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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική έχει σαν στόχο να αποσαφηνίσει τις έννοιες της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και των επιχειρηματικών κινδύνων στις Βαλκανικές Χώρες. Αρχικά, 

γίνεται μια απόπειρα διασαφήνισης της πρώτης έννοιας τόσο σ΄ ελληνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο, ενώ οι όροι ¨παγκοσμιοποίηση¨, ¨καινοτομία¨ και ¨δημιουργικότητα¨ 

δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για να οδηγηθεί η συζήτηση σε ασφαλή συμπεράσματα. 

Εν συνεχεία, ορίζεται η έννοια του κινδύνου στον τομέα των επιχειρήσεων και αναλύονται 

οι βασικές του κατηγορίες, ενώ παράλληλα προτείνονται και τρόποι άμεσης αντιμετώπισης 

τους. Βαδίζοντας προς την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου πονήματος, προσδιορίζονται τα 

χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται 

στην παρουσίαση του οικονομικού τους περιβάλλοντος, στην προώθηση των Βαλκανικών 

επενδύσεων και στα κίνητρα των άμεσων ξένων επενδύσεων. Το παρόν εγχείρημα φέρει 

την αποστολή εις πέρας με την επισκόπηση των οικονομικών και πολιτικών 

επιχειρηματικών κινδύνων στα Βαλκάνια. 

Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματική δραστηριότητα, κίνδυνος, παγκοσμιοποίηση, Βαλκάνια, 

επενδύσεις 

 

 

 

 

                                                                  Abstract 

The current master’s thesis aims to clarify the concepts of business activity and business 

risks in the Balkan countries. Initially my efforts focus on the clarification of the business 

activities meaning in the context of both Greek and International environment, while the 

terms "globalization", "innovation" and "creativity" create the appropriate framework 

conditions to foster the outcome of conclusive. The concept of risk in the business sector is 

then defined and its main categories are analysed, as well as ways to address them directly. 

Moving towards the completion of this specific essay, the characteristics of Greek 

businesses in the Balkans are identified with particular emphasis on the presentation of their 

economic environment, the promotion of Balkan investments and the incentives for direct 

foreign investment. This project is being carried out with an overview of economic and 

political business risks in the Balkans. 

Key words: business activity, risk, globalization, Balkans, investments 
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   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

     Καθώς η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αναδύθηκε από τον 

κομμουνισμό το 1990, οι πολιτικοί ιθύνοντες έσπευσαν να πείσουν τη διεθνή κοινότητα 

ότι προσφέρουν ασφάλεια επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα προωθούσαν τη φερεγγυότητα 

των επενδύσεων ως βασικό στοιχείο συνεργασίας. Οι συγκεκριμένες χώρες κέρδισαν 

πολιτικούς φίλους, ενώ επωφελήθηκαν οικονομικών οφελών και ετοιμάζονται να 

εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον αντίποδα, κάποιοι άλλοι αρχηγοί κρατών 

δημιούργησαν ένα άσχημο όνομα με την προώθηση έντονων εθνικιστικών 

συμπεριφορών (ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις της Αλβανίας, της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της Κροατίας ,της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), της Ρουμανίας και της Γιουγκοσλαβίας). Οι 

συγκεκριμένες χώρες μαζί με τις γειτονικές τους, βυθίστηκαν στις συγκρούσεις, στην 

πολιτική αστάθεια και στην οικονομική παρακμή (Barrett, 2002). 

Παρόλα αυτά, η νέα γενιά κυβερνήσεων που εκλέχθηκε στα Βαλκάνια, εκλέχθηκε  

από ψηφοφόρους οι οποίοι αποζητούσαν την ανάπτυξη του βιοτικού τους επιπέδου και 

τη συμμετοχή των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς επίτευξη αυτών των 

στόχων, οι Βαλκανικές Χώρες είχαν την ανάγκη σταθερότητας, η οποία με τη σειρά της 

θα τις εγγυόταν σταθερότητα στις σχέσεις τους με χώρες οι οποίες μέχρι πρόσφατα 

θεωρούνταν εχθροί τους. Ελάχιστοι ήταν οι πολιτικοί οι οποίοι επιθυμούσαν να 

διακινδυνεύσουν τη δημόσια αποδοκιμασία τους, από την αποκατάσταση των σχέσεων 

με τις γειτονικές χώρες (Barrett, 2002). 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της επιχειρηματικής 

παγκοσμιοποίησης στη διεθνή οικονομία καθώς παρατηρείται να πραγματοποιείται 

ένας μεγάλος όγκος εμπορικών συναλλαγών και διασυνοριακών επενδύσεων σε 

γείτονες χώρες. Η εξέλιξη στο χώρο της τεχνολογίας  σε συνδυασμό με τη 

συνακόλουθη εκμηδένιση των αποστάσεων, ενισχύουν ολοένα και περισσότερο τη 

διαδικασία της σύγκλισης των αναπτυσσόμενων οικονομιών με τις αντίστοιχες 

ανεπτυγμένες.  

Οι όροι «επιχειρηματικότητα» και «παγκοσμιοποίηση», έχουν εισχωρήσει στην 

παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα, περιγράφοντας τη λειτουργία μίας εταιρίας 

τόσο στο διεθνές όσο και στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο όρος της διεθνούς 

επιχειρηματικότητας, έχει συγκεντρώσει το σύσσωμο ενδιαφέρον της παγκόσμιας 

αγοράς τόσο από πλευράς διοικητικών στελεχών όσο και από πλευράς ερευνητών του 
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κλάδου. Οι έντονες αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον με την απελευθέρωση των αγορών, αποδεικνύουν εμπράκτως ότι η 

επιχειρηματικότητα έχει αναδειχθεί σε ένα παράγοντα ανάπτυξης υψίστης σημασίας. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο να αποσαφηνίσει τις έννοιες της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επιχειρηματικών κινδύνων στις Βαλκανικές 

Χώρες. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά σε μία συνοπτική εισαγωγή επί του θέματος που θα 

εξεταστεί ενώ εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση της έννοιας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θα συζητήσουμε εκτενώς την έννοια αυτή ενώ δε θα 

περιορίσουμε την ανάλυσή μας στην Ελλάδα, καθώς θα επεκταθούμε στη 

νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Βαλκανίων. Επίσης, θα 

ασχοληθούμε με τις έννοιες τις διεθνούς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και θα 

παρουσιάσουμε το θέμα της μετεγκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας στα 

Βαλκάνια. 

Επιπλέον, στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε μία εκτενή αναφορά γύρω από 

το θέμα των επιχειρηματικών κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητήσουμε την έννοια 

του κινδύνου αυτή καθ’ αυτή ενώ παράλληλα θα παραθέσουμε και κάποιες βασικές 

κατηγορίες κινδύνων. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του δευτέρου κεφαλαίου θα 

αναφερθούμε στις μεθόδους αντιμετώπισης των επιχειρηματικών κινδύνων, όπως 

επίσης και στη διαχείρισή τους. Συνεχίζοντας τη μελέτη μας, προχωράμε στο τρίτο 

κεφάλαιο όπου θα προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων 

στα Βαλκάνια. Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε το οικονομικό περιβάλλον των 

Βαλκανικών Χωρών και θα συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η 

προώθηση των επενδύσεων σε εκείνη την περιοχή. Δεν πρέπει να παραλείψουμε την 

αναφορά στα κίνητρα υλοποίησης των  Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στα 

Βαλκάνια ενώ θα παρουσιάσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις της εν λόγω περιοχής. 

Συνοψίζοντας το τρίτο κεφάλαιο θα συζητήσουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Βαλκανικές Χώρες. 

Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου πονήματος, θα συζητήσουμε 

την πιθανότητα ύπαρξης επιχειρηματικών κινδύνων στα Βαλκάνια, γεγονός που θα 

λάβει χώρα στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο τέλος της εργασίας μας θα συνοψίσουμε τα 

ευρήματά μας συγγράφοντας τα τελικά συμπεράσματα  στα οποία καταλήξαμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

1.1 Εισαγωγή 

     Οι συνεχείς εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την 

τεχνολογική πρόοδο αλλά και τις αλλαγές, τόσο στο οικονομικό όσο και στο 

κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, ευνόησαν σημαντικά την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, 

η οποία μάλιστα έλαβε διεθνείς διαστάσεις. Η ύπαρξη της επιχειρηματικότητας 

αποτελεί μία σύγχρονη αναγκαιότητα για το σύνολο των επιχειρήσεων, ώστε αυτές να 

κατορθώσουν να επιβιώσουν και να εξελιχθούν. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

πραγματοποιηθεί μία προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας αυτής, ενώ παράλληλα θα 

μελετηθεί η ύπαρξή της τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εν 

συνεχεία θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της διεθνούς επιχειρηματικότητας και στη 

μελέτη των μεθόδων της ανάπτυξης αυτής. 

1.2 Η έννοια της επιχειρηματικότητας 

  Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μία πολύπλευρη έννοια, με ιδιαίτερη ερμηνεία σχετικά 

με τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Διαφορετικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η έννοια 

αυτή αναφέρεται σε μία νοοτροπία. Η παρουσία της στους κόλπους και στις 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων θεωρείται αναγκαία, ώστε εκείνες να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν και να σημειώσουν επιτυχίες στο έντονα μεταβαλλόμενο και 

ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Αναλυτικότερα, η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα ενός συνόλου 

ατόμων ή ενός μεμονωμένου ατόμου όχι μόνο στο να αντιλαμβάνεται και να 

αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που ανακύπτουν, αλλά και στο να τις εκμεταλλεύεται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο στην προσπάθεια επίτευξης οικονομικού οφέλους. Στην ουσία, 

με την έννοια αυτή, γίνεται αναφορά στα άτομα, στις επιλογές και στις ενέργειες στις 

οποίες προβαίνουν κατά τη διαδικασία έναρξης και λειτουργίας μίας επιχείρησης 

(Παπαγεωργίου, 1990). 
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Στην προσπάθεια απόδοσης ενός συγκεκριμένου ορισμού, η έννοια αυτή μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μία τέχνη ή επιστήμη ανάληψης κινδύνου για την επίτευξη κέρδους. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να επισημανθεί ότι αναφέρεται στην ανάληψη νέων και 

μοναδικών επιχειρηματικών συνδυασμών προς την επίτευξη υψηλότερου κέρδους 

(Schumpeter, 1934). Ακόμα, νοείται ως η ικανότητα ενός επιχειρηματία να προβλέψει 

το καλύτερο μέλλον για έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση συμπεριλαμβάνοντας 

σημαντικές επιτυχίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο ενεργητικό τους (Knight, 1921).   

Η επιχειρηματικότητα, όπως προαναφέρθηκε, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη 

βιωσιμότητα και την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να 

εκλείπει από τους κόλπους των σύγχρονων επιχειρήσεων. Παράλληλα, είναι σημαντικό 

να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά ορισμένων σημαντικών επιδράσεων της 

επιχειρηματικότητας, ώστε να κατανοηθεί καλυτέρα η έννοια και ο ρόλος της. Τα 

βασικότερα από αυτά αναφέρονται ως εξής (Farooq et al., 2001): 

 ένα άτομο-επιχειρηματίας στρέφει την προσοχή του και τις προσπάθειές του 

στην επίτευξη μίας διαδικασίας, οι ενέργειες της όποιας επηρεάζουν την 

οικονομική ανάπτυξη και το επιχειρηματικό περιβάλλον συνολικά. 

 καθορίζει τις επιχειρηματικές λειτουργίες, οι οποίες διαδραματίζουν το ρόλο του 

υπεύθυνου παράγοντα που στοχεύει στην οικονομική βελτίωση της κοινωνίας 

εξαιτίας του καινοτόμου χαρακτηριστικού που διαθέτουν. 

 πραγματοποιείται μία διάκριση μεταξύ των ρόλων του διαχειριστή, του 

επιχειρηματία και των επενδυτών . 

Η έννοια της επιχειρηματικότητας μπορεί, επίσης, να χαρακτηριστεί και ως ένα  

μέσο, διαμέσου του οποίου ο επιχειρηματίας κατέχει την ικανότητα να μετατρέπει 

πολύτιμες και τεχνολογικές πληροφορίες σε προϊόντα και υπηρεσίες (Kirzner, 1997). 

Διαφορετικά, η επιχειρηματικότητα μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα και η προθυμία 

του επιχειρηματία, εντός και εκτός των ορίων των υφιστάμενων οργανώσεων, για τον 

εντοπισμό και την ανάπτυξη νέων οικονομικών ευκαιριών όπως είναι η δημιουργία 

καινοτόμων προϊόντων, η σχεδίαση νέων μεθόδων παραγωγής, η ανάπτυξη νέων 

συνδυασμών προϊόντων-αγοράς και η εισαγωγή καινοτόμων ιδεών στην αγορά. 

Εξίσου σημαντική στην αποσαφήνιση της έννοιας της επιχειρηματικότητας είναι η 

αναφορά στο γεγονός ότι αυτή διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη δημιουργία κινήτρου. 

Χαρακτηριστικό της επιχειρηματικότητας, αποτελεί η ικανότητά της να δημιουργεί 

κίνητρα τα οποία συνδέονται άμεσα με την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
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και ρίσκων. Στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, η σημαντικότερη πτυχή του κινήτρου 

αναφέρεται στη δυνατότητα που έχει να αποτελεί εφαλτήριο για τη σύλληψη μίας 

καινοτόμας ιδέας, η οποία θα λάβει τη μορφή ενός νέου εγχειρήματος με δημιουργικές 

ιδέες. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν εύλογο να ειπωθεί ότι η έννοια της 

επιχειρηματικότητας θωρείται ένας ιδιαίτερος τρόπος σκέψης, ο όποιος κρίνεται 

αναγκαίος για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας, η 

οποία, ταυτόχρονα, περιλαμβάνει το συνδυασμό ρίσκου, δημιουργικότητας και 

καινοτομίας. 

  Αδιαμφισβήτητα, η επιχειρηματικότητα αποτελεί μία έννοια η οποία πρέπει να 

εμπεριέχεται σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για τοπικές είτε 

για παγκοσμίων διαστάσεων,  είτε για δημόσιες είτε για ιδιωτικές. Επιπρόσθετα, μπορεί 

να οριστεί και ως μία διαδικασία η οποία προσδίδει  ιδιαίτερη αξία στην επιχείρηση. Ο 

κυριότερος σκοπός της επιχειρηματικότητας είναι η ορθή εκμετάλλευση των 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ευκαιριών, οι οποίες απορρέουν από ένα 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπως είναι αυτό που έχει διαμορφωθεί σήμερα 

(Fillis & Rentschler, 2010). 

Στην προσπάθεια ερμηνείας της έννοιας της επιχειρηματικότητας δεν πρέπει να 

παραληφθεί ότι στους κόλπους της έννοιας αυτής εμπεριέχονται ορισμένες βασικές 

διαστάσεις, οι οποίες αφορούν στη δημιουργικότητα, στην καινοτομία, στην ανάληψη 

ρίσκου και στη διορατικότητα. Η δημιουργικότητα σχετίζεται με τη σύλληψη ιδεών ή 

τη δημιουργία προϊόντων, τα οποία κρίνονται ιδιαιτέρως ωφέλιμα για μία επιχείρηση 

(Amabile, 1998). Ανάγοντας τη δημιουργικότητα σε όρους επιχειρηματικότητας, θα 

μπορούσε να αναφερθεί ότι αποτελεί το συνδετικό κρίκο, ο oποίος συνδέει την 

καινοτομία με την κερδοφορία τόσο σε οικονομικούς όσο και σε κοινωνικούς όρους. 

Επιπρόσθετα, η δημιουργικότητα επιτρέπει σε μία επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τις 

ευκαιρίες που ανακύπτουν από το επιχειρηματικό περιβάλλον προς όφελός της (Shalley 

et al., 2004) 

 Από την άλλη, η έννοια της καινοτομίας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένας 

επιχειρηματίας προβαίνει στην αναζήτηση νέων ευκαιριών ή στο συνδυασμό των ήδη 

υπαρχουσών ιδεών, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός νέου προϊόντος ή διαδικασίας 

παραγωγής που στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερου κέρδους. Στον επιχειρηματικό 

κόσμο μπορεί να λάβει διάφορες διαστάσεις με τη σημαντικότερη να είναι εκείνη η 

οποία ορίζει ότι η καινοτομία αναφέρεται σε μία διαδρομή που ξεκινά από τη σύλληψη 

μίας ιδέας και καταλήγει στην εφαρμογή της (Van de Ven et al., 1999). Επίσης, θα 
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μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία διαδικασία της οποίας η αρχή τοποθετείται σε μία 

εφεύρεση και μετά την ωρίμανση της και την ανάπτυξή της, καταλήγει στην εισαγωγή 

ενός νέου προϊόντος ή μίας υπηρεσίας στην αγορά (Audretsch, 2003). 

Τέλος, στην έννοια της επιχειρηματικότητας εμπεριέχεται και η έννοια της 

ανάληψης ρίσκου καθώς κάθε νέο επιχειρηματικό εγχείρημα περιλαμβάνει ένα επίπεδο 

κινδύνου. Επιπλέον, η διορατικότητα είναι ένα ακόμα στοιχείο που κάνει έντονη την 

παρουσία του σε αυτή. Μία επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτεί την 

ικανότητα πρόβλεψης των μελλοντικών γεγονότων που είναι δυνατό να επηρεάσουν 

την πορεία της, όπως είναι οι μελλοντικές τάσεις, οι απαιτήσεις της αγοράς και οι 

πιθανές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Ολοκληρώνοντας, θα επισημανθεί για ακόμα μία φορά ότι η επιχειρηματικότητα 

αποτελεί μία πολύπλοκη έννοια, με πολλαπλές πτυχές και ότι η ύπαρξή της κατέχει 

ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα του συνόλου των επιχειρήσεων. 

1.3 Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα  

     Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που λαμβάνει 

διαφορετικού βαθμού διαστάσεις σε κάθε οικονομία. Η επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από το τοπικό όσο και από το 

διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι συνθήκες και γενικότερα το σύνολο των 

αντιλήψεων που επικρατεί στο περιβάλλον, είναι δυνατό να καθορίσουν τον τρόπο που 

θα δράσει ο εκάστοτε επιχειρηματίας. Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί η περίπτωση 

της Ελλάδας, βάσει ορισμένων δεικτών που αποδεικνύουν το βαθμό 

επιχειρηματικότητας για κάθε οικονομία. 

Ξεκινώντας την ανασκόπηση σχετικά με το βαθμό επιχειρηματικότητας που 

επικρατεί σε μία οικονομία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίληψη του 

πληθυσμού σχετικά με αυτή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 

Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship Monitor: 

GEM), περισσότερο από το ήμισυ των ενηλίκων (61%) στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η 

επιχειρηματικότητα είναι μία καλή επιλογή σταδιοδρομίας. Το υψηλό αυτό ποσοστό 

πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η έννοια της 

επιχειρηματικότητας μπορεί να είναι καλά ριζωμένη στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, σε 

σχέση με άλλες επιδιώξεις σταδιοδρομίας, η επιχειρηματικότητα μπορεί να 

αντιπροσωπεύει μία ελκυστικότερη επιλογή (GEM, 2016). 

Αν και η στάση της κοινωνίας μπορεί να δείξει ως ένα βαθμό πώς η 

επιχειρηματικότητα γίνεται αντιληπτή σε μία κοινωνία, οι προσωπικές αντιλήψεις για 
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αυτήν μπορεί να επηρεαστούν, λιγότερο ή περισσότερο, αν κάποιος προβεί στη 

διαδικασία εξέτασης της έναρξης μίας επιχείρησης. Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο 

Επιχειρηματικότητας σε έρευνά του, προσπάθησε να αξιολογήσει μεμονωμένα τις 

προσωπικές αντιλήψεις σχετικά με το εάν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες 

γύρω τους, αν αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες αυτές και αισθάνονται το φόβο της 

αποτυχίας, αν πιστεύουν ότι είναι σε θέση να προχωρήσουν σε έναρξη μίας επιχείρησης 

και εάν προτίθενται να το πράξουν εντός των επόμενων 3 ετών (GEM, 2016). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο δείκτης που αναφέρεται στις αντιλήψεις 

ευκαιρίας που κατέχει ο πληθυσμός, παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στις 

ευρωπαϊκές οικονομίες, με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία να παρουσιάζουν χαμηλά 

επίπεδα, καθώς ο εν λόγω δείκτης κυμαίνεται στο 14%. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε 

πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις του δείκτη από 

έτος σε έτος. Μεταξύ των οικονομιών αυτών είναι η Κροατία, η Ρουμανία, η Σλοβακία 

και η Σλοβενία (GEM, 2016). 

Η πρόθεση έναρξης μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποτελεί ακόμα έναν  

δείκτη που αντιπροσωπεύει το επίπεδο επιχειρηματικότητας μίας οικονομίας και τη 

μελλοντική εξέλιξη αυτού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας 

έρευνας, χαμηλή πρόθεση για την έναρξη μίας επιχείρησης εκτιμηθήκαν σε πολλές 

ευρωπαϊκές οικονομίες όπως στη Νορβηγία, στην Ισπανία και στη Βουλγαρία, όπου το 

5% ή λιγότερο του πληθυσμού αντιπροσώπευε αυτές τις προθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, κυριαρχούν χαμηλές προθέσεις και χαμηλές 

αντιλήψεις των εκάστοτε ευκαιρίων. Στις χώρες αυτές, λίγοι άνθρωποι θεωρούν ότι 

υπάρχουν καλές ευκαιρίες για την έναρξη των επιχειρήσεων, και αυτό έχει ως συνέπεια 

την απροθυμία τους να προβούν σε μία τέτοια κίνηση (GEM, 2016). 

Ο δείκτης της Συνολικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Total Business Index) 

αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη για τα επίπεδα της επιχειρηματικότητας σε 

κάθε οικονομία. Η Ευρώπη, βάσει των τελευταίων ερευνών, κατέχει  το χαμηλότερο 

μέσο ποσοστό του δείκτη αυτού ανά χώρα. Ειδικότερα, η Βουλγαρία παρουσιάζει ένα 

από τα χαμηλότερα ποσοστά στο σύνολο του δείγματος, με λιγότερο από το 5% του 

ενήλικου  πληθυσμού που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία να προτίθεται να ξεκινήσει 

ή να λειτουργήσει μία νέα επιχείρηση (GEM, 2016). Το γεγονός αυτό πιθανότατα 

διαμορφώθηκε έτσι τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, η οποία 

δημιούργησε ένα κλίμα επιχειρηματικής αβεβαιότητας. 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, η επιρροή της πρόσφατης οικονομικής κρίσης ώθησε στη 

μείωση της επιχειρηματικότητας σε βαθμό που ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε οικονομία. Στην προσπάθεια σκιαγράφησης του ελληνικού προφίλ 

επιχειρηματικότητας που επικρατεί αυτή τη στιγμή, είναι δυνατό να αναφερθεί ότι 

υπήρξε  άκρως σημαντική μείωση της συγκεκριμένης έννοιας. Αναλυτικότερα, ο 

δείκτης που αναφέρεται στα πρώιμα στάδια επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 

Ελλάδα, παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα μετά την πρόσφατη κρίση. Η τιμή του 

μειώθηκε το 2012 και ξανά το 2013, ως αποτέλεσμα της βαθιάς και παρατεταμένης 

οικονομικής ύφεσης που έπληξε την ελληνική οικονομία (GEM, 2016). 

Ο φόβος της αποτυχίας στο να ξεκινήσει κάποιος μία καινοτόμα επιχείρηση, είναι ο 

πιο συνήθης στις περισσότερο αναπτυγμένες οικονομίες. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος 

αριθμός ατόμων εντοπίζουν και αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ακόμα επιχειρηματικές 

ευκαιρίες στην Ελλάδα. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού 

πιστεύει ότι κατέχει τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να 

ξεκινήσουν τη λειτουργία μίας επιχείρησης. Επιπρόσθετα, ο μέσος Έλληνας 

επιχειρηματίας είναι πιο πιθανό να είναι γένους αρσενικού, 25-44 ετών, μορφωμένος, 

με τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να δραστηριοποιείται στον τομέα των 

υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (GEM, 2016). 

Τα κύρια εμπόδια για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα προέρχονται από τη 

γραφειοκρατία που απαιτείται για την έναρξη και τη λειτουργία μίας νέας επιχείρησης, 

την έλλειψη εξωτερικών χρηματοδοτικών πηγών για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 

το ασταθές φορολογικό σύστημα και την αδύνατη διασύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και 

πανεπιστημίων. Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν σημειωθεί σημαντικά 

βήματα προς τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, καθώς η πλειονότητα των 

προγραμμάτων και των πολιτικών με στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, έχει εφαρμοστεί σε κρατικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα 

προγράμματα αυτά στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να τις παρακινήσουν να καινοτομήσουν και να 

εξάγουν τα προϊόντα τους (GEM, 2016). 

Ολοκληρώνοντας, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η κρίση φάνηκε να δημιουργεί 

επιχειρηματικές ευκαιρίες, σηματοδοτώντας, έτσι, ότι η επιβίωση και η βιωσιμότητα 

των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε δύσκολες περιόδους, εξαρτάται κυρίως από την 

ικανότητά τους να εντοπίζουν τις ευκαιρίες, να εξάγουν, να καινοτομούν και να 

αναπτύσσονται. Ως εκ τούτου, μία σημαντική πρόκληση για τους φορείς χάραξης 
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πολιτικής στην Ελλάδα είναι να δημιουργήσουν τις συνθήκες που υποστηρίζουν και να 

ενισχύουν  συνεχώς τη δημιουργία υψηλής ποιότητας στις νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

1.4 Η διεθνής ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

     Η επιχειρηματικότητα μπορεί να μετρηθεί με διάφορους δείκτες, όπως τα ποσοστά 

εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την αύξηση της επιχειρηματικής 

ιδιοκτησίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις 

εθνικές οικονομίες. Παράλληλα, θεωρείται ότι είναι ένας σημαντικός μηχανισμός για 

την εθνική οικονομική ανάπτυξη μέσω της συμβολής της στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την εισαγωγή καινοτομίας (Acs & Audretsch, 2003). Ωστόσο, υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά το βαθμό στον οποίο η 

επιχειρηματικότητα μεγεθύνεται ή είναι προσανατολισμένη στην καινοτομία (Autio, 

2007).  

Για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας της επιχειρηματικότητας για τις εθνικές 

οικονομίες, είναι σημαντικό να εξεταστεί η διασυνοριακή επιχειρηματικότητα ή η 

συμμετοχή των νέων επιχειρήσεων στη διεθνή οικονομία. Οι διασυνοριακές 

δραστηριότητες, όπως είναι οι εξαγωγές, αποτελούν ένα σημαντικό μέσο με το οποίο οι 

επιχειρήσεις είναι σε θέση να δημιουργήσουν αξία, να αναπτυχθούν και να έχουν 

πρόσβαση σε νέες γνώσεις και τεχνολογίες στο εξωτερικό (Yeoh, 2004.). 

Η διασυνοριακή επιχειρηματικότητα είναι αρκετά διαδεδομένη τις τελευταίες 

δεκαετίες. Παραδοσιακά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις (ΠΕΕ) ήταν κυρίως υπεύθυνες 

για τις ροές του διεθνούς εμπορίου και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), οι 

οποίες ήταν οι πρώτες κινητήριες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, η αύξηση 

του διεθνούς εμπορίου κατά την τελευταία 20ετία καθώς επίσης και των επενδυτικών 

ροών, προέρχεται κυρίως από επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για να 

εστιάζουν κυρίως στις εγχώριες αγορές και όχι από επιχειρήσεις οι οποίες ήδη 

δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα (Oviatt & McDougall, 2005). 

Ένα χαρακτηριστικό της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας είναι ότι ένας 

αυξανόμενος αριθμός των επιχειρήσεων που εκτελούν διεθνείς δραστηριότητες 

απαρτίζεται όχι μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και από μικρές και νέες (Oviatt 

& McDougall, 1994). Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιχειρήσεις, ακόμη και οι 

μικρές και νέες επιχειρήσεις, διεθνοποιούνται με ταχύτατο ρυθμό (Oviatt & McDougall, 

1999). Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων περιλαμβάνει κάποια βασικά στάδια, 

ξεκινώντας με δραστηριότητες που αφορούν τα χαμηλά επίπεδα του κινδύνου και τα 
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χαμηλά επίπεδα δέσμευσης πόρων, όπως είναι η έμμεση εξαγωγή δηλαδή η εξαγωγή με 

τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή (Johanson & Vahlne, 1990). 

Η επέκταση και η επιτάχυνση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας 

διευκολύνθηκε σημαντικά από τις αλλαγές που έλαβαν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες 

και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των συναλλαγών για την 

ανάληψη διεθνών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, λειτουργούν σε μία οικονομία 

η οποία γίνεται ολοένα και πιο παγκόσμια. Η παγκόσμια μείωση των εμπορικών και 

των επενδυτικών φραγμών μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και η 

δημιουργία περιφερειακών συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας, όπως της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν βοηθήσει σημαντικά τις επιχειρήσεις να παρουσιάσουν 

διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, οι τεχνολογικές εξελίξεις, 

συμπεριλαμβανομένης της ευρείας χρήσης του Διαδικτύου και της μείωσης του 

κόστους μεταφορών, έχουν οδηγήσει σε αυξημένη ροή πληροφοριών μεταξύ των 

επιχειρήσεων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τη διεθνοποίησή τους. 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, γίνεται αντιληπτό ότι η επιχειρηματικότητα 

έλαβε διεθνείς διαστάσεις ευνοημένη από τις πολιτικές, κοινωνικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις που σημειωθήκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Στην προσπάθεια ορισμού της 

διεθνούς επιχειρηματικότητας θα γίνει αναφορά στον ορισμό που δόθηκε από τους 

Oviatt & McDougall (2005) οι οποίοι ορίζουν ως διεθνή επιχειρηματικότητα «την 

ανακάλυψη, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των ευκαιριών, πέραν από τα εθνικά 

σύνορα, για τη δημιουργία μελλοντικών αγαθών και υπηρεσιών». 

Η διεθνής επιχειρηματικότητα, αναφέρεται σε δραστηριότητες οι οποίες εκτελούνται 

από το σύνολο των ιεραρχικών επιπέδων μίας επιχείρησης. Επιπρόσθετα, είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την οργανωτική κουλτούρα που διαθέτει μία επιχείρηση και στοχεύει 

στην επίτευξη μακροπρόθεσμης, υψηλής αξίας εκμετάλλευσης ευκαιριών. Τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά της διεθνούς επιχειρηματικότητας που προκύπτουν από 

τον ορισμό της, διατυπώνονται παρακάτω ως εξής (Oviatt & McDougall, 1999):  

 αναφέρεται στις δραστηριότητες του συνόλου της επιχείρησης. 

 συνδέεται στενά με την οργανωτική κουλτούρα της επιχείρησης.     

 συμβάλει στη διαμόρφωση υψηλής αξίας για την επιχείρηση.    

  σχετίζεται με την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που 

ανακύπτουν από τις διεθνείς αγορές. 
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Συνοψίζοντας, η διεθνής επιχειρηματικότητα επιτεύχθηκε μέσω της τάσης των 

επιχειρήσεων να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ξένες αγορές. Το σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη διεθνοποίηση όχι μόνο 

των μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και των μεσαίων και των μικρών. Το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε έναυσμα για το σύνολο των επιχειρήσεων προς την ανάπτυξη διεθνούς 

δραστηριότητας και, με αυτόν τον τρόπο, η σύγχρονη επιχειρηματικότητα έλαβε 

διασυνοριακές διαστάσεις. 

 

1.5 Μορφές ανάπτυξης διεθνούς επιχειρηματικότητας 

    Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

διαφόρων τύπων και μεγέθους, αναπτύσσουν διεθνείς δραστηριότητες εξελίσσοντας με 

αυτόν τον τρόπο τη διεθνή επιχειρηματικότητα. Όσον αφορά το ζήτημα των μορφών 

διεθνοποίησης, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους 

σε ξένες αγορές, η εμπειρική έρευνα έχει αποδείξει ότι καθώς μεγαλώνει η γνώση και η 

εμπειρία της επιχείρησης σε θέματα που αφορούν τις διεθνείς αγορές, αποκτά και άλλη 

μορφή ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιούνται σε αυτές. Ένας από τους 

συνηθέστερους τρόπους διείσδυσης σε ξένες αγορές, είναι να ξεκινά μια επιχείρηση τις 

δραστηριότητες της με εξαγωγές και, καθώς αυξάνει τη γνώση και την εμπειρία της, να 

προβαίνει στη δημιουργία υποκαταστήματος ώστε να καταλήξει να μεταφέρει την 

παραγωγή της σε άλλη χώρα (Styles & Amber, 1997). 

Η μορφή διεθνοποίησης που θα ακολουθήσει μία επιχείρηση προσδιορίζεται από τις 

συνθήκες που επικρατούν στη χώρα που στοχεύει και από το προϊόν ή την υπηρεσία 

που ενδιαφέρεται να εξάγει ή να παραχθεί σε αυτήν. Επομένως, παράγοντες όπως το 

κόστος μεταφοράς ή οι δασμοί ως εμπόδιο εισόδου που επιβάλλονται από τη χώρα-

στόχο, μπορεί να λειτουργήσουν σαν απαγορευτικοί για την πραγματοποίηση 

εξαγωγών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να οδηγήσουν τον επιχειρηματία σε άλλες 

μορφές διεθνοποίησης που θα τον απαλλάξουν από τα υψηλά κόστη. 

Οι μορφές που μπορούν να πάρουν οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις 

διεθνείς αγορές, μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες (Πανηγυράκης, 

1995): 

 στις αρχικές εξαγωγικού τύπου μορφές 

 στις προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου μορφές. 
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Οι αρχικές εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης περιλαμβάνουν μία σειρά από 

τρόπους με βάση τους οποίους μπορεί να ξεκινήσει μία επιχείρηση τις δραστηριότητές 

της στις διεθνείς αγορές και περιγράφονται ακολούθως ως εξής (Παπαδάκης, 2007): 

 Άμεση Εξαγωγική Δράση (Direct Exporting). Αποτελεί μία από τις πιο 

διαδεδομένες μορφές διεθνοποίησης και, σύμφωνα με αυτήν, η επιχείρηση 

προχωρά στην εξαγωγή των προϊόντων, που έχουν παραχθεί στη μητρική χώρα 

προς τη χώρα στόχο, χωρίς να χρειάζεται η διαμεσολάβηση τρίτων και χωρίς να 

είναι αναγκαίο να εγκαταστήσει η επιχείρηση παραγωγικές ή οποιεσδήποτε  

λειτουργίες στην ξένη χώρα. Η μέθοδος αυτή προτιμάται από επιχειρήσεις οι 

οποίες για πρώτη φορά δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά ή από μικρού 

μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες δε διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για μία 

μεγαλύτερη επένδυση. 

 Παραγωγή κατά παραγγελία (Contract Manufacturing). Η μέθοδος αυτή 

παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την προηγούμενη  με τη διαφορά ότι η 

επιχείρηση προχωρά στην παραγωγή και στην εξαγωγή προϊόντων κατόπιν 

παραγγελίας των πελατών. Αναλυτικότερα, πρόκειται για περιστασιακή 

εξαγωγική προσπάθεια, η οποία στοχεύει στην περεταίρω κάλυψη της 

υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης. Χαρακτηριστικό 

αυτής της μεθόδου είναι ότι δε δημιουργούνται μακροχρόνιοι δεσμοί μεταξύ 

παραγωγού και καταναλωτή. 

 Εξαγωγές με Διαμεσολαβητές (Exporting Τhrough Εxport Ιntermediares). 

Η μέθοδος αυτή προστάζει τη συνεργασία των επιχειρήσεων με εταιρείες 

εξαγωγικού προσανατολισμού, εταιρείες διεθνούς εμπορίου και εξαγωγικούς 

οίκους ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί ομαλά η εξαγωγική δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων. Οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν τα κανάλια 

διανομής και το μάρκετινγκ των προϊόντων, χρεώνοντας τις επιχειρήσεις για τις 

υπηρεσίες τους αυτές με κάποιο κόστος ή αποκτώντας ιδιοκτησία επί του 

προϊόντος. 

 Παραγωγή κατόπιν αδείας (Licensing). H μέθοδος αυτή προαπαιτεί την 

ύπαρξη ενός αδειοδόχου (licensor), ο οποίος παραχωρεί το δικαίωμα στον 

αδειολήπτη (licensee) να προβεί στην παραγωγή και στη διακίνηση κάποιου 

προϊόντος του πρώτου, με αμοιβή συνήθως την καταβολή κάποιου ποσοστού επί 

της τιμής ανά μονάδα προϊόντος. Mε τη μέθοδο αυτή η εταιρεία δεν 

επιβαρύνεται με κόστος εγκατάστασης και εδραίωσης σε μία ξένη αγορά. 
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 Συναρμολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μια παραγωγή στο 

εξωτερικό, η οποία εφοδιάζεται από τη μητρική επιχείρηση. Πολλές φορές 

χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος γιατί δεν χρειάζονται ιδιαίτερες επενδύσεις και 

ανάλογα με τη χώρα επιλογής μπορεί να μειωθεί το κόστος παραγωγής 

(Πανηγυράκης, 2013). 

  Παροχή τεχνογνωσίας. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στη μεταφορά 

τεχνογνωσίας από την επιχείρηση σε μία άλλη έναντι χρηματικού αντιτίμου 

(royalties fees).Το βασικότερο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η 

μελλοντική αύξηση των ανταγωνιστών και οι συνεργάτες μπορεί να 

μετατραπούν σε ανταγωνιστές στο μέλλον (Πανηγυράκης, 2013). 

 Δικαιόχρηση (Franchising). Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει σημαντικές 

ομοιότητες με την μέθοδο Licensing, αλλά αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην 

εξαγωγή υπηρεσιών και εμπορίας αγαθών. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ο 

δικαιοχρήστης (franchisee) που είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που του εκχωρεί ο δικαιοπάροχος (franchiser) 

με ένα συγκεκριμένο τρόπο και καταβάλλοντας του ως αντάλλαγμα μια αμοιβή 

(franchise fee)  (Πανηγυράκης, 2013). 

Η δεύτερη κατηγορία μορφών ανάπτυξης διεθνούς επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνει 

τις προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης και αναφέρεται κατά 

κύριο λόγο στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ). Αποτελούν μία επένδυση που 

περιλαμβάνουν το διοικητικό έλεγχο μίας μονάδας που λειτουργεί σε μία οικονομία 

από μία επιχείρηση, η οποία έχει ως έδρα της μία άλλη οικονομία. Οι ΑΞΕ 

διακρίνονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες (Παπαδάκης, 2007): 

 Πλήρης Ιδιοκτησία (Wholly owned subsidiary). H κατηγορία αυτή 

αναφέρεται σε μία στρατηγική επένδυση, η οποία επιτρέπει στην εταιρεία να 

κατέχει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. Το γεγονός αυτό 

απαιτεί την εγκατάσταση ενός μέρους ή ακόμα και ολόκληρης της παραγωγικής 

διαδικασίας στην ξένη χώρα. 

 Κοινοπραξίες (Joint Ventures). Αποτελεί μία συμφωνία ανάμεσα σε διεθνείς 

εταιρείες, η οποία ορίζει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να παραχωρήσει 

κάποιους παραγωγικούς συντελεστές όπως κεφάλαια ή εξοπλισμό, και με αυτόν 

τον τρόπο σχηματίζεται μία συμμαχία στην οποία οι εταίροι μοιράζονται, όχι 

αναγκαστικά ισόποσα, τα περιουσιακά στοιχεία. 
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 Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες (International Strategic Alliances). 

Πρόκειται για ένα είδος κοινοπραξίας με τη διαφορά ότι αυτού του είδους η 

συνεργασία, αφορά πιο μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους. Οι συμμαχίες 

αυτές μπορεί να συνάπτονται μεταξύ τοπικών και ξένων επενδύσεων. 

 Εξαγορές (Acquisitions). Με τη μέθοδο αυτή προβλέπεται μία συναλλαγή κατά 

την οποία μία επιχείρηση αποκτά ένα μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής σε μία 

άλλη έναντι αμοιβής. 

 Συμβόλαια μάνατζμεντ (management contracts). H μέθοδος αυτή 

περιλαμβάνει έναν οργανισμό-προμηθευτή, ο οποίος προσφέρει διοικητική 

τεχνογνωσία σε έναν οργανισμό-πελάτη. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί διαμέσου της απόσπασης στελεχών που θα δράσουν ως 

εκπαιδευτές, από τον οργανισμό-προμηθευτή στον οργανισμό-πελάτη. 

 

 

1.6 Σύνοψη 

 Στο παρόν κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με την αποσαφήνιση της έννοιας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί μια σημαντικότατη έννοια στον 

επαγγελματικό στίβο. Οι εξελίξεις οι οποίες έχουν λάβει χώρα στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον σε συνδυασμό με μία σειρά κοινωνικών μεταβολών και τεχνολογικών 

αλλαγών έχουν ευνοήσει τη διερεύνηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας. 

Για το σκοπό αυτό παραχωρήσαμε χρήσιμες πληροφορίες  που είναι σχετικές με την 

έννοια της επιχειρηματικότητας. Είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι κατά την 

προσπάθεια ερμηνείας της έννοιας της επιχειρηματικότητας, εντοπίσαμε κάποιες 

διαστάσεις της αναφορικά με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Τόσο η 

επιχειρηματικότητα όσο και η καινοτομία αποτελούν σημαντικές συνιστώσες για την 

επιβίωση και την εξέλιξη πολλών επιχειρήσεων.  

Επιπλέον, συζητήθηκε η προσέγγιση της επιχειρηματικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στην Ευρώπη ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της διεθνούς 

επιχειρηματικότητας. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της σημερινής οικονομίας 

είναι η παγκοσμιοποίηση η οποία οδήγησε αρκετές επιχειρήσεις σ΄αυτού του είδους 

ανάπτυξη. Επιπρόσθετα γίνεται φανερό ότι έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις εξαιτίας του 

ευνοϊκού κλίματος το οποίο έχει δημιουργηθεί χάριν των πολιτικών, κοινωνικών ή 

τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αυτή ασχοληθήκαμε με τις μορφές με τις οποίες 

αναπτύσσεται το δίκτυο της διεθνούς επιχειρηματικότητας. Οι μορφές διεθνοποίησης 

που θα υιοθετηθούν από την εκάστοτε επιχείρηση προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο 

από τις επικρατούσες συνθήκες στο εσωτερικό μίας χώρας, καθώς και από τους 

διαθέσιμους  ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

2.1 Εισαγωγή  

   Το στοιχείο του κινδύνου εμπεριέχεται σε όλο το φάσμα των ανθρωπίνων και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον οι εταιρείες στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν αξία αντιμετωπίζουν 

με μεγαλύτερη αβεβαιότητα κινδύνους και ευκαιρίες. Στο ευμετάβλητο και αβέβαιο 

επιχειρηματικό κλίμα μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σημερινές επιχειρήσεις, 

καλούνται να λάβουν σημαντικά μέτρα ώστε να περιορίσουν τις οποιεσδήποτε 

συνέπειες. Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της διαχείρισης των 

κινδύνων αυτών, η οποία θεωρείται απαραίτητη για τη λειτουργία των σύγχρονων 

επιχειρήσεων, αρχικά θα πραγματοποιηθεί αναφορά στην έννοια του επιχειρηματικού 

κινδύνου και μία περιγραφή των βασικότερων κινδύνων για τις επιχειρήσεις. Εν 

συνεχεία, θα παρουσιαστούν οι τύποι αντιμετώπισης τους και στο τέλος θα 

ακολουθήσει μια ανάλυση της έννοιας και της διαδικασίας της διαχείρισης τους. 

2.2 Η έννοια του κινδύνου και οι κίνδυνοι των επιχειρήσεων 

     Το στοιχείο του κινδύνου εμπεριέχεται στο σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής 

ζωής των ανθρώπων και αποτελεί ένα ζήτημα που ανέκαθεν συνοδεύει τις πράξεις τους. 

Τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις βρίσκονται διαρκώς εκτιθέμενα σε κινδύνους 

οι οποίοι μπορεί να πηγάζουν από τυχαία περιστατικά και είναι δυνατό να προκαλέσουν 

από μικρές έως και καταστροφικές απώλειες. Σε μία πρώτη προσπάθεια απόδοσης ενός 

ορισμού για την έννοια του κίνδυνου, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αντανακλά το βαθμό 

αβεβαιότητας και πιθανής απώλειας που συνδέεται άρρηκτα με τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από μία συγκεκριμένη συμπεριφορά ή ένα σύνολο  συμπεριφορών (Forlani 

& Mullins, 2000). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, γίνεται αντιληπτό ότι τα βασικά της 

στοιχεία είναι οι πιθανές απώλειες και η σημασία αυτών. 

Αναλυτικότερα, η έννοια του κινδύνου εμπεριέχει την πιθανότητα να συμβεί ένα 

προβληματικό γεγονός, το οποίο μπορεί να αναφέρεται είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε 

σε κοινωνικό ή ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο καθώς και στην αντικειμενική 

αμφιβολία σε σχέση με το αποτέλεσμα μίας συγκεκριμένης κατάστασης. Παράλληλα, η 

έννοια αυτή συνδέεται στενά με το απρόβλεπτο, την αβεβαιότητα που σχετίζεται με την 

πραγματοποίηση μίας ζημίας καθώς και με την τάση των τελικών αποτελεσμάτων να 
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διαφέρουν από τα αναμενόμενα. Από οικονομικής πλευράς, ο κίνδυνος μπορεί να 

θεωρηθεί ως μία οικονομική απώλεια που δύναται να προκύψει είτε από κάποιο φυσικό 

αίτιο όπως ασθένεια ή φυσική καταστροφή, είτε από ανθρώπινη πράξη είτε κατά την 

άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας όπως είναι η ανάληψη 

επιχειρηματικών/επενδυτικών/συναλλαγματικών ρίσκων (Χατζόπουλος, 2007). 

Ως επιχειρηματικός κίνδυνος μπορεί να οριστεί η μεταβλητότητα των λειτουργικών 

κερδών μίας επιχείρησης σε μακροχρόνια βάση. Στην περίπτωση που τα λειτουργικά 

κέρδη παρουσιάζουν υψηλή διακύμανση, τότε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει 

υψηλός επιχειρηματικός κίνδυνος και το αντίστροφο. Το σύνολο των επιχειρήσεων μ΄ 

αυτόν τον τρόπο έρχεται αντιμέτωπο με δύο είδη επιχειρηματικού κινδύνου, τον 

εξωτερικό και τον εσωτερικό. Ο εξωτερικός επιχειρηματικός κίνδυνος προέρχεται από 

εξωτερικές δυνάμεις της αγοράς που δεν μπορούν να ελεγχθούν από αυτήν. Είναι 

δυνατό να αποτελέσει πηγή τόσο συστημικού όσο και μη συστημικού κινδύνου, 

γεγονός που εξαρτάται από το εάν οι εξωτερικές δυνάμεις που επιβάλλονται στην 

επιχείρηση είναι ικανές να επηρεάσουν το σύνολο της αγοράς ή μεμονωμένα την 

επιχείρηση (Φίλιππας, 2009).  Αντίθετα, ο εσωτερικός κίνδυνος αναφέρεται στο βαθμό 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης και συνδέεται με την 

ικανότητα των διοικητικών στελεχών, τη διαφοροποίηση των προϊόντων ή την 

αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων. Το είδος αυτό αποτελεί εξ 

ορισμού ένα μη συστημικό κίνδυνο και προέρχεται κυρίως από τον τρόπο που 

λειτουργεί η επιχείρηση (Φίλιππας, 2009). 

2.3 Βασικές κατηγορίες κινδύνων επιχειρήσεων    

     Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι προκύπτουν συχνά λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με 

τις μελλοντικές συνέπειες των τρεχουσών αποφάσεων. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις 

πρέπει να προέρχονται από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των εκάστοτε 

δυνατοτήτων ενώ ,γίνεται φανερό ότι μπορεί να διαφέρουν από τις αρχικές προσδοκίες. 

Ο Bird (1989) διακρίνει 4 είδη κινδύνων οι οποίοι σχετίζονται με το σύνολο των 

επιχειρηματιών και αυτοί αναφέρονται ως εξής: 

 οικονομικός κίνδυνος. 

 κίνδυνος των κοινωνικών σχέσεων. 

 κίνδυνος για την ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

 κίνδυνος για την υγεία. 
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Οι Harrington & Niehaus (2004) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν περισσότερα είδη 

κινδύνου που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών 

αποφάσεων, όπως αυτός του καθαρού κινδύνου. Ο καθαρός κίνδυνος αναφέρεται σε 

μία σειρά επιπτώσεων που είναι δυνατό να προκύψουν από φυσικές καταστροφές και 

σε κινδύνους αστικής ευθύνης όπως βλάβες που είναι πιθανό να προκληθούν σε 

πελάτες της εταιρείας ή προμηθευτές. Επιπρόσθετα, σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν 

και οι κίνδυνοι οι οποίοι προέρχονται από τις αποζημιώσεις εργαζομένων εξαιτίας 

εργατικού ατυχήματος καθώς και από την ανικανότητα των εργαζομένων, η οποία 

προκλήθηκε από ασθένεια και η επιχείρηση οφείλει να προσφέρει ομαδική ασφάλιση. 

Τέλος, στο συγκεκριμένο είδος περιλαμβάνονται και απώλειες οι οποίες οφείλονται σε 

υπεξαιρέσεις και ληστείες (Harrington & Niehaus, 2004). 

Ο λειτουργικός κίνδυνος αποτελεί από μόνος του μία ευρεία κατηγορία και είναι 

πολύ  πιθανό να υποφώσκει σε διάφορες επιχειρήσεις. Αναφέρεται, συνήθως, σε 

απώλειες που προέρχονται από απάτες, ζημιές περιουσίας, αποτυχία συστημάτων και 

επιχειρηματικών πρακτικών ενώ αποτελεί, συνάμα, εγγενές στοιχείο κάθε 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, εσωτερικής διαδικασίας, τεχνικής υποδομής ή 

εταιρικής διακυβέρνησης (Nastase & Unchiasu, 2013). Σημαντικό είναι να αναφερθεί 

ότι σ΄αυτόν οφείλονται τα τελευταία χρόνια αρκετές μεγάλες καταστροφές πιστωτικών 

και οικονομικών οντοτήτων (Αγγελόπουλος, 2010). 

Επιπρόσθετα ο λειτουργικός κίνδυνος παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα διακριτά 

χαρακτηριστικά και ειδικά μέσα για την παρακολούθησή του. Πιο συγκεκριμένα, ο 

λειτουργικός κίνδυνος περιγράφεται από τα ακόλουθα συστατικά (Nastase & Unchiasu, 

2013): 

 αιτία: σύμφωνα με τον ορισμό, οι επιχειρησιακές αιτίες κινδύνου 

περιλαμβάνουν διαδικασίες, ανθρώπους και εξωτερικούς παράγοντες. 

 γεγονότα: γεγονότα που σχετίζονται με τύπους κινδύνων. 

 συνέπειες: στις συνέπειες του κινδύνου αυτού είναι δυνατό να 

συγκαταλέγονται πραγματικές ζημίες ή πιθανές απώλειες. 

 επιπτώσεις: μπορεί να είναι είτε απτές, όπως η δημοσιονομική επίπτωση ή 

άυλες, όπως οι επιπτώσεις στη φήμη ή στην αποτελεσματικότητα των 

επιχειρήσεων. 

 έλεγχος: θα μπορούσε να είναι μία διαδικασία και το σύστημα πληροφορικής 

ή μία πολιτική που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των κινδύνων. 
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Οι επιχειρήσεις παράλληλα με τους παραδοσιακούς κινδύνους είναι δυνατό να 

έρθουν αντιμέτωπες και με διάφορες μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ως 

χρηματοοικονομικός κίνδυνος ορίζεται η πιθανότητα ένα συγκεκριμένο γεγονός να 

επηρεάσει με αρνητικό και αναπάντεχο τρόπο τη χρηματοοικονομική επίδοση ενός 

οργανισμού, είτε με τη μείωση της καθαρής αξίας ή των εισροών κεφαλαίων, είτε με 

την επίδραση στα κέρδη του (Culp, 2002). Οι βασικές κατηγορίες χρηματοοικονομικών 

κινδύνων διαχωρίζονται σε τρεις ομάδες : στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο 

αγοράς και στον κίνδυνο ρευστότητας. 

2.4 Πιστωτικός κίνδυνος 

    Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι εκείνος με τον οποίο έρχεται αντιμέτωπη μία επιχείρηση 

όταν οι πελάτες ή οι λοιποί εμπλεκόμενοι που οφείλουν στην επιχείρηση αυτή, 

καθυστερούν ή δεν κατορθώνουν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις. Ουσιαστικότερα, ο κίνδυνος αυτός απορρέει από την αδυναμία ολικής ή 

μερικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συναλλασσόμενων έναντι των 

αντισυμβαλλόμενων, στους οποίους υπάρχει η απαίτηση (Oldfield & Santomero, 1997). 

Ο πιστωτικός κίνδυνος καθορίζεται από συστηματικούς και μη-συστηματικούς 

παράγοντες, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ο συστηματικός και ο μη-συστηματικός 

κίνδυνος. Ο πρώτος αναφέρεται στο αποτέλεσμα που επιφέρουν στη συμπεριφορά των 

συναλλασσόμενων  οι μη προσδοκώμενες αλλαγές στις μακροοικονομικές και αγοραίες 

συνθήκες, ενώ ο δεύτερος κίνδυνος αναφέρεται σε κινδύνους που προέρχονται από τη 

συμπεριφορά των μεμονωμένων συναλλασσόμενων.  

Οι επιχειρήσεις εκτίθενται στον πιστωτικό κίνδυνο διαμέσου χρηματοδοτικών 

διαδικασιών, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συναλλαγών με πελάτες και μέσω 

της συμμετοχής τους στις αγορές χρήματος. Ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες επηρεασμού του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων, μπορεί να 

θεωρηθεί η διάρκεια των συμβολαίων που συνάπτουν. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση 

ενός οργανισμού στον πιστωτικό κίνδυνο γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η διάρκεια 

των δανείων που χορηγούνται ή των αντίστοιχων  αγοραζόμενων ομολόγων (Saunters 

& Cornett, 2003). 

   Ο πιστωτικός κίνδυνος απαρτίζεται από τρεις επιμέρους κινδύνους: τον κίνδυνο 

της αθέτησης, της έκθεσης και της ανάκτησης. Ο κίνδυνος αθέτησης σχετίζεται με την 

αβεβαιότητα του υπόχρεου προς την επιχείρηση να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις 

του (Φίλιππας, 2009).Ο κίνδυνος έκθεσης, από την άλλη, αναφέρεται στο ποσό που 

οφείλει ο υπόχρεος τη δεδομένη στιγμή της αθέτησης, ενώ ο κίνδυνος ανάκτησης 
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σχετίζεται με το ποσό που κατόρθωσε να ανακτήσει ο δανειστής από το σύνολο της 

οφειλής κατά τη στιγμή της αθέτησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του πιστωτικού κινδύνου, γίνεται αντιληπτό  

πως είναι δυνατό να αποτυπωθεί από επιμέρους πτυχές όπως αυτής του κινδύνου του 

αντισυμβαλλόμενου (counterparty risk) και του κινδύνου συγκέντρωσης (portfolio 

concentration risk). Ο πρώτος σχετίζεται με την πιθανότητα να προβεί ο 

αντισυμβαλλόμενος σε μία συναλλαγή  στην αθέτηση της οριστικής τακτοποίησης των 

χρηματοροών που προέρχονται από αυτήν (Basel Committee on Banking Supervision, 

2005).Στην περίπτωση του κινδύνου αυτού, η οικονομική απώλεια σημειώνεται όταν η 

συναλλαγή ή το χαρτοφυλάκιο των συναλλαγών παρουσιάζει θετική οικονομική αξία 

τη συγκεκριμένη στιγμή της αθέτησης. 

Σύμφωνα με την εννοιολογική προσέγγιση του κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου, η 

έκθεση στο κίνδυνο έναντι κάποιου αντισυμβαλλόμενου μπορεί να χαρακτηριστεί η 

θετική αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου αξιών  που δημοκρατούνται μία δεδομένη 

χρονική στιγμή (Bustany, 1998). Κατόπιν αυτού του ορισμού, η οικονομική απώλεια 

προέρχεται από το γινόμενο των παρακάτω τριών παραγόντων: 

 έκθεση στον κίνδυνο. 

 πιθανότητα αθέτησης του αντισυμβαλλόμενου, η οποία περιγράφεται ως το 

προσδοκώμενο ποσοστό αθέτησης που σχετίζεται με μία συγκεκριμένη 

κατηγορία στην οποία αυτός ανήκει. 

 εκτιμώμενος ρυθμός ανάκαμψης μετά την αθέτηση, ο οποίος αναφέρεται στο 

προσδοκώμενο ποσοστό του ποσού μίας έκθεσης έναντι μίας κατηγορίας 

αντισυμβαλλόμενου, το οποίο δύναται να γίνει αντιληπτό μετά από ένα 

γεγονός αθέτησης. 

Στα ευρύτερα πλαίσια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο κίνδυνος αυτός μπορεί 

να προσδιοριστεί από τη συνολική απώλεια που θα καταγραφεί στην περίπτωση που 

κάποιος οργανισμός προβεί σε αθέτηση των υποχρεώσεων του. Η πιθανή συνολική 

απώλεια υπολογίζεται βάσει του προσδιορισμού της έκθεσης του χρηματοοικονομικού 

συστήματος στο συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο και της πιθανότητας, η αθέτηση του 

οργανισμού να προξενήσει δυσκολίες ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

άλλων μελών τους συστήματος (Segoviano & Singh, 2008).  

Πιο συνοπτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι ο κίνδυνος αυτός αποτελεί μία μορφή 

πιστωτικού κινδύνου που εντοπίζεται κατά βάση στις διαδικασίες συναλλαγών. Βασική 
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διαφορά του με τον πιστωτικό κίνδυνο εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο κίνδυνος 

αντισυμβαλλόμενου μπορεί να προέλθει όχι μόνο από ένα πιστωτικό πρόβλημα αλλά 

και από άλλους παράγοντες, όπως διάφοροι πολιτικοί ή νομικοί περιορισμοί (Oldfield 

& Santomero, 1997). Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου είναι δίπλευρος, σε 

αντίθεση με τον πιστωτικό που μπορεί να είναι και μονόπλευρος όπως συμβαίνει με την 

ύπαρξη πιστωτικού κινδύνου σε μία μορφή δανείου. Ολοκληρώνοντας, σημαντικό είναι 

να αναφερθεί ότι η αξία μίας συναλλαγής  μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική και 

για τους δύο αντισυμβαλλομένους με αποτέλεσμα ο κίνδυνος αυτός να διαχέεται και 

στις δύο πλευρές. 

Σημαντική μορφή του πιστωτικού κινδύνου είναι και ο κίνδυνος συγκέντρωσης. 

Στην προσπάθεια αποσαφήνισης του κινδύνου αυτού κρίνεται απαραίτητη η 

εννοιολογική προσέγγιση των πιστωτικών συγκεντρώσεων. Αυτές αποτελούν εκθέσεις, 

οι πιθανές απώλειες των οποίων είναι αρκετά υψηλές αναφορικά με το κεφάλαιο της 

επιχείρησης, τα περιουσιακά της στοιχεία ή το συνολικό επίπεδο κινδύνου που έρχεται 

αντιμέτωπη. Οι συγκεντρώσεις δύναται να λάβουν πολλαπλές μορφές και προκύπτουν 

όταν ένας σημαντικός αριθμός πιστώσεων παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά 

κινδύνου. Επιπρόσθετα, οι συγκεντρώσεις προκύπτουν όταν ένα χαρτοφυλάκιο 

χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα άμεσων ή έμμεσων πιστώσεων σε ένα μεμονωμένο 

αντισυμβαλλόμενο, μία ομάδα αντισυμβαλλόμενων ή κάποιο κλάδο. 

Τέλος είναι δυνατό να λεχθεί ότι ένα χαρτοφυλάκιο μικρού ή μεσαίου μεγέθους, 

αλλά ακόμα και κάποιο που παρουσιάζει μεγάλη έκθεση σε συγκεκριμένους 

αντισυμβαλλόμενους, είναι πιθανό να αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο συγκέντρωσης 

(Kim & Lee, 2007). Η συγκέντρωση έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο μπορεί να 

προκληθεί από δύο τύπους ατελούς διαφοροποίησης. Ο πρώτος, εν ονόματι της 

ονομαστικής συγκέντρωσης αναφέρεται στην ατελή διαφοροποίηση του μη 

συστηματικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου είτε εξαιτίας του μεγέθους του είτε 

εξαιτίας της υψηλής έκθεσης σε συγκεκριμένους αντισυμβαλλόμενους. Ο δεύτερος, 

όμως, η τομεακή συγκέντρωση, προέρχεται από ατελή διαφοροποίηση του 

συστηματικού τμήματος του κινδύνου, η παρουσία της οποίας σηματοδοτεί την 

επίδραση αρκετών συστηματικών παραγόντων. 
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2.5 Κίνδυνος αγοράς  

Η έννοια του κινδύνου αγοράς συντίθεται από ένα σύνολο πιθανών απωλειών που 

οφείλονται σε μεταβολές τιμών ή δεικτών της αγοράς. Στις μεταβολές αυτές 

συγκαταλέγονται οι μεταβολές επιτοκίων, συναλλαγματικών ισοτιμιών, μετοχών και 

εμπορευμάτων. Η επίδραση των μεταβολών μπορεί να είναι είτε άμεση, μέσω των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μίας επιχείρηση, είτε έμμεση, μέσω των επιδράσεων  

των ανταγωνιστών, των προμηθευτών ή ακόμα και των πελατών (Lhabitant & 

Tinguely, 2001). Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας, ο κίνδυνος αγοράς ορίζεται  

ως ο κίνδυνος απωλειών σε θέσεις εντός και εκτός ισολογισμού που προκαλούνται από 

κινήσεις των τιμών της αγοράς (Basel Committee on Banking Supervision, 2005). 

Σε ένα χρηματοοικονομικό πλαίσιο, ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει όταν ένας 

χρηματοοικονομικός οργανισμός προβαίνει σε διαπραγμάτευση των στοιχείων του 

ενεργητικού του, των υποχρεώσεών του ή των παράγωγων αξιογράφων του (Saunters & 

Cornett, 2003). Επομένως, είναι δυνατό να ειπωθεί ότι οι κίνδυνοι αγοράς εκφράζουν 

την αβεβαιότητα που υφίσταται κατόπιν της διαμόρφωσης ή της αξίας των θέσεων μίας 

επιχείρησης στο μέλλον αναφορικά με την προσδοκώμενη μελλοντική τους αξία ή 

απόδοση. Ο κίνδυνος αγοράς, όπως προαναφέρθηκε, οφείλεται σε συγκεκριμένες 

μεταβολές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία των ιδιαίτερων μορφών 

κινδύνων που θα αναφερθούν παρακάτω: 

 επιτοκιακός κίνδυνος: αναφέρεται στην απώλεια η οποία απορρέει από 

αλλαγές στις χρηματοροές και στην αξία των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων ως συνέπεια της αλλαγής των επιπέδων των επιτοκίων. Πιο 

συγκεκριμένα,η μεταβολή των επιτοκίων είναι δυνατό να αναφέρεται τόσο 

στη μεταβολή της κλίσης της καμπύλης απόδοσης στην περίπτωση σταθερών 

επιτοκίων όσο και στη μεταβολή των δεικτών στους οποίους οφείλεται η 

μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων (Γαλιάτσος, 2007). 

 συναλλαγματικός κίνδυνος: σχετίζεται με την επίδραση των μη 

αναμενόμενων μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην αξία μίας 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ως η πιθανότητα άμεσων ή 

έμμεσων απωλειών στα περιουσιακά στοιχεία, στις χρηματοροές, στις 

υποχρεώσεις της καθώς και στη χρηματιστηριακή της αξία, η οποία είναι 

απόρροια από μη ευνοϊκές μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

(Papaioannou, 2006). 
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 κίνδυνος εμπορευμάτων: σχετίζεται με την αβεβαιότητα για τη μελλοντική 

πορεία των τιμών και του μεγέθους του μελλοντικού εισοδήματος που 

προκύπτει από διακυμάνσεις στις τιμές των εμπορευμάτων (commodities) . 

 κίνδυνος μετοχών: αναφέρεται στον κίνδυνο μείωσης της αξίας μίας 

επένδυσης εξαιτίας των δυναμικών που κυριαρχούν στην αγορά μετοχών. 

2.6 Κίνδυνος Ρευστότητας 

    Ο κίνδυνος ρευστότητας αποτελεί ένα φυσικό επακόλουθο του πιστωτικού κινδύνου. 

Οι δύο αυτές μορφές επιχειρηματικών κινδύνων συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, 

καθώς μία πιθανή αύξηση του πιστωτικού κινδύνου είναι δυνατό να οδηγήσει σε 

αύξηση του κινδύνου ρευστότητας. Για ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό ο κίνδυνος 

ρευστότητας μπορεί να οριστεί ως η αδυναμία εύρεσης των απαιτούμενων ρευστών 

διαθεσίμων που θα διατίθενται για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ο 

κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην αποτυχία ενός οργανισμού να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις του προς τρίτους, ενώ, πιο συνοπτικά, μπορεί να αναφερθεί ότι προκύπτει 

επειδή τα έσοδα και οι δαπάνες δεν είναι κατάλληλα συγχρονισμένες (Drehmann & 

Nikolaou, 2010). 

Αξίζει, ακόμα να επισημανθεί ότι η έννοια της ρευστότητας αναφέρεται σε 

επιχειρήσεις και αγορές. Από τη σκοπιά των αγορών η ρευστότητα συγχέεται με την 

ικανότητα των συμμετεχόντων να πραγματοποιούν σε σύντομο χρονικό διάστημα 

συναλλαγές μεγάλου όγκου, χωρίς, όμως, αυτές να επιδρούν σημαντικά στις τιμές 

(Chollete et al., 2007). Από τον ορισμό αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η έννοια της  

ρευστότητας συντίθεται από δύο επιμέρους έννοιες αυτής της εμπορευσιμότητας των 

προϊόντων που είναι τα κύρια αντικείμενα διαπραγμάτευσης και του μεγέθους 

μεταβολής των τιμών σε διαδοχικές συναλλαγές. 

Η ρευστότητα που αναφέρεται στις επιχειρήσεις σχετίζεται με τη δυνατότητά τους 

να διατηρούν ισορροπία μεταξύ των εισροών και των εκροών, διασφαλίζοντας την 

ομαλή κάλυψη των υποχρεώσεών τους με το καλύτερο δυνατό κόστος (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2008).Οι επιχειρήσεις είναι δυνατό να έρθουν 

αντιμέτωπες με τον κίνδυνο ρευστότητας σε επίπεδο οργανισμού και από τη συμμετοχή 

τους σε διάφορες αγορές. Ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους με τον οποίο είναι 

δυνατό να έρθει αντιμέτωπη μία επιχείρηση και ανάγεται σε επίπεδο ρευστότητας είναι 

ο κίνδυνος χρηματοδότησης, ο οποίος αναφέρεται στην αδυναμία μίας επιχείρησης να 

ανταπεξέλθει στις αναμενόμενες και στις μη αναμενόμενες παρούσες και μελλοντικές 
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υποχρεώσεις, χωρίς να επηρεάζεται η ημερήσια λειτουργία ή η χρηματοοικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης (Basel Committee on Banking Supervision, 2008). 

2.7 Κίνδυνος Χώρας 

   Κατόπιν της επισκόπησης των κινδύνων που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν οι 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε έναν ακόμα κίνδυνο, αυτόν που απορρέει 

από το περιβάλλον της κάθε χώρας και αναφέρεται ως κίνδυνος χώρας. Ο κίνδυνος 

αυτός μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση των 

επενδύσεων και τη διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα υποδοχής. 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) θεωρούνται  ένας ωφέλιμος παράγοντας για την 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μία οικονομία. Οι ΑΞΕ έχουν τη 

δυνατότητα να μεταβάλουν το οικονομικό περιβάλλον μίας οικονομίας και να εισάγουν 

σε αυτή νέες τεχνολογίες παραγωγής και διευθυντικές τεχνικές βελτιώνοντας με αυτόν 

τον τρόπο τα επίπεδα παραγωγικότητας της χώρας (Kazunobu et al., 2011). Για τους 

λόγους αυτούς οι χώρες εντείνουν τις προσπάθειές τους να προσελκύσουν όλο και 

περισσότερες επενδύσεις. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες προσέλκυσης 

ξένων επενδύσεων είναι τα χαμηλά επίπεδα του κινδύνου των χωρών. Έτσι γίνεται 

φανερό πως μια μείωση του κινδύνου χώρας είναι δυνατό να προσελκύσει 

περισσότερες ΑΞΕ. 

Ο κίνδυνος χώρας αποτελεί μία σύνθετη έννοια που αφορά όχι μόνο τον πολιτικό 

κίνδυνο, αλλά και το χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Για την καλύτερη κατανόηση του 

κινδύνου αυτού θα αναλυθούν παρακάτω τα δύο του βασικά συστατικά ξεκινώντας με 

τον  πολιτικό κίνδυνο, ο οποίος αναφέρεται στην ποιότητα του θεσμικού περιβάλλοντος 

μίας χώρας (Kazunobu et al., 2011). Πιο συγκεκριμένα, νοείται ως ο κίνδυνος εξαιτίας 

του οποίου οι αποδόσεις των επενδύσεων μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά ως 

αποτέλεσμα της χαμηλής θεσμικής ποιότητας και της πολιτικής αστάθειας της χώρας. 

Τα υψηλά εφάπαξ έξοδα των ΑΞΕ αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από το να 

επενδύουν. Τέτοια εφάπαξ έξοδα περιλαμβάνουν το κόστος για την απόκτηση 

πληροφοριών, έτσι ώστε να ξεπεραστεί η έλλειψη των γνώσεων των πολυεθνικών 

σχετικά με τη χώρα υποδοχής και να εξοικειωθούν με αυτή. Τα θεσμικά όργανα ενός 

κράτους είναι υπεύθυνα για τη μείωση της αβεβαιότητας που συνδέεται με την 

ανθρώπινη αλληλεπίδραση και με την παροχή στις κοινωνίες ενός κατάλληλου 

πλαισίου αλληλεπίδρασης (Ali et al., 2010). 

Χωρίς τον απόηχο των θεσμικών οργάνων θα υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα στις 

οικονομικές ανταλλαγές και ένα ασφάλιστρο κινδύνου το οποίο θα συμπεριληφθεί στα 

 

24 



 
 

εφάπαξ έξοδα για να συλλάβει τους πιθανούς παράγοντες που απορρέουν από την 

αβεβαιότητα. Σε ένα εξαιρετικά φτωχό θεσμικό περιβάλλον και, ως εκ τούτου, κάτω 

από ένα πολύ υψηλό πολιτικό κίνδυνο, οι πολυεθνικές μπορεί να υποπτευθούν ότι η 

κυβέρνηση της χώρας υποδοχής είναι δυνατό να εκφράσει την επιθυμία οικειοποίησης 

ορισμένων αποδόσεων των ΑΞΕ ή ακόμα και να επιβάλει την εφαρμογή του μέτρου 

εθνικοποίησης αυτών. Τα αναποτελεσματικά θεσμικά όργανα και ο υψηλός πολιτικός 

κίνδυνος μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις λειτουργικές δαπάνες. Γεγονότα, όπως 

η υπερβολική γραφειοκρατία ή οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απόκτηση αδειών 

μπορεί να αυξήσουν σημαντικά το κόστος παραγωγής των ξένων εταιρειών. Κοινές 

μορφές διαφθοράς, όπως αιτήματα για ειδικές πληρωμές και δωροδοκίες που 

συνδέονται με τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής, οι συναλλαγματικοί έλεγχοι, 

οι φορολογικοί έλεγχοι ή η προστασία της αστυνομίας είναι δυνατό να καταστήσουν 

δύσκολη την αποτελεσματική διεξαγωγή ξένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

(Kazunobu et al., 2011). 

Από την άλλη πλευρά, ο οικονομικός κίνδυνος είναι εκείνος που είναι δυνατό να 

καταστήσει μία χώρα ανήμπορη να εξοφλήσει τις ξένες υποχρεώσεις της. Χωρίς 

αμφιβολία, οι χώρες με υψηλό οικονομικό κίνδυνο είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν 

μία απότομη οικονομική κρίση. Σε αντίθεση με τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 

και τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι ΑΞΕ δεν μπορούν να αποσυρθούν εύκολα όταν η 

οικονομική κατάσταση της χώρας υποδοχής επιδεινώνεται. Ως εκ τούτου, οι ξένες 

εταιρίες δύναται να είναι πιο ευάλωτες στο χρηματοοικονομικό κίνδυνο της χώρας 

υποδοχής. Για παράδειγμα, καθώς το ποσό του εξωτερικού χρέους αυξάνει σε σχέση με 

το ΑΕΠ της χώρας δανεισμού, η ικανότητα της χώρας να αποπληρώσει το χρέος της θα 

μειωθεί και, αντίστοιχα, ο οικονομικός κίνδυνος της χώρας θα αυξηθεί (Kazunobu et 

al., 2011). 

Επομένως, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορεί να κρίνουν τις χώρες με πάρα πολύ 

υψηλό εξωτερικό χρέος ως λιγότερο ελκυστικές για επενδύσεις. Επιπλέον, το εξωτερικό 

χρέος μίας χώρας και ο χρηματοοικονομικός της κίνδυνος θα τείνει να αυξηθεί 

σταδιακά, αν η χώρα βιώνει ένα μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών για πολλά 

χρόνια. Το χρόνιο έλλειμμα της κυβέρνησης στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού της 

μπορεί ,ακόμα, να οδηγήσει σε αύξηση του εξωτερικού της χρέους και ως εκ τούτου σε 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Η αστάθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας της χώρας 

υποδοχής μπορεί επίσης να αποτρέψει τις ΑΞΕ, καθώς αυξάνει την αβεβαιότητα στα 

χρηματοδοτικά σχέδια των πολυεθνικών. Ένα υψηλό ποσοστό πληθωρισμού στη χώρα 
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υποδοχής μπορεί επίσης να αποτρέψει τις ξένες επενδύσεις, καθώς  η πραγματική αξία 

του τοπικού νομίσματος του κεφαλαίου που έχει ήδη επενδυθεί και οι μελλοντικές 

αποδόσεις, μπορεί να γίνουν μικρότερες λόγω του υψηλού πληθωρισμού (Kazunobu et 

al., 2011). 

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα εκτίμησης του κινδύνου των χωρών είναι η 

κατάταξη κινδύνου χώρας που αναπτύχθηκε από την ομάδα εργασίας των 

συμμετεχόντων στον διακανονισμό του ΟΟΣΑ για τις εξαγωγικές πιστώσεις, οι οποίες 

τυγχάνουν δημόσιας στήριξης και θεωρούνται από τις πιο θεμελιώδεις δομικές μονάδες 

των κανόνων ρύθμισης για τα ελάχιστα ποσοστά ασφάλισης για τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Η κατάταξη του  κινδύνου θεωρείται ως ένα ενδεικτικό μέτρο που αντανακλά τον 

κίνδυνο χώρας. Η απόδοση του βαθμού του κινδύνου πραγματοποιείται με την 

κατάταξη σε μία από τις οκτώ κατηγορίες 0 (μηδαμινός κίνδυνος) έως 7(μέγιστος 

κίνδυνος) με την εφαρμογή της μεθοδολογίας σε δύο στάδια (OECD, 2015): 

 στο μοντέλο εκτίμησης κινδύνου χώρας (CRAM) παράγει μία ποσοτική 

αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου της χώρας που βασίζεται σε τρεις 

ομάδες δεικτών κινδύνου :την εμπειρία πληρωμών των συμμετεχόντων, τη 

δημοσιονομική κατάσταση και την οικονομική κατάσταση. 

 η ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων CRAM από εμπειρογνώμονες 

του κινδύνου χώρας από τα μέλη του ΟΟΣΑ, εξετάζοντας χώρα με χώρα και 

ενσωματώνοντας τον πολιτικό κίνδυνο ή και άλλους παράγοντες κινδύνου 

που δεν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη από το CRAM. 

Πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την κατάταξη κινδύνου των βαλκανικών χωρών που 

αντλήθηκαν από την ομάδα εργασίας των συμμετεχόντων στον διακανονισμό του 

ΟΟΣΑ για τις εξαγωγικές πιστώσεις αποκαλύπτουν ότι υπάρχει ένας σημαντικός 

βαθμός ανομοιογένειας του βαθμού αυτού μεταξύ των χωρών. Όπως παρατηρείται από 

τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα, υπάρχουν ορισμένες βαλκανικές χώρες που 

παρουσιάζουν σχετικά μικρό βαθμό κινδύνου όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, 

γεγονός που τις καθιστά ελκυστικότερες στους επενδυτές. Παράλληλα, όμως, 

παρατηρούνται και χώρες που έχουν εκτιμηθεί στη μέγιστη κλίμακα κινδύνου και είναι 

η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσσοβο και το Μαυροβούνιο. Το γεγονός αυτό πιθανότατα 

οφείλεται στις πολιτικές και στις εθνικιστικές αναταραχές στις περιοχές των χωρών 

αυτών. Οι υπόλοιπες χώρες κυμαίνονται μεταξύ των κατηγοριών  5-6. Η βαθμολογική 

αυτή κλίμακα αποδεικνύει ναι μεν την ύπαρξη κινδύνου αλλά,συγχρόνως μπορεί να 

θεωρηθούν οι χώρες αυτές ως μία πιθανή επιλογή για ΑΞΕ. 
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Α/Α Χώρα Κατάταξη κινδύνου Χώρας 

1 Αλβανία  6 

2 Βοσνία Ερζεγοβίνη 7 

3 Βουλγαρία 3 

4 Ελλάδα -* 

5 Κόσσοβο 7 

6 Κροατία 5 

7 Μαυροβούνιο 7 

8 Ρουμανία 3 

9 Σκόπια 5 

10 Σερβία 5 

11 Σλοβενία -* 

* Υψηλού εισοδήματος χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωζώνης δεν ταξινομούνται 

Πίνακας 1: Κατάταξη Κινδύνου Χώρας (OECD, 2017) 

 

2.8 Μέθοδοι αντιμετώπισης των επιχειρηματικών κινδύνων 

    Ο κίνδυνος αποτελεί μία από τις συνηθέστερες παραμέτρους της καθημερινής ζωής 

των ανθρώπων. Παράλληλα, είναι δυνατόν να επηρεάσει μεγάλο μέρος των 

δραστηριοτήτων των οικονομικών μονάδων. Κυριαρχεί σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις 

στις οποίες δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με βεβαιότητα το αποτέλεσμα μίας 

δραστηριότητας. Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει και στον τομέα των επιχειρήσεων καθώς 

μπορεί να καθορίσει την εξέλιξη και τη βιωσιμότητά τους. Για το λόγο αυτό, κάθε 

επιχείρηση οφείλει να μεριμνήσει λαμβάνοντας τα δικά της μέτρα για τον περιορισμό 

των πιθανών κίνδυνων.  

Στην προσπάθειά τους οι επιχειρήσεις να μειώσουν τους κινδύνους που πιθανότατα 

θα αντιμετωπίσουν στην πορεία λειτουργίας τους και να περιορίσουν τις ζημίες που θα 

προκληθούν από αυτές, καλούνται να εφαρμόσουν ορισμένους τρόπους αντιμετώπισης 

αυτών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης των επιχειρηματικών κίνδυνων με 

τον πρώτο να αναφέρεται στην ολοκληρωτική αποφυγή του. Ο κίνδυνος μπορεί να 

αποφευχθεί όταν δεν αναλαμβάνεται κανένα είδους ρίσκου ή τερματίζεται η 

οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία ενέχει ένα επίπεδο ρίσκου. Στην 

περίπτωση αυτή, η πιθανότητα ζημίας εκμηδενίζεται. Σε θεωρητικά πλαίσια κάτι τέτοιο 

θα φάνταζε ιδανικό αλλά, δυστυχώς, στην πράξη θεωρείται αδύνατο να αποφευχθεί το 
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σύνολο των κίνδυνων, καθώς δε νοείται επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς την 

ανάληψη εργασιών και επιμέρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η αποφυγή του 

κίνδυνου, αν και αποτελεί έναν απλό χειρισμό αντιμετώπισης του, δε συνίσταται καθώς 

αναστέλλει την επιχειρηματική πρόοδο αφού με τη μη ανάληψη επικινδύνων 

δραστηριοτήτων χάνονται, παράλληλα, και τα οφέλη που ανακύπτουν από αυτές 

(Νεκτάριος, 2010; Χατζόπουλος, 2007). 

Ένας ακόμα ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης κινδύνου είναι η ίδια η 

διακράτηση του κινδύνου, η οποία μπορεί να διακριθεί σε ενεργητική και παθητική. 

Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο, τα άτομα και οι επιχειρήσεις μεριμνούν και 

αναλαμβάνουν να διακρατήσουν ένα μέρος ή ακόμα και το σύνολο των ζημιών που 

μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση ενός κινδύνου. Η διακράτηση αυτή μπορεί να 

διακριθεί σε ενεργητική και παθητική.  

Στην ενεργητική ή αλλιώς συνειδητή διακράτηση κινδύνου γίνεται αντιληπτή 

πλήρως η απειλή του κινδύνου και το άτομο ή η επιχείρηση επιλέγει με συνειδητό 

τρόπο να φέρει ένα μέρος του κινδύνου ή ολόκληρο τον κίνδυνο (Νεκτάριος, 2010; 

Χατζόπουλος, 2007).Αντίθετα, στην παθητική ή αλλιώς μη συνειδητή διακράτηση, ο 

κίνδυνος δε γίνεται αντιληπτός και παρακρατείται χωρίς τη θέληση ή μη συνειδητά 

κυρίως από άγνοια ή αδιαφορία. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά 

επικίνδυνο καθώς με αυτόν τον τρόπο αναλαμβάνονται όλες οι πιθανές οικονομικές 

συνέπειες χωρίς αυτό να γίνεται άμεσα αντιληπτό. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του 

κινδύνου ενδείκνυται για περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος παρουσιάζει υψηλή συχνότητα 

και έχει σχετικά ελάχιστες συνέπειες. Οι επιχειρήσεις καλύπτουν τις ζημίες που 

προκύπτουν αντλώντας χρηματικά ποσά από τα εσωτερικά ή τα εξωτερικά τους 

κεφάλαια (Νεκτάριος, 2010; Χατζόπουλος, 2007). 

Η μεταφορά του κινδύνου αποτελεί ακόμα έναν τρόπο αντιμετώπισης του κινδύνου. 

Ο τρόπος αυτός περιλαμβάνει τη μεταφορά του ενδεχόμενου κινδύνου σε τρίτους που 

παρουσιάζονται διατεθειμένοι να τον αναλάβουν. Η ανάληψη αυτή πραγματοποιείται 

κατόπιν διαφόρων όρων, συμβάσεων και συμφωνιών, όπως είναι η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης έργων ή οι συμβάσεις αποζημίωσης. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζονται σε 

σημαντικό βαθμό οι απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση των 

κινδύνων (Νεκτάριος, 2010; Χατζόπουλος, 2007). 

Μία άλλη μέθοδος μεταβίβασης του κινδύνου είναι η μέθοδος της αντιστάθμισης 

(hedging). Η μέθοδος αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως μία διαδικασία περιορισμού της 
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διακύμανσης, κατά την οποία  κάποιος προστατεύεται έναντι ενός πιθανού κινδύνου 

ζημίας που μπορεί να προκύψει από μία συναλλαγή πραγματοποιώντας ως 

αντιστάθμισμα μία άλλη συναλλαγή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων, τα οποία διαπραγματεύονται στο 

χρηματιστήριο και η χρησιμότητά τους αναφέρεται κυρίως στον εκμηδενισμό των 

ζημιών που προκύπτουν από αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια ή 

στις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων (Νεκτάριος, 2010; Χατζόπουλος, 2007). 

Ο έλεγχος ζημιών αποτελεί ακόμα μία τεχνική που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους πιθανούς κινδύνους. Η τεχνική αυτή 

περιλαμβάνει την ανάληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο την 

ελαχιστοποίηση της συχνότητας και των επιπτώσεων των ζημιών. Μειώνοντας το 

επίπεδο των δραστηριοτήτων και των εργασιών που ενέχουν υψηλό βαθμό 

επικινδυνότητας ή αυξάνοντας τα μέτρα ασφάλειας για τις επικίνδυνες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες είναι δυνατόν επιτευχτεί ο έλεγχος των ζημιών (Νεκτάριος, 2010; 

Χατζόπουλος, 2007). 

Ένας από τους πιο πρακτικούς και ευρέως διαδομένους τρόπους αντιμετώπισης των 

κινδύνων στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η ασφάλιση. Η ασφάλιση αποτελεί μία 

διαδικασία μεταβίβασης του κινδύνου διαμέσου ενός κοινού ταμείου. Ο κάθε 

ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει το προβλεπόμενο ασφάλιστρο, του οποίου το 

ύψος καθορίζεται συμφώνα με το βαθμό επικινδυνότητας που μεταφέρεται στο ταμείο. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο έχουν τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίσουν αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεμονωμένα κάθε επιχείρηση 

και για το λόγο αυτό ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση των κινδύνων κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικός (Νεκτάριος, 2010; Χατζόπουλος, 2007). 

Επιπρόσθετα, οι ίδιες οι επιχειρήσεις μπορούν να περιορίσουν εσωτερικά τους 

κινδύνους τους. Η μέθοδος του εσωτερικού περιορισμού των κινδύνων περιλαμβάνει 

την εφαρμογή από μέρους των επιχειρήσεων της διασποράς των κινδύνων, 

διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές τους και αυξάνοντας τη διασπορά του 

χαρτοφυλακίου τους. Επιπλέον, σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις προς  

αποφυγήν των κινδύνων και για τον περιορισμό των ζημιών από αυτούς, είναι η 

πρόσβαση στην έγκυρη πληροφόρηση, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ακριβείς 

προβλέψεις και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιθανές ζημίες και τις μελλοντικές 

οικονομικές καταστάσεις (Νεκτάριος, 2010; Χατζόπουλος, 2007). 
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Ολοκληρώνοντας, αξίζει να επισημανθεί ότι για την ορθή αντιμετώπιση των 

κινδύνων οφείλουν οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν την δική τους στρατηγική πολιτική.  

Στην προσπάθειά τους, λοιπόν,  να αποφύγουν ή να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις 

των πιθανών κινδύνων είναι αναγκασμένες να προβούν σε εκτιμήσεις για τις 

οικονομικές συνθήκες, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τον κλάδο δραστηριοποίησής 

τους και να λάβουν σημαντικές αποφάσεις στρατηγικής, οι οποίες σχετίζονται με την 

πραγματοποίηση επενδύσεων, την υιοθέτηση επιθετικής ή αμυντικής εμπορικής 

πολίτικης καθώς και τη δημιουργία και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών. 

2.9 Διαχείριση των κινδύνων  

    Το δυναμικό και άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον των τελευταίων 

χρόνων, έχει υποστεί αρκετές πανωλεθρίες από φυσικές καταστροφές, την οικονομική 

κρίση, απάτες και  σκάνδαλα. Αυτό έφερε στο προσκήνιο τη διαχείριση του κινδύνου 

(management risk), μία πειθαρχία που στο παρελθόν επικεντρώθηκε κυρίως στους 

επιχειρηματικούς κινδύνους οι οποίοι είναι πιο αναγνωρισμένοι στον τομέα των 

οικονομικών και των ασφαλίσεων. Το πλαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων, 

συμπεριλαμβανομένων των πολυάριθμων μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό 

των σημερινών αναδυόμενων κινδύνων, έχει προσδώσει στις επιχειρήσεις και στα 

ενδιαφερόμενα μέρη μία νέα άποψη του περιβάλλοντος: το περιβάλλον κινδύνου. 

Η διαχείριση του κινδύνου μπορεί να οριστεί με ποικίλους τρόπους. Οι Anderson & 

Terp (2006) υποστηρίζουν ότι στην ουσία, η διαχείριση του κινδύνου μπορεί να οριστεί 

ως μία διαδικασία που επιδιώκει την εξάλειψη, τη μείωση και τον έλεγχο των κινδύνων 

και ενισχύει τα οφέλη. Σκοπός της διαχείρισης κινδύνου είναι η μεγιστοποίηση του 

δυναμικού της επιτυχίας και η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μελλοντικών ζημιών.  

Η επιτροπή COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission) ορίζει τη διαχείριση των κινδύνων ως εξής: «Η διαχείριση του 

επιχειρηματικού κινδύνου είναι μία διαδικασία που πραγματοποιείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας, τα διευθυντικά στελέχη και το λοιπό 

προσωπικό, εφαρμόζοντας την ως στρατηγική ρύθμιση σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

Έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό δυνητικών γεγονότων που ενδέχεται να επηρεάσουν 

την οικονομική οντότητα, ενώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαχείριση των κινδύνων 

είναι η εντός πλαισίων διάθεση ανάληψης κινδύνου, ώστε να παρέχεται εύλογη 

διαβεβαίωση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της οικονομικής οντότητας» 

(Committee of Sponsoring Organisations, 2004). 

 

30 



 
 

Αναλυτικότερα, είναι μία διαδικασία για τη διαχείριση των πιθανών κινδύνων από 

τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αντιμετώπισή τους. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

βοηθήσει να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να αναδειχθούν οι επιχειρηματικές 

ευκαιρίες. Παράλληλα, αυτή περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να 

διασφαλιστεί ότι το άτομο αντιλαμβάνεται σαφώς τη διαχείριση των κινδύνων και 

εκπληρώνει την επιχειρηματική στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης . 

Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη κατανόηση της διαχείρισης του κινδύνου, θα 

περιγραφεί η πιο σημαντική διαδικασία της. Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης 

κινδύνων καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, τις διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων 

και τους ρόλους και τις ευθύνες του ατόμου που σχετίζονται με αυτήν. Επιπρόσθετα, 

ένα αποτελεσματικό πλαίσιο  περιλαμβάνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνων που εμπεριέχουν τον εντοπισμό των κινδύνων, την αποδοχή, τη μέτρηση, την 

παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο. 

      Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνου (Institute of Risk Management (IRM)) 

παρουσίασε ένα μοντέλο της δομής της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, η οποία 

περιλαμβάνει  όλα τα σημαντικά βήματα, προκειμένου να υπάρξει μία σαφής δομή για 

το πώς θα υλοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία (ΙRM, 2002). 
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Σχήμα 1: Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου (A Risk Management Standard, IRM, pp.4, 

2002) 

Κατά την εκτέλεση μίας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, είναι ζωτικής σημασίας 

να κατανοηθούν πρώτα οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού και η τρέχουσα 

κατάστασή του, προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι. Η 

πρώτη φάση είναι να εντοπιστούν οι κίνδυνοι αυτοί αλλά και οι διαταραχές που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Το δεύτερο βήμα αυτής της διαδικασίας είναι ο 

προσδιορισμός τους και η συνακόλουθη παρουσίαση των επιπρόσθετων πληροφοριών 

αναφορικά με τον κάθε κίνδυνο. Επόμενο βήμα στην ανάλυση κινδύνου, είναι η 
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εκτίμηση του, πράγμα που μπορεί να γίνει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Το δεύτερο 

μέρος της φάσης αξιολόγησης του κινδύνου είναι να αξιολογηθεί το εκτιμώμενο 

μέγεθος του κινδύνου ως προς τη σημασία που έχει για την επιχείρηση. Η αξιολόγηση 

αυτή δίνει στην εταιρεία μία ιδέα για το πώς να ανταποκριθεί σε κάθε προσδιορισμένο 

κίνδυνο (ΙRM, 2002). 

Ως επόμενο βήμα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, αφού εντοπιστούν και 

αναφερθούν οι κίνδυνοι και έχει ληφθεί η σχετική απόφαση, ακολουθεί η φάση 

επεξεργασίας τους. Αυτή η φάση ασχολείται με τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και  

των δράσεων μετριασμού του κινδύνου, με στόχο να μειωθούν οι επιπτώσεις. Για να 

αναγνωριστούν οι πιο κρίσιμοι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση, 

προτείνεται να αναφερθεί η διαδικασία αντιμετώπισης τους και η συνακόλουθη  

κοινοποίηση τους στο εσωτερικό της επιχείρησης αλλά και στα ενδιαφερόμενα μέρη 

της. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πρέπει να είναι ενήμερο για τους πιο 

κρίσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζει η οργάνωση και πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η 

διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ακολουθείται και είναι δομημένη σωστά (ΙRM, 2002).  

Δεδομένου ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις παρουσιάζουν έντονη δυναμικότητα και 

ότι οι διαδικασίες αλλάζουν συχνά, θεωρείται ότι η τελευταία φάση, αυτή της 

παρακολούθησης της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, είναι άκρως σημαντική. Με τη 

συνεχή πραγματοποίηση ελέγχων και τη διαδικασία παρακολούθησης, μπορεί να 

διασφαλιστεί ότι η διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων είναι διαρκώς ενημερωμένη 

(ΙRM, 2002). 

Έχοντας πραγματοποιηθεί μία γενικότερη ανάλυση της διαδικασίας διαχείρισης 

κινδύνου, στη συνέχεια της μελέτης μας θα εξεταστούν ξεχωριστά οι διάφορες 

ενέργειες διαχείρισης των βασικών κατηγοριών κινδύνου που αναφέρθηκαν στο 

κεφάλαιο αυτό. 

2.9.1 Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου 

    Η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου αποτελεί μία ξεχωριστή διαδικασία που 

απαιτεί τον καθορισμό τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά των λειτουργικών κινδύνων 

που έρχεται αντιμέτωπος ένας οργανισμός. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μία σειρά 

μεθόδων και προσεγγίσεων που στόχο έχουν τη μείωση και την αποφυγή των 

καταστροφικών απωλειών (Chapelle et al., 2008). Η αναγκαιότητα για τον περιορισμό 

του λειτουργικού κινδύνου πηγάζει κυρίως από την πολύπλευρη φύση των ζημιών που 

προκαλεί. Επιπρόσθετα, η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου ελκύει όλο και 
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περισσότερο το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου εξαιτίας της ύπαρξης 

διαφόρων άλλων παραγόντων, όπως είναι οι μεταβολές στο χρηματοπιστωτικό τομέα, η 

αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ αγορών και συστημάτων και η πρόοδος της τεχνολογίας . 

Επιπρόσθετοι λόγοι για την αυξανόμενη αυτή προσοχή μπορεί να αναφέρονται στην 

αύξηση των επενδύσεων σε συστήματα πληροφοριών και τεχνολογίας, στην αύξηση 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών και στην ανάδειξη των νέων χρηματοδοτικών μέσων 

(Rippel & Teplý, 2012). 

Από ποιοτικής απόψεως, η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου επικεντρώνεται 

κυρίως στον εσωτερικό έλεγχο, στην ανάλυση σεναρίων και στις τακτικές 

αναθεωρήσεις συστημάτων, διαδικασιών και αναφορών. Από ποιοτικής απόψεως, η 

διαχείριση του κινδύνου σχετίζεται με τη συλλογή δεδομένων σχετικών με τις 

λειτουργικές απώλειες και την ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισής τους. Βασικότερη 

επιδίωξη των τεχνικών διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων είναι η πρόληψη, ο 

έλεγχος, η χρηματοδότηση και η απομόνωση των λειτουργιών (Saunters & Cornett, 

2003). Η διαδικασία του ελέγχου αναφέρεται  στον προγραμματισμό, στην οργάνωση 

και στη διατήρηση των απαιτούμενων αρχείων, ενώ η χρηματοδότηση αναφέρεται στην 

άντληση κεφαλαίων από εξωτερικές πηγές σε περιπτώσεις ανάγκης. Τέλος, η 

απομόνωση των κινδύνων σχετίζεται με τη διατήρηση επαρκών κεφαλαίων για την 

αντιμετώπιση τους. 

Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου 

περιλαμβάνει ορισμένες τεχνικές. Οι κυριότερες από αυτές αναλύονται συνοπτικά ως 

εξής (Rippel & Teply, 2008): 

 προληπτικές διαδικασίες: περιλαμβάνουν συγκεκριμένους ελέγχους και 

τυποποιημένες διαδικασίες, όπως, για παράδειγμα διαδικασίες εκπαίδευσης 

του προσωπικού. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν την κατάλληλη πρακτική για 

γεγονότα με υψηλή συχνότητα και χαμηλό κίνδυνο. 

 συνέχεια επιχειρηματικής δραστηριότητας: περιλαμβάνει σχέδια για 

ανάκαμψη μετά την εκδήλωση σοβαρών γεγονότων λειτουργικού κινδύνου, 

τα οποία απαιτούν περιοδική αναθεώρηση για την αποτελεσματικότερη 

απόδοσή τους. 

 μεταφορά κινδύνου σε ασφαλιστικές εταιρείες: περιλαμβάνει τη σύναψη 

ασφαλιστικών συμβολαίων που στοχεύουν στο αίσθημα της ασφάλειας που 

πρέπει να αποπνέουν απέναντι σε σοβαρά λειτουργικά γεγονότα. Η ενέργεια 
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αυτή χρησιμοποιείται σε λειτουργικά γεγονότα υψηλής συχνότητας και 

χαμηλού κινδύνου. 

 Outsourcing: περιλαμβάνει τη μεταφορά δραστηριοτήτων που δε 

συνδέονται με άμεσο τρόπο με τις δραστηριότητες του οργανισμού σε ένα 

τρίτο μέρος. 

 ανάλυση σεναρίων: η μέθοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέθοδος 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Rippel & Teplý, 2012).  

2.9.2 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου 

    Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων αποτελεί μία σημαντική 

αναγκαιότητα για την ομαλή επιβίωση και εξέλιξή τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Στις παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου συγκαταλέγεται η μέθοδος αξιολόγησης των αντισυμβαλλόμενων μέσω των 

κατηγοριοποιήσεων, η λήψη κατάλληλων εξασφαλίσεων και η διασπορά των 

χρηματοδοτήσεων σε διαφορετικούς κλάδους ή περιοχές με σκοπό την αποφυγή 

προβλημάτων συγκέντρωσης. Σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του τρόπου διαχείρισης 

του πιστωτικού κινδύνου διαδραμάτισε η διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων. 

Σύμφωνα με αυτήν, οι χρηματοδοτήσεις και τα συναφή στοιχεία του ενεργητικού των 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ή άλλων επιχειρήσεων ομαδοποιούνται και 

τυποποιούνται με σκοπό να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία τίτλων προς 

πώληση σε δυνητικούς επενδυτές. 

Οι βασικότερες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για τη διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου αναφέρονται ως εξής (Duffie, 2008): 

 μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει τη 

δημιουργία καινούργιων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αξιόγραφα χρέους, 

όπως τα πιστωτικά παράγωγα τα οποία, παράλληλα με τα αξιόγραφα που 

παρέχονται από την ταυτοποίηση των δανείων, επιτρέπουν τη μεταφορά του 

πιστωτικού κινδύνου. Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η 

μείωση του κόστους εξασφάλισης κεφαλαίων για χορηγήσεις δανείων και 

διαφοροποίησης . 

 δημιουργία ειδικευμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία μεταφοράς κινδύνων. Είναι μία 

μέθοδος ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς που μειώνει την 

απαιτούμενη αποζημίωση για το πιστωτικό κίνδυνο και παρέχει στους 

επενδυτές μία πληθώρα εναλλακτικών επιλογών. 
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Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί διάφορα μοντέλα εκτίμησης του πιστωτικού 

κινδύνου όπως τα μοντέλα πιθανότητας αθέτησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για να 

αξιολογηθεί η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη. Τα μοντέλα 

προσαρμόζονται με τον αναλογικό υπολογισμό που επιτρέπει την αξιολόγηση σε σχέση 

με τις συχνότητες της πιθανότητας αθέτησης των ξεχωριστών οφειλετών ή και των 

ομάδων τους, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Τα αποτελέσματα 

των εκτιμήσεων χρησιμοποιούνται για τις χρηματοοικονομικές αναφορές των 

επιχειρήσεων αλλά και για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο αθέτησης που απορρέει από 

έναν αντισυμβαλλόμενο (Cibulskiene & Rumbauskaite, 2012).  

2.9.3 Διαχείριση κινδύνου αγοράς 

     Στην προσπάθεια διαχείρισης του κίνδυνου αγοράς έχουν αναπτυχθεί διαφορές 

μεθοδολογίες μέτρησης του κινδύνου οι οποίες επιχειρούν να ποσοτικοποιήσουν τον 

κίνδυνο απωλειών που πηγάζει από τις μεταβολές της αγοράς. Οι επιχειρήσεις που 

ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι δυνατό να αξιολογήσουν την έκθεσή τους 

στον επιτοκιακό κίνδυνο μέσα από τις ακόλουθες προσεγγίσεις (Smith et al., 1989): 

 προσδιορισμός των επιδράσεων των μεταβολών των επιτοκίων στις 

μελλοντικές ροές  διαμέσου διαφόρων τεχνικών, με την πιο δημοφιλή να 

είναι αυτή της GAP Analysis. Η τεχνική αυτή εκτιμά το καθαρό εισόδημα 

από τόκους σε διαφορετικές μεταξύ τους λειτουργικές περιόδους και κάτω 

από διαφορετικά επίπεδα επιτοκίων και εναλλακτικών στρατηγικών 

διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού. 

 προσδιορισμός της επίδρασης του επιπέδου των επιτοκίων στην αγοραία αξία 

της επιχείρησης. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, γίνεται χρήση της 

έννοιας της διάρκειας για την ποσοτικοποίηση της ευαισθησίας των 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στις διακυμάνσεις των 

επιτοκίων. Για τη μέτρηση της ευαισθησίας χρησιμοποιείται ένα σύνολο 

ποσοτικών μέτρων όπως η διάρκεια, η κυρτότητα, οι συντελεστές 

ευαισθησίας των αξιογράφων και ο συντελεστής βήτα. 

Οι παραπάνω προσεγγίσεις παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα που 

αναφέρονται στην αδυναμία τους να εφαρμοστούν σε μη χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς και να προβούν στην παραγωγή μέτρων συνολικής έκφρασης του 

κινδύνου της αγοράς. Επομένως, για την αντιμετώπιση αυτών εισήλθε η έννοια της 

αξίας σε κίνδυνο (Value at risk-Var), που εκφράζει τις πιθανές απώλειες σε όρους 

πιθανοτήτων και αντανακλά τη συνδυασμένη επίδραση των παραγόντων που είναι 
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υπεύθυνοι για την πρόκληση του κινδύνου αγοράς. Η έννοια της αξίας σε κίνδυνο έχει 

τη δυνατότητα επέκτασης μεγαλύτερου εύρους κινδύνων. Στα εναλλακτικά μέτρα 

συγκαταλέγονται τα κέρδη, κέρδη ανά μετοχή ή χρηματικές ροές. Τα μοντέλα Var 

κατέχουν έντονη χρησιμότητα όχι μόνο για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς αλλά και 

άλλων τύπων κινδύνων. Παρόλα αυτά για την αποτελεσματικότερη εκτίμηση του 

κινδύνου κρίνεται αναγκαία η χρήση τους σε συνδυασμό με άλλα μέτρα όπως αυτό της 

ανάλυσης σεναρίων. 

2.9.4 Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας 

     Η ρευστότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή λειτουργία μίας 

επιχείρησης, η οποία πρέπει παντί τρόπω να διασφαλίζει ότι δεν πάσχει από έλλειψη ή 

υπερβάλλουσα ρευστότητα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. 

Μία μελέτη της ρευστότητας έχει μεγάλη σημασία τόσο για τους εσωτερικούς όσο και 

για τους εξωτερικούς αναλυτές, λόγω της στενής τους σχέσης με τις καθημερινές  

εργασίες της επιχείρησης (Bhunia, 2010). Οι απαιτήσεις ρευστών διαθεσίμων μίας 

επιχείρησης εξαρτάται από την ιδιαίτερη φύση της τελευταίας καθώς δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος κανόνας για τον καθορισμό του βέλτιστου επιπέδου ρευστότητας που 

μπορεί να διατηρήσει μία επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλιστεί θετικό αντίκτυπο 

στην κερδοφορία της (Owolabi & Obida, 2012). 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας στοχεύει στη διασφάλιση της ικανότητας  

μίας επιχείρησης να καλύψει τις υποχρεώσεις της με εύλογο κόστος (Basel Committee 

on Banking Supervision, 2008). Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, οφείλουν οι επιχειρήσεις 

να προβούν στην αποτελεσματική διαχείριση των θέσεων σε ρευστά περιουσιακά 

στοιχεία και τη δομή των υποχρεώσεών τους διαχρονικά (Saunters & Cornett, 2003). 

Επομένως, η διαδικασία της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας 

περιλαμβάνει την εκτίμηση των μελλοντικών χρηματοροών κάτω από κανονικές και 

ειδικές συνθήκες. 

Η ρευστότητα των επιχειρήσεων εκτιμάται με τη χρήση κάποιων 

χρηματοοικονομικών δεικτών, οι οποίοι  αναφέρονται ως δείκτες ρευστότητας. Αυτή η 

ομάδα αναλογιών μετρά την ικανότητα των επιχειρήσεων να καλύψει τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της. Η εκτίμηση της ρευστότητας απαιτεί,ακόμα, την προετοιμασία των 

προϋπολογισμών μετρητών και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι υπολογισμοί των 

δεικτών ρευστότητας πραγματοποιούνται με την καθιέρωση μίας σχέσης μεταξύ 

μετρητών και άλλων στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς 
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βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υπό την προϋπόθεση μίας γρήγορης μέτρησης των 

επιπέδων ρευστότητας. 

2.10 Σύνοψη 

     Στο τρέχον κεφάλαιο, το κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν ο κίνδυνος και πιο 

συγκεκριμένα ο επιχειρηματικός κίνδυνος. Αρχικά, επιχειρήσαμε να 

πραγματοποιήσουμε μία προσέγγιση της έννοιας του κινδύνου, ενώ πρέπει να 

τονίσουμε ότι δεν απαντάται ένας μοναδικός και κοινώς αποδεκτός ορισμός. Ο 

κίνδυνος αφορά στην πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ένα γεγονός ενώ αξίζει να 

σημειωθεί ότι μπορεί να είναι είτε υποκειμενικός είτε αντικειμενικός. Τα άτομα, 

ενδεχομένως, να έχουν διαφορετική αντίληψη για τον κίνδυνο, οπότε και 

χαρακτηρίζεται ως υποκειμενικός ενώ σε κάποια άλλη περίπτωση μπορεί να μετρηθεί 

στατιστικά, οπότε και χαρακτηρίζεται ως αντικειμενικός. 

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε σε μία ταξινόμηση των κατηγοριών των κινδύνων, ενώ 

είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η μείωση της αβεβαιότητας του μέλλοντος αποτελεί 

τον πρωταρχικό στόχο τόσο των ανθρώπων όσο και των επιχειρήσεων. Για το σκοπό 

αυτό δημιουργήσαμε μία εκτενή συζήτηση αναφορικά με τους εναλλακτικούς τρόπους 

αντιμετώπισης των επιχειρηματικών κινδύνων. Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο 

παραχωρήσαμε μία ανάλυση σχετικά με τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
 

3.1 Εισαγωγή 

Με το τέλος του πολέμου ο οποίος ταλάνιζε την οικονομική και πολιτική ζωή των 

Βαλκανίων, η θέση των χωρών που βρίσκονται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή 

βελτιώθηκε αισθητά. Η ανοδική πορεία που έχει σημειωθεί στα Βαλκάνια, δημιούργησε 

δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων από την Ελλάδα όπως και εμπορικές 

σχέσεις. Η επεκτατική επιχειρηματική πολιτική που ακολούθησαν αρκετές ελληνικές 

επιχειρήσεις, έδωσε την ευκαιρία στην ελληνική οικονομία να επιτύχει γρήγορους 

ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σύγκλιση της οικονομίας με 

εκείνες των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Εύλογα θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, 

επομένως,  ότι τα Βαλκάνια αποτελούν μία ευκαιρία για την εγχώρια οικονομία, καθώς 

η Ελλάδα αποτελεί το σημαντικότερο επενδυτή στη βαλκανική χερσόνησο. 

Οι επενδύσεις της Ελλάδας στις Βαλκανικές Χώρες  (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), Σερβία) υπερέχουν τόσο σε απόλυτο αριθμό όσο και σε ύψος 

επενδυμένων κεφαλαίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα των 

ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, δεν αποτέλεσε μία εθνική στρατηγική 

πολιτικής αλλά ήταν μία ιδιωτική πρωτοβουλία. Μεταξύ των λόγων που προκαλούν τη 

μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, 

συγκαταλέγεται η ανάγκη αύξησης της αποδοτικότητας τους. Επίσης, τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα Βαλκάνια αφορούν στο χαμηλό κόστος εργασίας, 

στη γρήγορη ανάπτυξη των οικονομιών της περιοχής, στην πραγματοποίηση μεγάλων 

έργων υποδομής, στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, στα φορολογικά κίνητρα 

που παρέχονται αλλά και στην ύπαρξη φθηνών πρώτων υλών (Μπιτζένης, 2005).  

Η βαλκανική χερσόνησος, λόγω  της εγγύτητας της με την Ελλάδα, αποτελεί ένα 

γεωγραφικό και οικονομικό περιβάλλον όπου μπορεί να δραστηριοποιηθεί η ελληνική 
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οικονομία. Η νοοτροπία και η κουλτούρα των βαλκανικών λαών προσεγγίζουν κατά 

πολύ τις αντίστοιχες της Ελλάδας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται 

καλύτερες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρηματιών αυτών των χωρών. Η ευκολία 

συνεννόησης και επικοινωνίας σε συνδυασμό με την αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποτελούν 

τις βάσεις επί των οποίων δομείται μία στενή επαγγελματική συνεργασία. Το 

σημαντικότερο προβάδισμα των Ελλήνων επενδυτών στα Βαλκάνια αφορά στη 

γειτνίαση της χώρας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, 2010). 

Στο τρέχον κεφάλαιο θα συζητήσουμε το οικονομικό περιβάλλον των βαλκανικών 

χωρών αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται οι επενδύσεις στην εν λόγω 

περιοχή. Επίσης, θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων 

στη βαλκανική χερσόνησο ενώ το κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με τα κίνητρα 

πραγματοποίησης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην περιοχή. 

3.2 Παρουσίαση του οικονομικού περιβάλλοντος των Βαλκανικών Χωρών 

     Εφόσον κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση, σηματοδοτήθηκε μία περίοδος αλλαγών 

για τις πρώην κουμμουνιστικές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, η Ρουμανία αλλά και η Σερβία. Οι συγκεκριμένες χώρες μετέβησαν στην 

κοινώς αποκαλούμενη «οικονομία της ελεύθερης αγοράς», μετά τη μακρά παραμονή 

τους στη σοβιετική οικονομία η οποία προγραμματίζονταν κεντρικά (World Bank, 

2008). 

Το καθεστώς της οικονομίας μιας ελεύθερης αγοράς κυριαρχεί στις ανεπτυγμένες 

χώρες του Δυτικού Κόσμου, ενώ για δεκάδες χρόνια αποτελούσε έναν ισχυρό 

ανταγωνιστή της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι 

η  παραπάνω μετάβαση απαιτούσε την πραγματοποίηση θεμελιωδών αλλαγών και 

μεταρρυθμίσεων ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές, αποσκοπώντας στην 

ομαλή λειτουργία της οικονομίας ελεύθερης αγοράς. Αυτοσκοπός αυτής της αλλαγής 

ήταν η προοπτική εισόδου των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Kavalski, 2003). 

Είναι χρήσιμο να σημειώσουμε ότι η μετάβαση αποτέλεσε μία επώδυνη διαδικασία για 

πολλές χώρες καθώς ακολούθησε η έξαρση μίας σειράς κοινωνικών ανισορροπιών 

(World Bank, 2008). 

Η Βουλγαρία, κατά την περίοδο 1990-2000 βίωσε μία δύσκολη περίοδο μετάβασης 

από το καθεστώς του κουμμουνισμού στο καθεστώς της ελεύθερης αγοράς. Κατέβαλε 

έντονες και επίπονες προσπάθειες για να βελτιώσει το βιοτικό της επίπεδο και να 
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προχωρήσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Από το 2000 παρουσίασε μια σημαντική 

πορεία αναδιοργάνωσης της οικονομίας της ενώ από το 2004 συμμετέχει ως μέλος του 

ΝΑΤΟ και από το 2007 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα αποτελεί 

πόλο έλξης αρκετών ξένων επενδύσεων εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, η οποία 

προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις χώρες της Κεντρικής αλλά και της Ανατολικής 

Ευρώπης.  

Η Βουλγαρία προσφέρει μία σειρά πλεονεκτημάτων στους ξένους επενδυτές της, 

καθώς έχει στη διάθεσή της σημαντικά συστατικά στοιχεία για την πραγματοποίηση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αντιμετωπίζει οφέλη από στην αγορά προϊόντων/υπηρεσιών/κεφαλαίων, ενώ 

ταυτόχρονα, παρουσιάζει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, ο σημαντικότερος 

παράγοντας, για τον οποίο προτιμάται η συγκεκριμένη χώρα, αφορά στο χαμηλό 

φορολογικό συντελεστή ο οποίος επικρατεί στην εγχώρια οικονομία. (Peloni). Ο εν 

λόγω συντελεστής είναι συγκριτικά χαμηλότερος από τον αντίστοιχο άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών, καθώς η φορολόγηση των εισοδημάτων (τόσο των εταιρειών όσο 

και των φυσικών προσώπων) ανέρχεται στο 10%. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι 

στους κλάδους όπου εντοπίζεται υψηλή ανεργία, ο φορολογικός συντελεστής είναι στο 

0%. Στα προηγούμενα στοιχεία καλό θα ήταν να συμπληρώσουμε και το χαμηλό 

εργατικό κόστος, εφόσον ο μέσος μισθός για το 2010 ανέρχονταν στα 327€ με τον 

κατώτατο μισθό να αγγίζει τα 123€. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε, 

ακόμα, ότι το εργατικό δυναμικό της Βουλγαρίας, αποτελείται από άτομα με άρτια 

ακαδημαϊκή κατάρτιση, τόσο Δευτεροβάθμιας όσο και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ 

ένα μεγάλο ποσοστό του διαθέτει υψηλές τεχνικές γνώσεις (Invest Bulgaria: The 

Preferred Partner of Investors Seeking Opportunities in Bulgaria, 2016). 

Στη συνέχεια, η Ρουμανία, με την πτώση του κουμμουνιστικού καθεστώτος 

παρουσίασε αρκετά προβλήματα αναφορικά με την οικονομική της ανάπτυξη. Αυτό 

είχε σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει η πραγματοποίηση της μετάβασης στην 

κατάσταση της ρουμανικής οικονομίας. Μετά την πτώση του κουμμουνισμού, η 

Ρουμανία κατέβαλε προσπάθειες διατήρησης των υπαρχόντων δομών εξουσίας στον 

ιδιωτικό αλλά και στον κρατικό τομέα. Αυτό είχε σα συνέπεια να καθυστερήσει να 

απελευθερωθεί η αγορά και αυτό με τη σειρά του συντέλεσε στον περιορισμό των 

εισροών κεφαλαίου από τη διεθνή αγορά. Οι δύο αυτές συνέπειες επηρέασαν 

σημαντικά την αναδιάρθρωση της ρουμάνικης οικονομίας αλλά και της εγχώριας 

παραγωγής της. Εφόσον ξεπεράστηκαν οι παραπάνω σκόπελοι, η Ρουμανία εντάχθηκε 
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στο ΝΑΤΟ το 2004 και η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε καθυστερημένα το 

2009. Με την αύξηση της ζήτησης για επενδύσεις, τροφοδοτήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης 

της οικονομίας και, ως εκ τούτου, μειώθηκε η κατάσταση ανεργίας και φτώχειας στο 

εσωτερικό της (Central Intelligence Agency, The World FactBook, 2016). 

Επιπλέον, με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης επήλθε και η διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας με το σχηματισμό του κράτους της Σερβίας. Η ιστορία της Σερβίας μας 

έχει να επιδείξει μία εσωτερική αστάθεια εξαιτίας των πολεμικών συρράξεων που 

λαμβάνουν χώρα αλλά και λόγω της απόσχισης του Κοσσόβου. Η Σερβία συνεχίζει τις 

προσπάθειες ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το σκοπό αυτό έχει 

προχωρήσει σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων στο οικονομικό και στο πολιτικό της 

σκηνικό. Μετά το ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό κατά τη δεκαετία του 1990, 

παρατηρούνται προοπτικές ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την 

προώθηση της απελευθέρωσης του εμπορίου αλλά και των ιδιωτικοποιήσεων. Παρόλα 

αυτά, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι απαραίτητες αλλαγές 

δομών, η Σερβία παραμένει σε μία διαδικασία μετάβασης. Σε αυτό πρέπει να 

συμπεριλάβουμε τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας, το φθηνό εργατικό 

δυναμικό το οποίο, ταυτόχρονα, είναι και εξαιρετικά μορφωμένο αλλά και ένα σύνολο 

πλεονεκτημάτων, τα οποία καταστούν τη σέρβικη οικονομία πόλο έλξης των ξένων 

επενδύσεων (Central Intelligence Agency, The World FactBook, 2016). 

Προχωρώντας την παρουσίαση του οικονομικού περιβάλλοντος των Βαλκανίων, 

συναντάμε την Αλβανία, η οποία, με την πτώση του κουμμουνιστικού καθεστώτος 

προσπαθεί να μεταβεί σε μία εκσυγχρονισμένη και ανοιχτή οικονομία. Πρέπει να 

σημειώσουμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια, τα εμβάσματα των Αλβανών μεταναστών 

από την Ελλάδα και την Ιταλία προς τη χώρα έχουν μειωθεί αισθητά. Επιπλέον, ο 

αγροτικός τομέας της Αλβανίας συνεισφέρει κατά ένα ποσοστό ίσο με το 1/5 στη 

διαμόρφωση το Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Τέλος, εύκολα μπορεί να 

ισχυριστεί κανείς ότι η απουσία υποδομών έχει μετατρέψει την Αλβανία σε σημαντικό 

προορισμό για τη διενέργεια επενδύσεων αλλά σημαντική πτυχή δεν παύει να είναι ο 

περιορισμός των εξαγωγών (Central Intelligence Agency, The World FacBook, 2016). 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης των Βαλκανικών 

Χωρών, παρουσιάζουμε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(ΠΓΔΜ), η οποία διαθέτει σχετικά μία μικρή ανοιχτή οικονομία. Παραμένει ευάλωτη 

σε μεταβολές οι οποίες συμβαίνουν στο εσωτερικό της Ευρώπης και εξαρτάται από τις 

προοπτικές ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΠΓΔΜ αποτελεί το λιγότερο 
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ανεπτυγμένο κρατίδιο της Γιουγκοσλαβίας, ενώ η διάλυση της τελευταίας αναχαίτισε 

οποιαδήποτε προσπάθεια μεταβιβαστικών πληρωμών από την πλευρά της κεντρικής 

κυβέρνησης. Επίσης, το εμπάργκο που έθεσε η Ελλάδα στην ΠΓΔΜ αναφορικά με το 

«Μακεδονικό Ζήτημα» αλλά και η απουσία υποδομών οδήγησαν στην καθυστέρηση 

της οικονομικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, παρά τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες 

συνέβησαν στη χώρα, συνεχίζει να υστερεί σε επενδύσεις και να αντιμετωπίζει 

προβλήματα στην οικονομία της (Central Intelligence Agency, The World FactBook, 

2016). 

3.2.1 Βουλγαρία 

    Ο αριθμός των ελληνικών επενδύσεων στη Βουλγαρία φαίνεται να έχει μειωθεί 

σημαντικά, ενώ θεωρείται ότι ένας λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι η αναστολή 

των ιδιωτικοποιήσεων η οποία συνέβη κατά την προεκλογική περίοδο. Κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2005 είχε παρατηρηθεί μία μείωση των επενδύσεων στη Βουλγαρία, ενώ 

οι συνολικές επενδύσεις άγγιζαν τα 929,3 εκατομμύρια δολάρια. Ο σημαντικότερος 

λόγος μείωσης των επενδύσεων αυτών είναι ο περιορισμός των βιομηχανικών ομίλων 

στην επενδυτική δραστηριότητα της χώρας (Φλέγκας, 2006).  

Ένας επενδυτής ο οποίος επιλέγει την επέκταση των δραστηριοτήτων του στη 

Βουλγαρία έχει την επιλογή να δημιουργήσει μία νέα επιχείρηση, να εξαγοράσει μία 

που ήδη υπάρχει ή να συμμετάσχει σε κάποια μεικτή επιχείρηση με Βούλγαρους 

συνεταίρους. Ο μεγαλύτερος όγκος ξένων επενδύσεων προέρχεται από 

ιδιωτικοποιήσεις ή συμμετοχή σε μεικτές επιχειρήσεις. Άλλες μορφές επενδυτικών 

επιλογών αποτελούν οι βιομηχανικές συνεργασίες, η παροχή των δικαιωμάτων 

αποκλειστικής εκμετάλλευσης ή οι συμφωνίες παραχώρησης. Παρά το γεγονός ότι οι 

ιδιωτικοποιήσεις προχωρούν, πολύ σημαντικό ρόλο στη βουλγάρικη οικονομία 

διαδραματίζει η ανάκαμψη κάποιων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί 

(Φλέγκας, 2006). Οι πιο ανεπτυγμένοι κλάδοι στη Βουλγαρία είναι ο χημικός, η 

μεταλλουργία, ο οικοδομικός ή μηχανολογικός εξοπλισμός και αυτός των ειδών 

ηλεκτρονικής. 

Κάποιοι από τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της επενδυτικής 

δραστηριότητας στη Βουλγαρία είναι οι ακόλουθοι: 

 το χαμηλό εργατικό κόστος. 

 η συνεχής βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών. 

 η ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς. 
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 η στρατηγική της θέση γεωγραφικά. 

 οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυτικές χώρες. 

 η ισότιμη μεταχείριση των εγχώριων και ξένων επενδυτών. 

 η μη ύπαρξη περιορισμών στη συμμετοχή αλλοδαπών στην ιδιωτικοποίηση της 

κρατικής περιουσίας. 

Μεταξύ των εμποδίων που υπάρχουν ως προς την ανάπτυξη της επενδυτικής 

δραστηριότητας εντοπίζεται η αστάθεια του νομικού συστήματος, η υψηλή 

γραφειοκρατία, η εγκληματικότητα και ο υψηλός επενδυτικός κίνδυνος (Μπιτζένης, 

2003). 

3.2.2 Ρουμανία 

    Η Ρουμανία αποτελεί μία χώρα η οποία έχει στρατηγική θέση στα Βαλκάνια, ενώ 

αναπτύσσει ένα πλέγμα τόσο διεθνών όσο και εμπορικών σχέσεων. Η Ρουμανία 

παρουσίασε αύξηση του ΑΕΠ κατά 8,3% το 2004, ενώ, ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε 

πτώση του πληθωρισμού στο 9,3% και της ανεργίας στο 6,2%, η βιομηχανική 

παραγωγή αυξήθηκε κατά 8% και οι συνολικές ξένες επενδύσεις κατά 13%. Επιπλέον, 

κατά την ίδια χρονολογία, παρατηρήθηκε σημαντική πρόοδος στον αριθμό των 

ιδιωτικοποιήσεων, ενώ όλα τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία προέρχονται από χώρες 

της Ε.Ε. εξαιρούνται από τελωνιακούς δασμούς (Τοπαλίδης, 1995). 

Τα πλεονεκτήματα τα οποία διαθέτει η Ρουμανία και κατατάσσεται ως μία χώρα 

επιλογής για τη διενέργεια επενδυτικών δραστηριοτήτων αφορούν (Τοπαλίδης, 1995): 

 στην ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πηγών και αυτάρκειας του τομέα της 

ενέργειας κατά 60%. 

 στο γεγονός ότι είναι η δεύτερη χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, αναφορικά με 

την έκτασή της και τον πληθυσμό της. 

 στο χαμηλό εργατικό κόστος. 

 στη διάρθρωση του πληθυσμού (επικράτηση των νέων ατόμων). 

 στην καθιέρωση φορολογικού συντελεστή στο 16%. 

 στην απουσία δασμών στην εισαγωγή προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 στον ελεύθερο επαναπατρισμό των κεφαλαίων και των κερδών. 
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3.2.3 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) 

    Ο κύριος λόγος δημιουργίας επενδυτικής δραστηριότητας στην Π.Γ.Δ.Μ. αφορά σε 

επιχειρήσεις ενέργειας, βιομηχανίας οικοδομικών υλικών και κυρίως σκυροδέματος, 

καπνού, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τροφίμων και αναψυκτικών, έτοιμου 

ενδύματος, εξόρυξης μαρμάρου και ορυχείων και εμπορικής δραστηριότητας. Αποτελεί 

μία χώρα μικρού μεγέθους η οποία χαρακτηρίζεται για τις διαρθρωτικές της αδυναμίες 

ενώ παράλληλα παρουσιάζει αρκετά επενδυτικά πλεονεκτήματα (Μελίδου, 2006). 

Οι κύριες αιτίες για τη διενέργεια επενδύσεων στην Π.Γ.Δ.Μ. είναι (Μελίδου, 2006): 

 η μακροοικονομική σταθερότητα. 

 η στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας. 

 το χαμηλό εργατικό κόστος. 

 η αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού. 

 το νομικό καθεστώς της χώρας. 

 το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον. 

 η θετική ανάπτυξη μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Μεταξύ των μειονεκτημάτων της αγοράς της συγκεκριμένης βαλκανικής χώρας 

εντοπίζονται (Μελίδου, 2006): 

 το μικρό μέγεθος της αγοράς. 

 το ασταθές επενδυτικό πλαίσιο. 

 η έλλειψη ικανών διοικητικών στελεχών αναφορικά με την οργάνωση και τη 

διοίκηση των μεγάλων επιχειρήσεων. 

 η χαμηλή ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού συστήματος. 

 η αστάθεια σε δημοσιονομικούς και νομισματικούς όρους. 

 η απουσία διεθνών νομικών και λογιστικών μηχανισμών ελέγχου. 

 η ελλιπής αεροπορική σύνδεση με πολλά αεροδρόμια. 

 η αύξηση του δείκτη της οικονομικής διαφθοράς. 

 η ανεπάρκεια ρευστότητας των επενδύσεων. 

 

3.2.4 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

    Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αποτελεί μία εύθραυστη, βαλκανική οικονομία στην οποία 

εντοπίζεται υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η παραγωγή της 

χώρας αδυνατεί να ανταποκριθεί άμεσα στην αύξηση του εισοδήματος των 

 

45 

 

 



                                                     

νοικοκυριών, γεγονός που ενισχύει την ανάκαμψη της τραπεζικής δραστηριότητας. 

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι η Βοσνία δε χρήζει του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

των άλλων χωρών. Οι ρυθμοί ανάπτυξής της είναι χαμηλοί και αργοί, ενώ 

χαρακτηρίζεται για το προβληματικό θεσμικό της πλαίσιο και την αστάθεια του 

πολιτικού της περιβάλλοντος (Μελίδου, 2006). 

 

3.2.5 Αλβανία 

    Η Αλβανία αποτελεί μία χώρα στην οποία είχαν ξεσπάσει αρκετές εσωτερικές 

διαταραχές, που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στον κρατικό της μηχανισμό και 

στην έννομη τάξη. Αυτά τα προβλήματα δημιούργησαν τις βάσεις για την 

ανασυγκρότηση του δημοσίου τομέα και των υποδομών της. Το φθηνό εργατικό 

δυναμικό της αποτελεί έναν ελκυστικό παράγοντα για τη διενέργεια επενδύσεων σε 

αυτήν τη χώρα, η οποία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος 

για τον οποίο στο εσωτερικό της ανθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες του κλάδου των 

μετάλλων και των ορυκτών (Ερμείδης & Αιγυπτιάδης, 1993). 

3.3 Προωθώντας τις Βαλκανικές Επενδύσεις 

   Η περιοχή των Βαλκανίων, και συγκεκριμένα της Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης, 

(Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Μαυροβούνιο, Π.Γ.Δ.Μ., 

Σερβία) δεν αποτελεί μία οικονομική μαύρη τρύπα. Οι ριψοκίνδυνοι επενδυτές 

επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ πολλοί 

επενδυτές επιστρέφουν ώστε να επενδύσουν εκ νέου. Παρά τις περιόδους αστάθειας 

στην περιοχή των Βαλκανίων, οι οικονομίες της περιοχής συνέχισαν τη λειτουργία τους 

ενώ οι ξένες επενδύσεις παρουσίασαν αύξηση σε επίπεδο το οποίο άγγιζε το 14,5% του 

περιφερειακού ΑΕΠ. Δεδομένων των κινδύνων που εγκυμονούν στην περιοχή, τα 

επενδυτικά επίπεδα των Βαλκανίων συγκρίνονται με τα επίπεδα των ξένων επενδύσεων 

στην Κεντρική Ευρώπη (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσέχικη 

Δημοκρατία) σε ένα ποσοστό ίσο με το 23,8% του ΑΕΠ (Manasek, 2000).  Οι 

δημοκρατικές εκλογές της Σερβίας το 2000 μείωσαν περεταίρω το επίπεδο των 

αναμενόμενων κινδύνων των επενδύσεων της περιοχής. Το Economist Intelligence Unit 

(2001) προέβλεψε ότι η ροή ξένων επενδύσεων στην περιοχή των Βαλκανίων, ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, πιθανότατα να ξεπεράσει το επίπεδο της Κεντρικής Ευρώπης το 

2002. 

Αναμφίβολα, η παραπάνω ανάλυση αποτελεί μία πολύ καλή είδηση για τα 

Βαλκάνια, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή, θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη κεφαλαίων και 
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ξένης τεχνογνωσίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να 

παραλείψει κανείς ότι τα οφέλη από τις ξένες επενδύσεις εξαρτώνται σημαντικά από το 

είδος της επένδυσης αλλά και από τον όγκο τους. Η πλειοψηφία των ξένων επενδύσεων 

στα Βαλκάνια σχετίζεται με την ιδιωτικοποίηση, ενώ η αναμενόμενη αύξηση των 

επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, οφείλεται σε μία αναβάθμιση των πωλήσεων. Η 

διαδικασία της ιδιωτικοποίησης αποτελεί ένα ουσιαστικό μέρος της μετάβασης, αλλά οι 

κυβερνήσεις δεν πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά σε αυτό ώστε να προσεγγίσουν 

τις ευεργετικές ξένες επενδύσεις. Στην περιοχή των Βαλκανίων, η ιδιωτικοποίηση 

αποτελεί ένα αδιαφανές φαινόμενο, ενώ κατά πολλούς αποτελεί μία διεφθαρμένη 

διαδικασία (Barrett, 2002). 

Τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης σίγουρα θα βελτιώσουν την οικονομική 

κατάσταση της περιοχής, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να προσελκυστούν και νέες 

επενδύσεις σε πράσινες περιοχές. Ταυτόχρονα, θεωρείται καλό να πραγματοποιηθούν 

συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Τα οφέλη από τις κινήσεις αυτές είναι σαφή, 

καθώς οι ξένοι επενδυτές θα δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις έχοντας τη δική τους 

τεχνογνωσίας, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζουν ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης. Είναι 

εξαιρετικά δύσκολο για μία χώρα να προσελκύσει πράσινες επενδύσεις αντί της 

ιδιωτικοποίησης αυτών. Οι πράσινοι επενδυτές αποθαρρύνονται ευκολότερα από τον 

κίνδυνο των πολιτικών ή εθνικών προβλημάτων που ανακύπτουν στο εσωτερικό μίας 

χώρας ή με τις γείτονες χώρες. Οι ξένοι επενδυτές χρειάζεται να είναι πεπεισμένοι ότι 

τα Βαλκάνια αποτελούν μία ασφαλή περιοχή και ένα κερδοφόρο έδαφος για να 

πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους. Επιπλέον, χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με 

την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής αυτής. Η Barrett (2002) προτείνει μία 

βαλκανική εκστρατεία προώθησης επενδύσεων, ώστε να χορηγηθεί ένας Περιφερειακός 

Οργανισμός Επενδύσεων, είτε από συνεργάτες ειδικής ομάδας είτε από τις εθνικές 

επενδυτικές υπηρεσίες. 

Εάν οι εισερχόμενοι επενδυτές στα Βαλκάνια επιθυμούν να προωθήσουν μία μόνο 

περιοχή μίας χώρας, και όχι κάθε μία χώρα ξεχωριστά στο σύνολό της,  ξεχωριστές 

χώρες, χρειάζεται οπωσδήποτε να βρουν διαφορετικές μορφές συνεργασίας ώστε να τις 

προωθήσουν. Στην παρούσα κατάσταση, οι οργανισμοί ανταγωνίζονται ως προς την 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Μία τέτοια προσέγγιση είναι απολύτως αναμενόμενη, 

αρκεί ο ανταγωνισμός να συνοδεύεται από κινήσεις συνεργασίας ούτως ώστε να 

πειστούν οι νέοι επενδυτές ότι οι Βαλκανικές Χώρες προσφέρουν αρκετά επενδυτικά 

οφέλη. Με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στα Βάλκανια, επιτυγχάνεται η 
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ευημερία κάθε χώρας ξεχωριστά, ενώ, παράλληλα αποτελεί και μία δράση η οποία 

κινείται προς το εθνικό συμφέρον κάθε μεμονωμένης χώρας (Barrett, 2002). 

Οι ξένες επενδύσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη της 

οικονομίας των Βαλκανίων, αλλά μακροπρόθεσμα η επίτευξη της ευημερίας των 

χωρών θα απαιτήσει και την ανάπτυξη ενός ισχυρού τομέα μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Οι Βαλκάνιοι επιχειρηματίες κατέχουν πληροφορίες σχετικά με τη 

μορφολογία της περιοχής τους αλλά και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, ενώ 

ταυτόχρονα διαθέτουν αρκετές ιδέες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες (Barrett, 

2002). Είναι χρήσιμο, όμως να αναφέρουμε ότι έχουν σχεδόν μηδενική πρόσβαση στη 

χρηματοοικονομία. Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν την τάση να 

υποστηρίζουν τους ξένους επενδυτές, ενώ οι τράπεζες παρουσιάζονται απρόθυμες να 

δανείσουν χρηματικά κεφάλαια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

Μία λύση σε αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να δοθεί μέσω της συνεργασίας των 

τοπικών επιχειρηματιών με τους ξένους επενδυτές. Αυτό είναι ένα μοτίβο, το οποίο 

ακολουθείται έντονα από τούρκικες επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και ενίοτε στέφεται με 

επιτυχία.  

3.4 Κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στα Βαλκάνια 

    Η υλοποίηση επενδύσεων στην περιοχή των Βαλκανίων προσφέρει μία πλειάδα 

πλεονεκτημάτων προς τις ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή. Τα εν λόγω πλεονεκτήματα λειτουργούν σαν κίνητρα για την πραγματοποίηση 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες και θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν ως εξής (Μπιτζένης, 2005): 

 τα Βαλκάνια προσφέρουν μία νέα μεγάλη αγορά στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα η 

περιοχή  παρέχει μία σειρά ευκαιριών ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων 

και των υπηρεσιών τους. Οι χώρες της συγκεκριμένης περιοχής έχουν 

υπογράψει μία σειρά εμπορικών συμφωνιών οι οποίες προάγουν το ελεύθερο 

εμπόριο. Με αυτόν τον τρόπο, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα 

να εισέλθουν σε μεγαλύτερες αγορές. 

 η περιοχή των Βαλκανίων βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την 

Ελλάδα, με αποτέλεσμα να ευνοείται η μετακίνηση τόσο των ελληνικών 

επιχειρήσεων όσο και των γειτονικών χωρών. 
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 η βαλκανική αγορά υστερεί σε εγχώριο ανταγωνισμό, καθώς η μετάβαση προς 

την οικονομία της αγοράς δεν ευνοούσε την ανάπτυξη ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

 το εργατικό δυναμικό ανειδίκευτης εργασίας στις Βαλκανικές Χώρες είναι 

φθηνό και λειτουργεί σα βασικός παραγωγικός συντελεστής στις επιχειρήσεις οι 

οποίες είναι εντάσεως εργασίας. 

 ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής που επικρατείς στις Βαλκανικές Χώρες σε 

συνδυασμό με τις φορολογικές απαλλαγές. 

 η κατάρρευση του κομμουνισμού προκάλεσε μία αίσθηση γενικής ευφορίας, 

ενώ, συγχρόνως, αύξησε τη ζήτηση των αγαθών και των υπηρεσιών, με 

αποτέλεσμα αυτό να λειτουργήσει ενθαρρυντικά στην είσοδο ξένων επενδυτών 

στην αγορά. 

 η παρουσία μεγάλου αριθμού φοιτητών στις Βαλκανικές Χώρες συνετέλεσε στις 

επενδύσεις στους κλάδους της ψυχαγωγίας και της εστίασης. 

3.5 Σύνοψη 

    Με την περάτωση του παρόντος κεφαλαίου έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Στην αρχή 

του κεφαλαίου, παραχωρούνται πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση 

των βαλκανικών χωρών. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η ανοδική πορεία των Βαλκανίων 

είχε δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για την πραγματοποίηση επενδύσεων από την 

Ελλάδα. Ανάλογη επεκτατική πολιτική ακολούθησαν και άλλες χώρες, μέσω της 

σύναψης σχέσεων με τις χώρες των Βαλκανίων. 

Αν και οι ελληνικές επενδύσεις στη συγκεκριμένη περιοχή υπερτερούν, είναι 

χρήσιμο να αναφέρουμε ότι σημαντική πτυχή του φαινομένου αποτελεί η προώθηση 

των βαλκανικών επενδύσεων, η οποία συζητήθηκε στην επόμενη υποενότητα. Οι χώρες 

αυτές προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα τα οποία αποτελούν προνόμιο για τη 

διενέργεια των επενδύσεων στο εσωτερικό τους. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο 

ολοκληρώθηκε με την αναφορά των κινήτρων για τη διενέργεια Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων στα Βαλκάνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

4.1 Εισαγωγή  

   Τα κίνητρα εισόδου μίας επιχείρησης σε μία ξένη οικονομία είναι αρκετά, με το 

σημαντικότερο να αφορά στην τόνωση της εξωστρέφειάς της. Καμία επιχείρηση δε θα 

επέλεγε την αποκοπή της από το διεθνή ανταγωνισμό, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο 

μία πληθώρα ανεκμετάλλευτων ευκαιριών. Παρόλα αυτά, η επέκταση μίας επιχείρησης 

σε μία άλλη οικονομία δεν μπορεί να αποτελεί πανάκεια ή μία συνταγή η οποία 

επιφέρει επιτυχία. Οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μία αντίστοιχη ενέργεια είναι σημαντικοί 

και θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Πρέπει, ακόμα  να σημειώσουμε, ότι στο παρόν 

κεφάλαιο θα γίνει μία αναφορά στους επιχειρηματικούς κινδύνους που ελλοχεύουν από 

τη διαδικασία διεθνοποίησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ θα εστιάσουμε 

την προσοχή μας στην περιοχή των Βαλκανίων. 

4.2 Διεθνοποίηση της  επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι κίνδυνοι της 

    Με τον όρο διεθνοποίηση αναφερόμαστε σε μία διαδικασία, σύμφωνα με την οποία, 

μία επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός της χώρας 

από την οποία προέρχεται (Welch & Luostarinen, 1988). Επιπλέον, περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις δραστηριότητες μίας επιχείρησης αναφορικά με τις σχέσεις που αναπτύσσει 

εκείνη με τις ξένες αγορές. Οι κινητήριες δυνάμεις οι οποίες συμβάλουν προς την 

κατεύθυνση της διεθνοποίησης είναι (Porter, 1990a): 

 η απελευθέρωση κίνησης κεφαλαίων. 

 η απουσία κανονισμών οι οποίοι ορίζουν τις οικονομικές υπηρεσίες. 

 το άνοιγμα των αγορών προς το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. 

Παρά τα οφέλη που απορρέουν από τη διεθνοποίηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, πρέπει να επισημάνουμε ότι μία τέτοια απόφαση ακολουθείται από 

μία σειρά κινδύνων. Αυτοί αναφέρονται κυρίως στην ιδιομορφία της κάθε χώρας και 

στις ιδιαιτερότητες που η ίδια μπορεί να παρουσιάζει. Οι κίνδυνοι της διεθνοποίησης 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να οφείλονται (Χατζηδημητρίου, 2003): 

 στις περιορισμένες οικονομικές αποδόσεις. 

 στην επιβολή προστατευτικών μέτρων στις εισαγωγές, όπως είναι οι δασμοί και 

οι ποσοστώσεις. 
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 στην απουσία ολοκληρωμένης πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση της 

χώρας υποδοχής. 

 στο ισχύον νομικό πλαίσιο. 

 στους γραφειοκρατικούς περιορισμούς της χώρας υποδοχής. 

 στη δυσκολία εύρεσης πελατών στην χώρα φιλοξενίας. 

 στην έλλειψη άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού. 

4.3 Επισκόπηση επιχειρηματικών κινδύνων στα Βαλκάνια 

    Η περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου υπήρξε κάποτε η έμπνευση για τον 

γεωπολιτικό όρο «βαλκανιοποίηση», περιγράφοντάς τη ως τη διάλυση ενός κράτους σε 

μικρότερα ανταγωνιστικά τμήματα. Το πρόσφατο παρελθόν και η παγκόσμια 

οικονομική κρίση οδήγησαν σε μία σημαντική αλλαγή στην περιοχή αυτή, η οποία 

περιλάμβανε την αύξηση της συνεργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την 

προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Κατά την τελευταία δεκαετία, η περιοχή έχει 

σταδιακά μετατραπεί στην πιο προηγμένη οικονομικά περιοχή στην άμεση περιφέρεια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η περιοχή των Βαλκανίων παρουσιάζει σημαντικές ανομοιογένειες ως προς την 

οικονομική της ανάπτυξη, καθώς μερικές χώρες έχουν προχωρήσει περισσότερο στο 

μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης, ενώ άλλες έχουν μία σημαντική απόσταση ακόμα να 

διανύσουν. Επιπρόσθετα, ορισμένες από αυτές τις χώρες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία και η Σλοβενία, ενώ 

άλλες βρίσκονται στα πρόθυρα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η 

Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τα Σκόπια και η Σερβία. Άλλες δεν έχουν ακόμη επιτύχει το 

καθεστώς «υποψήφιος», όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσσοβο, αλλά θεωρούνται 

εν δυνάμει υποψήφιες χώρες. Αυτό το γεγονός επηρεάζει σημαντικά την προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων και κατά συνέπεια την αύξηση της επιχειρηματικότητας. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής αυτής κατά το παρελθόν, ήταν η πολιτική 

αστάθεια. Βέβαια, κάποιες οικονομίες αντιμετωπίζουν ακόμα τρέχοντες πολιτικούς 

γρίφους, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανοιχτές σε προκλήσεις. Ωστόσο, η πολιτική 

νομιμοποίηση προέρχεται στο σύνολο της από την οικονομική πρόοδο και υπήρξε ένα 

δίδαγμα για τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Ένα πρώτο σημάδι της 

οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις οικονομίες στις οποίες υπήρχε κάποτε πολιτική 

αποσύνθεση, ενθαρρύνθηκαν πλέον οι επενδύσεις και οι εμπορικοί δεσμοί κατά μήκος 

των κρατικών συνόρων. Παράλληλα, στην προσπάθειά τους για ενίσχυση της 
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οικονομικής τους ανάπτυξης, οι οικονομίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης συνέχισαν 

να εφαρμόζουν μικροοικονομικές μεταρρυθμίσεις, παρά τις προκλήσεις που 

παρουσιάζονται από την παγκόσμια οικονομική κρίση. 

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με την υψηλή 

διαθεσιμότητα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, οδήγησαν στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε αρκετές χώρες της περιοχής. Ωστόσο, σε κάθε 

οικονομία οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν τους τοπικούς κανονισμούς και τις 

πρακτικές που διαφέρουν από πόλη σε πόλη. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο 

βαθμός ευκολίας για να ξεκινήσει κάποιος μία επιχειρηματική δραστηριότητα στις 

βαλκανικές χώρες. H Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Doing Business 

2016» παρουσιάζει δεδομένα σημαντικών παραγόντων που σχετίζονται με την 

διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά χώρα. Ο πρώτος παράγοντας 

αναφέρεται στην έναρξη λειτουργίας μίας επιχείρησης. Στον παράγοντα αυτόν 

αξιολογούνται στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται από έναν 

επιχειρηματία για να ξεκινήσει και να λειτουργήσει επίσημα μία βιομηχανική ή 

εμπορική επιχείρηση, καθώς και ο χρόνος και το κόστος για την ολοκλήρωση αυτών 

των διαδικασιών και της καταβεβλημένης ελάχιστης απαίτησης κεφαλαίου. Ο δεύτερος 

παράγοντας αναφέρεται στη χορήγηση άδειων κατασκευής και καταγράφει όλες τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για μία επιχείρηση στην κατασκευαστική βιομηχανία, για 

να οικοδομηθεί για παράδειγμα μία αποθήκη, μαζί με το χρόνο και το κόστος για την 

ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας. Στον παράγοντα αυτό λαμβάνονται, επίσης, υπόψη ο 

δείκτης ελέγχου ποιότητας κατασκευής, η ισχύς των μηχανισμών ελέγχου ποιότητας και 

ασφάλειας, τα καθεστώτα ευθύνης και ασφάλισης καθώς και οι επαγγελματικές 

απαιτήσεις πιστοποίησης. 

Ο επόμενος παράγοντας αναφέρεται στη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και, 

συγκεκριμένα, καταγράφει την πλήρη αλληλουχία των διαδικασιών που είναι αναγκαίες 

για μία επιχείρηση (ο αγοραστής) για να αγοράσει ένα ακίνητο από άλλη επιχείρηση (ο 

πωλητής) και να μεταβιβάσει τον τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομα του αγοραστή, έτσι ώστε 

ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο για επέκταση των δραστηριοτήτων 

του, να χρησιμοποιήσει το ακίνητο ως εξασφάλιση για τη λήψη νέων δανείων ή, αν 

είναι απαραίτητο, να πουλήσει το ακίνητο σε άλλη επιχείρηση. Ο παράγοντας παροχής 

ηλεκτροδότησης είναι ο τέταρτος παράγοντας που εξετάζεται και αναφέρεται στην 

καταγραφή όλων των διαδικασιών που απαιτούνται ώστε μία επιχείρηση να αποκτήσει 

μία μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τις εφαρμογές και 
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τις συμβάσεις με επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, όλες τις αναγκαίες επιθεωρήσεις 

και πιστοποιήσεις από το βοηθητικό πρόγραμμα διανομής άλλων φορέων, καθώς και 

των εξωτερικών και των τελικών έργων σύνδεσης. Η βαθμολογική κλίμακα των 

παραπάνω παραγόντων κυμαίνεται από το 1-189 με το 1 να αντιπροσωπεύει το 

μεγαλύτερο βαθμό ευκολίας και το 189 το μικρότερο βαθμό ευκολίας. 

 

 

Πίνακας 2: Βαθμός ευκολίας σε  θέματα έναρξης επιχειρήσεων βαλκανικών χώρων 

(Doing Business, 2016) 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, παρατηρείται ο βαθμός ευκολίας 

στα βασικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η 

Αλβανία αποτελεί μία βαλκανική χώρα που, αν και διαθέτει σχετικά μικρό βαθμό 

Οικονομία Βαθμός 

ευκολίας 

έναρξης 

μιας 

επιχείρησ

ης 

Βαθμός 

ευκολίας 

χορήγηση

ς αδειών 

κατασκευ

ής 

Βαθμός  

ευκολίας 

δήλωσης 

περιουσιακ

ών 

στοιχειών 

Βαθμός 

ευκολίας 

παροχής 

ηλεκτρισμ

ού 

Συνολικός 

βαθμός 

ευκολίας 

επιχειρηματικ

ών 

δραστηριοτήτ

ων 

Αλβανία  58 189 107 107 97 

Βοσνία 

Ερζεγοβίνη 

175 171 97 119 79 

Βουλγαρία 52 51 63 100 38 

Ελλάδα 54 60 144 47 60 

Κόσσοβο 47 136 32 124 66 

Κροατία 83 129 60 66 40 

Μαυροβούν

ιο 

59 91 79 163 46 

Ρουμανία 45 105 64 133 37 

Σκόπια 2 10 50 45 12 

Σερβία 65 139 73 63 59 

Σλοβενία 18 71 36 35 29 
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δυσκολίας έναρξης μίας επιχείρησης, υστερεί  στη χορήγηση αδειών κατασκευής, 

εξαιτίας της αναστολής των οικοδομικών αδειών. Ο συνολικός βαθμός ευκολίας των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 97, γεγονός που υποδηλώνει ένα μέσο 

βαθμό δυσκολίας. Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ο βαθμός ευκολίας διεξαγωγής 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζει διαφορές με αυτόν της Αλβανίας. Στην 

περίπτωση αυτή, αν και η διαδικασία έναρξης μίας επιχείρησης είναι αρκετά δύσκολη, 

σχετικά εύκολες θεωρούνται οι διαδικασίες χορήγησης αδειών κατασκευής και 

δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα ο συνολικός βαθμός ευκολίας να 

είναι 79. 

Η Βουλγαρία αποτελεί μία χώρα που καθιστά τη διεξαγωγή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων εύκολή υπόθεση καθώς ο συνολικός βαθμός ευκολίας της είναι 38. 

Παράλληλα, στη χώρα αυτή θεωρείται αρκετά εύκολη η έναρξη λειτουργίας μίας 

επιχείρησης και η χορήγηση κατασκευαστικών αδειών. Αντίθετα, στην Ελλάδα ο 

συνολικός βαθμός ευκολίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μειώνεται και 

διαμορφώνεται σε 60, με το βαθμό δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων να ανέρχεται 

σε 144. Στα ίδια επίπεδα δυσκολίας διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

κυμαίνεται και το Κόσσοβο, με ιδιαίτερες δυσκολίες να παρατηρούνται στη χορήγηση 

αδειών κατασκευής και στην παροχή ηλεκτρισμού. Η Κροατία μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μία χώρα ευνοϊκή για την προσέλκυση επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων καθώς ο συνολικός βαθμός ευκολίας της εκτιμάται στο 40, όπως και 

του Μαυροβούνιου που εκτιμήθηκε σε 46,  με τη μόνη διαφορά ότι στη χώρα αυτή η 

παροχή ηλεκτρισμού είναι μία αρκετά δύσκολη διαδικασία. Παρόμοια χαρακτηριστικά 

παρουσιάζει και η Ρουμανία, της οποίας ο βαθμός ευκολίας  επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων εκτιμήθηκε στο 37, με σημαντικές, όμως, δυσκολίες να εντοπίζονται 

στην παροχή ηλεκτροδότησης των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, από ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων είναι 

πιο εύκολο να ξεκινήσει τη λειτουργία της μία επιχείρηση στα Σκόπια. Επιπρόσθετα, τα 

Σκόπια λαμβάνουν εξίσου καλές βαθμολογίες και στους λοιπούς παράγοντες που 

συνθέτουν το συνολικό βαθμό ευκολίας διεξαγωγής των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ο οποίος εκτιμάται σε 12 και είναι ο μικρότερος μεταξύ αυτών που 

έλαβαν οι υπόλοιπες χώρες. Αντίστοιχα η Σλοβενία θεωρείται η αμέσως επόμενη χώρα 

των Βαλκανίων που παρουσιάζει σημαντικές ευκολίες στην έναρξη μίας επιχείρησης, 

διαμορφώνοντας το συνολικό βαθμό ευκολίας της σε 29. Τέλος, η Σερβία μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα σχετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων, με 
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βασικό της μειονέκτημα τον ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας χορήγησης 

κατασκευαστικών αδειών. 

Δύο παρατηρήσεις ξεχωρίζουν από τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν σχετικά με τα 

κύρια ζητήματα της έναρξης επιχειρήσεων. Αρχικά, δεν υπάρχει χώρα όπου να 

λαμβάνει καλή βαθμολογία και στους 4 παράγοντες που εξετάζονται. Για παράδειγμα, 

το Κόσσοβο κατατάσσεται κοντά στην κορυφή για την ευκολία δήλωσης περιουσιακών 

στοιχείων και την έναρξη του επιχειρείν, αλλά υστερεί σε σχέση με τους άλλους 2 

παράγοντες. Στη συνέχεια, ενώ τα Σκόπια καταλαμβάνουν την πρωτιά στην έναρξη 

λειτουργίας μίας επιχείρησης και στη χορήγηση αδειών κατασκευής παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, παρατηρείται ότι τις 

μεγαλύτερες βαθμολογίες δυσκολίας έχουν λάβει οι παράγοντες που σχετίζονται με τη 

χορήγηση αδειών και την ηλεκτροδότηση. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την 

πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου σε ορισμένες βαλκανικές χώρες, αυτές δηλαδή 

που παρουσιάζουν υψηλούς βαθμούς δυσκολίας, καθιστώντας, έτσι, τις διαδικασίες 

έναρξης μία πολύπλοκη υπόθεση για τους επιχειρηματίες. Επιπρόσθετα, ο υψηλός 

βαθμός δυσκολίας ηλεκτροδότησης των επιχειρήσεων αποκαλύπτει τις σημαντικές 

ελλείψεις υποδομών. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχουν προβεί οι Βαλκανικές 

Χώρες, προς διευκόλυνση του επιχειρηματικού τους κλίματος, ευνοούν σε σημαντικό 

βαθμό την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Παρόλα αυτά, δεν εκλείπουν ορισμένοι 

κίνδυνοι με τους οποίους είναι δυνατό να έρθουν αντιμέτωποι οι νέοι επιχειρηματίες. Οι 

κίνδυνοι αυτοί, όπως προέκυψε και με την παρουσίαση των παραπάνω δεδομένων 

εντοπίζονται κυρίως σε γραφειοκρατικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χορήγηση 

άδειων. Επομένως, το νομικό περιβάλλον ορισμένων χωρών λειτουργεί ως τροχοπέδη 

στην προσέλκυση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Επιπρόσθετα η ύπαρξη των 

καταλλήλων υποδομών ( όπως η ηλεκτροδότηση), διαδραματίζει όπως αποκαλύφθηκε 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του βαθμού ευκολίας  διεξαγωγής επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων.  

 

4.4 Οι σημαντικότεροι οικονομικοί και πολιτικοί κίνδυνοι των Βαλκανικών 

χωρών  

Εκτός από το περίπλοκο νομικό πλαίσιο που διέπει την έναρξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στις Βαλκανικές Χώρες και την ύπαρξη γραφειοκρατίας, επιπρόσθετοι 
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κίνδυνοι που αποτρέπουν την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή πηγάζουν από το 

πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον των χωρών αυτών. Τα αίτια των περιορισμένων 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων πρέπει να αναζητηθούν στην παρουσία πολλών κινδύνων, 

κυρίως πολιτικής και οικονομικής φύσης. Για την καλύτερη κατανόηση του ζητήματος 

αυτού θα αναφερθούν παρακάτω οι σημαντικότεροι οικονομικοί και πολιτικοί κίνδυνοι 

για κάθε βαλκανική χώρα (Coface, 2017): 

 Αλβανία: το μέγεθος της παραοικονομίας στη χώρα εκτιμάται στο 30-40% 

του ΑΕΠ. Υψηλά επίπεδα φτώχειας και ανεπαρκείς υποδομές μεταφορών. 

Αναποτελεσματικό και πολιτικοποιημένο δικαστικό και διοικητικό σύστημα. 

Υψηλά επίπεδα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος. Οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται με την προοπτική της ένταξης της στην ΕΕ, 

καθώς και με τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργεια. 

 Βοσνία-Ερζεγοβίνη: η χώρα έχει σοβαρές ελλείψεις, όσον αφορά τις 

υποδομές της και το επιχειρηματικό της κλίμα, ενώ παράλληλα 

χαρακτηρίζεται από έναν έντονο θεσμικό και εθνικό κατακερματισμό καθώς 

μετά τις συμφωνίες του Dayton του 1995, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν 

χωρισμένη σε δύο ξεχωριστές αυτόνομες οντότητες: την Ομοσπονδία της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, με κυρίως Βόσνιους και Κροάτες κάτοικους και τη 

Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας. Το κράτος διευθύνεται από μία συλλογική 

Προεδρία που είναι αντιπροσωπευτική των τριών «συστατικών λαών» με 

εναλλασσόμενο προεδρία κάθε 8 μήνες. Η πολυπλοκότητα της δημόσιας 

διοίκησης έχει οδηγήσει σε ελλείψεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση και 

αποδυναμώθηκε η ισχύς της κεντρικής εκτελεστικής εξουσίας. 

 Βουλγαρία: κυβερνητική αστάθεια και κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο 

συνθέτουν το πολιτικό περιβάλλον  της χώρας. Ύπαρξη διαφθοράς και 

οργανωμένου εγκλήματος, ύπαρξη υψηλών επιπέδων φτώχειας, μέτρια 

αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών και της δικαιοσύνης με 

μεγάλη επιρροή του επιχειρηματικού κόσμου, ανεπαρκής εποπτεία του 

τραπεζικού τομέα και έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού είναι 

κάποιες από τις αδυναμίες της οικονομίας αυτής. 

 Ελλάδα: η χώρα χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό επίπεδο του δημοσίου 

χρέους. Παράλληλα, επικρατεί πολύ κακή ποιότητα των τραπεζικών 

χαρτοφυλακίων. Ανεπαρκή και αναποτελεσματικά δημόσια ιδρύματα και 

ισχυρή φοροδιαφυγή. Ύπαρξη κοινωνικών εντάσεων που τροφοδοτούνται 
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από τη δημοσιονομική λιτότητα και μαζική ανεργία. Τα τελευταία χρόνια η 

χώρα γνώρισε μία ισχυρή κυβερνητική αστάθεια (πέντε εκλογές και 

δημοψήφισμα σε επτά χρόνια). Όλες οι κυβερνήσεις ήταν διχασμένες 

ανάμεσα στις απαιτήσεις των χορηγών και την ανάγκη να αποφευχθεί η 

κοινωνική έκρηξη σε μία χώρα όπου το ποσοστό φτώχειας σχεδόν 

τριπλασιάστηκε μεταξύ του 2007 και του 2013. 

 Κόσσοβο: Η χώρα αυτή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ανεξαρτησίας με 

την ύπαρξη εντόνων διαφορών με το Σερβικό κράτος. Το συνεχιζόμενο 

αδιέξοδο πάνω από την πολιτική νομιμοποίηση και πολλά άλλα νομικά 

ζητήματα που συνδέονται με αυτό, επιφέρουν σοβαρό αντίκτυπο σε μία ήδη 

υποτονική οικονομία (Βalkanalysis, 2016). 

 Κροατία: η χώρα χαρακτηρίζεται από ασθενή βιομηχανική ανάπτυξη και 

έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, παρουσιάζει χαμηλή 

πολυπλοκότητα των εξαγωγών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μόνο το 24% του 

ΑΕΠ και υψηλά επίπεδα παραοικονομίας. Επιπρόσθετα, διαθέτει υψηλό 

ιδιωτικό χρέος και μικρά περιθώρια για τη δημοσιονομική και νομισματική 

πολιτική εξαιτίας των προσπαθειών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ενώ χαρακτηρίζεται για την κακή απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και 

τοπικής διαχείρισης αυτών. 

 Μαυροβούνιο: Η χώρα αυτή διαθέτει μικρή αγορά και ανεπαρκείς υποδομές. 

Τα επίπεδα της διαρθρωτικής ανεργίας είναι υψηλά και δε διαθέτει 

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Το επιχειρηματικό της κλίμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μέτριο. Τα επίπεδα της παραοικονομίας είναι αρκετά 

υψηλά, καθώς αγγίζουν το 39%, και εξίσου υψηλά είναι και τα επίπεδα του 

οργανωμένου εγκλήματος. Το πολιτικό σκηνικό της χώρας έχει φτάσει σε 

αδιέξοδο καθώς η κατάσταση γύρω από τις βουλευτικές εκλογές του 

Οκτωβρίου 2016 ήταν ιδιαίτερα τεταμένη. Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από 

φήμες για απειλές κατά της ζωής του Πρωθυπουργού Τζουκάνοβιτς. Ωστόσο, 

μία νέα κυβέρνηση σχηματίστηκε το Νοέμβριο του 2016. Η επιχειρηματική 

ζωή της χώρας είναι ιδιαίτερα περίπλοκη εξαιτίας της διαφθοράς, της 

πολιτικοποίησης της δικαιοσύνης, του οργανωμένου εγκλήματος και των 

αργών διοικητικών διαδικασιών. 

 Σκόπια: η χώρα μαστίζεται από υψηλά επίπεδα παραοικονομίας, ενώ 

παράλληλα διαθέτει ανεπαρκείς υποδομές και μεταφορές. Οι κοινωνικές 
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εντάσεις στη χώρα είναι έντονες μεταξύ της σλαβικής πλειοψηφίας και της 

αλβανικής μειονότητας. Το πολιτικό σκηνικό της χώρας χαρακτηρίζεται, 

επίσης, από έντονες συγκρούσεις με αποτέλεσμα η οικονομική 

δραστηριότητα της χώρας να επιβραδυνθεί το 2016, υπό την επίδραση της 

πολιτικής αστάθειας που επηρέασε τους επενδυτές. 

 Ρουμανία: η χώρα χαρακτηρίζεται από έντονες περιφερειακές ανισότητες 

αναφορικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την 

υγειονομική περίθαλψη και τις μεταφορές. Επιπλέον, επικρατούν υψηλά 

ποσοστά παραοικονομίας, της τάξεως του 28% του ΑΕΠ. Ενώ ταυτόχρονα οι 

νομικές και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες πραγματοποιούνται με 

ιδιαιτέρως αργούς ρυθμούς. Παράλληλα, στη χώρα είναι υψηλά τα επίπεδα 

της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Το πολιτικό σκηνικό της 

χαρακτηριζόταν από αστάθεια, ωστόσο παρουσίασε μία σταθεροποίηση μετά 

τις εκλογές του Δεκέμβρη του 2016 όπου σήμανε το τέλος της μεταβατικής 

κυβέρνησης, η οποία εγκαταστάθηκε το Νοέμβριο του 2015, μετά την 

παραίτηση του σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού που εμπλεκόταν σε  

σκάνδαλο διαφθοράς. 

 Σερβία: η οικονομία της Σερβίας χαρακτηρίζεται από ασθενή  

δημοσιονομική σταθερότητα και υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (19,6% το Σεπτέμβριο του 2016) που εμποδίζουν την κερδοφορία 

των τραπεζών. Επιπρόσθετα, διαθέτει έναν αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα 

και ελλιπείς υποδομές μεταφορών, με αποτέλεσμα την απομόνωση της 

χώρας. Επιπρόσθετα, παρατηρείται παραγωγική έλλειψη στο μεταποιητικό 

τομέα, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων και των εξορύξεων. Το 

επιχειρηματικό κλίμα εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από διοικητικές 

καθυστερήσεις, τη διαφθορά και την έντονη πολιτική παρέμβαση. Ωστόσο οι 

διαπραγματεύσεις με στόχο την ένταξη στην ΕΕ συνεχίζονται, ακόμη και αν 

η εξομάλυνση των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο καθυστερεί και εκείνες με 

τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, επειδή περιπλέκονται από τη στάση των Σέρβων της 

Βοσνίας. 

 Σλοβενία: η χώρα διαθέτει μικρή εγχώρια αγορά και η οικονομία της 

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την περιφερειακή οικονομία και την 

αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπρόσθετα, οι κρατικές επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματικότητα και οι διοικητικές και οι 

δικαστικές διαδικασίες της χώρας πραγματοποιούνται με αργούς ρυθμούς. Σε  
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 πολιτικό επίπεδο, η χώρα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες 

και μετά τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε η νέα κυβέρνηση καθώς το 

νομικό σύστημα εξακολουθεί να στερείται ταχύτητας και 

αποτελεσματικότητας. Η αναδιάρθρωση του χρέους μέσω των δικαστηρίων 

είναι αργή, καθώς είναι αρκετά χαμηλό και το επιτόκιο για την είσπραξη των 

καθυστερούμενων οφειλών. 

Οι χώρες των Βαλκανίων δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει ένα ευνοϊκό 

επιχειρηματικό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων. Παρόλα αυτά, σήμερα οι 

χώρες αυτές τείνουν στην επίτευξη δύο βασικών στόχων: στην πολιτική σταθερότητα 

και στην πραγματοποίηση εξόδου από την κρίση με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

Στην πραγματικότητα, ορισμένες χώρες, ακόμη και μετά από 20 χρόνια από τη διάλυση 

της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, δεν είναι σε θέση να 

ξεπεράσουν ορισμένα από τα ανοιχτά ζητήματα πολιτικού χαρακτήρα. Η λύση αυτών 

θα μειώσει τον πολιτικό κίνδυνο και θα επιτρέψει τη δημιουργία συνθηκών για την 

οικονομική σταθερότητα, την ευημερία και την ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετοι κίνδυνοι που μπορούν να αναφερθούν, σχετίζονται με τις υποδομές 

των χωρών αυτών. Αρκετές από αυτές άρχισαν τα τελευταία χρόνια να 

ανοικοδομούνται, καθώς παρουσίαζαν σημαντικά προβλήματα στο οδικό τους δίκτυο ή 

στην παροχή ηλεκτροδότησης. Η ύπαρξη ενός κατάλληλου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος προϋποθέτει την ύπαρξη υποδομών που θα διευκολύνουν τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων τόσο σε ζητήματα εγκατάστασης όσο και στη διευκόλυνση της 

διεξαγωγής του εμπορίου. Η μη ύπαρξη τέτοιου είδους υποδομών είναι δυνατό να 

αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

 

 

4.5 Σύνοψη 

    Στο τρέχον κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με τους επιχειρηματικούς κινδύνους, όπως 

αυτοί εμφανίζονται στην περιοχή των Βαλκανίων. Τα οφέλη από την επέκταση μίας 

επιχείρησης σε μία ξένη χώρα είναι πολλά με το σημαντικότερο να είναι  η ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς  και της εξωστρέφειάς της. 

Ωστόσο, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η είσοδος μίας επιχείρησης σε μία ξένη 

χώρα δεν αποτελεί μία αλάνθαστη συνταγή επιτυχίας, αναφορικά με την τόνωση της 
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εξωστρέφειάς της. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι αρκετοί και για το σκοπό αυτό 

προχωρήσαμε σε μία συζήτηση αναφορικά με τη διεθνοποίηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε με μία αναφορά στους επιχειρηματικούς 

κινδύνους που εγκυμονούν στη βαλκανική χερσόνησο αναφορικά κυρίως με την 

πολιτική ανισορροπία της περιοχής αλλά και τη σωρεία συρράξεων. 
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

    Στα πλαίσια του σύγχρονου διεθνοποιημένου περιβάλλοντος κρίνεται απαραίτητη η 

δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Η δομή 

της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίζουν ανταγωνιστές όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας προέλευσης αλλά και 

στη χώρα υποδοχής.  Ως εκ τούτου, πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές οι οποίες θα 

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα 

του παγκόσμιου περιβάλλοντος.  

Η επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένταση με την οποία εκδηλώνεται το 

φαινόμενο της μετεγκατάστασης των οικονομικών δραστηριοτήτων μίας χώρας και το 

άνοιγμα της παγκόσμια αγοράς θέτουν νέες βάσεις στη δημιουργία νέων 

επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Οι χώρες υποδοχής των νέων 

επιχειρήσεων ή επενδύσεων διαθέτουν αρκετά πλεονεκτήματα τα οποία τις καθιστούν 

πόλους έλξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επενδύσεων. Μεταξύ των 

πλεονεκτημάτων εντοπίζουμε το βελτιωμένο σύστημα διοίκηση κάποιων χωρών, τα 

αυξημένα επίπεδα εκσυγχρονισμένων και σύγχρονων επενδύσεων, τα χαμηλά 

μεταφορικά κόστη ή τα χαμηλά κόστη συναλλαγών, το χαμηλό κόστος του εργατικού 

δυναμικού, η πληθώρα των πρώτων υλών και η χαμηλή τιμή τους ή το αυξημένο 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 

Στα πλαίσια συγγραφής του παρόντος πονήματος, μελετήσαμε τις Βαλκανικές 

Χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται για τις ιδιαιτερότητες που τις διακρίνουν σε 

οικονομική, πολιτική αλλά και θεσμική βάση. Έχουν επηρεαστεί σημαντικά από το 

κουμμουνιστικό παρελθόν που φέρουν αλλά και από τις εθνικές συρράξεις, οι οποίες 

προέκυψαν στην πορεία των ετών. Η μετάβαση αυτών των χωρών στην οικονομία της 

αγοράς αποτέλεσε εφαλτήριο για την επέκταση της ελληνικής, επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στο εσωτερικό των γειτόνων χωρών. Αυτή η ενέργεια έφερε στο φως 

αρκετές παθογένειες της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας με την έλλειψη 

αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας να είναι οι σημαντικότερες. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι Βαλκανικές Χώρες έχουν 

καταφέρει να επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα αρκετών χωρών, καθώς 

αποτελούν έναν προνομιακό επενδυτικό προορισμό έναντι άλλων χωρών. Παρά την 

παρουσία σημαντικών κινδύνων και την απουσία εθνικής στρατηγικής για τη διείσδυση 
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σε αυτήν την αγορά, οι επενδύσεις στις Βαλκανικές Χώρες κυριαρχούν σε ένα μεγάλο 

τμήμα, με σημαντικότερους τομείς δραστηριοποίησης τη βιομηχανία των τροφίμων, 

την ενέργεια, τον κατασκευαστικό  και τον τραπεζικό κλάδο ή, τέλος, τον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών. 
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