στον πολιτικό Ρεαλισμό και η 

Στρατηγική των Διεθνών Σχέσεων. Θεσ/νικη, Οκτώβριος, 2005,Τμ. ΔΕΟΠΣ, Παν. Μακεδονίας. 
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διαφορετικό, για κάθε μια από τις υπό εξέταση τις μονάδες, αλλά με σχέση 

αλληλεξάρτησης, γιατί «…η δομή της αγοράς ορίζεται μετρώντας επιχειρήσεις  

η διεθνής πολιτική ζωή ορίζεται μετρώντας τα κράτη. Κατά την καταμέτρηση 

διακρίσεις γίνονται μόνο βάση δυνατοτήτων…».24 Η έννοια της δομής και για 

τα δύο εξεταζόμενα σύνολα παραμένει μια  έννοια οργανωτική όπου εντός της 

λειτουργούν ιεραρχικά συστήματα, πχ μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

διαθέτουν μεγάλη ισχύ έναντι μικρότερων επιχειρήσεων, αντίστοιχα, κράτη με 

μεγάλο ειδικό βάρος διαθέτουν μεγαλύτερη σχετική ισχύ σε σχέση με τα 

μικρότερα, εντός του δομημένου πλαισίου. Στο ίδιο πνεύμα, ο Waltz συνεχίζει, 

και ισχυρίζεται «… ότι όπως οι οικονομολόγοι ορίζουν τις αγορές βάσει 

επιχειρήσεων έτσι, είναι δυνατόν να οριστούν οι διεθνείς πολιτικές δομές βάσει 

των κρατών..». Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία ενδιαφέρουσα  αντιστοιχία  με 

τη θεωρία της αγοράς. …τόσο οι επιχειρήσεις  όσο και τα κράτη είναι όμοιες 

μονάδες,  και σε καμία περίπτωση ταυτόσημες»25  

Ο 21ος αι. ο είναι ο αιώνας της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της 

αυτονόμησης όλων εκείνων των παραμέτρων (οικονομία, επικοινωνία κλπ) οι 

οποίες μέχρι πρόσφατα επιδίωκαν να έχουν «σύνορα» μέσα σε ένα κράτος 

προστάτη.26 Χαρακτηριστικές πτυχές της η χρηματοπιστωτική 

παγκοσμιοποίηση, συγκεκριμένα η ανάδυση παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών 

αγορών, η πολιτική παγκοσμιοποίηση, η επέκταση πολιτικών συμφερόντων 

σε περιοχές και χώρες που δεν γειτνιάζουν με τα πολιτικά ισχυρά κράτη, η 

παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης και η πολιτισμική παγκοσμιοποίηση. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα το κάθε κράτος αγωνίζεται να προβάλει τα δικά του 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ώστε να μην αδιαφορήσει η διεθνή κοινότητα. 

 Το κράτος, όπως και η επιχείρηση, είναι ζωντανοί λειτουργικοί  

οργανισμοί που διαρκώς μεταβάλλονται, εξελίσσονται και διαφοροποιούνται  

τόσο στο εσωτερικό τους, στις  ιεραρχικά  υφιστάμενες δομές,(πολιτικά 

κόμματα, δομές της κυβέρνησης, υπουργεία, οργανισμοί) όσο και στο  

εξωτερικό τους περιβάλλον, τις αγορές το χρηματιστήριο. Το κράτος όπως και 

οι επιχειρήσεις στηρίζονται σε δομές για να λειτουργήσουν. Τόσο στο κράτος 

όσο και στην επιχείρηση λειτουργούν μια σειρά δομικών εργαλείων 

προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Το παραγωγικό μοντέλο του 

κράτους είναι παρόμοιο με αυτό της επιχείρησης. Τόσο το κράτος όσο και η 

επιχείρηση δραστηριοποιούνται με όρους ανταγωνιστικής οικονομίας. Το 

κράτος όπως και η επιχείρηση είναι  οργανισμοί  διαρκώς εξελισσόμενοι. Τα 

συμφέροντα των κρατών όπως και των επιχειρήσεων, δεν είναι πάγια ούτε 

σταθερά, αλλά, διαρκώς προσαρμόζονται ανάλογα με τις επιταγές του 

διεθνούς οικονομικού  περιβάλλοντος «… καθώς ο σημερινός σύμμαχος 

                                                                 
24

 Keneth N.Waltz, op. cit σελ. .217 
25

ibid 
26

El. Wikipedia.org/wiki 
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μπορεί να είναι ο αυριανός εχθρός, και ο σημερινός εχθρός ο αυριανός 

σύμμαχος…».27 

 Με κοινό παρονομαστή έναν άυλο συνδετικό κρίκο μεταξύ των μελλών 

τους τόσο στο  κράτος που είναι οι πολίτες  όσο και της επιχείρησης που είναι 

οι εργαζόμενοι διαπιστώνουμε ότι όλοι υπάλληλοι και πολίτες, εργάζονται με 

σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος. Καθώς, η εσωτερική 

ευημερία κινδυνεύει αν δεν εξασφαλιστεί η επιβίωση. Παρατηρούμε με 

ενδιαφέρον, ότι σε δύο όμοια πεδία, όπως αυτά του κράτους και της 

επιχείρησης, τα υποσύνολα που τα απαρτίζουν(ανθρώπινο δυναμικό και 

δομές)συμπεριφέρονται με όμοιο τρόπο προκειμένου να διασφαλίσουν την 

επιβίωση. Γεγονός, που αποτελεί ένα ακόμα κοινό σημείο μεταξύ του κράτους 

και της επιχείρησης.28 

 τα κράτη όπως κα οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για το συμφέρον τους, 

συμπεριφέρονται ορθολογικά, και η συμπεριφορά τους είναι αποδεκτή από τα 

υπόλοιπα μέλη του συστήματος.  Σύμφωνα με τις αρχές  του  ρεαλισμού,   

οτιδήποτε μπορεί να ωφελήσει  το κράτος αποτελεί ηθική επιλογή. Ανάλογα,  

οτιδήποτε μπορεί να ωφελήσει την επιχείρηση αποτελεί την βασική αρχή της 

νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής του 21ου αιώνα.  Τα κράτη όπως και οι 

επιχειρήσεις, ανταγωνίζονται το ένα το άλλο στην προσπάθεια τους όχι μόνο 

για επιβίωση αλλά και για την απόκτηση σχετική ισχύος,«…τα κράτη, όπως 

και οι επιχειρήσεις είναι αναγκασμένα να κάνουν οτιδήποτε το θεωρούν 

αναγκαίο για τη δική τους σωτηρία, καθώς δεν μπορούν να βασίζονται σε 

κανέναν άλλον να το κάνει..».29 Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι, η Αρχή 

της Αυτοβοήθειας, που αποτελεί ένα από τα βασικά αξιώματα του ρεαλισμού 

βρίσκει ουσιαστική εφαρμογή, όχι μόνο στο οικονομικό γίγνεσθαι του κράτους, 

αλλά και αυτό της επιχείρησης. Τα κράτη όπως και οι επιχειρήσεις είναι 

μεταξύ τους όμοια, αλλά και διαφορετικά. Οι λειτουργίες των κρατών όπως και 

των επιχειρήσεων πιστεύει ο Waltz 30είναι παρόμοιες και οι μεταξύ τους 

διακρίσεις, προκύπτουν κυρίως από τις διαφορετικές τους δυνατότητες. Οι 

διαφορές ανάμεσα στα κράτη είναι διαφορές δυνατοτήτων και όχι λειτουργιών. 

Και όπως εύστοχα επισημάνει ο Gilpin31«…τα κράτη επιδιώκουν ταυτόχρονα 

πλούτο και εθνική ισχύ…».  

Οι μελετητές της διεθνούς οικονομίας ισχυρίζονται, ότι οι ανεπτυγμένες 

χώρες φιλοξενούν μεγαλύτερο αριθμό πολυεθνικών επιχειρήσεων σε σχέση 

µε τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Επιβεβαιώνοντας την άποψη, ότι η 

δραστηριοποίηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων ενισχύει την σχετική  ισχύ  

του κάθε κράτους μέρος της οποίας αποτελεί και η οικονομία.   

                                                                 
27

 Mearsheimer John., op cit  
28

Anderson Bennett, φαντασιακές Κοινότητες, μετ.Π Χαντζαρούλα, εκδ.Νεφέλη, Αθήνα, 1997 
29

 Keneth N.Waltz, op. cit. σελ.236 
30

 ibid 
31

 Robert Gilpin Παγκόσμια Πολιτική οικονομία. Η διεθνής τάξη., εκδ Ποιότητα, Αθήνα , 2002 
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Ο Olins32 στο βιβλίο του, Why countries and companies are taking on 

each other’s roles? Θεωρεί ότι¨, τα κράτη θα πρέπει να ενεργούν όπως οι 

επιχειρήσεις. Ισχυρίζεται ότι, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

λειτουργούν εντός των ξένων αγορών, αντιπροσωπεύουν το κράτος 

προέλευσης μέσα στο κράτος υποδοχής (represent a state within a state). O 

van Ham33 στο άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο Foreign Affairs αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι «…η Microsoft και η McDonald’s συγκαταλέγονται ανάμεσα 

στους πιο αναγνωρίσιμους πρεσβευτές της Αμερικής, όπως ακριβώς η Nokia 

βρίσκεται σε διπλωματική αποστολή ανά τον κόσμο, υπέρ της Φιλανδίας..» 

Επανερχόμαστε λοιπόν και πάλι στη θεωρία του ρεαλισμού, και 

ισχυριζόμαστε ότι επειδή τα κράτη αισθάνονται φόβο και απειλή, ενώ 

ταυτόχρονα είναι ευάλωτα στο κόστος, σε συνδυασμό με την ανάγκη για 

επιβίωση, επιβάλει στα κράτη νέους τρόπους ανάδειξης των στρατηγικών 

πλεονεκτημάτων τους. Η επωφελής διαχείριση της εικόνας του κράτους, 

χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του branding, και η ανάδειξη του 

ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος τους με σκοπό την προσέλκυση στο 

έδαφος τους, πολυεθνικών επιχειρήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την 

απόκτηση οικονομικής ισχύος, η οποία με τη σειρά της θα λειτουργήσει ως 

παράγοντα ασφαλείας.   

Ο Olins αντιπροσωπεύει την νεοφιλελεύθερη πτυχή της 

παγκοσμιοποίησης, βασικοί  εκφραστές της οποίας, αποτελούν φορείς με 

μεγάλη ισχύ, όπως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ισχυρίζεται ότι, μια 

πολυεθνική επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει ως πρεσβευτής της χώρας 

της. Στο ίδιο πνεύμα ο Μουζέλης34 συνεχίζει «… σήμερα οι πολυεθνικές 

εταιρείες διεισδύουν στον κρατικό και τοπικό χώρο σε μεγάλο βαθμό. Αν 

σκεφτεί κανείς πως μια πολυεθνική όπως η Sony, έχει σήμερα παραρτήματα, 

όχι μόνο στις πρωτεύουσες όλων των χωρών του πλανήτη, αλλά και σε πόλεις 

κάθε χώρας, αντιλαμβάνεται κανείς το βαθμό διεισδυτικότητας του παγκοσμίου 

κεφαλαίου… Το κράτος-έθνος χάνει λειτουργίες στο εσωτερικό της 

επικράτειας, αλλά αποκτά νέες στην παγκόσμια αρένα…». Σκοπός της 

παρούσας εργασίας δεν είναι να εξετάσει τα υπέρ και τα κατά της 

παγκοσμιοποίησης, αλλά «…να τεκμηριώσει, πως μια χώρα και μια 

επιχείρηση κεφαλαιοποιούν την καθαρή αξία, η μια της άλλης, με τον πλέον 

επικερδή τρόπο. Και να ενισχύσει τη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ της 

εικόνας του κράτους και της επιχείρησης, και αντίστροφα. Μεγάλος αριθμός 

                                                                 
32

 Olins  Wally., “ Trading Identities Why  countries and companies are taking on each other’s roles” 

Published by Foreign Policy Centre, London ,1999.,   Όπως το βρίσκουμε  στο Bojan Dordevic 

«Corporate strategic Branding: How country and corporate brands come together” Faculty of 

Management, Megatrend University Belgradegs6wxzd 
33

 Peter van Ham., The Rise of the Brand State .The post modern politics of image and Reputation. 

Foreign Affairs September/ October,2001, vol8,No.5. 
34

 Νίκος Μουζέλης, “Παγκοσμιοποίηση, μύθοι και πραγματικότητα» εφημ. Το Βήμα, ημερ 

δημοσίευσης, 14-10-2007, ημ. επίσκεψης. 24-12-2013.  
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επιχειρήσεων, ισχυρίζονται ότι είναι πολυεθνικές, και το δικαιολογούν αυτό 

επειδή καλύπτουν αγορές σε όλο τον κόσμο, διαθέτουν εργοστάσια και 

γραφεία σχεδόν παντού… παρόλο που η λειτουργία τους είναι παγκόσμια, η 

ονομαστική αξία κάθε επιχείρησης εξαρτάται από το κράτος προέλευσης 

(place of Birth) ».35 

Τοποθετώντας το κράτος και τις πολυεθνικές  επιχειρήσεις μέσα στο 

παγκόσμιο οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον, ως κύριους δρώντες και 

προσδιοριστικούς  παράγοντες,   του διεθνούς συστήματος  συμπεραίνουμε 

ότι, μεταξύ του εθνικού κράτους, του παγκόσμιου οικονομικού και πολιτικού 

συστήματος και των αγορών, δημιουργείται η σχέση της σύνθετης 

αλληλεξάρτησης, επιβεβαιώνοντας  τη ρήση του Stanley Hoffman,36  ότι η 

Διεθνής πολιτική σκηνή  δεν είναι ένα, αλλά πολλά παιχνίδια μαζί.   

Η στρατηγική του πολιτικού marketing των κρατών δεν είναι παρά, μια 

πολύ σημαντική στρατηγική διακυβέρνησης, ειδικά σε ότι αφορά αυτό που 

ονομάζουμε «ανταγωνιστικό κράτος». Το οποίο με τη σειρά του, 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη να επικοινωνήσει τις οικονομικές δραστηριότητες 

οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του κράτους, στο παγκόσμιο κοινό.  

Με άλλα λόγια το nation branding, συνδυάζει τις υποχρεώσεις του 

υπεύθυνου πολίτη, με τα ρίσκα και τις αρμοδιότητες του «επιχειρείν».37 Είναι 

γενικά παραδεκτό, ότι τα τελευταία χρόνια η στρατηγική του Nation Branding 

σαν ιδέα και σαν τεχνική, έχει τραβήξει την προσοχή των κυβερνήσεων των 

χωρών που έχουν εγκατεστημένες φιλελεύθερες οικονομίες και αναδυόμενες 

αγορές. 

Χώρες, με αμφιλεγόμενες πολιτικές, όπως η Πολωνία, η Ταιβάν και η 

Μποτσουάνα έχουν εισάγει στις κυβερνητικές πολιτικές τις αντιλήψεις μιας 

ιδιωτικής επιχείρησης, και έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν την ιδιαίτερη, 

μοναδική τους ταυτότητα με τρόπο τέτοιο, ώστε να προάγουν μια καλύτερη 

εικόνα του εαυτού τους προς τον κόσμο. Με βασικό σκοπό να έλξουν τους 

κατάλληλους επενδυτές, ταξιδιώτες και εταίρους38 για τη σύναψη αναλόγων 

συμφωνιών.  

Οι υποστηρικτές του πολιτικού marketing των κρατών θεωρούν «…ότι 

το κράτος πρέπει να διοικείται ως επιχείρηση….»39στην ίδια πλευρά της 

                                                                 
35

 Bojan Dordevic Corporate strategic Branding: How country and corporate Brands come together., 

Faculty of Management Zajecar, Megatrend University Belgrade.  
36

Stanley Hoffman, Primacy or Word   Order: American Foreign Policy Since the Cold War (New York: 

McGrew-Hil,1978)   
37

Zala Volvic, Marc Andrejevic ”Nation Branding in the Era of Commercial Nationalism”, Centre for 

Criitical and Cultural Studies, University of Queensland.   
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 Aronczyk Melissa, ”living the Brand”:Nationality, Globality and the Identity Stragegies of Nation 

Branding Consultans”, International Journal of Communication 2 (2008),41-65 
39

 Kleppe, Astrid Ingeborg, Larson Lena “Company versus Country Branding:”Same, Same but 

Different” Mossberg, Institute For Research in Economics and Business Administration, (SNF) Bergen, 

October 2002 
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συζήτησης βρίσκεται «η θέση της υπερπαγκοσμιοποίησης» [the hyper 

globalist thesis]. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους αυτής της άποψης, η 

παγκοσμιοποίηση οριοθετεί μια νέα εποχή στην οποία, τόσο οι άνθρωποι όσο 

και τα παραδοσιακά εθνικά κράτη, συνιστούν πλέον αντικείμενα ή οικονομικά 

και επιχειρηματικά μέρη (business units) της κυρίαρχης παγκόσμιας αγοράς. 

Η θέση αυτή προκρίνει μια καθαρά οικονομική λογική και στην 

νεοφιλελεύθερη εκδοχή της, υιοθετεί την αντίληψη μιας οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης και μιας οικονομίας χωρίς σύνορα, όπου τα πάντα τείνουν 

να αποεθνικοποιηθούν.40 

Με την παρούσα εργασία, σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε  να 

αποδείξουμε ότι κράτος και επιχείρηση είναι έννοιες ταυτόσημες. Ομοιότητα 

δεν σημαίνει απαραίτητα ταυτοσημία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Waltz  

«….η θνησιμότητα των κρατών είναι ελάχιστα χαμηλή. Ελάχιστα κράτη 

πεθαίνουν, ενώ οι επιχειρήσεις που πεθαίνουν είναι πολλές. Ποιος είναι 

πιθανότερο να υπάρχει μετά 100 χρόνια οι ΗΠΑ, η Σοβιετική Ένωση, η Γαλλία, 

η Αίγυπτος, η Ταϋλάνδη, η Ουγκάντα, ή  η Ford,  η IBM,  η Uniliver, η Massey 

Fergusson; Εγώ θα στοιχημάτιζα στα κράτη ακόμη και στη  Ουγκάντα …».41 

Ο 21ος αι. χαρακτηρίζεται από την κατάργηση των φραγμών μεταξύ 

των εθνών–κρατών ώστε να απαλειφθεί κάθε εμπόδιο για έναν πλήρως 

οικονομικά παγκοσμιοποιημένο κόσμο.  Τα κράτη ανταγωνίζονται για πολιτική 

και οικονομική υπεροχή στην παγκόσμια αγορά, το ελεύθερο διασυνοριακό 

εμπόδιο είναι πια μέρος της καθημερινότητας μας.  Οι χώρες, αγωνίζονται να 

επιβιώσουν, γιατί η εσωτερική ευημερία κινδυνεύει, αν δεν εξασφαλιστεί η 

επιβίωση42για το λόγο αυτό το κράτος επιδιώκει να τραβήξει το παγκόσμιο 

οικονομικό και όχι μόνο, ενδιαφέρον, να αναδείξει τα μοναδικά του 

χαρακτηριστικά,  ώστε να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα προκειμένου να 

ανταγωνιστεί χώρες οι οποίες υπηρετούν τις αρχές ελεύθερου εμπορίου 

«…γιατί εξαιτίας της ομοιότητας τους τα κράτη είναι περισσότερο επικίνδυνα 

και ανταγωνιστικά παρά χρήσιμα το ένα για το άλλο. Καθώς είναι λειτουργικά 

αδιαφοροποίητα διακρίνονται πρωτίστως βάσει των μεγαλύτερων ή 

μικρότερων δυνατοτήτων που έχουν για την εκτέλεση παρόμοιων 

έργων.»43.Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παίζει ουσιαστικό ρόλο, στον 

τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι κρατικοί δρώντες και λειτουργούν οι 

αγορές. Παρατηρούμε λοιπόν, μια σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ του κράτους 

και του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της θεώρησης του κράτους ως 

επιχείρηση, θα υιοθετήσουμε την άποψη του Anhold44 «…Δεν υπάρχει 
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 Anhold, Simon Competitive Identity, The New Brand Management For Nations, Cities and 
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αμφιβολία ότι υπάρχουν περισσότερες διαφορές παρά ομοιότητες μεταξύ 

κρατών και επιχειρήσεων, κυρίως, γιατί τα κράτη είναι σύνθετες, 

πολυεπίπεδες μορφές πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης, όμως, υπάρχουν 

κάποιες από τις θεωρίες και τις τεχνικές του marketing, που αν έξυπνα και 

υπεύθυνα εφαρμοστούν μπορούν να μετατραπούν σε ισχυρά εργαλεία 

προώθησης τόσο στο εσωτερικό των χωρών, όσο και στο παγκόσμιο 

περιβάλλον …».  

Το παγκόσμιο πολιτικό περιβάλλον διακρίνεται από τη διεθνοποίηση 

των οικονομικών συναλλαγών, την προσφυγή των κρατών σε διεθνή 

οικονομική συνεργασία και τη φιλελευθεροποίηση της παγκόσμιας αγοράς. Με 

άλλα λόγια λοιπόν, το πολιτικό marketing δεν είναι παρά μια μορφή 

διακυβέρνησης δια μέσου της οικονομικής προσταγής.45 

Με την παραπάνω ανάλυση, έγινε μια πρώτη προσπάθεια σύνδεσης 

του παγκόσμιου πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος με το πολιτικό  

marketing κρατών και των αρχών του ρεαλισμού. Τέλος,  θέσαμε το αναλυτικό 

πλαίσιο για την κατανόηση της θεωρία του nation branding μέσα στο 

σύγχρονο οικονομικό και πολιτικό παγκόσμιο περιβάλλον. 

Προκειμένου, να εξαχθούν αντικειμενικά συμπεράσματα από την 

ανάγνωση της παρούσας εργασίας, θεωρούμε χρήσιμο να αναφέρουμε και 

την αντίθετη άποψη,  των μελετητών που διαφωνούν με την υιοθέτηση των 

αρχών του marketing στη δημόσια διπλωματία, και ισχυρίζονται, ότι δεν 

υπάρχουν σημεία σύγκλισης μεταξύ του κράτους και μιας εταιρείας.  

Οι σκεπτικιστές της θεωρίας του branding, ισχυρίστηκαν, ότι  πράγματι, 

η διαχείριση της εθνικής εικόνας ενός κράτους διέπεται από παρόμοιες  αρχές 

μα αυτές της διαχείρισης μια επιχείρησης, υπάρχουν όμως πολλές  

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ο διευθυντής μιας 

εταιρείας μπορεί να επιλέξει να απευθύνει το προϊόν του σε ένα πολύ 

συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό. Ενώ, ο ηγέτης ενός κράτους, είναι 

υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του και τις απόψεις πολλών κοινωνικών 

ομάδων προκειμένου να επανεκλεγεί ή να πάρει κάποια σημαντική απόφαση 

που αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, 

ένας διευθυντής μιας επιχείρησης στην προσπάθεια του να δημιουργήσει μια 

εικόνα για την εταιρεία του, θα λάβει υπόψη μόνο τη γνώμη του προσωπικού 

του, ενώ στην προσπάθεια δημιουργίας μιας εθνικής εικόνας ο ηγέτης θα 

πρέπει να λάβει υπόψη και την θέση των πολιτών και άλλων ισχυρών ομάδων 

πίεσης. Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί χρόνο και συναίνεση, από μεγάλη 

μερίδα φορέων με πιθανώς αντικρουόμενα συμφέροντα, σύγκλιση που 

δύσκολα επιτυγχάνεται.  

Ο Philip Kotler από τους επιφανέστερους επιστήμονες του marketing, 

αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα του nation branding, και ισχυρίζεται ότι οι 
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χώρες είναι πολύ πιο δύσκολο να τροποποιήσουν την ταυτότητά τους, και 

αυτό γιατί διαθέτουν πολύ πιο περιορισμένες επιλογές σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι, το κράτος φαίνεται να μπορεί να έλκει 

περισσότερες ξένες επενδύσεις ή να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της 

οικονομικής του  δραστηριότητας, παρόλα αυτά πάντα θα εξακολουθήσουν να 

υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί επί των οποίων έχει μικρό ή καθόλου έλεγχο.46 

Παρόμοια άποψη εκφράζει και o Gertner,47 ο οποίος προβληματίζεται,  αν 

εξαιτίας του παρατεταμένου χρονικού περιθωρίου που απαιτεί μια στρατηγική 

branding προκειμένου να επιφέρει αποτελέσματα, τα προϊόντα μπορεί να 

καταργηθούν, να τροποποιηθούν, να αποσυρθούν από την αγορά, να 

λανσαριστούν εκ νέου, ή να αντικατασταθούν από βελτιωμένα προϊόντα. Τα 

κράτη, δεν διαθέτουν σχεδόν καμία από τις παραπάνω επιλογές. Η αδυναμία 

διαχείρισης της εικόνας τους, μπορεί να οφείλεται σε δομικά προβλήματα, τα 

οποία χρειάζονται χρόνια να επιδιορθωθούν. Με άλλα λόγια, μια διαδικασία 

branding, σύμφωνα με τους παραπάνω μελετητές, είναι χρονοβόρα και 

αμφίβολή ως προς το αποτέλεσμα ενέργεια. Και αυτό γιατί «..ο δημόσιος και ο 

ιδιωτικός τομέας είναι παρόμοιοι, σε όλα σχεδόν τα ασήμαντα ζητήματα…»48 

ενώ υπάρχουν σοβαρές διαφορές σε όλα τα καίρια και ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος θέματα. 
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Ι.3. Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ BRANDING  

 

Πολλοί μελετητές και υποστηρικτές της θεωρίας ισχυρίζονται ότι, η 

στρατηγική του branding λειτουργεί ως πανάκεια, και ότι μια καλά 

σχεδιασμένη στρατηγική θα λύσει όλα τα προβλήματα της χώρας που θα το 

εφαρμόσει. Ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αποτελεί το μέσο που θα 

λύσει όλα τους τα προβλήματα. Εκφράζεται, και η άποψη, ότι το nation 

branding «κάνει θαύματα» και μπορεί να λύσει τα σημαντικά προβλήματα του 

κόσμου, όπως το να γεφυρώσει το χάσμα της φτώχειας μεταξύ των χωρών 

του Βορά και των χωρών του Νότου. Μια ουτοπιστική άποψη χωρίς κανένα 

στοιχείο ρεαλισμού.  

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πολίτικο marketing είναι ένα πολύ 

ισχυρό εργαλείο. Η πραγματικότητα όμως είναι, ότι η στρατηγική του branding 

δεν είναι παρά ακόμη μία παράμετρος στη συνολική στρατηγική και 

διπλωματία της χώρας. Η τεχνική του branding δεν πρόκειται να λειτουργήσει, 

αν και οι υπόλοιπες δομές της χώρας δεν συνεργαστούν συντεταγμένα υπό τη 

σκέπη ενός κρατικού φορέα ώστε να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες 

προκλήσεις. Η περίπτωση της Ζιμπάμπουε,49 επιβεβαιώνει την παραπάνω 

θεώρηση. Η χώρα, είναι πλούσια σε φυσικό και ενεργειακό πλούτο, με μεγάλο 

τουριστικό ενδιαφέρον, όμως, το αυταρχικό πολίτευμα του προέδρου Ρόμπερτ 

Μουγκάμπε, (κατέχει αδιαλείπτως το προεδρικό αξίωμα από το 1991) 

αποδυναμώνει τη χώρα ως τουριστικό προορισμό και δυσκολεύει τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

δύσκολα επενδύουν στη χώρα, όταν το πολιτικό της σύστημα είναι 

διεφθαρμένο και απουσιάζει η ομαλή πολιτική ζωή,  όπως και το σταθερό  και 

υγιές οικονομικό περιβάλλον. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω αδυναμιών, 

είναι η απώλεια της διαπραγματευτικής ισχύος της χώρας, και η ανεπάρκεια 

της αυτή, την εμποδίζει να συμπεριφέρεται ως ισοδύναμο συνομιλητή στη 

διεθνή κοινότητα.  

Κάποιες χώρες δεν διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, και είναι 

αδύναμες(brand-neutral),όσον αφορά μια ενδεχόμενη στρατηγική πολιτικού 

marketing. Ενώ, άλλες, μπορεί να διαθέτουν ισχυρή πολιτιστική κληρονομιά, 

αλλά να υπολείπονται στην οικονομία, στη βιομηχανία και διαθέτουν 

ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, ενώ, η δυνατότητα να αναπτύξουν τον πλούτο 

τους μέσω των εμπορίου και του τουρισμού είναι εξαιρετικά περιορισμένη.  Η 

στρατηγική του πολιτικού marketing δεν μπορεί από μόνη της να διαμορφώσει 

την εικόνα της χώρας, χωρίς η ίδια η χώρα να διαθέτει ανταγωνιστικό 

οικονομικό πλεονέκτημα. Και πάλι ένα παράδειγμα από την 
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επιχειρηματικότητα θα μας φανεί χρήσιμο. Μια επιχείρηση θα επιτύχει πρώτα 

στο εσωτερικό της χώρας και στη συνέχεια θα ανταγωνιστεί στο διεθνές 

περιβάλλον. Ανάλογα, και μια χώρα, θα πρέπει να επενδύσει πρώτα στην 

αξιοπιστία και ακεραιότητα της όσον αφορά τις σχέσεις της με τους πολίτες 

της  χώρας(internal branding) και στη συνέχεια να επιδιώξει την κυριαρχία της 

και στην παγκόσμια αρένα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπου όσο 

επιτυχημένη και πρωτότυπη μπορεί να είναι η εκστρατεία του branding δεν 

πρόκειται να λειτουργήσει. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, την περίπτωση 

της κατεχόμενης Κύπρου. Πριν γίνει η εισβολή και ακολουθήσει η διχοτόμηση, 

το βόρειο τμήμα του νησιού δεχόταν τα δύο τρίτα από τους 260.000 τουρίστες 

που επισκεπτόταν το νησί, το οποίο ήταν δεκτό από τη διεθνή κοινότητα, ως 

Ενωμένη Δημοκρατία της Κύπρου. Το βόρειο τμήμα της ήταν ευρύτερα 

γνωστό  ένα μια από τις τελευταίες παρθένες περιοχές της Ευρώπης. 

Διαθέτοντας εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον, με γραφικά ορεινά χωριά και 

πάνω από τις μισές ημέρες του χρόνου ήλιο. Το τουριστικό ενδιαφέρον του 

βόρειου τμήματος της Κύπρου, σαφέστατα υπερτερούσε συγκριτικά με αυτό 

του νοτίου μέρους του νησιού, και σε φυσικό περιβάλλον και σε ιστορικό 

ενδιαφέρον, αλλά και στην ποιότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει Βόρειο μέρος του νησιού 

σχετικά με την προώθηση της εικόνας του, δεν αφορά τα φυσικά 

ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, ούτε το οικονομικό του περιβάλλον, αλλά,  

το πολιτικό καθεστώς του νησιού. Η ανεξάρτητη Τουρκική Δημοκρατία της 

Βόρειας Κύπρου δεν αναγνωρίζεται από κανένα άλλο κράτος εκτός από την 

Τουρκία. Ενώ, τα Ηνωμένα Έθνη περιορίζονται στη θέση του παρατηρητή. 

Κατά συνέπεια οπουδήποτε προσπάθεια πολιτικού marketing του νησιού είναι 

καταδικασμένη να αποτύχει.50 

Αντίστοιχο, παράδειγμα αποτελεί και η περίπτωση της Αμερικής όπου 

αποτυχημένα προσπάθησε να βελτιώσει την εικόνα της στον Αραβικό κόσμο, 

μετά την εισβολή το 2003 στο Ιράκ. Η Αμερική προσπάθησε να δημιουργήσει 

την εικόνα μιας υπερδύναμης μου μάχεται για το καλό και για τα ιδεώδη της 

Δημοκρατίας. Όσο συμπαθητική και φαίνεται μια τέτοια εικόνα, δεν κατάφερε 

να πείσει τους Άραβες.51 Την περίπτωση του SuperBrand America, θα την 

αναλύσουμε διεξοδικά παρακάτω. 

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι:  πόσο ένα καλό marketing μπορεί 

να βοηθήσει την εικόνα μιας χώρας που έχει προκαλέσει τέτοιου μεγέθους 

πολιτική σύρραξη, ή από την άλλη πλευρά, εάν η ίδια έχει πληγεί από τα δεινά 

ενός πρόσφατου πολέμου, στην περίπτωση που  δεχτεί τρομοκρατικό πλήγμα 

ή έχει χτυπηθεί από κάποιο καταστροφικό λοιμό. Το σοβαρό πρόβλημα  στην 

διαχείριση  και στην προβολή  της εικόνας ενός κράτους αποτελεί το γεγονός 
                                                                 
50
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ότι, λειτουργεί ως αντανάκλαση της εσωτερικής λειτουργίας της χώρας. Τα 

όποια, οικονομικά, ή κοινωνικά ή πολιτικά προβλήματα επηρεάζουν την 

εικόνα του σε μεγάλο και ουσιαστικό βαθμό. Αδιαμφισβήτητα, το nation 

branding δεν θα λύσει τα προβλήματα της χώρας, μπορεί να λειτουργήσει, 

όμως, επικουρικά στη συνολική διαμόρφωση της εικόνας της.52 
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ΙΙ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. 

 
INFORMATION DOES NOT EXIST IT IS CREATED  

 

Η όλο και μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση, η επιτυχής διακίνηση 

του κεφαλαίου, η διαρκής μετακίνηση των εργαζομένων, και η δημιουργία 

ενιαίων κανόνων ανταγωνισμού στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις, συνθέτουν 

τα κύρια χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης. Με επικυρίαρχο 

χαρακτηριστικό, την διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία. Η δομική αλλαγή ενός 

νέου κόσμου έχει συντελεστεί, η νέα εποχή, η εποχή της τεχνολογίας είναι μια 

πραγματικότητα. Ο Holsti53 ισχυρίζεται ότι, η τεχνολογική αλλαγή είναι αυτή 

που προκαλεί και πολιτικά αποτελέσματα, παρά το αντίθετο. Μια νέα τάξη 

ανθρώπων έχει δημιουργηθεί, αποκαλούνται τεχνοκράτες, γεγονότα που 

συμβαίνουν στη μια πλευρά  του κόσμου επηρεάζουν συμπεριφορές, γνώμες 

και δράσεις οπουδήποτε αλλού. Οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά 

προβλήματα μπορούν εύκολα να «μεταναστεύσουν» διαπερνώντας τα εθνικά 

σύνορα. Ολοένα και περισσότεροι μιλούν αγγλικά, το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, ο τουρισμός, το εμπόριο, οι επενδύσεις, τα αθλητικά γεγονότα, 

οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα συνέδρια επιστημόνων, όλα 

αναπτύσσονται με αλματώδες ρυθμούς και με κάποιο τρόπο όλα τα 

παραπάνω υποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στη φάση δημιουργίας μιας νέας 

παγκόσμιας πολιτικής. Εθνικές κυβερνήσεις, δεν μπορούν πλέον να 

παρέχουν στους πολίτες τους βασικές αναγκαίες υπηρεσίες(π.χ εργασία, 

παρατηρούμε ραγδαία αύξηση των  οικονομικών  μεταναστών, ή ομαλές 

συνθήκες διαβίωσης, εμφύλιοι πόλεμοι, ή άλλες φυσικές καταστροφές,  

δημιουργούν άλλου τύπου μετανάστες), ενώ, τα ανθρώπινα ιδανικά 

υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. 

Και ενώ από τη μια πλευρά, φαίνεται να υπακούμε σε μια  παγκόσμια 

οικονομία, από την άλλη, συνεχίζουμε να λειτουργούμε ως ξεχωριστές εθνικές 

κοινότητες. Το έθνος–κράτος, χάνει λειτουργίες στο εσωτερικό της 

επικράτειας, αλλά, αποκτά νέες στην παγκόσμια αρένα. Και είναι ακριβώς 

αυτός ο λόγος που τα κράτη επιδιώκουν να προβάλουν την εικόνα τους στον 

κόσμο διαχέοντας την κατάλληλη πληροφορία. Και αυτό γιατί, η πληροφορία 

δεν υπάρχει από μόνη της, αλλά δημιουργείται.54 Δημιουργώντας την 

απαραίτητη πληροφορία και φωτίζοντας την με τις κατάλληλες εικόνες,  το 

σύγχρονο κράτος επιδιώκει να προβάλει και να προωθήσει την εθνική του 

ταυτότητα σε ένα ετερογενές κοινό, το οποίο κατοικεί σε διαφορετικές χώρες 

του πλανήτη, έχει διαφορετική κουλτούρα και θρησκεία. Oι άνθρωποι, 
                                                                 
53
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συνηθίζουν να υιοθετούν συγκεκριμένα στερεότυπα, απόψεις, που δύσκολα 

τις εγκαταλείπουν. Πολλά από τα στερεότυπα που αφορούν ένα κράτος  

έχουν τις ρίζες τους στο πολιτιστικό  του παρελθόν και δύσκολα μπορούν να 

απαλειφτούν από τη συνείδηση του παγκόσμιου κοινού «… σε πολλές 

περιπτώσεις τα στερεότυπα είναι πολύ πιο ισχυρά από τη λογική, και η 

αντίληψη που έχουμε για ένα θέμα, είναι πολύ πιο ισχυρή και από την 

πραγματικότητα. και αυτό συμβαίνει, γιατί έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι…».55 

Το παγκόσμιο κοινό είναι ετερογενές, διαθέτει διαφορετικό βαθμό γνώσης και 

εμπειρίας για κάθε ένα κράτος, ενώ η κουλτούρα κάθε χώρας έχει διαφορετικό 

βαθμό πρόσβασης στην κουλτούρα και στης ηθικές αξίες μιας τρίτης.56 

Αυτό, είναι το αποτέλεσμα του μεγάλου όγκου της πληροφορίας. Η 

πληροφόρηση είναι τόσο μεγάλη, και πολλοί δυσκολεύονται να τη 

διαχειριστούν, συνηθίζουν λοιπόν να απλοποιούν τον κόσμο τους, 

υιοθετώντας στερεότυπα. 

Σε συνέντευξη που παρεχώρησε ο πατέρας του όρου «Nation 

Branding» Simon Anhold, 57στην τούρκικη εφημερίδα Hurriyet Daily News, 

έχοντας προσληφθεί από την Τουρκική κυβέρνηση για να βοηθήσει τη  χώρα 

να διαμορφώσει την εικόνα της προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προκειμένου να αποκτήσει και η Τουρκία την ιδιότητα του κράτους  μέλλους 

της ΕΕ, τα οποία φαίνεται να είχαν αρνητική εικόνα για τη χώρα.   

Ισχυρίστηκε, ότι η εικόνα  μιας χώρας είναι το αποτέλεσμα της κρατικής 

πολιτικής και όχι του τύπου, εσωτερικού και διεθνή. Η τουρκική κυβέρνηση θα 

πρέπει να εγκαταλείψει την αφελή άποψη, ότι η εθνική τους εικόνα 

διαμορφώνεται, διαμέσου, και μόνο του γραφείου τύπου. Και συνεχίζει, 

λέγοντας, ότι η Τουρκία θα πρέπει να οραματιστεί το μελλοντικό ρόλο της 

χώρας στην παγκόσμια αρένα, με πρώτο βήμα, την ενεργή συμμετοχή της σε 

μια κοινωνία πολιτών. Θα ωφελούσε την Τουρκία αν έβρισκε εκείνους τους 

τρόπους, ώστε να δημιουργήσει την εικόνα μιας χώρας μοναδικής και 

αναντικατάστατης στη συνείδηση του παγκόσμιου κοινού, ότι είναι μια χώρα 

απαραίτητη ως ρυθμιστή διεθνών σχέσεων στην περιοχή της Μεσογείου, και 

τέλος, ότι προσφέρει τα μέγιστα στην πολιτιστική κληρονομιά της 

ανθρωπότητας. Η άποψη ότι η Τουρκία, αποτελεί σημαντικό στρατηγικό 

εταίρο και ειρηνοποιό παράγοντα στην περιοχή δεν είναι καινούρια, αντίθετα 

επιβεβαιώνει το παλαιότερο Δόγμα Τρούμαν όπως εξαγγέλθηκε το 1947 στο 

Κογκρέσο «…Η ακεραιότης αύτη (της Τουρκίας) είναι απαραίτητος δια την 

περιφρούρησιν της τάξεως εις την Μέσην Ανατολήν..».58 Αυτό, θα το πράξει 

δια μέσου των  εμπορικών εξαγωγών, της διασποράς της, και της συνολικής 
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στάσης της σε ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια πολιτική. Η Τουρκία θα 

πρέπει να διαβεβαιώσει τους πολίτες της πρωτίστως, και στη συνέχεια τους 

πολίτες άλλων χωρών, ότι οφείλουν να είναι ευτυχείς για το γεγονός της 

ύπαρξης της Τουρκίας στον κόσμο (.. glad that Turkey exists).59 Και αφού 

συμβεί αυτό, τότε μόνο η διεθνής κοινότητα θα στρέψει την προσοχή της στην 

Τουρκία η οποία και θα είναι προετοιμασμένη να αλλάξει τα τυχόν  αρνητικά  

στερεότυπα που έχουν παγιωθεί, απέναντι της. Προβάλλοντας την χώρα, ως 

τη μοναδική γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, και  ως το μοναδικό 

συνδετικό κρίκο  ανάμεσα στο Ισλάμ και τις άλλες θρησκείες. 

Η στρατηγική του Branding αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση της 

εικόνας του κράτους, και όπως είναι φυσικό δεν περιορίζεται μόνο στη 

δημόσια διπλωματία και στο lobbying αλλά εξαπλώνεται και στα κοινωνικά 

δίκτυα. Η Τουρκία,  ως σύγχρονη και  ανταγωνιστική χώρα, 60«..συνεργάζεται 

με την διαφημιστική εταιρεία FleishmanHillard για την ανάπτυξη της παρουσίας 

της στα κοινωνικά δίκτυα. Η ίδια εταιρεία έχει  αναλάβει επίσης και τη 

διοργάνωση συναυλίας τζαζ στην εντυπωσιακή κατοικία του Τούρκου πρέσβη, 

προωθώντας όχι μόνο την πολιτική, αλλά και την πολιτισμική διάσταση της 

γείτονας. Η χώρα ξοδεύει εκατομμύρια σε κυβερνητικές σχέσεις για την 

προώθηση των δικών της προτεραιοτήτων, με αποτέλεσμα μια θελκτική 

εικόνα της Τουρκίας στο εξωτερικό. Σύμφωνα, με την Probublica, η Τουρκία 

διέθεσε 3,5 εκατομμύρια δολάρια το 2008, το τέταρτο υψηλότερο ποσό μεταξύ 

των ξένων χωρών και προσέγγισε 2.268  φορές μέλη του Κογκρέσου, στην 

προσπάθεια της να αποτρέψει τον χαρακτηρισμό της σφαγής των Αρμενίων, 

ως γενοκτονία». Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η προσπάθεια της 

Τουρκίας να διαμορφώσει την εικόνα της είναι συνεχής ενώ παράλληλα 

στοχεύει σε βραχυχρόνια αλλά και μακροχρόνια αποτελέσματα.  

Η στρατηγική του πολιτικού marketing κράτους μπορεί να είναι και 

τεχνική διακυβέρνησης του κράτους, απευθύνεται τόσο στους πολίτες της 

χώρας όσο και στους πολίτες άλλων χωρών, όπως και στην εσωτερική και 

διεθνή αγορά, στους τουρίστες στους επενδυτές. Ο Anhold 61περιγράφει τη 

στρατηγική αυτή, ως την τακτική η οποία βασίζεται στο δίπολο της 

παρατήρησης και της κινητοποίησης του πληθυσμού. Δημιουργώντας και 

δημοσιοποιώντας ένα εθνικό brand, σημαίνει πρώτα από όλα τη συστράτευση 

και τη συμμετοχή των πολιτών στη συνέχεια την παρότρυνση των πολιτών να 

επικοινωνήσουν την έννοια και το περιεχόμενο του. Από την άποψη αυτή, η 

στρατηγική του branding, αντιμετωπίζεται ως μια πολύ σημαντική διάσταση 

της κυβερνητικής πολιτικής που στόχο έχει, να προωθήσει τις οικονομικές 

δραστηριότητες του κράτους στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και ευρύτερα. 

Μεταμορφώνοντας τη χώρα, από μια κοινωνία των πολιτών σε μια εταιρική 
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επιχείρηση. Εν μέρει η στρατηγική του nation branding, παραπέμπει στη 

νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση κύρια χαρακτηριστικά της οποία είναι η έγχυση 

της επιχειρηματικότητας εντός του κοινωνικού γίγνεσθαι62«….η στρατηγική 

του πολιτικού marketing αντανακλά ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης 

αναφορικά με το ρόλο του έθνους  ως νευραλγικό μέσο πώλησης αγαθών-

υπηρεσιών και ως οντότητα η οποία μπορεί να κινητοποιήσει τον πληθυσμό 

εις το όνομα της οικονομικής ανάπτυξης..».63 Από τα παραπάνω, συνεπάγεται 

ότι, η διαδικασία του branding λειτουργεί με συνθήκες ανταποδοτικού οφέλους 

για τη χώρα. Τα χρηματικά ποσά που δαπανούνται για την προώθηση της 

χώρας στη διεθνή αγορά, επιστρέφουν με πολλαπλό όφελος, ως συνάλλαγμα 

από τουρισμό, και ως επενδύσεις από τις αγορές. Γιατί η «μεταμόρφωση» 

μιας χώρας σε ισχυρό brand, δεν είναι μόνο οικονομικά επιθυμητή, αλλά και 

πολιτικά αφού συνεπάγονται, πολιτικές και άλλες καίριας σημασίας προτάσεις 

τόσο στη διπλωματία  όσο και στην άμυνα.64 

Με το τέλος του ψυχρού πολέμου, και την αποδόμηση της Σοβιετικής 

Ένωσης πολλά νέα κράτη αναδύθηκαν. Στην περίπτωση των κρατών αυτών, 

η στρατηγική του πολιτικού marketing λειτουργεί, ως το πλέον ισχυρό 

ισοδύναμο των μικρών κρατών που χωρίς οικονομική, στρατιωτική  ή πολιτική 

επιρροή μιας υπερδύναμης, καλούνται πρώτα να επιβιώσουν και στη 

συνέχεια να ανταγωνιστούν, στο άναρχο, διεθνές, πολιτικό-οικονομικό 

σύστημα. Θεωρείται λοιπόν, ότι το nation branding  μπορεί να βοηθήσει, 

μικρά και ενδεχομένως νέα κράτη, να αποκτήσουν μεγαλύτερη ελκυστικότητα   

ώστε να προσελκύσουν τουρίστες και ξένους επενδυτές, να εξάγουν τα 

προϊόντα τους, και να προωθήσουν το προφίλ τους στις άλλες χώρες, ή 

διεθνής οργανισμούς. Οι νέες αυτές χώρες, κοπιάζουν να γίνουν γνωστές γι 

αυτό που πρόκειται να γίνουν, και όχι για αυτό που ήταν.65 

Αλλά, ακόμη πιο σημαντικό και ουσιαστικό, να καλλιεργήσουν τον 

εσωτερικό πατριωτισμό. Και αν οι ανάγκες το απαιτούν, σε περίπτωση που η 

στρατηγική του branding αφορά νέο κράτος χωρίς βαθιά ριζωμένη εθνική 

ταυτότητα και πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, να ενισχυθεί ο εσωτερικός 

πατριωτισμός και η εθνική υπερηφάνεια.66 

Είναι ενδιαφέρον το απόσπασμα ενός gallop που αφορά την 

αναγνωρισιμότητα του Κοσσόβου,67 το οποίο διεξάχθηκε στους δρόμους της 
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Νέας Υόρκης. Οι ερωτώμενοι ήταν απλοί πολίτες κάτοικοι της πόλης, το 

απόσπασμα που ακολουθεί αποτελεί μέρος των απαντήσεων που δόθηκαν 

κατά τη διάρκεια της έρευνας « Αλήθεια πιστεύεται ότι το Κόσσοβο 68είχε 

κάποια άλλη, καλύτερη επιλογή από το να προσπαθήσει να “πουλήσει” τον 

εαυτό του; …κάτι  τέτοιο θα ενδυνάμωνε τη εθνική του ταυτότητα και θα 

πολλαπλασίαζε τον αυτοσεβασμό των πολιτών...δεν υπάρχει κανείς άλλος 

τρόπος να πείσει το Kosovo  τον υπόλοιπο κόσμο, ότι είναι μια νέα, ειρηνική, 

σταθερή και δυναμικά ανερχόμενη χώρα… (ακόμη και αν δεν είναι ! ).69 

Δεν είναι δύσκολο, όπως επισημαίνει η Kaneva70 να βρεθούν 

παραδείγματα χωρών που εφάρμοσαν τη στρατηγική του branding. Η 

δημόσια εικόνα που εμφύεται στους τουρίστες και στους επενδυτές, διαχέεται 

και στον υπόλοιπο κόσμο. Μια χώρα, η οποία είναι επαρκώς  διασυνδεδεμένη 

με τους πολίτες– καταναλωτές της, ενώ ταυτόχρονα παραμένει υψηλά στην 

εκτίμηση των διπλωματικών κύκλων άλλων χωρών, είναι σίγουρα μια 

κερδισμένη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση του 

Κοσσόβου προσέλαβε την γνωστή εταιρεία Saatchi&Saatchi για να προβάλει 

την νέα του ταυτότητα και ξόδεψε 5.7 εκατομμύρια ευρώ, (US $ 8 million)   για 

την στρατηγική προβολή της χώρας το έτος 2009. Αυτό, είναι ένα τεράστιο 

ποσό για μια χώρα της οποίας το εθνικό εισόδημα για το ίδιο έτος ήταν 1.4 

δισεκατομμύρια ευρώ,(1.9US $ billion). Η χώρα προέβαλλε τον εαυτό της ως, 

«Κόσσοβο: Οι νεότεροι Ευρωπαίοι». (Kosovo: The Youngest Europeans) το 

μήνυμα αυτό αναμεταδόθηκε σε έξι από τους πιο έγκυρους τηλεοπτικούς 
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σταθμούς, CNN, BBC,World News, Euronews, CNN Turk, Bloomberg  και 

Eurosport).71 

Σε καμία περίπτωση δεν επιχειρείται ο διαχωρισμός των κρατών σε 

αυτά που εφαρμόζουν τις στρατηγικές του πολιτικού marketing, έναντι αυτών 

που τίθενται με σκεπτικισμό, απέναντι σε τέτοιου είδους καινοτομίες, σε κράτη 

ισχυρά και ανίσχυρα. Αλλά, με την παρούσα εργασία επιχειρούμε να 

αναδείξουμε τα ευεργετήματα μιας κατάλληλα σχεδιασμένης στρατηγικής  

branding, και τα ωφελήματα που μπορούν να προκύψουν από τη σωστή και 

υπεύθυνη εφαρμογή της. 

Τα έθνη, είναι σύνθετες, πολιτικές οντότητες και οι εθνικές τους 

ταυτότητες είναι αποτέλεσμα κοινωνικών πρακτικών, ιστορικά και κοινωνικά 

αποδεκτές. H  Jansen,72 ισχυρίζεται ότι το nation branding όχι μόνο εισάγει 

νέα έθνη, ή ακόμη  και παλαιά έθνη με καινούργια εθνική ταυτότητα, στο 

παγκόσμιο κοινό, αλλά, επιπλέον, επανερμηνεύει, την ήδη δημιουργημένη 

εθνική ταυτότητα με εμπορικούς όρους και την προσφέρει για εσωτερική 

κατανάλωση. Ο συνδυασμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για κράτη όπως 

η Σλοβενία, και για τα πρώην Γιουγκοσλαβικά ή και Σοβιετικά κράτη, όπου ο 

εθνικισμός είχε καταστροφικά αποτελέσματα και η διαδικασία δημιουργίας 

μιας νέας εθνικής ταυτότητας, αποτελούσε το μοναδικό τρόπο για να 

αποφύγουν αυτού του είδους τις παθογένειες, μεταθέτοντας την αναμέτρηση 

στο πεδίο της αγοράς.    

Ενδιαφέρον, παρουσιάζει και η άποψη των μελετητών που θεωρούν, 

ότι η διαδικασία του nation branding εμπεριέχει στοιχεία εθνικισμού.  Θα 

εξετάσουμε την Σλοβενία ως νέο κράτος, δημιουργήθηκε  μόλις το 1991, όταν 

αποσχίσθηκε από την Γιουγκοσλαβία. Και αυτός ήταν ακριβώς ο λόγος, που 

υιοθέτησε τη στρατηγική του πολιτικού marketing, εφόσον, ήταν πραγματικά 

αναγκαίο να δημιουργήσει τη δική της, ξεχωριστή πια, εθνική ταυτότητα. 

Ως νέο, έθνος κράτος χρησιμοποίησε, την ιστορία της, την γεωγραφία, 

και τα εθνικά της σύμβολα, για να κτίσει την δική της, ξεχωριστή εικόνα. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί από μόνο του μια ευγενή προσπάθεια, από την οποία 

λείπουν, η βαθιά ριζωμένη και συχνά ανταγωνιστική εθνική ταυτότητα και 

μοναδικότητα, η οποία συνοδεύει και συνδέεται με τον εθνικισμό. Το brand 

name της Σλοβενίας, δεν χαρακτηρίζεται από εθνικιστικά στοιχεία. 

Τοποθέτησε στο περιθώριο τον εθνικισμό, και ως νέο πια κράτος επιδιώκει να 

συνεισφέρει τα μέγιστα για την ειρήνη στην Ευρώπη. Είναι εντυπωσιακό το 

γεγονός ότι, το υπουργείο Τουρισμού της Σλοβενίας δαπάνησε US $1.06 

εκατομμύρια δολάρια για την προβολή της στο CNN Europe.73 
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Σλοβένος πολίτης υποστηρίζει ότι, η χώρα είναι τόσο μικρή και 

ασήμαντη, ώστε, αν η ίδια δεν φροντίσει να δημιουργήσει τη δική της 

ταυτότητα, τότε κάποια άλλη, ισχυρή χώρα, θα κατασκευάσει το δικό της 

στερεότυπο για τη Σλοβενία. Και συνεχίζει, λέγοντας, ότι η έλλειψη ενός 

ευδιάκριτου και αναγνωρίσιμου brand για τη Σλοβενία, σημαίνει ότι η χώρα 

δεν είναι ακόμη έτοιμη να γίνει μέλλος της παγκόσμιας αγοράς. Έχουμε 

ανάγκη από μια συντεταγμένη και συντονισμένη εικόνα, τονίζει ο πολίτης. 

Πρέπει, να σημειωθεί και το γεγονός ότι, η εικόνα μιας χώρας είναι μια 

έννοια αόριστη και σύνθετη. Είναι δε, δύσκολο το εγχείρημα να επικοινωνήσει 

μια χώρα ένα και μόνο μήνυμα, ή μια και μόνο προσέγγιση της εικόνας της σε 

ετερόκλητο κοινό, σε σειρά από χώρες. Είναι σχεδόν απίθανο το να 

δημιουργηθεί μια μοναδική εικόνα για τη χώρα, ή ένα και μόνο  μήνυμα, το 

οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί παράλληλα στο εμπόριο, στη 

βιομηχανία, στον τουρισμό. Με άλλα λόγια, ένα μήνυμα για όλα τα κοινά, για 

όλες τις περιπτώσεις, σχετικό και αξιόπιστο. Ένα μήνυμα, το οποίο είναι 

δυνατόν να εισχωρεί και να ελκύει ένα λαό και την κουλτούρα του, να μην είναι 

το ίδιο θελκτικό για τις αξίες ενός γειτονικού λαού. Ένα μήνυμα για όλους τους 

λαούς και για όλες τις περιπτώσεις, είναι ένα αδύναμο μήνυμα.   

Αδιαμφισβήτητα, η παγκοσμιοποίηση, οδήγησε σε μια σύγκλιση των 

καταναλωτικών αναγκών και των προτιμήσεων. Το σύστημα αξιών 

ομογενοποιήθηκε σε όλο σχεδόν το Δυτικό κόσμο, η μόδα και η μουσική 

περνούν πολύ εύκολα τα σύνορα. Και μέσα σε όλα τα παραπάνω, είναι 

πραγματικά ειρωνικό τη στιγμή που ένα έθνος το οποίο έχει χάσει την 

ιδιαίτερη του καθαρή αξία, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, να βρίσκεται 

παράλληλα στη διαδικασία αναζήτησης εθνικής ταυτότητας.  74 

Γιατί, στο πολιτικό marketing, η διαχείριση της εικόνας μιας χώρας 

εναντίων άλλων εχθρικών χωρών έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως ένα 

πολύ ισχυρό όπλο, μια καλά ενορχηστρωμένη προπαγάνδα, από τη 

«Σατανική Σοβιετική Ένωση» την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, στην 

πρόσφατη αναφορά για τις χώρες που ανήκουν στο «Τόξο του Ισλαμικού 

Διαβόλου», Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις από 

την Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Συμβαίνει όμως και η περίπτωση αυτή, 

όταν ένα κράτος να μην είναι, και ο αποκλειστικός χειριστής της εικόνας του,  

π.χ η Γερμανία στην αντίληψη εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει συνδεθεί με τις 

ακρότητες του φασισμού, γεγονός που στιγματίζει σοβαρά, την σημερινή 

δημοκρατική Γερμανία.75Η ευκαιρία που προσφέρει ένα καλό branding σε μια 

αναπτυσσόμενη χώρα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Γιατί αποτελεί ένα  

πολύ καλό εργαλείο που βοηθά να απομακρυνθεί η χώρα, όσο αυτό είναι 

δυνατόν, από το παρελθόν της και της προσφέρει μια νέα ταυτότητα. Η φήμη 

και η εικόνα μιας χώρας, έχει άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα σε όλο το 
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μήκος των επαφών που έχει με άλλες χώρες, και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, 

στον οικονομικό, στον πολιτικό και πολιτιστικό τομέα.76 

Ο Van Ham, περιγράφει την προσπάθεια των νέων χωρών για τη 

δημιουργία ενός ανταγωνιστικού brand «…ως μια μετάβαση  από τον 

μοντέρνο κόσμο  της γεωπολιτικής και της ισχύς, στον μεταμοντέρνο κόσμο 

της εικόνας και της επιρροής».77 

O Anhold, ο οποίος υποστηρίζει την ιδέα ενός κόσμου βασισμένου 

στους κανόνες της αγοράς, υποστηρίζει ότι το nation branding προσφέρει μια 

ουμανιστική και ειρηνική άποψη στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Ισχυρίζεται, 

ότι ο κόσμος που είναι βασισμένος σε κανόνες του branding θα κατευθυνθεί 

σε μια ειρηνική επίλυση των διαφορών.78 
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ΙΙ.1. Η ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

 

THE TRUTH MUST BE SOLD
79

   

 

Ο Anhold στο βιβλίο του Competitive identity80 διαπραγματεύεται τη   

φήμη μιας χώρας και υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι ισχυρή και πολυσύνθετη 

ή ανεπιτήδευτη, κατά βάση θετική ή κατά βάση αρνητική. Στις περισσότερες 

χώρες εναλλάσσεται ως ένα μίγμα μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. Η φήμη 

της χώρας, επηρεάζει απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

συμπεριφέρονται και σκέφτονται τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και έξω 

από αυτήν, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν, σε οτιδήποτε 

θετικό ή αρνητικό συμβαίνει στη χώρα τους. 

Το καλό όνομα της χώρας, δεν βοηθάει μόνο στο επίπεδο των διεθνών 

επαφών της, αλλά, επηρεάζει και άλλες πιο σύνθετες  αποφάσεις, όπως για 

παράδειγμα, ποιες είναι οι καταλληλότερες χώρες που θα μπορούσαν να 

φιλοξενήσουν παραρτήματα μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, σπουδαία 

αθλητικά γεγονότα (παγκόσμια πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, Ολυμπιακοί 

αγώνες) και τέλος, ποιες από αυτές θα  χρειαστούν και θα δεχτούν βοήθεια 

από τη διεθνή κοινότητα. Η διοίκηση μιας μεγάλης πολυεθνικής  εταιρίας θα 

επιλέξει τη χώρα που θα φιλοξενήσει τα υποκαταστήματα της, και θα 

αναπτύξει τις εγκαταστάσεις της, με βασικά κριτήρια, τις υποδομές που η 

χώρα διαθέτει, το κλίμα, τη γεωπολιτική της θέση, την εσωτερική πολιτική 

κατάσταση και ασφάλεια της χώρας, τη θέση της κυβέρνησης απέναντι στην 

επιχειρηματικότητα, το εξειδικευμένο ή όχι εργατικό δυναμικό, το φορολογικό 

της σύστημα και γενικά τη συνολική εικόνα της χώρας.  

 Από τη στιγμή που η αγορά αναγνώρισε τη χρησιμότητα του 

marketing, τα πολιτικά κόμματα, οι κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, και οργανώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα  στράφηκαν στο 

στρατηγικό σχεδιασμό της φήμης τους. Η γνώση και η κατοχή της αλήθειας 

δεν είναι αρκετή. Η αλήθεια πρέπει να πουληθεί.  

  Οι περισσότερες χώρες, επικοινωνούν με τον υπόλοιπο κόσμο, δια μέσω της 

φήμης και της εικόνας που συνειδητά ή τυχαία έχουν δημιουργήσει 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας. Τα οποία είναι γνωστά 

ως το εξάγωνο της ανταγωνιστικής ταυτότητας. 

 

1.-Ο τουρισμός, αποτελεί παγκοσμίως τον τέταρτο μεγαλύτερο κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας και αποτελεί την πιο αναγνωρίσιμη πλευρά  της 

εικόνας μιας χώρας, ενισχύεται αλλά και ενισχύει οικονομικά, τις περισσότερες 

κυβερνήσεις και αποτελεί το κυριότερο εργαλείο προβολής της χώρας. Ο 
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τουρισμός αποτελεί και την πιο «ηχηρή φωνή» του branding, και αυτό γιατί οι 

τουρίστες αποτελούν τους καλύτερους αγοραστές και πωλητές της εικόνας 

μιας χώρας.  

 

2.-  Οι εξαγωγές, οι οποίες αποτελούν τον καλύτερο πρεσβευτή της 

χώρας στο εξωτερικό, π.χ ένα αυτοκίνητο Mercentes made in Germany,  

αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της χώρας στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει 

καμία αμφιβολία ότι εξαιτίας της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, η ποιότητα του 

προϊόντος πρέπει να είναι πολύ καλύτερη από αυτή των ανταγωνιστών. 

Επιπλέον, η αύξηση των εξαγωγών, με την οικονομική ευμάρεια που θα 

επιφέρει, είναι δυνατόν να τονώσει  τον αυτοσεβασμό  των πολιτών,  και κατά 

συνέπεια να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και να τους προσφέρει ακόμη 

μεγαλύτερες επιτυχίες.  

 

3. – Οι επενδύσεις, η αύξηση των εσωτερικών επενδύσεων αποτελεί 

ένα σοβαρό ζήτημα στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία εξαιτίας των 

πολύ θετικών πλεονεκτημάτων που επιφέρει, ο θετικός ανταγωνισμός αυξάνει 

τα ποιοτικά κριτήρια του προϊόντος, δίνει  κίνητρο στα ταλέντα και ενισχύει την  

επιστημονική γνώση μεταξύ των χωρών, μειώνει την ανεργία, και ενισχύει τις 

τεχνολογικές προκλήσεις και την καινοτομία. Οι περισσότερες χώρες, έχουν 

αναπτύξει ή τείνουν να αναπτύξουν ένα περισσότερο φιλικό περιβάλλον στην 

επιχειρηματικότητα. Οι περισσότερες χώρες επιδιώκουν την εισροή ξένου 

συναλλάγματος προκειμένου να τονωθεί η οικονομία τους. Δεν αποτελεί 

έκπληξη το γεγονός ότι, τα προηγούμενα χρόνια ο μεγαλύτερος αριθμός των 

επενδύσεων περιοριζόταν σε 6 μόνο χώρες, και όλες διέθεταν μια πολύ 

ισχυρή εικόνα στο εσωτερικό τους αλλά και στη διεθνή κοινότητα: ΗΠΑ, 

Μεγάλη Βρετανία, Ιαπωνία, Κάτω Χώρες, και Καναδάς. 

 

4.- Εσωτερική και Εξωτερική πολιτική.81 Τα κράτη κρίνονται από  

την εσωτερική και εξωτερική τους πολιτική, η στρατηγική των οποίων πρέπει 

να προσαρμόζεται στο συνολικό brand της χώρας.  

 

5.-  Internal Branding. Να σημειωθεί ότι η διαχείριση της εικόνας μιας 

χώρας ξεκινάει πρωτίστως, από το εσωτερικό της.«…η βασικότερη 

στρατηγική ισχύς μιας χώρας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Είναι αδύνατο 

να αλλάξει κανείς τη γεωγραφία και την ιστορία, που είναι σταθερά στρατηγικά 

στοιχεία, αλλά, το στοιχείο του καλλιεργημένου ανθρώπου είναι σε θέση να 

δώσει νέες έννοιες, ικανές να ανοίξουν νέους ορίζοντες σε αυτή τη γεωγραφία 

και την ιστορία. Το στοιχείο του ακαλλιέργητου ανθρώπου, από την άλλη 
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μετατρέπει τα ίδια στοιχεία της ιστορίας και της γεωγραφίας σε μειονεκτήματα 

της χώρας..».82 

Όπως μια καμπάνια επιχειρησιακού branding, στόχο έχει την ενίσχυση 

του ηθικού των εργαζομένων, ώστε να αποδίδουν καλύτερα στην εργασία 

τους. Αντίστοιχα, μια καμπάνια προώθησης της εθνικής ταυτότητας μιας 

χώρας θα πρέπει να προβάλει τη συλλογική αίσθηση «του ανήκειν» και την 

επιδίωξη  ικανοποίησης ενός κοινού σκοπού, γεγονός που θα ενίσχυε την 

εθνική υπερηφάνεια. Στον αντίποδα, βρίσκονται οι υπό ανάπτυξη χώρες, 

όπου η εσωτερική κινητοποίηση των πολιτών για την επίτευξη ενός κοινού 

στόχου παραμένει σημαντικό πρόβλημα, καθώς οι κυβερνήσεις των χωρών 

αυτών δεν μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες τους, ένα μέσο βιοτικό 

επίπεδο. Και μέχρι να συμβεί αυτό, η εσωτερική εικόνα της χώρας δεν 

διαθέτει εκείνες τις συνιστώσες ώστε τα αποτελέσματα της να αντανακλώνται 

σε διεθνές επίπεδο. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα παραμένουν, οι  

χαρισματικοί ηγέτες. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται οι χώρες τα  

εσωτερικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο 

χειρίζονται τα διεθνή media τη χώρα. Οι αθλητές, οι οποίοι κατέχουν διεθνής 

διακρίσεις, καλλιτέχνες με διεθνή προβολή, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο 

συμπεριφέρονται οι κάτοικοι της χώρας τόσο στις μεταξύ τους συναλλαγές 

όσο και στις επαφές τους με τους ξένους επισκέπτες.      

 

6.-  Κουλτούρα και πολιτιστική κληρονομιά. Δεν θα μπορούσε να 

παραβλεφθεί η πολιτιστική διάσταση της χώρας που αποφασίζει να 

εφαρμόσει μια στρατηγική branding. Ο πολιτισμός μπορεί και διεισδύει σε 

όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Για το λόγο αυτό η κουλτούρα έχει μετατραπεί σε 

ένα σημαντικό σημείο καμπής και λύση σε όλα τα προβλήματα που 

προκύπτουν. Έχει ενδιαφέρον η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους 

Franke, Hofstede, και Bond83,  μας δείχνει ότι η πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

εξηγούν πάνω από το 50% των διαφορών που προκύπτουν εξαιτίας της 

ασύμμετρης οικονομικής ανάπτυξης των δεκαετιών1965-80 καο1980-87. 

Συνεπώς, οι εθνικές κουλτούρες, ή ακόμα καλύτερα οι ιδιαιτερότητες που 

αυτές επιδεικνύουν, πυροδοτούν τις διαφορές στον οικονομικό τομέα. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, η κουλτούρα δεν αποτελεί μόνο την ενσάρκωση 

του έθνους, αλλά και ένα πολύ ανθεκτικό σημείο διαφοροποίησης. Η θέση του 

πατέρα του όρου nation branding, Simon Anhold, η οποία και αποτυπώνεται 

στα γραπτά του, είναι ότι η κουλτούρα συνδέει, μοναδικά, τη χώρα με τον 

βαθύτερο εαυτό της, και αυτό είναι θετικό γιατί συνδέει το παρόν με το 

παρελθόν, είναι γόνιμο γιατί διαπραγματεύεται μη εμπορικές υποθέσεις αλλά 
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άυλες υποθέσεις, είναι αξιέπαινο γιατί μας προβάλει τις πολιτισμικές 

ικανότητες των ανθρώπων, και των ιδρυμάτων της χώρας. Γιατί εξαιτίας των 

μοναδικών και ξεχωριστών χαρακτηριστικών που κατέχει, η κουλτούρα 

μπορεί να προσφέρει στη χώρα ένα επιπρόσθετο αγαθό, μια προστιθέμενη 

αξία. Στο ίδιο πνεύμα ο Νταβούτογλου υποστηρίζει ότι «…Κάθε τέμενος που 

γκρεμίζεται στα βαλκάνια, κάθε ισλαμικός θεσμός που εκλείπει, κάθε εθιμικό 

στοιχείο που εξαφανίζεται από πολιτισμική άποψη αποτελούν και ένα θεμέλιο 

λίθο ο οποίος αφαιρείται από την επιρροή που μπορεί να ασκήσει η Τουρκία 

σε αυτήν την περιοχή πέραν των συνόρων της…».84 

Ουσιαστικά, η κουλτούρα και οι άνθρωποι, ο τουρισμός, και  οι 

επενδύσεις αποτελούν την καθαρή αξία της χώρας, που ενδυναμώνουν ή 

αποδυναμώνουν,  τα ισχυρά  της πλεονεκτήματα. 

 Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι, η στρατηγική του 

branding, δεν είναι μια ξεχωριστή λειτουργία που εκτελείται αποκλειστικά από 

τις κυβερνήσεις, τις εταιρείες ή συλλόγους, αλλά, μια ενοποιημένη και 

ενορχηστρωμένη προσπάθεια εκ μέρους όλων των ενδιαφερόμενων. Για το 

λόγο αυτό, απαιτείται πολιτική βούληση και τεχνική κατάρτιση, ισόρροπα. 

  Ο Olins 85στο βιβλίο του μας περιγράφει έξι βασικά στάδια που 

χρειάζονται προκειμένου να χτιστεί η εικόνα ενός κράτους. 

1. Να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας με αντιπροσώπους της 

κυβέρνησης, της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού, της 

εκπαίδευσης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

2. Να γίνει ευρέως κατανοητός, ο ακριβής τρόπος, με τον  οποίο το   

κράτος «αντιλαμβάνεται τον εαυτό του», τόσο στους πολίτες του, όσο 

και στην παγκόσμια κοινότητα, τα συμπεράσματα που θα προκύψουν 

θα  είναι το  αποτέλεσμα έγκυρων ερευνητικών μεθόδων. 

3.  Να τεκμηριωθούν τα δυνατά σημεία, αλλά και οι αδυναμίες της χώρας 

και να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις εκεί όπου χρειάζεται. 

4. Να δημιουργηθεί, η κεντρική ιδέα του κράτους απλή και ισχυρή, γύρω 

από την οποία  θα κτιστεί μια στρατηγική  όπου θα αναδεικνύει τα 

μοναδικά και ξεχωριστά του προτερήματα. 

5.  Να επιτευχθεί συντονισμός των μηνυμάτων που στέλνονται στην 

διεθνή κοινότητα, από επίσημους  φορείς του κράτους, με σεβασμό 

στον τουρισμό, στην εσωτερική αγορά και στις εξαγωγές. 

6. Να υπάρχει ουσιαστική διασυνδεσιμότητα, μεταξύ των ομάδων 

εργασίας, ώστε να ακολουθήσει προγραμματισμός και συντονισμός 

παράλληλων δράσεων, στην επιχειρηματικότητα, την βιομηχανία, τον 

πολιτισμό, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.    
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Η εικόνα δεν δημιουργείται από τη μια στιγμή στην άλλη. Η εικόνα 

δημιουργείται με την επανάληψη του μηνύματος. Η εικόνα κτίζεται. Στο σημείο 

αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η εικόνα δεν είναι δυνατόν να εξοστρακίσει, 

πλήρως μερικούς αντικειμενικούς παράγοντες, όπως τη γεωστρατηγική 

σημασία μιας χώρας. Παρά ταύτα, με τη κατάλληλη προβολή, η σημασία της 

χώρας διογκώνεται σε βαθμό δυσανάλογο προς την πραγματικότητα. 

Αντίθετα, με την αρνητική ή ανύπαρκτη  προβολή  η πραγματική της σημασία, 

σε ότι αφορά τις εντυπώσεις συρρικνώνεται ή περνάει απαρατήρητη.86 Γιατί, 

«…ένας καλός στρατηγικός σχεδιασμός και η δημιουργία μιας πολιτικής 

βούλησης-για τη δημιουργία μιας  θετικής εικόνας,- συμβάλλουν, ώστε τα 

σταθερά και μεταβλητά δεδομένα μιας  αδύναμης χώρας να σχηματίζουν μια 

ισχύ κατά πολύ ανώτερη από τις δυνατότητες της, ενώ, ένας ασυνεπής 

πολιτικός σχεδιασμός και μια ανίσχυρη πολιτική βούληση σε συνδυασμό με 

μια αδύναμη εικόνα, μπορεί να γίνουν αιτία, ώστε η εξίσωση ισχύος μιας 

χώρας με σημαντικές δυνατότητες να κυμαίνεται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα 

της κλίμακας της.87 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ BRANDING  

 

ΙΙ. 1 ΡΩΣΙΑ. RUSSIA: RE BRANDING AN OLD BRAND. 

 

Παραδοσιακά, μια ισχυρή χώρα κρίνεται  από την ικανότητα της στον 

πόλεμο, και από το μέγεθος του στρατιωτικού εξοπλισμού. Σήμερα, η ισχύς 

μετασχηματίζεται σε περισσότερο άυλες μορφές,  όπως  η εθνική συνοχή και 

η διπλωματία. Η παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα, και οι υπερεθνικοί 

οργανισμοί παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Η Ισχύς μετατοπίζεται από τον 

πλούτο του κεφαλαίου στον πλούτο της πληροφορίας.88 Ζητήματα, όπως της 

επικοινωνίας, της φήμης, της διαχείρισης της εικόνας, της επιρροής και της 

πειθούς γίνονται όλο και περισσότερο σημαντικά.  

Η πραγματικότητα είναι ότι, η σημερινή εικόνα της Ρωσίας εξακολουθεί 

να φαίνεται φθαρμένη. Το παλαιό στερεότυπο της πρώην κομμουνιστικής 

Σοβιετικής Ένωσης, με ότι αυτό συνεπάγεται είναι ακόμη ισχυρό στη 

συνείδηση του παγκόσμιου κοινού. Την άποψη αυτή επιβεβαίωσε και ο 

υπουργός τύπου της Ρωσίας Mikhail Lessin όταν το 2001 παραδέχθηκε ότι 

μια νέα διεθνή εικόνα για τη χώρα είναι απαραίτητη « γιατί διαφορετικά οι 

Ρώσοι θα συνεχίσουν να μοιάζουν  σαν άγρια ζώα»(always look like bears).89 

Τον Ιούνιο του 2006,  επρόκειτο να διεξαχθεί στην Αγία Πετρούπολή 

σύνοδος Κορυφής της ομάδας των G8. Της ομάδας των περισσότερο 

ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου, την προεδρία της οποίας θα 

αναλάμβανε η Ρωσία. Η Ρωσική κυβέρνηση έκρινε, ότι ήταν μια «χρυσή 

ευκαιρία» να ανανεώσει την εικόνα της χώρας στην παγκόσμια κοινότητα.. Η 

Ρωσική κυβέρνηση προσέλαβε την εταιρεία Ketchum, μια από τις μεγαλύτερες 

παγκόσμιες φίρμες στο κλάδο των Δημοσίων Σχέσεων. Και δαπάνησε το 

ποσό των  US $ 2 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να της 

παρασχεθούν υπηρεσίες ώστε να αναδειχθεί το νέο πρόσωπο της χώρας ως 

«ήρεμη δύναμη», που διέθετε δημοκρατικό προφίλ, και σταθερό 

πολιτικοοικονομικό σύστημα. Η ίδια φίρμα επαναπροσλήφθηκε και το 2007 

για να προσφέρει υπηρεσίες lobbying και δημοσίων σχέσεων ,προκειμένου η 

χώρα να γίνει δεκτή στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου, (World Trade 

Organization). 

Η προεδρία του G8 ήταν η ευκαιρία που η χώρα χρειαζόταν. Η 

Ketchum εισήγαγε μια σειρά από καινοτομίες που θα βοηθούσαν να ακουστεί 

το νέο της μήνυμα  σε όλο τον κόσμο. Ασφάλεια και ενεργειακή αξιοπιστία, θα 

αποτελούσαν τα νευραλγικά σημεία που θα επικέντρωνε την προσπάθειά της.  
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Προκειμένου, να υποστηριχτούν οι παραπάνω ενέργειες η εταιρεία, η 

οποία και ανέλαβε την προώθησης της εικόνας της Ρωσίας δημιούργησε την 

ιστοσελίδα http://twitter.com/modernrussia. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα από το 

2006 που δημιουργήθηκε, έως της 9 Φεβρουαρίου του 2011 που 

καταργήθηκε, δέχθηκε μόλις 1327 επισκέπτες. Η σελίδα περιελάμβανε μια 

σειρά από οπτικά σύμβολα  εύκολα αναγνωρίσιμα  για τον επισκέπτη, όπως 

το εθνικό σύμβολο της Ρωσίας τον δικέφαλο αετό (το ένα κεφάλι ήταν 

στραμμένο στη Δύση και το άλλο στην Ανατολή, συμβολίζοντας την 

παγκόσμια κυριαρχία της χώρας, συμπτωματικά αποτελεί και το σύμβολο του 

Βυζαντίου) και μια γενική εικόνα τη Ρωσικής ομοσπονδίας με ειδήσεις  

πολιτικές και οικονομικές αναλύσεις της μοντέρνας πλέον Ρωσίας. Ειδήσεις 

και σχόλια σχετικά με την εσωτερική και διεθνή πολιτική  και διπλωματία της 

χώρας, δεν εμφανίζονταν στη σελίδα. 

Ο λόγος, ο οποίος,  το ρωσικό κράτος επέλεξε να προσλάβει μια ξένη 

εταιρεία δημοσίων σχέσεων είναι γιατί μια τέτοιου είδους, μη Ρωσική εταιρεία 

γνωρίζει τους και τους κατάλληλους τρόπους ώστε να προσεγγίσει το 

ανάλογο κοινό. Μέρος του οποίου αποτελεί και η επιχειρηματική κοινότητα, η 

οποία βομβαρδίζονταν από τα μηνύματα ότι η χώρα είναι ασφαλής, και 

αποτελεί μια επικερδής αγορά όπου μπορεί  να αναπτυχθεί  μια κερδοφόρα 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Ένα επιπρόσθετο μήνυμα το οποίο 

απευθύνονταν στην επιχειρηματική κοινότητα, και όχι μόνο, ήταν το γεγονός 

ότι η χώρα αποτελούσε «έναν αξιόπιστο ενεργειακό προμηθευτή.90  Ο 

αποδέκτης του μηνύματος της Ketchum ήταν ο κόσμος της αγοράς και των 

επενδύσεων, ένα στοχευμένο κοινό, που αποτελούσε τον καταλύτη για τη 

ρώσικη οικονομία. 

Οι ανάγκες της Ρωσικής κυβέρνησης για μια νέα, φρέσκια εικόνα 

απαλλαγμένης από το κομμουνιστικό της παρελθόν ήταν πραγματικά μεγάλες 

και δεν καλύπτονταν από μια ξένη εταιρεία, για το λόγο αυτό η κυβέρνηση 

έκρινε σκόπιμη και τη δημιουργία ενός ακόμη στρατηγικού σχεδιασμού. Έτσι 

ιδρύθηκε το Valdai Club, ενός ινστιτούτου όπου ξένοι προσκεκλημένοι θα 

συνδιαλέγονται με πολιτικούς και εμπειρογνώμονες ως προς μια κοινή 

συνισταμένη απόψεων. Το διεθνές ινστιτούτο με την ονομασία Valdai Club  

λειτούργησε ως ένα forum, όπου ξένοι και Ρώσοι επιστήμονες εμπλέκονται σε 

έναν εποικοδομητικό δημόσιο διάλογο σχετικά με την οικονομική, πολιτική, 

κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Το motto του συγκεκριμένου 

Forum ήταν «ενισχύοντας το διάλογο με την Ρωσία» (fostering dialogue about 

Russia). Μια προσπάθεια σύζευξης εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. 

Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο οργανώσεων και οργανισμών 

με επίκεντρο την αναμόρφωση της εικόνας της χώρας. Η μεταστροφή της 
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Ρωσικής κυβέρνησης η οποία έχοντας αντιληφθεί τον παλμό της «εποχής της 

πληροφορίας»  ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της αγοράς, είναι αξιοθαύμαστη. 

Η ιστοσελίδα Russia Now, αποτελεί μια ακόμη εκστρατεία επηρεασμού 

της διεθνής κοινής γνώμης. Άρθρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, με 

τίτλους όπως «Φρουροί της Αλλαγής» εμφανίζονταν στα πρωτοσέλιδα 

μεγάλων εφημερίδων όπως η Washington Post, το άρθρο αναδεικνύει την 

απουσία της ελεύθερης έκφρασης στη Ρωσία, γεγονός που προκαλεί 

κατάπληξη καθώς κάτι ανάλογο δεν συνηθίζονταν μέχρι τώρα. 

Μια ακόμη διαφημιστική εκστρατεία με τίτλο «Modern Russia»  στο 

γενικότερο πλαίσιο της επιρροής του διεθνή κοινού εμφανίστηκε στο Twiiter,  

ένα νέο blog με τίτλο Russia Beyond http://twitter.com.russiabeyond. 

παρουσιάστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νέο αυτό blog, σε 

αντίθεση με το Modern Russia δεν περιείχε κανενός είδους κυβερνητικής 

προπαγάνδας.  Tο συγκεκριμένο blog από το 2006 που δημιουργήθηκε, έως 

9 Φεβρουαρίου 2011 που καταργήθηκε η σελίδα διέθετε 620 followers. Η 

ιστοσελίδα «Russia beyond Headlines» εμφανίστηκε στο Facebook η οποία 

διέθετε και τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ως την 9η Φεβρουαρίου 2011 που 

καταργήθηκε, 3276 άνθρωποι επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα.  Εκτός από τα 

παραπάνω  τα όποια αποτελούσαν μέρος της προωθητικής εκστρατείας της 

Ketchum, και, τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης  επιστρατεύθηκαν για την 

ενημέρωση και τον επηρεασμό του εγχώριου και παγκόσμιου κοινού. 

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA NOVOSTI  (http://en.rian.ru/) 

λειτουργούσε σε 45 χώρες και εξέπεμπε σε 14 γλώσσες. Το βασικό θέμα στα 

δελτία ειδήσεων που εξέπεμπε το συγκεκριμένο κανάλι, αφορούσε την 

περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας. Με το ίδιο θέμα 

διοργανώθηκε συνέδριο στη Μόσχα το  Νοέμβριο 2009, αντίστοιχο συνέδριο  

έλαβε χώρα,  στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Άπω Ανατολή.  

Η παραπάνω εκστρατεία πολιτικού marketing,  παρουσιάστηκε ως μια 

στρατηγική επαναπροσδιορισμού της διεθνούς εικόνας της Ρωσίας, ως 

αποτέλεσμα του μετασχηματισμού της Ρωσικής κοινωνίας. 

Το 2006, μια ακόμη προσπάθεια της Ρωσίας πραγματοποιείται με 

στόχο το διεθνές κοινό, το κανάλι «Russia Today» εκπέμπει αρχικά στην 

Αγγλική γλώσσα και στη συνεχεία στα Αραβικά και Ισπανικά. Δημιουργείται  

σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  στο Twitter, στο Facebook, και στο   

YouTube. Οι υπεύθυνοι του καναλιού ισχυρίζονται, ότι το κοινό που τους 

παρακολουθεί ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια τηλεθεατές. Οι οποίοι μάλιστα 

καταβάλουν και  συνδρομή προκειμένου να παρακολουθήσουν το κανάλι. 

Ένα ινστιτούτο διεθνές σχέσεων, και πέντε ιστοσελίδες σε ταυτόχρονη 

ροή, αποτελούν μια ουσιαστική  και συνδυασμένη προσπάθεια της Ρωσίας, 

να επικοινωνήσει τη νέα εικόνα της. Η Ρωσική κυβέρνηση καταβάλει μια 

αξιέπαινη προσπάθεια συντονισμού των κρατικών φορέων της εκφράζοντας  

την μεγάλη επιθυμία της να αναδείξει το νέο της πρόσωπο. 

http://twitter.com.russiabeyond/
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Από τα παραπάνω προκύπτει και το ερώτημα, πόσο ισχυρά  και 

διαδεδομένα είναι τα αρνητικά στερεότυπα και οι ισχύουσες προκαταλήψεις. 

Ώστε, να αναγκάζουν τη Ρωσία να ξοδέψει 2 εκατομμύρια  US $, προκειμένου 

να αναμορφώσει την εικόνα της.  

Το πλέον διαδεδομένο στερεότυπο είναι αυτό, της απομακρυσμένης, 

παγωμένης  χώρας όπου οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν  γούνινο 

παλτό και ζεστές μπότες προκειμένου να προστατευτούν από το κρύο, οι 

πολίτες πίνουν σχεδόν πάντα vodka, παίζοντας μπαλαλάικα, ενώ αρκούδες 

ζουν κοντά στα σπίτια τους. Ισχυρό, επίσης,  παραμένει και το στερεότυπο, 

του φιλόξενου- φιλοπόλεμου Ρώσου  ο οποίος είναι τεμπέλης και του αρέσει 

το αλκοόλ. Όλα τα παραπάνω στερεότυπα και άλλα ακόμη, διαιωνίζονται και 

καλλιεργούνται εξαιτίας της έλλειψης επαφής μεταξύ αυτών που καλλιεργούν 

τις συγκεκριμένες αντιλήψεις και των Ρώσων πολιτών. Παρατηρούμε μια 

διαταραγμένη και αποσπασματική επικοινωνία μεταξύ του ρωσικού κράτους 

και της παγκόσμιας κοινότητας. Θέση, με την οποία συμφωνεί και ο Ελβετός 

πρεσβευτής στη Μόσχα λέγοντας ότι, «..Δεν έχω βρεθεί σε καμία άλλη χώρα, 

η φήμη της οποίας να διαφέρει τόσο πολύ από την πραγματικότητα..».91 

Η Ρωσία, κράτος–μέλλος της κραταιάς Ένωσης Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, προσπαθεί να αποτινάξει το σοσιαλιστικό της 

παρελθόν και να βγει από την ψυχροπολεμική της απομόνωση. Παρόλα αυτά, 

τα στερεότυπα που προβάλλονται έχουν παγιωθεί στα media  και στις 

ανθρώπινες συνειδήσεις, δημιουργώντας καίριο πλήγμα στη διεθνή εικόνα της 

χώρας. Στην αντίληψη της διεθνής κοινότητας παραμένει ή άποψη ότι οι 

ρωσικές εταιρείες είναι διεφθαρμένες και αποτελούν μαριονέτες της επίσημης 

κρατικής πολιτικής Οι μειονότητες, απαγορεύεται να μιλούν την μητρική τους 

γλώσσα, και οι άντρες δεν παρά σωβινιστές υποτιμώντας την γυναικεία 

ικανότητα. Η οικονομία της στηρίζεται αποκλειστικά στην άντληση 

υδρογονανθράκων και υπολείπεται στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες.  

Η επιχειρηματικότητα είναι ακόμη αδύναμη, ενώ, η ηγεσία της ονειρεύεται να 

κατακτήσει τον υπόλοιπο κόσμο. Η εικόνα της χώρας είναι φθαρμένη. Δεν 

γίνεται καμία απολύτως αναφορά στο σύγχρονο παρόν της χώρας. Η εικόνα 

της χώρας εξακολουθεί να αντανακλά και να συνδέεται με το λαϊκό της 

πολιτισμό χωρίς καμία αναφορά στη βιομηχανία της και στην σύγχρονη 

πραγματικότητα. Κατά κάποιο τρόπο, καλά δομημένα στερεότυπα είναι 

συνδεδεμένα με το ιστορικό τα και πολιτισμικό της παρελθόν.   

Ο Ρώσος πρόεδρος Dimitry  Medvedev  έθιξε το ζήτημα των αρνητικών 

στερεοτύπων που υπάρχουν για τη χώρα του αναφορικά με τις 

προβληματικές σχέσεις της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ και τα καταστρεπτικά τους 

αποτελέσματα. Το  αρνητικό στερεότυπο της αδύναμης Ρωσίας να εδραιώσει 

τη δημοκρατία  διατηρείται ακόμη ισχυρό, η ρωσική ηγεσία από τη μεριά της   
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παραμένει αφοσιωμένη στις απολυταρχικές της αρχές. Ο Medvedev 

παρατήρησε, ότι αυτή η αρνητική εικόνα παραμένει βαθιά ριζωμένη στην 

αντίληψη των κατοίκων της Ρωσίας, της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής.   

Σε έρευνα που πραγματοποίησε το ινστιτούτο  πολιτικών επιστημών 

Discovery με έδρα το Seattle της  Αμερικής, κοινοποίησε τη λίστα με τα πιο 

διαδεδομένα στερεότυπα που αφορούν τη Ρωσία.  

 ο Putin είναι πρώην πράκτορας της KGB και καταπιέζει την 

αντιπολίτευση συσσωρεύοντας δύναμη.  

 οι Ρώσοι ζουν κάτω από την τυραννία του Putin.  

 τα Ρωσικά Μέσα μαζικής Ενημέρωσης χειραγωγούνται από το κράτος.  

 τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται ανεξέλεγκτα στην 

Chechenya.  

 το Κρεμλίνο υποστηρίζει τη Hamas, το Iran και άλλες εξτρεμιστικές 

οργανώσεις.   

 η πολιτική του Putin καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. 

 η Ρωσία είναι επισφαλής για τους Αμερικανούς επενδυτές. 

Tα παραπάνω στερεότυπα αναπαράγονται στον παγκόσμιο τύπο δια 

της ειδησιογραφίας. Το 2008 αποτέλεσε μια άσχημη χρονιά που επιβάρυνε τη 

διεθνή εικόνα της χώρας και έπληξε το κύρος της. Η σύρραξη με τη Γεωργία 

και η σύγκρουση με την Ουκρανία για το φυσικό αέριο. Οι συγκεκριμένες δύο 

περιπτώσεις, επιβεβαίωσαν την άποψη, ότι οι πράξεις μιλούν δυνατότερα 

από τις λέξεις, εξαιτίας αυτών των συγκρούσεων οι προσπάθειες της Ketsum 

να αναδειχθεί το προφίλ της Ρωσίας ως χώρας ήπιας ισχύος μάλλον 

απέτυχαν.  

Το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων, σύγχρονων συγκρούσεων,  

κρίθηκε περισσότερο, από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις βασισμένες, σε 

εντυπώσεις και στερεότυπα, και λιγότερο στην αποκλειστική στρατιωτική ισχύ. 

Οι εξωτερικές σχέσεις των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών βρίσκονταν σε 

διαρκή ένταση και πολιτικές αντιπαραθέσεις και σε συνδυασμό με τις 

πολεμικές συγκρούσεις αποτελούσε συχνό φαινόμενο στην Μετά - Σοβιετική 

εποχή. Οι δυο χώρες διέθεταν ασύμμετρη ισχύ, σε πολιτικό και στρατιωτικό 

επίπεδο.  

Η πρόθεση της  παρούσης  εργασίας, δεν είναι να εξετάσει το δίκαιο ή 

τα άδικο του  πολέμου μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας τον Αύγουστο του  2008, 

αλλά να αναδείξει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, όπως επίσης και τα  

εξωτερικά γεγονότα που είναι πιθανό να επηρεάσουν την προσπάθεια μιας 

χώρας να διαμορφώσει την εξωτερική της εικόνα. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης 

προωθούσαν μια εικόνα της Ρωσίας απόλυτα βασισμένης στα αρνητικά 

στερεότυπα του παρελθόντος. Αντίθετα, ευνοούσαν τη Γεωργία ως μια μικρή 

και δημοκρατική χώρα, η όποια προσπαθεί να αυτονομηθεί από την επιθετική 

και αυταρχική Ρωσική πολιτική. 

Tην περίοδο αυτή η Ρωσική κυβέρνηση προσέλαβε μια ακόμη εταιρεία 

δημοσίων σχέσεων με σκοπό να βελτιώσει τη διεθνή εικόνα της Ρωσίας. Η 
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εταιρεία ήταν, η GPlus Europe υπάλληλοι της οποίας ήταν, πρώην 

υψηλόβαθμα στελέχη τη ΕΕ και διακεκριμένοι δημοσιογράφοι. Κατά τη 

διάρκεια του 2008, και μετά το τέλος της Ρωσσογεωργιανής σύρραξης, η 

Γεωργία, εισέβαλε στη Νότια Οσσετία. Τότε, η γραμμή που υιοθέτησε η 

Εταιρεία ήταν να  κατευθύνει τον  διεθνή τύπο να επισκεφθεί τη Νότια Οσσετία 

«..ώστε οι τηλεοράσεις στην Ευρώπη, να δείξουν και άλλες ειδήσεις, έκτος 

από τον  προηγούμενο βομβαρδισμό των Ρωσικών τανκς..». 92 

Η εφημερίδα, Le Mond Diplomatique 93αναφέρει χαρακτηριστικά σε 

άρθρο της “Η Ρωσογεωργιαννή διαμάχη στον Καύκασο ερμηνεύεται 

διαφορετικά σε Δύση και Ανατολή.’ 

Ο χειρισμός της διένεξης από τη Ρωσία, έβλαψε τη διεθνή εικόνα της 

και την αξιοπιστία της. Ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να στρέψει το 

ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στη Γεωργιανή εισβολή στην Νότια Οσσετία, 

σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την πράξη της, και κρίνεται μάλλον 

ατυχής. Με την παραπάνω πράξη της η Ρωσία παραβίασε, μια από τις πιο 

σημαντικές αρχές του nation branding. Προέβαλε τη δική της εικόνα, σε βάρος 

της Γεωργίας, μιας εχθρικής προς τα  συμφέροντα της Ρωσίας, χώρας. 

Ο διεθνής τύπος κατηγόρησε τον Putin για λάθη και παραλείψεις και όχι τον 

δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Medvedev. Οι δημοσιογράφοι με τη σειρά 

τους, ανέδειξαν το επιθετικό πρόσωπο της Ρωσίας, παρασύροντας και όλα τα 

αρνητικά στερεότυπα του ιστορικού παρελθόντος της, ενώ, παρουσίασαν τη 

Γεωργία ως θύμα της επιθετικής πολιτικής μιας αυταρχικής χώρας. 

Από τα παραπάνω, διαπιστώσαμε ότι, είναι μάλλον αφελής η άποψη  

ότι ένα ισχυρό brand μπορεί να δημιουργηθεί ακολουθώντας μια σειρά από 

απλές συμβουλές, που μπορεί να  προσφέρει μια εταιρεία Δημοσίων 

Σχέσεων,  “γιατί τα έθνη σε αντίθεση με τα αγαθά, έχουν ιστορία και 

κουλτούρα, και κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει με τη άποψη, ότι η 
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πιέσεις στη διάσκεψη κορυφής στο Βουκουρέστι, για να δρομολογηθεί η ένταξη της Γεωργίας στο 

ΝΑΤΟ θεωρήθηκαν ανοικτές προκλήσεις από το Κρεμλίνο. Παρότι, που οι Ρώσοι φέρουν  σαφέστατα 

ευθύνη για το δράμα που εκτυλίχθηκε στη Γεωργία, το όλο γεγονός εγγράφεται στο πλαίσιο της  

αδιέξοδης Αμερικάνικης πολιτικής. Η παραπάνω στρατηγική  αποδείχτηκε μέχρι στιγμής στείρα, ενώ 

οδήγησε στην υπονόμευση των διμερών σχέσεων Ρωσίας  και Γεωργίας. 

http://euobserver.com/
http://www.monde-diplmatique.ge/
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κουλτούρα ενός έθνους αποτελεί τη βάση και την πραγματική ουσία, του 

nation brand του έθνους».94 

Kατά τη διάρκεια της Ρωσικής προεδρίας των G8 μια σειρά από 

γεγονότα έβλαψαν τη διεθνή εικόνα της χώρας. Μια σύγκρουση συμφερόντων 

για την τιμή του φυσικού αερίου που προμήθευε η Ρωσία την Ουκρανία είχε 

ως αποτέλεσμα τη διακοπή της παροχής του φυσικού αερίου προς την 

Ουκρανία τον Ιανουάριο του 2006.H προσπάθεια που έκανε η Ketchum να 

παρουσιάσει τη Ρωσία ως αξιόπιστο προμηθευτεί φυσικού αεριού 

διαρρηγνύεται, και η Ρωσία κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια ως 

μοχλό πίεσης προκειμένου να ισχυροποιήσει τη δική της εξωτερική πολιτική. 

Από την άλλη πλευρά υπήρξαν και πολιτικοί παρατηρητές οι οποίοι 

ισχυρίστηκαν ότι η Ρωσία είχε το δικαίωμα να αυξήσει την τιμή του φυσικού 

αερίου, δικαίωμα που προέκυπτε  αποκλειστικά από τη σύναψη της 

συμφωνίας. 

Παρά το γεγονός ότι η διένεξη περιορίστηκε μεταξύ της Ρωσικής 

Gazprom και της Ουκρανίας, και παράλληλα η εταιρεία συνέχιζε να είναι 

συνεπής με τους δυτικούς καταναλωτές της, η Ρωσική κυβέρνηση 

κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε το  φυσικό αέριο ως μέσο πολιτικής 

επιρροής σε κάποιες χώρες. 

Tον Δεκέμβριο του 2008, η διένεξη της Gazprom  με την Ουκρανία 

πήρε για ακόμη μια φορά επικίνδυνη τροπή. Τότε, η ρωσική κυβέρνηση, 

προκειμένου να μην αμαυρωθεί για ακόμη μια φορά, η διεθνής εικόνα και 

φήμη της, δημιούργησε μια ιστοσελίδα http://www.gazpromukrainefacts.com./. 

H συγκεκριμένη ιστοσελίδα «ανέβαζε» καθημερινά, αναφορές από 

συναντήσεις μεταξύ της εταιρείας και της Ουκρανικής κυβέρνησης, δελτία 

τύπου και άλλα σχετικά γεγονότα ώστε να γίνει κατανοητό από τη διεθνή 

κοινότητα ότι η διένεξη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ήταν 

αποκλειστικά θέμα οικονομικής συνεργασίας(purely a business question). 

H ιστοσελίδα, ήταν ευανάγνωστη και διαθέσιμη στα Αγγλικά και 

Ρωσικά, ώστε να εξυπηρετούνται και οι ανάγκες για εσωτερικό branding αλλά 

και για διεθνή επικοινωνία. Ο πόλεμος με τη  Γεωργία και η διένεξη με την 

Ουκρανία για το φυσικό  αέριο, αποτέλεσαν δυο σημαντικά γεγονότα που 

έβλαψαν την φήμη  και την εικόνα της Ρωσίας. Η εμπειρία όμως που 

αποκτήθηκε, σχετικά με την επικοινωνιακή πολιτική της χώρας αποδείχτηκε 

πολύ χρήσιμη. Η ιστοσελίδα http://www.gazpromukrainefacts.com./ 

πληροφορούσε για την επίσημη θέση της ρωσικής κυβέρνησης, πρόσθεσε 

θετικά στη χώρα.  

Ένα δυνητικό μέσο συγκέντρωσης ήπιας ισχύος είναι και η ικανότητα 

μιας χώρας να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Οι μεγάλες επενδυτικές 

εταιρείες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις ρώσικες επιχειρηματικές 
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δραστηριότητες. Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούνται, και ως 

ένα μέσο επιρροής των ξένων κυβερνήσεων στην χώρα εγκατάστασης καθώς 

είναι τεκμηριωμένη η σύνδεση των μεγάλων επιχειρήσεων με την πολιτική. 

Και οι δύο περιπτώσεις, στη σύρραξη  της Ρωσίας με τη Γεωργία, και η 

σύγκρουση για το φυσικό αέριο με την Ουκρανία, αποτελούν  ουσιαστικά 

παραδείγματα, πως δυο αστάθμητα και μεμονωμένα ζητήματα μπόρεσαν και 

απείλησαν το στρατηγικό management, και την εικόνα που προωθούσε η 

ρωσική κυβέρνηση. 
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ΙΙ. 2. Η ΝΕΑ ΡΩΣΙΚΗ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21
ΟΥ

 ΑΙ. 

 

Η κατάσταση έχει αλλάξει, η κυβέρνηση πλέον δεν μπορεί να ελπίζει 

ότι μπορεί να περιορίσει τέτοια μεγάλα γεγονότα, όπως αυτά που συνέβαιναν 

κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής περιόδου. 

 Οι νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με την συνεχόμενη παρουσία των 

διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και αυτό σε συνάρτηση με την αλματώδη 

ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάθε πιθανότητα απόκρυψης ή 

παραποίησης γεγονότων είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί. Η περίπτωση του 

βομβαρδισμού του Αεροδρομίου του Donetovo τον Ιανουάριο του 2011 

αποδεικνύει την παραπάνω θέση. Χαρακτηριστικά  αναφέρουμε  ότι,  τη 

στιγμή που τα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετέδιδαν εικόνες και νέα από το 

γεγονός του βομβαρδισμού, τα κυριότερα ρωσικά κανάλια δεν έκαναν καμία 

απολύτως αναφορά για την βομβιστική επίθεση. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι, υπάρχουν μια σειρά από άλλα ζητήματα που 

μπορούν να επηρεάσουν το Brand name της Ρωσίας. Με την προϋπόθεση 

ότι, οι εικόνες και οι πληροφορίες δεν προέρχονται, και κατά  συνέπεια δεν 

ελέγχονται, αποκλειστικά  και μόνο από την κυβέρνηση. Κρατικοί και μη 

κρατικοί παράγοντες μπορούν, με τις θέσεις, τις πράξεις ή τις παραλήψεις 

τους, να ενισχύσουν ή να ανακόψουν την πορεία μιας χώρας, τη στιγμή που 

επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της. 

 Είναι εύλογο, να αναρωτηθεί κανείς, εάν όλες αυτές οι προσπάθειες και 

τα χρήματα που δαπανήθηκαν, επέδρασαν θετικά στην διεθνή εικόνα της 

χώρας. Μια σειρά σφυγμομετρήσεων μας δίνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Η 

έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία World Service Poll 95που ανήκει στο BBC 

για λογαριασμό της εφημερίδας Globe Scan. Διαπιστώθηκε ότι, η Ρωσία από 

την 29η θέση που βρισκόταν το 2010, την επόμενη χρονιά συγκεκριμένα το 

2011 βρέθηκε στη 13η  θέση, όσον αφορά τη θετική εικόνα που είχαν για τη 

χώρα οι ερωτώμενοι. Ενώ, στο ερώτημα που αφορούσε τα πιο ισχυρά κράτη 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2010 η Ρωσία συγκέντρωσε τη θετική γνώμη των 

29% των ερωτωμένων, το 2011 αυξήθηκε στο 34%. Ένα μεγάλο ποσοστό 

όμως της τάξης 38% εξακολουθεί, να έχει αρνητική εικόνα για τη χώρα. Στο 

σύνολο των 27 ευρωπαϊκών κρατών, στα οποία η συγκεκριμένη εταιρεία 

διεξήγαγε δημοσκόπηση, οι 9 χώρες είχαν θετική άποψη για τη Ρωσία, οι 11 

χώρες αρνητική εικόνα, και 7 από αυτές παρέμειναν ουδέτερες. 

 Ενώ, σε μια άλλη έρευνα την ίδια περίπου χρονική περίοδο που διεξήγαγε το 

Αμερικανικό Think Tank,Heritage Foundation96 με κεντρικό θέμα την 

οικονομική ελευθερία για τους επενδυτές, η Ρωσία βρέθηκε στην 143η θέση σε 

παγκόσμιο επίπεδο, και στην 41η θέση ανάμεσα στις 43 ευρωπαϊκές χώρες. 

.Από τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνουμε, ότι η διεθνής 
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εικόνα της χώρας επηρεάζεται θετικά, μόνο στην περίπτωση που  ηγεσία της 

έχει ξεπεράσει τα Σοβιετικά πρότυπα του παρελθόντος, και προσανατολίζεται 

σε δυτικού τύπου ελευθερίες. 

Με το τέλος του ψυχρού πολέμου επήλθε και το τέλος της σκληρής 

ισχύος στις περισσότερες χώρες. Η γρήγορη εξάπλωση της τεχνολογίας και η 

διάδοση της πληροφορίας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων δομών 

κοινωνικής δικτύωσης, δημιούργησαν μια νέα εναλλακτική μορφή ισχύος. 

Αναδεικνύοντας την επικοινωνία, στην δημόσια διεθνή σφαίρα ως μια νέα  

μορφή ήπιας ισχύος. 

Το κράτος, πλέον, μπορεί, άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά να 

χρησιμοποιήσει την κουλτούρα, τη φήμη του και την εξωτερική του 

διπλωματία προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του. Η δυνατότητα 

αυτή, απαιτεί η χώρα να διαθέτει κύρος στη διεθνή πολιτική σκηνή, και να 

δύναται να επηρεάζει άλλες χώρες. 

Μια χώρα, είναι δυνατόν  να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της, μόνο 

στην περίπτωση εκείνη, όπου το νέο της  πρόσωπο και  το καινούριο μήνυμα 

που στέλνει, υποστηρίζεται παράλληλα και από ουσιαστικές και 

πραγματοποιηθείσες αλλαγές στο εσωτερικό της. Τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, κυρίως για λόγους θεαματικότητας, συνηθίζουν  να προβάλουν 

τις δυσάρεστες και αρνητικές ειδήσεις που συμβαίνουν σε μια χώρα. Με 

αποτέλεσμα, να δημιουργείται μια αρνητική εικόνα για την χώρα στην 

παγκόσμια κοινή γνώμη. 

 Ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα, των στρατηγικών που 

εφαρμόστηκαν στη διάρκεια επαναπροσδιορισμού της εικόνας της Ρωσίας, 

αποτέλεσε και η πρακτική που ακολουθήθηκε. Το γεγονός δηλαδή, ότι δεν 

εφαρμόστηκε μια πολιτική για όλα τα κοινά, αλλά, ακολουθήθηκε μια 

στοχευμένη στρατηγική για κάθε ακροατήριο ξεχωριστά. 

Στην περίπτωση που εξετάζουμε, η Ρωσία προσπάθησε να 

προσεγγίσει και στη συνέχεια να κατευθύνει τους επισήμους διαμορφωτές της 

κοινής γνώμης, μέσω του Valdai club. Ο συγκεκριμένος φορέας  διέθετε κύρος 

και αναγνωρισημότητα, διοργάνωσε διεθνή συνέδρια και συμπόσια τα οποία 

προέβαλλαν την νέα εικόνα της Ρωσίας. Όλα αυτά σε παράλληλη ανάγνωση 

με το γεγονός, ότι η κυβέρνηση ελέγχει την πλειοψηφία των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, 2 από τις 14 εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, και τα 6 

τηλεοπτικά κανάλια, ενώ η τηλεόραση παραμένει η κύρια πηγή 

πληροφόρησης για ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων. Ο πληθυσμός της 

Ρωσίας ανέρχεται στα 142 εκατομμύρια πολίτες, εκ των οποίων τα 45 

εκατομμύρια χρησιμοποιούν internet. 97  

Η Ρωσία, είναι μια μεγάλη χώρα και διαθέτει πολλαπλές ταυτότητες, 

στην κουλτούρα, στην οικονομία, στην πολιτική. Και αυτό αποτελεί 

πλεονέκτημα αλλά και μειονέκτημα συγχρόνως, γιατί δεν διαθέτει μια αμιγή, 
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συνεκτική εθνική ταυτότητα. Προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός, ότι μερικά από 

το πιο γνωστά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Σοβιετικής περιόδου της 

χώρας,  εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά στη μνήμη της Δύσης, όπως, 

η εφημερίδα Pravda και τα μπαλέτα Bolshoi, ο πύραυλος Sputnik και τα όπλα 

Kalashnikov, μαζί με τα αυγά  Faberge  και τη vodka.98  

Η κουλτούρα της διαθέτει τέτοιο πλούτο, στις τέχνες και στην μουσική 

που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, να επισκιάσει ατυχείς κυβερνητικές 

επιλογές, Ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος στόχος του branding είναι η βελτίωση 

της σύγχρονης  εικόνας της χώρας.  

Στη σημερινή πραγματικότητα, η ανάγκη για μια θετική αποδοχή των 

ρωσικών συμβόλων και αναγνωσιμότητας του ρωσικού brand είναι υψίστης 

σημασίας. Τα Ρωσικά brands θα πρέπει να επιδείξουν την οικονομική 

φιλελεύθερη μεταστροφή της χώρας, να εκφράσουν μια  μετα-νεωτερική 

σκέψη, και ένα νέο τρόπο επικοινωνίας. Η Julia  Stonogina, αντιπρόεδρος του 

διεθνούς πρακτορείου εμπορίας και διαφήμισης, εξηγεί το ρόλο και τη 

διαφορά των συμβόλων από τα brands. Τα σύμβολα και τα  brands ανήκουν 

σε διαφορετικά οικονομικά συστήματα και για αυτό θα ήταν χρήσιμο να 

αντιμετωπίζονται και διαφορετικά. Τα σύμβολα απέχουν τόσο από τα Brands 

όσο και η προπαγάνδα από το marketing. Τα σύμβολα αναφέρονται στην 

πολιτική, τα brands στην οικονομία. Τα σύμβολα δεν χρειάζεται να 

ανταγωνιστούν για να προσεγγίσουν συναισθηματικά τα ανθρώπινα 

υποκείμενα, σε αντίθεση με τα brands όπου κρίνεται απαραίτητο. Τα ρώσικα 

σύμβολα διαμορφώθηκαν ιστορικά  την βιομηχανική περίοδο, την περίοδο της 

ελεγχόμενης αγοράς και των αυταρχικών καθεστώτων. Τα σύγχρονα ρωσικά 

brands αντανακλούν τον μετασχηματισμό της ρωσικής οικονομίας, τη 

μεταμοντέρνα σκέψη και διαμορφώνουν ένα νέο είδος επικοινωνιακής 

πολιτικής.99 

Ο επαναπροσδιορισμός της Ρωσίας είναι μια αμοιβαία διαδικασία,  

τόσο  από τη Ρωσική κυβέρνηση, όσο  και από την πλευρά των Ευρωπαίων 

πολιτών και κυβερνήσεων.100 Και αυτό γιατί, η Ρωσία είναι μια παλαιά, -νέα 

χώρα και δεν διαθέτει καμία παράδοση αλλά και εξοικείωση σε αξίες όπως η 

δημοκρατία και η ελευθερία. Η Ρωσική κυβέρνηση πρέπει να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών της, αναφορικά με την αξιοπιστία της, και την 

αντικειμενικότητα των κρατικών θεσμών. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

ενισχύσει την εσωτερική ανάπτυξη προωθώντας την επιχειρηματικότητα και 

την καινοτομία, ώστε να μετατραπεί η χώρα σε ασφαλή τόπο του επιχειρείν . 

Η Ρωσία, θα πρέπει να ξεπεράσει το σοσιαλιστικό της παρελθόν και να 

αναδείξει την ήπια πλευρά της ισχύος της. Να επαναπροσδιορίσει το  δυτικό, 

χριστιανικό της παρελθόν, ώστε η εικόνα της να διεισδύσει σε μεγαλύτερα 
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κοινά και να προσελκύσει ευρεία γκάμα επισκεπτών και φίλων. Θα ωφελούσε 

τη Ρωσία, να προσδιορίσει το εαυτό της με την νέα ταυτότητα του εθνικού 

κράτους, αποδιώχνοντας  την αυτοκρατορική  αντίληψη, ως υπερδύναμης του 

μέχρι πρόσφατου παρελθόντος της. 

Και επειδή η Ρωσία είναι «… ένα έθνος που γεννήθηκε μέσα από την 

ταπείνωση και την αποσύνθεση…»101να επισημάνουμε, ότι  ήταν η μεγάλη 

ηττημένη του ψυχρού πολέμου, και η ανάγκη για εσωτερικό branding ηταν 

απαραίτητη.  Η ρωσική ψυχή, πρέπει να ανακτήσει την χαμένη της 

αξιοπρέπεια για να ξαναβρεί την αυτοπεποίθηση της.  

Τις κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση και την εξέλιξη του brand name 

Russia, τις έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Putin, τον Σεπτέμβριο του έτους 2013,  

όπου προήδρευε στο φόρουμ των χωρών της Βαλτικής, το  Valdai Forum.  

Ο πρόεδρος Putin έδωσε έμφαση στον ιδιαίτερο ρόλο του ανθρώπινου 

παράγοντα, για τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας της χώρας του, ως 

ενός σημαντικού σημείου  αναφοράς για την οικοδόμηση της θετικής εικόνας 

της Ρωσίας «..οι μορφωμένοι, δημιουργικοί, και ικανοί πολίτες, αντί των 

πυρηνικών όπλων θα αποτελέσουν  την κύρια πηγή ισχύος στα χρόνια που θα 

ακολουθήσουν…».102 Από τη σκοπιά του branding αντιλαμβανόμαστε ότι ο 

πρόεδρος Putin προσπαθεί να κινητοποιήσει τους πολίτες της χώρας του 

(internal branding) να εργαστούν για να διαμορφώσουν μια θετική εικόνα για 

τη Ρωσία.  Γιατί «..σημασία για την στρατηγική δύναμη μιας χώρας δεν μόνο ο 

ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού της, αλλά, και η ηλικιακή δομή (age 

structure) του πληθυσμού αυτού. Μια χώρα με αυξανόμενο τον ανενεργό  

πληθυσμό (ηλικίας άνω των 60) και φθίνοντα τον ενεργό ( ηλικίας 20-40) είναι 

σε μειονεκτική θέση, έναντι μιας χώρας με αντίστροφη αναλογία ανενεργού και  

ενεργού πληθυσμού..».103 

Η Ρωσία φιλοξένησε για μια και μοναδική φορά Ολυμπιακούς αγώνες το 1980 

στη Μόσχα, πολλές χώρες όμως μποϊκόταραν τη συμμετοχή τους ως 

απάντηση της εμπλοκής της Ρωσίας στο Αφγανιστάν. 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Sochi αποτέλεσαν τη χρυσή ευκαιρία για να 

αναδείξει η χώρα το νέο της πρόσωπο.  
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II.3. ΑΜΕΡΙΚΗ: ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ 

 

«..Μου φάνηκε σαν Εγγλέζος, σαν Αμερικάνος μα όχι πάλι σωστός 

Εγγλέζος, ούτε σωστός Αμερικάνος...είχε ξουραφισμένο το μουστάκι και τα 

γένια… Ο ξενιτεμένος γαμβρός είχε γυρίσει πολλά μέρη εις το Νέον Κόσμον, 

και επανήλθε με χιλιάδας τινάς ταλλήρων εις τον τόπον της γεννήσεως του 

όπου επανεύρεν ηλικιωθείσαν αλλά ακμαία ακόμη, την πιστήν του 

μνηστήν…»..104 Το Αμερικανικό όνειρο επηρέασε και τα ελληνικά γράμματα, 

στις αρχές του 20ου αιώνα, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αντανακλάται στην 

ελληνική πεζογραφία. Πολλοί είναι εκείνοι, που εγκαταλείπουν την  Ελλάδα 

για το Νέο Κόσμο,  που υπόσχεται πλούτο, ευημερία, και πολλές ευκαιρίες. 

 Η Αμερική, έχει γίνει καταφύγιο  όλων των αποδήμων του κόσμου. 

Έλληνες και Ευρωπαίοι μετανάστες επέλεξαν να «…να ζήσουν τον εθνικό 

μύθο της χώρας αυτής, σύμφωνα με τον οποίο, ο πολίτης των ΗΠΑ αποτελεί 

την ενσάρκωση του νέου ανθρώπου…»105μέσα σε ένα καθεστώς ελευθερίας, 

θα απελευθερωθεί από την φτώχια και τον αυταρχισμό της Ευρώπης του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και των απολυταρχικών καθεστώτων που της  

επεβλήθησαν. Μαζί με  τη «Φωνή της Αμερικής»106 τον κρατικό ραδιοφωνικό 

σταθμό  ο οποίος εκπέμπει σε όλα τα κράτη του ανατολικού μπλοκ καλεί και 

προκαλεί τους πολίτες να ζήσουν και αυτοί, όπως και τόσοι άλλοι, το 

Αμερικάνικο όνειρο. Ισότητα και ελευθερία αποτέλεσαν ένα από τα κύρια 

συστατικά του brand America, «…η αμερικάνικη οικονομική και πολιτιστική 

έλξη ήταν που κέρδισε τις καρδιές και τις σκέψεις της πλειοψηφίας των νέων 

υπέρ της δημοκρατίας δυτικού τύπου..o Λένον κέρδισε τον Λένιν.!.».107 Δεν 

αμφισβητείται πια, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι, παρά η Γη της 

Επαγγελίας, που προσφέρει γενναιόδωρα  ευκαιρίες, κοινωνική πρόοδο και 

οικονομική ευμάρεια.  

To AmericaBrand, κτίζεται σε γερά θεμέλια, συγκινεί και ταυτόχρονα 

παρακινεί, πολίτες άλλων χωρών  να γίνουν μέτοχοι στο Αμερικανικό ιδεώδες. 

Η εμπνευσμένη ομιλία του Martin Luther King,108  I have a dream’, «…έχω ένα 

όνειρο, είναι γερά ριζωμένο στο Αμερικανικό όνειρο ..ότι όλοι οι άνθρωποι 

έχουν δημιουργηθεί ίσοι.. αν η Αμερική πρόκειται να γίνει μεγάλο έθνος, αυτό 

πρέπει να γίνει πραγματικότητα … ας ηχήσει η ελευθερία σε κάθε χωρίο, σε 

κάθε κωμόπολη, σε κάθε πόλη και πολιτεία…» ανέδειξε την Αμερική ως τη 
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χώρα που προστατεύει την ελευθερία, τη δημοκρατία, σέβεται και υπερασπίζει 

τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Η Αμερική, σταδιακά μετατρέπεται σε ένα από τα πιο φιλόδοξα brands 

που ενέπνευσε και προσέλκυσε σημαντικό μέρος του νέου και εύρωστου 

εργατικού δυναμικού, και αυτό με τη σειρά του, έδωσε ώθηση και απογείωσε 

την Αμερική στο εμπόριο και τη βιομηχανία. Η γοητεία που ασκούσε το 

Αμερικανικό όνειρο,  στους πολίτες άλλων χωρών, γρήγορα επηρέασε και σε 

ό,τι αντιπροσώπευε την Αμερική, όπως τα προϊόντα και η τεχνολογία. Η 

απόκτηση ενός αμερικανικού blue jean εισήγαγε στον Αμερικάνικο τρόπο 

ζωής έτσι «..απλά αντικείμενα όπως τα blue jean, η Coca-Cola ή μια 

συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων απέκτησαν πρόσθετη αξία..».109Οι 

καταναλωτές, άρχισαν να προτιμούν τα αμερικανικά προϊόντα όχι μόνο, για 

την προσφερόμενη ποιότητα αλλά, και για αυτό που αντιπροσώπευαν. Το 

Αμερικανικό brand είχε γίνει ισχυρό τόσο στις ανθρώπινες  συνειδήσεις, όσο 

και στο εμπόριο. Οι μεγάλες εταιρείες άμεσα συνέδεσαν τα οικονομικά τους 

συμφέροντα με τη θελκτική εικόνα της Αμερικής και είδαν τα κέρδη τους να 

πολλαπλασιάζονται. Γνωρίζοντας από τις προηγούμενες αναφορές μας, ότι 

ένα από κομβικά σημεία στο εξάγωνο του Nation Branding, αποτελεί και το 

εμπόριο, τότε γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι τα προϊόντα και οι εμπορικές 

μάρκες μιας χώρας αποτελούν και τους καλύτερους πρεσβευτές της. 
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II.4.   PAX AMERICANA :  

 

“WHY DO THEY HATE US?  

                                           PRESIDENT GEORGE W. BUSH 

 

« Στην Αυγή της νέας χιλιετίας, η υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών 

δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε ακόμη με εκείνη των μεγαλύτερων 

αυτοκρατοριών του παρελθόντος ….. η κυρίαρχη θέση της Αμερικής την έχει 

καταστήσει αναγκαίο στοιχείο – the indispensable  nation110-  της διεθνούς 

σταθερότητας ….θεωρούν τον εαυτό τους πηγή και εγγυητή των δημοκρατικών 

θεσμών … στα Βαλκάνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά εκπληρώνουν τις 

ίδιες λειτουργίες με εκείνες που επιτελούσαν, η Αυστριακή και η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία στις αρχές του 20ου αιώνα….»111 

Η Αμερική διαθέτει ήπια και σκληρή ισχύ στο μεγαλύτερο βαθμό. 

Η Αμερική δεν μόνο η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αλλά και οι 

μισές σχεδόν από τις κορυφαίες 500 εταιρίες του κόσμου είναι αμερικανικές, 

πέντε φορές μεγαλύτερες από όσες διαθέτει η αμέσως επόμενη στον 

κατάλογο Ιαπωνία.112 Η χώρα, πληροί  όλα τα κριτήρια από το εξάγωνο του 

Nation Branding, ώστε να αποτελεί ένα επιτυχημένο brand. Στο έδαφος της 

βρίσκονται τα πλέον αναγνωρίσιμα brands, όσον αφορά την 

επιχειρηματικότητα και  τις εξαγωγές  της Apple και της Microsoft, της General 

Motors και της Ford, της Coca-Cola και των McDonalds. Αναφορικά με την 

εκπαίδευση και τον πολιτισμό στη χώρα βρίσκονται τα μεγαλύτερα Μουσεία 

αλλά και η Disney, όπως και μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια  όπως το 

Harvard και το Yale. Σον τομέα της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, στη 

χώρα βρίσκεται η έδρα του OHE, όπως και του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου. Τέλος, στον τομέα της ενημέρωσης, στη χώρα βρίσκεται το CNN, 

περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας όπως το Time και το Newsweek, το 

πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Η Αμερική είναι πλέον, ένα αναγνωρισμένο 

SuperBrand. 

Και σταδιακά, η χώρα του Martin Luther King, του εκφραστή της 

ισότητας και της δημοκρατίας, η χώρα, που για πολλούς αποτελούσε την 

ελπίδα του κόσμου, η χώρα του primus inter pares, (πρώτοι μεταξύ ίσων) 

μετατρέπεται σε περισσότερο ίση από τους συμμάχους της. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι «…τα μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας θεωρούσαν ότι μετείχαν 

σένα μοναδικό και ιδιαίτερο συνασπισμό που βασίζονταν στην ύπαρξη κοινών 
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αξιών..»113Μέσα σε αυτό το πνεύμα, ο Ρούζβελτ διαμόρφωσε την πολιτική του 

θέση, που είναι γνωστή ως «προσθήκη Ρούζβελτ» διακηρύσσοντας το 

δικαίωμα της Αμερικής να επεμβαίνει στο Δυτικό Ημισφαίριο–όχι μόνο να για 

εμποδίζει την ανάμειξη ξένων δυνάμεων αλλά επίσης, και κυρίως, για να 

διεκδικεί και να προστατεύει τα εθνικά της συμφέροντα…».114 

Ο ιεραποστολικός ρόλος της Αμερικής υιοθετήθηκε και από άλλους 

προέδρους. Συγκεκριμένα, αρκετά χρόνια αργότερα ο πρόεδρος Κέννεντι, 

δήλωνε ότι, ο στόχος της Αμερικής δεν ήταν «απλά ειρήνη για τους 

Αμερικανούς, αλλά ειρήνη για όλους ..όχι απλά ειρήνη για την εποχή μας αλλά 

ειρήνη για όλες τις εποχές..».115  

Παρά την εξαιρετική ρητορική  των προέδρων της, η εξωτερική πολιτική 

των ΗΠΑ κινείται προς διαφορετική τροχιά «…Το Κογκρέσο, όχι μόνο 

καθορίζει με νόμους τις τακτικές, της εξωτερικής πολιτικής, αλλά επίσης 

προσπαθεί να επιβάλει ένα κώδικα συμπεριφοράς σε άλλα έθνη μέσω μια 

πληθώρας κυρώσεων. Σήμερα πολλά έθνη υφίστανται παρόμοιες κυρώσεις, 

γιατί η εξωτερική πολιτική της Αμερικής ασκείται με μονοδιάστατο τρόπο και 

περιστασιακά με εκφοβιστικά μέτρα…»116 

Ουσιαστικά, η εξωτερική πολιτική της Αμερικής διαμορφώθηκε με 

τέτοιο, τρόπο που τη μετέτρεψε σε παγκόσμιο αστυνόμο, και έστρεψε 

εναντίον της πολλούς από τους παραδοσιακά φίλους και συμμάχους της.   
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II.5.     9-11-2001 

 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, συμβαίνει ένα γεγονός που μέχρι τότε 

φάνταζε απίθανο. Δύο αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ, 

πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους, ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα 

της Νέας Υόρκης, πλήττοντας καίρια το γόητρο αλλά κυρίως την ασφάλεια του 

μεγαλύτερου Super brand μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο πρόεδρος Bush κηρύσσει 

πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας και καλεί τους συμμάχους των ΗΠΑ, να 

συστρατευτούν μαζί του στον πόλεμο, του Φωτός εναντίον του Σκότους, 

δηλώνοντας ότι κάθε χώρα που δεν βρίσκεται στον πλευρό της Αμερικής είναι 

εχθρός της. «..εννέα ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11/9 ο 

πρόεδρος Bush αναρωτιέται, -μα γιατί αυτοί μας μισούν- ενώ εκείνη τι στιγμή η 

έκφραση «αυτοί» αντιπροσώπευε τους τρομοκράτες της Al Qaeda, τρία χρόνια 

μετά, η έκφραση «αυτοί» εμπεριείχε και τα υψηλά επίπεδα Αντιαμερικανισμού 

που διακρίνονταν στους πολίτες άλλων ακόμη και συμμαχικών κρατών, σε 

αυτά συμπεριλαμβάνονται και ευρωπαϊκά κράτη όπως η Γαλλία και η Ισπανία 

όπως και φιλικές στην Αμερική μουσουλμανικές χώρες, όπως το Πακιστάν και  

η Ινδονησία…».117  

Τον επόμενο χρόνο οι ΗΠΑ εισβάλουν στο Αφγανιστάν, με πρόσχημα 

ότι το Αφγανιστάν, προσφέρει άσυλο στον ηγέτη της Al Qaeda, της 

τρομοκρατικής οργάνωσης που ανέλαβε την ευθύνη για την πτώση των 

δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη. Στην συνέχεια,  η Αμερικανική ηγεσία 

κατηγορεί το Ιράκ ότι διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο και παρακάμπτοντας το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και άλλους πολυμερείς 

οργανισμούς118 εισβάλει στο Ιράκ.  

Η αποκάλυψη, ότι το Ιράκ δεν διέθετε πυρηνικά όπλα, δυσχέραινε 

ακόμη περισσότερο τη θέση της Αμερικής. Η οποία με τη σειρά της 

προσπάθησε να δικαιολογήσει την Αμερικάνικη εισβολή, ισχυριζόμενη ότι ο 

απώτερος στόχος ήταν η διασφάλιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας στο 

Ιράκ. Η Αμερικανική ηγεσία, μετατρέπει χωρίς δυσκολία το ιδανικό της 

Δημοκρατίας στο βασικό της οπλοστάσιο εναντίον της τρομοκρατίας. Εξαιτίας 

αυτού του γεγονότος, πολίτες και κυβερνήσεις θεώρησαν, ότι τα πραγματικά 

κίνητρα των  ΗΠΑ  ήταν η επιβολή της Αμερικάνικης ηγεμονίας στον κόσμο. Η 

προώθηση της δημοκρατίας είναι μια πραγματικά ανιδιοτελής πράξη, όμως 

στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο μυαλό και στις συνειδήσεις των πολιτών 

του κόσμου λειτούργησε, ως μια ακόμη δικαιολογία για την εισβολή στο Ιράκ 

και την επέκταση της Αμερικάνικης ηγεμονίας. 
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Η Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, και η ανατροπή του Sad dam  

Hussein επιβεβαίωσε την εικόνα της Αμερικής ως ιμπεριαλιστικής δύναμης 

που εμπνέεται από τις αρχές της Realpolitik και  βασίζεται στην στρατιωτική 

κυριαρχία. 119 Οι Ηνωμένες πολιτείες δεν συμπεριφέρονται ανάλογα με τα 

ιδεώδη της ελευθερίας και της δημοκρατίας που με τόση επιμονή 

προσπαθούν να επιβάλουν στα υπόλοιπα κράτη «..Σωστά ο κ. Bush 

υπογράμμισε ότι τα αμερικανικά ιδεώδη είναι ένας φάρος ελπίδας για όλο τον 

κόσμο. Προδίδοντας τα ιδανικά αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Bush 

δεν απογοητεύει τους φίλους της Αμερικής αλλά ακυρώνει ένα από το 

ισχυρότερα όπλα της χώρας εναντίον της τρομοκρατίας …Στην καλύτερη για 

τις ΗΠΑ περίπτωση, κάνει τα κηρύγματα μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα να 

φαντάζουν υποκριτικά για όλους…».120 Η διεθνής κοινή γνώμη αντιδρά, και 

αντιαμερικανικές διαδηλώσεις συμβαίνουν σε πολλές από τις πρωτεύουσες 

του δυτικού κόσμου. Η αντιπάθεια προς την Αμερικανική εξωτερική πολιτική 

συμπαρασύρει και τα Αμερικανικά Brands. 121 

Είναι χαρακτηριστικό το αποτέλεσμα της έρευνας, που διεξήγαγε το 

Pew Research Centre σχετικά με την θελκτικότητα της Αμερικής στην Μεγάλη 

Βρετανία. Το χρονικό διάστημα πριν τις 9/11, το 83% των άγγλων πολιτών 

έτρεφαν φιλικά αισθήματα για την Αμερική, μετά τις 9/11, το ποσοστό αυτό 

υποχώρησε δραματικά  και «έπεσε» στο 48% των άγγλων πολιτών. Ανάλογα 

ποσοστά, βρίσκουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αντίστοιχη έρευνα το 

Zogby International institute απέδειξε ότι μόνο ένας στους έξι Άραβες έτρεφαν 

φιλικά αισθήματα προς την Αμερική .Μάλιστα, πολλοί από αυτούς συνέδεαν 

την αμερικανική κουλτούρα με τα αμερικανικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό, 

πολλοί αμερικανοί κατασκευαστές υποχρεώθηκαν να επανασχεδιάσουν τα 

προϊόντα τους, ώστε να μην είναι ξεκάθαρη ή διασύνδεση του προϊόντος με τη 

χώρα προέλευσης. 122   

Παρατηρήθηκε, μποϊκοτάζ αμερικανικών προϊόντων, μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες διαπίστωσαν μείωση των κερδών τους. Ενώ, μέχρι 

πρότινος κάθε αμερικάνικο προϊόν διάθετε προστιθέμενη αξία 

προσλαμβανόμενη από τη χώρα προέλευσης, τώρα, η ίδια η χώρα 

προέλευσης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη διάθεση του προϊόντος( once 

a brand asset, may now be a negative strategy).123 Οι πολίτες άλλων χωρών  
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δεν εμπιστεύονται πλέον το Brand Αμερική, και προτιμούν, να τη μισούν από 

το να τη θαυμάζουν, για την πολιτική της, τα προϊόντα της και για τους ηγέτες 

της. Η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της εικόνας της Αμερικής, ήταν μεγάλη 

και κυρίως, άμεση.  
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II.6. Η  ΑΜΕΡΙΚΗ  ΚΑΙ Ο  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

 

Ο Λευκός οίκος αντέδρασε στα αντιαμερικανικά αισθήματα, και 

προσέλαβε την Charlotte Beers υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης διαφημιστικής 

εταιρείας, προκειμένου να  αναμορφώσει την φθαρμένη εικόνα της Αμερικής. 

Ο Collin Powell υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, της πρώτης περιόδου 

διακυβέρνησης Bush, υποστήριξε την επιλογή του πρόεδρου του «…We need 

someone who can rebrand American Foreign policy, rebrand diplomacy..».124 

Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της Αμερικάνικης 

εξωτερικής πολιτικής, ειδικά στις μουσουλμανικές χώρες. Η εκστρατεία που 

ξεκίνησε για αυτό το σκοπό είχε τον τίτλο «Shared values initiatives»125 το 

ποσό που δαπανήθηκε έφτασε το ύψος των 15 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Τα κομβικά σημεία του προγράμματος αναλύονται ως εξής:  

1) Mouslim in America.Όπου μέσα από το διαδίκτυο, φυλλάδια και 

φωτογραφίες αποτυπώνεται η καθημερινή ζωή των Μουσουλμάνων στην 

Αμερική. Μουσουλμάνοι και Αμερικανοί μοιράζονται κοινές αξίες όπως 

οικογένεια και θρησκεία. 

2) Shared Values: μια τηλεοπτική σειρά από μικρού μήκους ταινίες. Στη 

σειρά πρωταγωνιστές είναι «άνθρωποι της διπλανής πόρτας»  ένας δάσκαλος 

σε δημόσιο σχολείο, ένας φοιτητής δημοσιογραφίας, ένας νοσοκόμος και ένας 

γιατρός. Σκοπός ήταν, να παρουσιάσουν τις ΗΠΑ ως μια ανοικτή και ανεκτική 

κοινωνία όπου όλοι μοιράζονται κοινές αξίες και ιδανικά. Αυτά, τα τηλεοπτικά 

προγράμματα απευθύνθηκαν σε 228 εκατομμύρια ανθρώπους στο Πακιστάν, 

στην Ινδονησία, στο Κουβέιτ και στη Μαλαισία. Χώρες, όπως η Αίγυπτος, το 

Μαρόκο και το Λίβανο αρνήθηκαν να την προβάλουν στα κανάλια τους, γιατί 

όπως ισχυριστήκαν πρόκειται περί καθαρής Αμερικανικής προπαγάνδας.  

3) Το ράδιο Sawa, που ουσιαστικά αναβίωσε τον παλαιότερο «Arabic 

Voice of America» έπαιζε σύγχρονη Αμερικανική και Αραβική μουσική. 

4) Τέλος, εγκατέστησαν ένα νέο ψυχαγωγικό τηλεοπτικό σταθμό το  TV 

Al–Harrah με σκοπό να προσελκύσουν το νεανικό κυρίως κοινό. 

Στόχος, της εκστρατείας ήταν, να πειστούν οι πολίτες των χωρών 

αυτών, ότι η Αμερική ήταν πολέμιος  της τρομοκρατίας και όχι του Ισλάμ. 

.Από τις πρώτες ήμερες προβολής υπήρξαν αντιδράσεις από τις 

Αραβικές χώρες αλλά και από το State Department. Καθώς κρίθηκε άστοχη η 

επιλογή της τηλεόρασης ως μέσου για να προβάλει το μήνυμα. Εφόσον, τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των χωρών που προέβαλαν το μήνυμα 

ελέγχονται κυρίως από κυβερνήσεις, που παραδοσιακά αντιτίθενται στην 

Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική. Η προσπάθεια για την αναμόρφωση της 

εικόνας της Αμερικής στον Αραβικό κόσμο, δεν κρίθηκε ως επιτυχημένη. Και 
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αυτό συνέβη, γιατί η Beers, δεν έλαβε καθόλου υπόψη τις πολιτισμικές, 

πολιτικές και κοινωνικές ευαισθησίες του ακροατηρίου στο οποίο 

απευθύνθηκε. Το γεγονός ότι, η εκστρατεία ξεκίνησε να προβάλλεται την 

περίοδο του Ραμαζανιού, θεωρήθηκε μεγάλο ατόπημα. Ο Αραβικός κόσμος 

δεν πείστηκε από τη καλή διάθεση των Αμερικάνων. Η εκστρατεία 

επαναπροσδιορισμού της Αμερικανικής εικόνας απέτυχε, γιατί το State 

Department με την συνδρομή της Beers,προσπάθησαν να πετύχουν το 

ακατόρθωτο. Να αλλάξουν  την εικόνα που είχαν οι άνθρωποι για την Αμερική 

χωρίς προηγουμένως να έχει αλλάξει η ίδια η Αμερική, ως προϊόν.( she failed, 

because she tried to change people’s minds without changing the product126). 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η στρατηγική του branding απέτυχε, γιατί η 

Beers δεν έλαβε υπόψη μιας από τις πιο βασικές αρχές του marketing. 

Συγκεκριμένα, δεν μελέτησε και δεν γνώρισε σε βάθος «το κοινό» που 

απευθύνθηκε, δηλαδή τον μουσουλμανικό κόσμο και τις ευαισθησίες του. Τα 

Αμερικανικά ιδεώδη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας φάνηκε να μην 

συγκινούν τόσο πολύ το Αραβικό κοινό. 

 Ένα μεγάλο μέρος της αποτυχίας οφείλεται και στο ίδιο το πρόσωπο 

της Beers. Η οποία παρέμεινε ένας εξωθεσμικός παράγοντας, προερχόμενη 

από το χώρο της διαφήμισης, της έλειπαν οι γνώσεις στις Διεθνείς Σχέσεις και 

η εμπειρία στη δημόσια διπλωματία. Απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή 

της εξωτερικής πολιτικής μια χώρας. 

Υπάρχει όμως, και η άποψη, ότι η Beers πήρε ένα φθαρμένο προϊόν, 

όπως ήταν η Αμερικανική εξωτερική πολιτική στις μουσουλμανικές χώρες, και 

προσπάθησε να το πουλήσει. Όμως, και η πιο καλά σχεδιασμένη στρατηγική 

branding  θα αποτύχει να πουλήσει ένα ήδη φθαρμένο προϊόν. 

 Η διάρκεια της εκστρατείας κράτησε μόνο ένα χρόνο, διάστημα που 

δεν ήταν αρκετό για να απαλειφθεί η επί χρόνια αρνητική εικόνα της Αμερικής. 

Να σημειωθεί, ότι τα ο Al Jazeera αρνήθηκε να προβάλλει τη διαφημιστική 

εκστρατεία. Τέλος, στο κοινό που απευθύνθηκε η εκστρατεία ήταν αρκετά 

επιφυλακτικό και εχθρικό απέναντι στην Αμερική και γρήγορα θα απέρριπτε 

οποιαδήποτε προσπάθεια  προσέγγισης..127  
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II.7. AMERICA: BRANDING THE SUPER BRAND 

 

Πολιτικοί αναλυτές ισχυρίζονται, ότι αν δεν αλλάξει η εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ, δεν θα παρατηρηθεί καμία μεταβολή στον τρόπο με τον 

οποίο προσλαμβάνεται η εικόνα της Αμερικής από τον υπόλοιπο κόσμο. Η 

Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική είναι μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη 

εργασία, και μόνο με τη βοήθεια ενός σωστού μίγματος μοχλών επιρροής 

μπορούν να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της. 128 

Η Αμερική θα πρέπει να επενδύσει στην ήπια ισχύ της, ενισχύοντας τη 

Δημόσια Διπλωματία της. Θα ωφελούσε  την αμερικανική εξωτερική πολιτική  

να επιδιώξει τη δημιουργία συνεργασιών με άλλα  κράτη και διεθνείς φορείς 

αποφεύγοντας τις απειλές εις βάρος τους ή την εξαγορά τους.129 «..οι 

Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ισχυρή χώρα, όμως δεν έχουμε όλες τις 

απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης .Χρειαζόμαστε τη 

βοήθεια κάθε λογικά σκεπτόμενης κυβέρνησης σε ολόκληρο τον κόσμο. και 

σκοπεύουμε να ζητήσουμε αυτή τη βοήθεια. Θέλω να τείνω χείρα 

συνεργασίας, να ενώσω τις δυνάμεις μου με όποιον θέλει να προσπαθήσει να 

βελτιώσουμε τον κόσμο μας…».130 

Οι Ηνωμένες πολιτείες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο 

με το οποίο «εξάγουν» τη δημόσια εικόνα τους, «…η μετάδοση της 

πληροφορίας και το πλασάρισμα μιας θετικής εικόνας είναι μέρος της 

δημόσιας διπλωματίας..»131 όμως, η εικόνα δεν δημιουργείται από τη μια 

στιγμή στην άλλη. Η εικόνα σχηματίζεται με την επανάληψη του μηνύματος ή 

των μηνυμάτων. Η εικόνα κτίζεται.132 Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να 

οικοδομήσουν μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, και στη 

συνέχεια να προωθήσουν τις κυβερνητικές τους πολιτικές δια μέσου της 

θετικής τους εικόνας. Ως φορέας προώθησης της εικόνας μιας χώρας, η 

δημόσια διπλωματία δεν είναι αρκετή από μόνη της να εκφράσει την εικόνα 

της χώρας, αλλά απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους φορείς 

που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την εικόνα της χώρας στο 

εξωτερικό. Για να εξάγουμε την εικόνα ενός κράτους στο εξωτερικό, θα πρέπει 

προηγουμένως να εξετάσουμε τι «πουλάει» ή χώρα, πιο είναι το πιο ισχυρό 

εξαγώγιμο «προϊόν» της. Σε αυτή τη περίπτωση, η Αμερική «πουλάει» 

δημοκρατία και φιλελεύθερη οικονομική δραστηριότητα.  

Για να προωθηθούν τα συγκεκριμένα «προϊόντα» είναι απαραίτητη η 

visa, προκειμένου να  είναι ελεύθερη η μετακίνηση των ταξιδιωτών στην 

Αμερική,  ώστε να μετέχουν ευκολότερα στο Αμερικανικό ιδεώδες. Είναι 

απαραίτητες επίσης, οι ξένες επενδύσεις, για να ενισχυθεί η οικονομία, η 
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ανταλλαγή φοιτητών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως το 

πρόγραμμα Fulbright, η εξαγωγή πολιτισμικών προϊόντων, όπως η σύγχρονη 

τέχνη και η μουσική, αλλά, και εμπορικός κινηματογράφος.133 

Επισημαίνεται, ότι στη διάρκεια των πολιτιστικών ανταλλαγών την 

περίοδο των μεταπολεμικών ανταλλαγών έχουν συμμετάσχει περίπου 

700.000 άτομα. Οι ανταλλαγές αυτές έχουν διαμορφώσει την παιδεία ηγετών, 

όπως, ο Ανουάρ Σαντάτ, ο Χέλμουτ Σμιτ και Μάργκαρετ Θάτσερ, και το 

σημαντικότερο, σε παρόμοιες ανταλλαγές συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι 

από 200 σημερινούς  ή πρώην αρχηγοί κρατών. 134 

Οι Αμερικανοί κατά τη διάρκεια της προεδρίας Bush δεν ενδιαφέρθηκαν 

για τη γνώμη των σύμμαχων τους, δεν έλαβαν υπόψη τους αποφάσεις 

διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, και ουσιαστικά απομονώθηκαν από τη 

διεθνή κοινότητα. Προέβαλλαν τη σκληρή ισχύ τους, αποδυναμώνοντας 

σημαντικά  την ήπια ισχύ της χώρας τους. 

Η έξυπνη ισχύς όμως δεν είναι ούτε σκληρή ούτε ήπια είναι και τα 

δυο.135 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΔΙAΣΤΑΣΗ 

 

ΙΙΙ. 1. NATION BRANDING Ή ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

 

Η στρατηγική του Nation Branding δηλαδή του πολιτικού marketing του 

κράτους, είναι σχετικά καινούρια στην βιβλιογραφία. Στην παρούσα εργασία, 

κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι διαφορές και οι πιθανές ομοιότητες με τη 

δημόσια διπλωματία. 

Η δημόσια διπλωματία, είναι μια κυβερνητική επικοινωνιακή  

στρατηγική, η οποία απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό και αποτελεί μια 

προσπάθεια ανάδειξης και κατανόησης των εθνικών θέσεων ενός κράτους, 

των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στη χώρα του, 

όπως επίσης των εθνικών του στόχων  και της τρέχουσας πολιτικής.136Στη 

δημόσια διπλωματία, η κυβέρνηση ενός έθνους προσπαθεί να επηρεάσει τους 

πολίτες ενός άλλου έθνους ή ακόμη και άλλα έθνη.137Ο σκοπός της δημοσιάς 

διπλωματίας είναι να αναλύσει τις κυβερνητικές πολιτικές και όχι  να τις 

υπερασπίσει (όπως η προπαγάνδα).138 

Παραδοσιακά, η δημόσια διπλωματία είναι στενά συνδεμένη με 

συρράξεις ή εντάσεις μεταξύ των χωρών. Αντίθετα, η στρατηγική του 

πολιτικού  marketing139συμβαίνει κυρίως σε καιρούς ειρήνης, και αφού έχουν 

ολοκληρωθεί όλες οι εσωτερικές διεργασίες του κράτους, απαραίτητες για να 

αλλάξει η εικόνα του. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι πολύ σημαντικός στη 

εκτέλεση της δημόσιας διπλωματίας, εφόσον η κυβέρνηση είναι ο μοναδικός 

και κύριος φορέας εκτέλεσης της. Η δημόσια διπλωματία, ενδεχομένως να 

αποδυναμωθεί, εάν προβάλει τις θέσεις της κυβέρνησης και όχι την ίδια τη 

χώρα, οι προτεραιότητες της οποίας μπορούν να διαφοροποιηθούν σε 

περίπτωση που αλλάξει η κυβέρνηση.  

Η διαφορά της δημόσιας διπλωματίας με το nation branding, είναι ότι το 

nation branding δεν παραπέμπει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, όπως η 

δημόσια διπλωματία, αλλά, στην περίπτωση της εφαρμογής της στρατηγικής 

του Nation Branding η επίσημη πολιτεία, προσδιορίζεται ως ένας ακόμη 

φορέας και εταίρος ο οποίος συνδιαμορφώνει την δημόσια εικόνα της χώρας. 

Και αυτό γιατί, η στρατηγική του branding προϋποθέτει και την ισότιμη 

συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, στο εξάγωνο του Anholt προσδιορίζονται όλες οι δυνάμεις μίας 

χώρας, οι οποίες συνθέτουν την εικόνα της στο εξωτερικό, όπως ο τουρισμός, 

οι εξαγωγές πολιτισμός οι άνθρωποι, και τέλος οι επενδύσεις.  
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Χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια άσκησης της δημόσιας διπλωματίας 

ο ρόλος του επίσημου κράτους περιορίζεται, και δίνει τη θέση του σε 

περισσότερο αξιόπιστους εταίρους, όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, και 

άλλους, μη κυβερνητικούς φορείς. Αντίθετα, η στρατηγική του branding 

επιζητά λιγότερη κυβερνητική εμπλοκή και ολιστική αντιμετώπιση. Διεθνή 

έρευνα που διεξήχθη το 2008, για λογαριασμό της εταιρείας δημοσκοπήσεων 

Edelman–Trustbarometer, η έρευνα διεξήχθη σε 18 χώρες σε 4 διαφορετικές 

ηπείρους, έδειξε ότι οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και ο επιχειρηματικός 

κόσμος απολάμβαναν περισσότερης εμπιστοσύνης από τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις και πολιτικές( ανεξαρτήτου χώρα προέλευσης).140 

Ένα, από τα  κύρια χαρακτηριστικά του nation branding είναι το 

γεγονός ότι απευθύνεται και συμπεριλαμβάνει τόσο το εσωτερικό κοινό, 

(απαραίτητο στοιχείο για να μεταδώσει ο πολίτης μια θετική εικόνα της χώρας 

του είναι να έχει ο ίδιος προσωπικές εμπειρίες  της καλής εικόνας της χώρας 

του) τόσο και το εξωτερικό κοινό, εφόσον σε αυτό απευθύνεται. Όπως ο 

Anhold σημειώνει, «…η στρατηγική του branding μπορεί να ενώσει ένα έθνος 

σε έναν κοινό σκοπό και να του προσφέρει εθνική υπερηφάνεια…».141 Στη 

συγκεκριμένη στρατηγική οι πολίτες μετατρέπονται σε «εν δυνάμει» 

εργαζόμενους που εργάζονται για να προωθήσουν την εικόνα της χώρας 

τους. Οι οποίοι, φυσικά, δεν ταυτίζονται με τους παραδοσιακά εργαζόμενους 

υπαλλήλους καθώς δεν χρειάζεται να λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.142 

 Η στρατηγική του branding απευθύνεται μαζικά, σε μεγάλο και 

ακατέργαστο κοινό το οποίο με τη σειρά του αποδέχεται την πληροφορία. Σε 

αντίθεση με την δημόσια διπλωματία, η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένο 

κοινό, όπως  τις πολιτικές ή πολιτιστικές ελίτ, στους διαμορφωτές κοινής 

γνώμης και στους ηγέτες. Συγκεκριμένα, η δημόσια διπλωματία απευθύνεται 

σε όλους τους δρώντες σε όσους έχουν σοβαρούς λόγους να ενδιαφέρονται 

για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική μιας χώρας.143 Η στρατηγική του 

nation branding απευθύνεται συνολικά στους  πολίτες μιας χώρας επομένως, 

είναι περισσότερο δημόσια, από ότι η δημόσια διπλωματία. 

Ο σχεδιασμός του nation branding διαθέτει μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, 

και αναγνωρισημότητα, βασίζεται κυρίως σε σύμβολα, όπως αυτά 

διαμορφώνονται μέσα από διαφημιστικές εκστρατείες στα διεθνή μέσα 

ενημέρωσης. Αντίθετα, η δημόσια διπλωματία είναι ένα εγχείρημα που απαιτεί 

λεπτότητα και διακριτικότητα, στηρίζεται κυρίως στους τρόπους και τη 
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συμπεριφορά, και στην ικανότητα των διπλωματών, και λιγότερο στα σύμβολα 

η τη φήμη μιας χώρας.  

Συμπερασματικά, ισχυριζόμαστε ότι τόσο  η δημόσια διπλωματία  όσο 

και η στρατηγική  του nation branding καλύπτουν παρόμοια πεδία, δηλαδή την 

προβολή της χώρας στο εξωτερικό και τη δημιουργία θετικής εικόνας. Σε 

καμία όμως περίπτωση, δεν πρέπει να εξισωθεί η δημόσια διπλωματία με το 

nation branding. Η στρατηγική του πολιτικού marketing μπορεί να θεωρηθεί 

ως μια μεταμοντέρνα αντίληψη της δημόσιας διπλωματίας, η οποία με τη 

σειρά της μπορεί να θεωρηθεί ως η φυσική εξέλιξη της προπαγάνδας. 144  
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IIΙ. 2 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

 

 

 

Δημόσια 

Διπλωματία 

Nation Branding 

Στόχος Προώθηση 

κρατικών- 

κυβερνητικών 

υποθέσεων  

Προώθηση (κυρίως) οικονομικών 

υποθέσεων   

 Περιεχόμενο  Πολιτικοποιημένο, 

οι στόχοι και οι 

προτεραιότητες 

είναι δυνατόν να 

αλλάξουν σε 

περίπτωση ου 

αλλάξει η 

κυβέρνηση 

Μη- πολιτικοποιημένο, γενικές 

συμφωνίες ανάμεσα στους κύριους 

δρώντες και τα πολιτικά κόμματα 

(υπάρχουν όμως και περιπτώσεις 

που πολιτικοποιείται)  

Διαμορφώνεται 

από την εθνική 

ταυτότητα.  

Διαμορφώνεται από την εικόνα 

Διαμορφώνεται 

από τις διεθνείς 

σχέσεις και την 

κουλτούρα  

Διαμορφώνεται από το marketing και 

τον καταναλωτισμό 

Απευθύνεται  

 

 

Δημόσιο και 

στους ενεργούς 

μετόχους 

Πολίτες  

Απευθύνεται σε 

ισχυρές 

γεωπολιτικά 

χώρες 

Μάζα και καταναλωτές που είναι 

συνήθως παθητικοί 

Καταναλωτές, που ενδιαφέρονται 

κυρίως για προϊόντα ,εικόνες, 

τόπους 

Εφαρμόζεται σε κάθε χώρα, είναι 

καθολικό    

 

Κατευθύνεται  

 

Εξωτερικό κοινό  Εξωτερικό και εσωτερικό κοινό. 

Χωρίς τη σύμπραξη του εσωτερικού 

κοινού είναι καταδικασμένο στην 

αποτυχία 
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Ρόλος της 

Κυβέρνησης  

 

Πρωταρχικός, 

αποτελεί τον 

αποστολέα του 

μηνύματος. Η 

κυβέρνηση έχει 

τον απόλυτο 

έλεγχο του 

μηνύματος 

Η κυβέρνηση παίζει κατά τρόπο 

σημαντικό ρόλο, αλλά πολύ σπάνια 

αποτελεί και  τον αποστολέα του 

μηνύματος, καθώς ελλοχεύει ο 

κίνδυνος της προπαγάνδας   

Δρώντες  Κυβερνητικοί και 

μη κυβερνητικοί 

παράγοντες, 

κυβέρνηση, 

κυβερνητικοί 

οργανισμοί, 

προξενεία, 

Υπουργείο 

Πολιτισμού, 

Υπουργείο 

εξωτερικών 

,Πολιτιστικά 

Ινστιτούτα, 

Διασπορά  

Υπουργείο Τουρισμού, ταξιδιωτικά 

πρακτορεία, προώθηση των 

επενδυτών και των εξαγωγών, 

Υπουργείο εμπορίου, εμπορικοί 

σύλλογοι, πολυεθνικοί οργανισμοί    

Στρατηγική  Δημιουργία και 

καλλιέργεια 

προσωπικών 

σχέσεων   

Δημιουργία εικόνας 

 Αποκεντρωμένη 

προσέγγιση, 

διαφορετικές 

στρατηγικές και 

δραστηριότητες 

για διαφορετικές 

χώρες 

προσαρμοσμένες 

στα τοπικά κοινά 

Κεντρική προσέγγιση, με κοινή 

στρατηγική κοινή για όλα τα κοινά 

 Εστιάζει στα 

αρνητικά και 

Εστιάζει αποκλειστικά στα θετικά 

στοιχεία και στα «εμπορεύσιμα» 
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θετικά στοιχεία τα 

οποία είναι 

δυνατόν να 

συνδέουν 

ανθρώπους και 

κουλτούρες   

στοιχεία της χώρας και των 

ανθρώπων της.(φιλόξενοι και φιλικοί 

οι κάτοικοι μιας χώρας)    

Τακτική  Εκθέσεις, διεθνείς 

ταινίες, φεστιβάλ, 

προγράμματα 

ανταλλαγής 

φοιτητών άρθρα 

σε ευρείας 

κυκλοφορίας 

εφημερίδες  

Σλόγκαν και μηνύματα, Προώθηση 

της εικόνας της χώρας σε διεθνή 

τηλεοπτικά δίκτυα, άρθρα στο διεθνή 

τύπο, διαδικτυακές πύλες,   

Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης  

Τα ΜΜΕ είναι 

λιγότερο 

σημαντικά, ο 

κύριος ρόλος 

τους περιορίζεται 

στην προώθηση 

και ανάλυση της 

πληροφορίας. Τα 

κοινωνικά μέσα 

εξελίσσονται σε 

σημαντικούς 

παράγοντες 

διαμόρφωσης 

πολιτικής. 

Βασίζεται κυρίως στα ΜΜΕ και στα 

διεθνή κανάλια. Τα media 

παραμένουν παθητικά, και συνήθως 

καταχωρούν πληρωμένες 

διαφημίσεις 

Προϋπολογισμός  Αποκλειστικός 

χρηματοδότης το 

κράτος    

Δημόσιες και ιδιωτικές χορηγίες  

Χρονική περίοδος  Διαρκής και 

συνεχόμενη  

 Κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με 

αντίστοιχη καμπάνια  

Εκτίμηση  Βραχυπρόθεσμη, 

μεσοπρόθεσμη, 

μακροπρόθεσμη   

Κυρίως μακροπρόθεσμη 
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Η επιλογή, είτε της Δημόσιας Διπλωματίας, είτε  της στρατηγικής του 

branding για την προώθηση της θετικής εικόνας μιας χώρας, εξαρτάται,  

κυρίως από τα κράτη και τις κυβερνήσεις τους, από τις οικονομικές τους 

δυνατότητες και από τις ικανότητες του ανθρώπινου παράγοντα που έχουν 

στη διάθεση τους.  

Και η δημόσια διπλωματία όπως και η στρατηγική του nation branding, 

γεννήθηκαν και αναπτύχτηκαν στη φιλοσοφία και στις παραδόσεις της Δυτικής 

κουλτούρας, η οποία ήταν κυρίως εθνοκεντρική. Χωρίς να περιορίζεται η 

εφαρμογή τους και σε χώρες που γεννήθηκαν και αναπτύχτηκαν κάτω από 

την επιρροή  μιας άλλης μορφής κουλτούρας.  

Η δημόσια διπλωματία  όπως και το nation branding είναι δυο πολύ 

δυναμικά πεδία, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν και να μεταμορφωθούν 

ανάλογα με τις ανάγκες του πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η 

σύμπραξη και η συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων και των επαγγελματιών 

και από τους δυο επιστημονικούς τομείς θα δώσει νέα ώθηση για 

περισσότερη έρευνα σε αυτά τα  τόσο ενδιαφέροντα επιστημονικά πεδία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια πρώτη προσπάθεια ανάδειξης των 

σημείων σύγκλισης του τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού και της θεωρίας 

του nation branding. Αναδείξαμε τη σημαντική σημασία της εικόνας του 

κράτους, και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τη φήμη και την εικόνα 

της χώρας τους δύο ισχυρά brand, της Ρωσίας και της Αμερικής προκειμένου 

να βελτιώσουν τη θέση τους στο διεθνές σύστημα. 

Προσδιορίσαμε την έννοια του πολιτικού προϊόντος, ως ένα άυλο, 

περίπλοκο και διαρκώς εξελισσόμενο αγαθό που παράγει το πολιτικό 

σύστημα μιας χώρας. Το προϊόν αυτό μπορεί να είναι, η φήμη ή εικόνα της 

χώρας, το προϊόν ενός πολιτικού κόμματος ή το κυβερνητικό έργο της χώρας, 

οποιαδήποτε πράξη που διαμορφώνει την εικόνα της χώρας.  

Ως μάρκα, (brand) προσδιορίσαμε τα επιμέρους στοιχεία του 

προϊόντος,( συγκεκριμένα το όνομα της χώρας,) ένα σταθερό σύμβολο (όπως 

τη σημαία του κράτους,) το ιστορικό του παρελθόν και τα συναισθήματα που 

προκαλεί η εικόνα και η φήμη της χώρας στον ενδεχόμενο παγκόσμιο 

επισκέπτη ή επενδυτή ή κάτοικο της ίδιας ή άλλης χώρας. Αναδείξαμε την 

ανταγωνιστική ταυτότητα του προϊόντος, και προσπαθήσαμε να 

«πουλήσουμε» τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα στους επενδυτές 

προκειμένου να καταστήσουμε τη χώρα ελκυστικό τόπο της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, να πουλήσουμε πακέτα διακοπών 

στους τουρίστες, να «πουλήσουμε» την κυβερνητική πολιτική στους 

ψηφοφόρους (internal branding) αλλά και στα διεθνή media και στα ξένα 

κοινά, να «πουλήσουμε» πολιτισμό αλλά και πολιτιστική κληρονομιά .Με άλλα 

λόγια να προωθήσουμε  το σύνολο της εικόνας του κράτους. 

Στη συνέχεια, αναδείξαμε τη ρεαλιστική θεώρηση, όπου το κράτος είναι 

ο σημαντικότερος παίκτης στο διεθνές σύστημα, συμπεριφέρεται ορθολογικά 

και δίνει βαρύτατη σημασία στην έννοια του συμφέροντος. Επιλέξαμε τη 

θεωρία του δομικού ρεαλισμού, γιατί προσθέτει στην ανάλυση των διεθνών 

σχέσεων τη δομή του διεθνούς συστήματος μέσα στο οποίο τα κράτη δρουν, 

καθώς και τη δράση του οικονομικού παράγοντα που επηρεάζει τις 

αποφάσεις των παικτών.  

 Η συγκεκριμένη θεωρία είναι στο σύνολό της κρατικοκεντρική, δεν διαχωρίζει 

τα επιμέρους στοιχεία του κράτους, δηλαδή την οικονομία, την κουλτούρα, 

τους πολίτες και την πολιτική του κράτους. Αλλά, αναδεικνύονται και 

διαπλέκονται, ως ενιαίο και αδιάσπαστο όλον διαμορφώνοντας την τελική 

εικόνα  της χώρας «..με δεδομένο ότι οι εικόνες δημιουργούν αντιλήψεις, και οι 

αντιλήψεις διαμορφώνουν αποφάσεις, τα κράτη δίνουν μεγάλη έμφαση στην 

δημιουργία και στην προβολή ελκυστικών εικόνων για τα ίδια. Ιδιαίτερα, στις 
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μέρες μας, όπου ανταγωνιστικές χώρες σχολαστικά σχεδιάζουν, και 

προσεκτικά εφαρμόζουν τις εθνικές επικοινωνιακές τους στρατηγικές..». 145 

Διαπιστώσαμε, ότι υπάρχουν σοβαροί παραλληλισμοί μεταξύ της 

ρεαλιστικής θεώρησης και της θεωρίας  του nation branding. Όπως, το αξίωμα 

του ορθολογισμού,146 βασικός στόχος του οποίου είναι, η μεγιστοποίηση των 

οφελών του κράτους,  με ορθολογικό τρόπο. Το συγκεκριμένο αξίωμα  

ανταποκρίνεται στη θεωρία του branding. Κύριος στόχος της οποίας δεν είναι 

άλλος παρά η μεγιστοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με σαφή  

και ορθολογικό τρόπο, αποδεκτό από τα λοιπά ανταγωνιστικά κράτη, με 

σκοπό τον πολλαπλασιασμό των ωφελημάτων του.   

Το κριτήριο της ορθολογικότητας  διακρίνεται στις αποφάσεις των 

κρατών, τόσο υπακούοντας στις αρχές του τροποποιημένου δομικού 

ρεαλισμού, όσο και στις αρχές του branding. Η ορθή κρίση στη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων  ανταποκρίνεται πρωτίστως στην ανάγκη για  

αυτοσυντήρηση,147 και εν συνεχεία στην μεγιστοποίηση της ισχύος τους. Η 

στρατηγική του branding ως μια εναλλακτική μορφή πολιτικού marketing, 

ερμηνεύει  τα σημάδια των καιρών και προσαρμόζεται σε αυτά με κύριο 

γνώμονα την ορθολογικότητα και το εθνικό συμφέρον. Ο προσδιορισμός των 

συμφερόντων του κράτους επηρεάζεται από τη δομή του διεθνούς 

συστήματος αλλά και από άλλους διεθνείς θεσμούς και εσωτερικούς 

παράγοντες (π.χ πολιτικές ανακατατάξεις, ιστορικές εμπειρίες, κοινή 

γνώμη).148  

Το εθνικό συμφέρον τροποποιείται κάτω από το βάρος των διεθνών 

συσχετισμών αλλά και του παράγοντα της διεθνούς κοινής γνώμης. Η διεθνής 

κοινή γνώμη αποτελεί έναν από τους τελικούς αποδέκτες του πολιτικού 

προϊόντος, βασική συνιστώσα του οποίου είναι η εικόνα της χώρας. Σε έναν 

παγκοσμιοποιημένο  κόσμο, η διεθνής κοινή γνώμη βρίσκεται ανάμεσα στο 

κράτος και στις αγορές,149 παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην θετική αποδοχή 

του κράτους ως ένα ελκυστικό και ασφαλή τόπο προορισμού, ως τόπο 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, και ως μια σταθερή αγορά των 

προϊόντων της. Συνεπώς, οι φορείς που έχουν αναλάβει τη διαχείριση της 

εικόνας του κράτους και η δημόσια διπλωματία, η οποία με τη σειρά της   

εκφράζει τα δημόσια συμφέροντα του κράτους πρέπει να συνεργάζονται 

στενά. Οι πολιτικές και οι θέσεις που εκφράζουν, να είναι αριστοτεχνικά 

μελετημένες υπακούοντας σε κανόνες υψηλής στρατηγικής, ώστε οι στόχοι 

και τα αποτελέσματα που επιδιώκουν να είναι αποδεκτά από τα διεθνή 
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κοινότητα. Η στρατηγική του branding αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που 

διαμορφώνει και προωθεί την εικόνα της χώρας. 

Από τα παραπάνω, αναδείξαμε τη διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει μια 

θεωρία διεθνών σχέσεων καθώς μπορεί να βρει ικανοποιητικές εφαρμογές και 

διεξόδους σε θεωρίες όπως αυτή του εμπορικού marketing. 

Τονίσαμε τη διεθνοποίηση των οικονομικών συναλλαγών, και το 

διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές γίγνεσθαι. Θεωρήσαμε το κράτος επιχείρηση 

και προσπαθήσαμε να «πουλήσουμε» την εικόνα του, και την καλή του φήμη, 

προκειμένου να ενισχύσουμε τον αγώνα του κράτους για επιβίωση. Τέλος, 

υιοθετήσαμε με την άποψη του Waltz, ότι κράτη και επιχειρήσεις είναι όμοιες 

μονάδες, μα σε καμία περίπτωση ταυτόσημες, 

Διαπιστώσαμε, ότι κράτος και επιχείρηση είναι ζωντανοί οργανισμοί οι 

οποίοι μεταβάλλονται και εξελίσσονται τόσο στο εσωτερικό τους όσον αφορά 

τις ιεραρχικά υφιστάμενες δομές, όσο και στο εξωτερικό τους περιβάλλον, 

αγορές, χρηματιστήριο διεθνές οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Ενώ, τα 

δομικά τους στοιχεία, πολίτες και υπάλληλοι αντίστοιχα εργάζονται για τον ίδιο  

σκοπό, την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος και την εξασφάλιση της 

επιβίωσης, τόσο στο κράτος όσο και στην επιχείρηση.  

Κοινός στόχος των ρεαλιστών και των θεωρητικών του πολιτικού 

μάρκετινγκ είναι η εκπλήρωση του εθνικού συμφέροντος, χρησιμοποιώντας 

ως μέσο την ισχύ της εικόνας του κράτους. Οι υποστηρικτές του nation 

branding αναλύουν τα μέσα αύξησης της ισχύος, στην αύξηση του τουρισμού 

που αποτελεί το κυριότερο εργαλείο προβολής της εικόνας της χώρας, στις 

εξαγωγές και στις επενδύσεις ώστε να τονωθεί η οικονομία της χώρας, στην 

εσωτερική και εξωτερική πολιτική, και τέλος στην κουλτούρα και πολιτιστική 

κληρονομιά ως μορφές ήπιας ισχύος .Ενώ οι ρεαλιστές με τη σειρά τους στην 

στρατιωτική, την οικονομική και πολιτική ισχύ. Η στρατηγική του Νaction 

Branding αποτελεί μια μορφή προστασίας του κράτους απέναντι στο άναρχο 

και ανταγωνιστικό σύστημα. Ενώ, σκοπός του είναι να καταστήσει το κράτος, 

πόλο διεθνούς οικονομικού ενδιαφέροντος αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την 

σχετική ισχύ του κράτους, και συγκεκριμένα την οικονομική του ισχύ. 

Ως παραδείγματα επιλέξαμε δύο ιστορικά και  ισχυρά brands, της 

Ρωσίας και της Αμερικής. Η επιλογή των συγκεκριμένων χωρών έγινε γιατί 

θελήσαμε να δείξουμε ότι η ανάγκη για διαχείριση της εικόνας μιας χώρας 

είναι ανεξάρτητη γεωπολιτικών συσχετισμών, φυσικού ή ορυκτού πλούτου, 

πληθυσμιακού μεγέθους ή διεθνής αναγνωρισημότητας και επιρροής. Αλλά, η 

ανάγκη για διεθνής δημόσιες σχέσεις προκύπτει από το γεγονός ότι, όλα τα 

κράτη έχουν καταφύγει σε κάποια άτυχη ή άσκοπη ενεργεία, κάποια στιγμή 

της ιστορικής τους διαδρομής. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, κρίνεται 

απαραίτητη η εφαρμογή κανόνων του marketing, ώστε να τοποθετήσουμε στη 

σκιά άκαιρες και λανθασμένες επιλογές, φωτίζοντας ταυτόχρονα τη φρέσκια 

και απαλλαγμένη από το δυσάρεστο παρελθόν εικόνα τους. Παράλληλα, 

δίνεται και η δυνατότητα και σε μικρά ή αδύναμα κράτη να εφαρμόσουν τους 
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κανόνες του branding και να αναδείξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα  

ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αρένα. Με γνώμονα, ότι η 

στρατηγική του branding λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής ισχύος», αποτελεί 

τη μοναδική διέξοδο ιδιαίτερα για νέα κράτη με πρόσφατο παρελθόν και 

πιθανόν, κατακερματισμένη εθνική ταυτότητα, χωρίς εκπροσώπηση σε 

διεθνείς οργανισμούς ή σε περιφερειακές συνεργασίες  ώστε να αποκτήσουν 

ειδικό βάρος και εθνική υπόσταση. 

Η ανάγκη της ρωσικής δημοκρατίας, κατά τα πρότυπα δυτικού τύπου, 

για μια νέα εικόνα απαλλαγμένης από τη σοβιετική της κληρονομιά ήταν 

πραγματικά μεγάλη. Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής της ομάδας των G 8 στην 

Αγία Πετρούπολη. Για το λόγο αυτό και προχώρησε στην πρόσληψη μια 

διεθνούς και διαφημιστικής εταιρείας της Ketchum, η οποία ανέλαβε να 

διαχειριστεί τη δημόσια εικόνα της Ρωσίας, όχι μόνο κατά την προετοιμασία 

της συνόδου κορυφής, αλλά, και κατά τη διάρκεια της διένεξης της χώρας με 

την Ουκρανία. Λίγα χρόνια αργότερα, η Ρωσία, βρίσκεται σε στρατιωτική 

αντιπαράθεση με την Γεωργία για τη βόρεια Οσσετία. Και οι δύο πλευρές 

κατηγορούσαν η μία την άλλη για την έναρξη των εχθροπραξιών. Αν και η 

Ρωσία επικράτησε στρατιωτικά, θα μπορούσαμε με ευκολία να ισχυριστούμε 

ότι η Γεωργία κέρδισε στον πόλεμο με τα media. Η Ρωσία για κατέφυγε ακόμη 

μια φορά εταιρεία Ketchum, η οποία ανέλαβε και πάλι να αποκαταστήσει τις 

σχέσεις τη Ρωσίας με τη διεθνή κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι, η Ρωσία 

αξιοποίησε τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και δημιούργησε ιστοσελίδες και 

τηλεοπτικά κανάλια, η εικόνα της Ρωσίας φαινόταν φθαρμένη. Και αυτό 

συνέβη, γιατί η δημόσια διπλωματία της χώρας δεν υπακούει σε ενιαία και 

συμπαγής στρατηγική .Διαπιστώθηκε, μια σοβαρή ανακολουθία μεταξύ των 

εξαγγελιών της Ρωσικής κυβέρνησης, και της εσωτερικής πολιτικής σκηνής. 

Το αποτέλεσμα ήταν, να φαίνεται ότι, η Ρωσική κυβέρνηση πάσχει από 

αξιοπιστία. και αδυνατεί να εκφράσει μία συμπαγή εξωτερική πολιτική. 

Η ρωσική επικοινωνιακή πολιτική είναι γεμάτη από αντιφάσεις και αυτό 

γιατί η επικοινωνιακή πολιτική των ρώσων αξιωματούχων υπήρξε 

ανακόλουθη. Τόσο κατά τη διάρκεια της κρίσης με την Ουκρανία για το φυσικό 

αέριο, όσο και το 2008 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σύρραξης με την 

Γεωργία  Οι Ρώσοι αξιωματούχοι αδυνατούσαν να εκφράσουν ένα καθαρό 

μήνυμα για να εξηγήσουν τις θέσεις τους στο παγκόσμιο κοινό και το Κρεμλίνο 

ταλαντεύονταν ανάμεσα σε μια επιθετική ρητορική και μια πιο συγκαταβατική 

συμπεριφορά. Αν και η Ρωσική κυβέρνηση αντιλήφθηκε   την ανάγκη 

διαμόρφωσης της εικόνας της η πολιτική που ακολούθησε υπήρξε αντιφατική. 

Για αυτόν ακριβώς το λόγο υπήρξε μεγάλη ανάγκη για μια αναμόρφωση της 

ρώσικης ρητορικής. όπως και της εικόνας και της φήμης της χώρας. H 

διαφημιστική εταιρεία kethcum ανέλαβε να βελτιώσει την εικόνα της χώρας. Η 

εταιρεία εφάρμοσε τους κανόνες της σύγχρονης διπλωματίας, «ανέβασε» 

συγκεκριμένες ιστοσελίδες, δημιούργησε κανάλια επικοινωνίας και 

προσπάθησε να αγγίξει τα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων, 
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προκειμένου να αναμορφωθεί η παγκόσμια εικόνα της χώρας. Για αυτόν 

ακριβώς το λόγο η ρωσική κυβέρνηση όφειλε να αντανακλά με πράξεις, αυτά 

που έχει ήδη εκφράσει με λέξεις τόσο στο εγχώριο, όσο και στο εξωτερικό 

παγκόσμιο κοινό. Η Ρωσική κυβέρνηση δυσκολεύεται να ξεπεράσει τη 

Σοβιετική της κληρονομιά. Μια διαφημιστική εταιρεία όσο αποτελεσματική και 

αν είναι, ή όσο επιτυχημένες επικοινωνιακές πολιτικές και αν διεξάγει δεν 

δύναται να αντικαταστήσει μια καλά σχεδιασμένη δημόσια διπλωματία.150  

Την περίοδο 2002 και 2003, η δημόσια εικόνα της Αμερικής βρισκόταν 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα σύμφωνα με το Pew Research Center’s Global 

Attitudes Reports. Ο Αντιαμερικανισμός ήταν ιδιαίτερα υψηλός στις 

Μουσουλμανικές χώρες. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων προσδιόρισε 

μια σειρά από αιτίες που ενίσχυαν την αντιδημοφιλία της Αμερικής, όχι μόνο 

στον μουσουλμανικό κόσμο. Αναλυτικά, η Επιτροπή κατέληξε ότι ο διαρκώς 

διευρυνόμενος αντιαμερικανισμός οφείλεται σε. δομικούς παράγοντες. Η 

Αμερική ήταν η μόνη υπερδύναμη και πολλές χώρες την αντιπαθούσαν για 

αυτή της τη θέση. Η Επιτροπή παραδέχτηκε ότι ο Αντιαμερικανισμός 

βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα σε χώρες όπου αντιμετώπιζαν μεγάλα 

οικονομικά προβλήματα. Επιπλέον, η κουλτούρα αποτελούσε έναν ακόμη 

παράγοντα που προκαλούσε τα αντιαμερικανικά αισθήματα. Αφενός, γιατί σε 

πολλές πολιτείες δεν είχε καταργηθεί η θανατική ποινή αφετέρου, από τη 

φιλελεύθερη εικόνα της Αμερικής, όπως προβάλλονταν από τον 

κινηματογράφο. Η προβεβλημένη εικόνα της Αμερικής μέσα από τα εμπορικά 

της προϊόντα, την τηλεόραση και τις διαφημίσεις πυροδοτούσε τα 

αντιαμερικανικά αισθήματα σε αυτές τις χώρες. 

Πολλοί ξένοι αναλυτές και διπλωμάτες, διαφωνούσαν με την 

Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, την οποία την αντιλαμβάνονταν ως 

αποσταθεροποιητικό παράγοντα, με υποκριτική συμπεριφορά. Συγκεκριμένες 

πολιτικές θέσεις της Αμερικής ενίσχυαν αυτήν την άποψη, όπως, η 

Αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ, ή  η χρηματοδότηση 

απολυταρχικών καθεστώτων προκειμένου να τοποθετούνται φιλικά προς τις 

Αμερικανικές θέσεις.  Η Αμερικανική ρητορική προκαλούσε αντιαμερικανικά 

αισθήματα, και θεωρούσαν τους Αμερικανούς υπερόπτες και προκλητικούς. Η 

απόρριψη, από τον πρόεδρο Bush, του πρωτοκόλλου του Kyoto που 

αφορούσε τη μείωση της εκπομπής αερίων από τις περισσότερο ρυπογόνες 

χώρες, ανάμεσα τους και η Αμερική. ενίσχυσε τα Αντιαμερικανικά αισθήματα. 

Από την άλλη πλευρά, ο μουσουλμανικός κόσμος αντέδρασε αρνητικά στον 

χαρακτηρισμό των χωρών τους ως «τόξο του διαβόλου» από τον πρόεδρο 

Bush.151  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο υπουργός Εξωτερικών της 

κυβέρνησης Bush, Colin Powell,152 προσέλαβε, μετά την πτώση των δίδυμων 

πύργων την Charlotte Beers, πρόεδρο του διαφημιστικού γραφείου «J. Walter 

Thompson» και επικεφαλή ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα γραφεία 

δημοσίων σχέσεων «Ogilvy and Mathers» να ηγηθεί της Αμερικανικής 

δημόσιας διπλωματίας.153 Ο Colin Powel, έδειχνε μεγάλο ενδιαφερόταν για τις 

αντιλήψεις και τις θέσεις που υποστηρίζουν οι πολίτες άλλων χωρών σχετικά 

με την Αμερική. Συμφωνούσε και ο ίδιος, με την άποψη ότι «τα προϊόντα, οι 

χώρες και οι μάρκες κατέχουν  ξεχωριστές ταυτότητες, ή τρόπους σύμφωνα με 

τους οποίους οι εταιρίες ή οι χώρες επιθυμούν να προσλαμβάνονται από τη 

διεθνή κοινότητα. Για όλα τα παραπάνω οι άνθρωποι αναπτύσσουν 

συγκεκριμένες ιδέες και. υιοθετούν προκαθορισμένα στερεότυπα»154 

Αναλαμβάνοντας η Beers να φέρει σε πέρας μια τόσο μεγάλη 

επιχείρηση διαπίστωσε ότι, η διαχείριση της εικόνας μιας χώρας απαιτεί άλλου 

είδους προσέγγιση, από την απλή διαχείριση και την προώθηση ενός 

εμπορικού προϊόντος. Ο επαναπροσδιορισμός της Αμερικανικής εικόνας ήταν 

μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς. Η Beers 

μεταπήδησε «μέσα σε μια νύχτα» από τον ιδιωτικό στην δημόσιο τομέα, 

ισχυροί τομείς και οι δυο, αλλά με διαφορετικές απαιτήσεις και όρους. Ενώ, 

τόσο η ίδια, όσο και οι πρακτικές της έπρεπε να εγκρίνονται από το State 

Department. Το οποίο με τη σειρά του, υποστήριζε διαφορετικές θέσεις 

σχετικά με την εφαρμογή και την προώθηση Αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής. Εξαιρετικό ενδιαφέρον, παρουσιάζει και το γεγονός, ότι η εφαρμογή 

την έννοιας του branding στο δημόσιο χώρο ήταν πρόταση του State 

Department και όχι της ίδιας της Beers. Η Beers με τη σειρά της, κλήθηκε να 

επικοινωνήσει το μήνυμα, ότι η τρομοκρατία δεν ήταν μόνο πρόβλημα των 

ΗΠΑ αλλά παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτούσε συνολική αντιμετώπιση. 

 Η Beers δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της στιγμής  

αφενός, γιατί η ίδια ήταν διαφημίστρια, ενώ οι καταστάσεις απαιτούσαν 

εξειδικευμένο επιστήμονα των Διεθνών Σχέσεων με γνώσεις πολιτικού 

marketing. Αφετέρου, το γεγονός ότι δεν γνώριζε σε βάθος τις κοινωνικές 

ευαισθησίες που υπάρχουν στην περιοχή, ούτε και τις θρησκευτικές 

ιδιαιτερότητες του ακροατηρίου που απεύθυνε την εκστρατεία της. 
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Δεν της δόθηκαν από το State Department πρωτοβουλίες και είχε 

στενά περιθώρια κινήσεων καθώς έπρεπε να περιοριστεί στη γραμμή ότι «μας 

μισούν γιατί δεν μας καταλαβαίνουν». 

Ο Αμερικανικός κινηματογράφος και τα Αμερικανικά media, ήταν 

αποτελεσματικά εργαλεία διάδοσης των Αμερικανικών αξιών και της 

Αμερικανικής κουλτούρας. Το πρόβλημα, όμως, δεν ήταν η ελλιπής 

πληροφόρηση των Αράβων και των Μουσουλμάνων σχετικά με την 

Αμερικάνικη κουλτούρα, αλλά το γεγονός ότι, αντιδρούσαν σε κάθε τι 

Αμερικάνικο. 

Η Αμερικανική εξωτερική πολιτική, όπως διαμορφώθηκε από την 

προεδρία Bush, δεν επιδίωξε να δώσει επαρκείς και πειστικές εξηγήσεις 

σχετικά με την Αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Με αποτέλεσμα,  να μην 

ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες του ακροατηρίου που τους ενδιέφερε . 

Ένα άλλος πολύ βασικός λόγος αποτυχίας της Beers, υπήρξε και το 

γεγονός ότι η εμπειρία και γνώσεις του Branding που διέθετε η ίδια «brand 

experience» δεν συμφωνούσαν με το περιεχόμενο του μηνύματος «brand 

message» που η ίδια ήθελε να επικοινωνήσει. Η Beers δια της εκστρατείας 

της, προσπαθούσε να αναδείξει  τα Αμερικανικά ιδεώδη της ελευθερίας, της 

ανεκτικότητας και της Δημοκρατίας. Την ίδια περίοδο, η Αμερική είχε 

στρατιωτικά καταλάβει μεγάλο μέρος της περιοχής, είχε προχωρήσει σε 

βομβαρδισμούς και είχε επανειλημμένα υποστηρίξει αντιδημοκρατικά 

καθεστώτα. Με άλλα λόγια η Αμερική «πουλούσε» δημοκρατία όταν 

ταυτόχρονα υποστήριζε αντιδημοκρατικά καθεστώτα. 

Η Beers εφάρμοσε σύγχρονες μεθόδους πολιτικού marketing σε ένα 

ανώριμο κοινό που ήταν ήδη αρνητικό στην Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική 

και θεωρούσε την εκστρατεία προσέγγισης της Beers, ως μια ακόμη 

προσπάθεια Αμερικανικής προπαγάνδας. Για τα συγκεκριμένα κοινά της 

Μέσης Ανατολής με τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, το μήνυμα θα ωφελούσε  

μόνο στην περίπτωση που θα  ήταν συχνό και επαναλαμβανόμενο, και όχι 

μια, πολύ καλή διαφημιστική εκστρατεία σε μία συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, όπως την ευαίσθητη περίοδο του Ραμαζανιού. 

Να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2002, δαπανήθηκαν 

πάνω από 1$ δισεκατομμύριο δολάρια στην διαφημιστική εκστρατεία της 

Beers. Το ίδιο διάστημα το Υπουργείο Αμύνης των ΗΠΑ δαπάνησε πάνω από 

347$ δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών, 

φοβούμενοι ένα νέο τρομοκρατικό χτύπημα, καθώς δεν πείστηκαν από μια 

πιθανή επιτυχία της εκστρατείας καλής θέλησης που διεξήγαγε η Beers στη 

Μέση Ανατολή. 

Στόχος της παρούσας εργασίας, ήταν να αποδείξει, ότι το πολιτικό 

marketing των κρατών δεν είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από μια 

χώρα σε μια περίοδο κρίσης. Αλλά, μια αποτελεσματική μέθοδος που σκοπό 

έχει, να οικοδομήσει μια σύγχρονη και αποτελεσματική εικόνα της χώρας. Η 

οικοδόμηση της εικόνας ενός κράτους απαιτεί βάθος χρόνου και κινητοποίηση 
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όλων των παραγωγικών μονάδων της χώρας υπό την καθοδήγηση ενός 

δημόσιου φορέα, τον συγχρονισμό και την εμπλοκή του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, και αυτό γιατί κάθε ένας από τους παραπάνω τομείς διαθέτει 

διαφορετικού είδους τεχνογνωσία απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 

στόχου. 

Κοινό σημείο των δυο μεγάλων και ισχυρών brands, και της Ρωσίας και 

της Αμερικής, η ανάθεση της διαμόρφωσης της εικόνας του κράτους σε 

μεγάλα διαφημιστικά γραφεία, η Ρωσία στην Ketchum, η Αμερική  στην Ogilvi 

& Mathers. Όμως, η οικοδόμηση της εικόνας του κράτους είναι μια πάρα πολύ 

σοβαρή εργασία για να ανατεθεί σε ιδιωτικά διαφημιστικά γραφεία, ακόμη και 

αν η επικεφαλής αυτών διορίζεται ως υψηλόβαθμη κρατική λειτουργός. 

Όφελος155, για τη χώρα είναι, ο χειρισμός και η διαμόρφωση της  θετικής της  

εικόνας, να είναι μέρος της εθνικής της πολιτικής, που απαιτεί μακροχρόνιο  

στρατηγικό σχεδιασμό όλων των εμπλεκομένων φορέων, ιδιωτικών και 

δημόσιων. Είναι σκόπιμο, την υλοποίηση αυτού του έργου να την αναλάβουν 

εξειδικευμένοι επιστήμονες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με ανοιχτό ορίζοντα 

δράσης και μακροπνοες πολιτικες με ταυτόχρονη ενημέρωση από 

επιτυχημένα παραδείγματα άλλων χωρών ώστε η οικοδόμηση της θετικής 

εικόνας της χώρας να είναι σύγχρονη, αλλά κυρίως αποτελεσματική. 
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 Μαρία Φωλά. «Nation Branding:The nation as a product»Διεθνές Συνέδριο: Εικόνες Κρατών σ΄ ένα 
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