
 

 

                 

 

  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

 

ΟΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

  

ηνπ 

 

ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

  

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Υαηδεδεκεηξίνπ Ησάλλεο 

 

 

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηηο 

Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

 

 

 

Θεζζαινλίθε Μάξηηνο 2018 

 



 

ζει. ii 

 

 

ΑΦΙΔΡΧΔΙ  

Αθηεξψλεηαη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ 

θαη ζε φινπο φζνπο βνήζεζαλ  

γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ζει. iii 

 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 

Μέζα ζηηο επφκελεο γξακκέο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή 

κνπ θ. Υαηδεδεκεηξίνπ Ησάλλε γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο 

εξγαζίαο κνπ, θαζψο θαη γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ κεηέθεξε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δηαιέμεσλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο.  

Παξάιιεια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηηο πινχζηεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο 

πνπ απνθφκηζα ζηα ρξφληα ηεο κεηαπηπρηαθήο δξαζηεξηφηεηάο κνπ.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα ηηο πνιχηηκεο αληαιιαγέο απφςεσλ θαη ην εηιηθξηλέο 

ηνπο ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηελ ζεκαληηθή βνήζεηά ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, φζν θαη ζπλνιηθά ζε νιφθιεξε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Σέινο, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ 

νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε ζηήξημε θαη κε ελζάξξπλε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζσ ην 

ζπγθεθξηκέλν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο κε ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.   
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Ζ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαζψο θαη ε δηαξθήο ζηφρεπζε ζηελ ζπλερή  κεγηζηνπνίεζε  ησλ 

κεγεζψλ ηνπο, ηηο σζνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ 

δηεζλνχο ηνπίνπ ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαιχνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αιιά θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ ην 

εγρψξην. Αθνινχζσο, γίλεηαη  αλαθνξά ζηνλ Πνιηηηθφ Κίλδπλν θαη ζηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπ, θαζψο θαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 

ηξφπνη εθηίκεζεο, αμηνιφγεζεο αιιά θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αζθάιηζε έλαληη ηνπ θηλδχλνπ απηνχ.  

 Οη κειέηεο πεξίπησζεο ηεο εηαηξείαο Repsol ζηελ Αξγεληηλή, ηνπ Brexit ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, αιιά θαη ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, αλαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ επηζηακέλε 

κειέηε ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαβάιινπλ νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ή λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ Πνιηηηθφ Κίλδπλν πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ 

θαηά ηελ δηεμαγσγή Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ν νπνίνο κπνξεί λα 

απεηιήζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο γεληθφηεξα. 
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ABSTRACT 

 

 

The need for businesses to meet the challenges of competition as well as constantly 

aiming at maximizing their size continuously leads them to engage in international 

business. 

 This paper attempts to present the current state of the international landscape 

at the business level by analyzing its characteristics and the elements that differentiate 

it from the domestic one. Subsequently, reference is made to Political Risk and its 

significance, as well as to its categories. Below are the ways of assessing, evaluating 

and responding to the Political Risk, with particular emphasis on insurance against 

this risk.  

 The case studies of Repsol in Argentina, Brexit in the United Kingdom, and 11 

September 2001 in the United States of America, highlight the importance and 

thorough study that export companies have to pay to avoid or deal with Political Risk 

they may encounter in conducting International Business Activities, which may 

threaten their proper functioning and their activities in general. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 : ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

1.1  Διζαγωγή 

 

ην  πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο 

θαη ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπίζεο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ζηελ δνκή ηεο  κε  ηελ δηάξζξσζε ησλ 

επηκέξνπο θεθαιαίσλ ηεο. 

Δπίζεο, κέζσ ηεο επηζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο δίλνληαη νη νξηζκνί ηεο 

Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηνπ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ θαη 

πεξηγξάθεηαη ε ζεκαζία απηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο.  

Αθφκε γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηηο αξρέο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν ηνπ 

Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ αιιά θαη ηεο Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο. 

  

 

1.2  ημανηικόηηηα ηος θέμαηορ 

 

Ζ δηεζλήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειείηαη απφ ζπλαιιαγέο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ην εκπφξην αγαζψλ, ππεξεζηψλ, ηερλνινγίαο, αιιά 

θαη θεθαιαίνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ.  

Δπφκελν είλαη ινηπφλ, ε δηεζλήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα λα δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο δηεζλνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζε επίπεδν επίηεπμεο 

πςειφηεξνπ πνζνζηνχ θεξδψλ, ζηελ δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο πέξαλ 

ηεο δήηεζεο ηεο εγρψξηαο ρψξαο θαζψο θαη ζε επίπεδν αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 

Γηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη εηαηξείεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επεθηείλνπλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε άιινπο εθηφο ηεο επηθξάηεηάο 

ηνπο.  
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1.3 κοπόρ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα ησλ Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζπγθξηηηθά κε ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ έλαληη ησλ Πνιηηηθψλ 

Κηλδχλσλ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νξγαληζκνί νη νπνίνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο, ψζηε λα δνζνχλ πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο κε ζηφρν ηελ 

έγθαηξε πξφιεςε έλαληη απηψλ θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε, αμηνιφγεζε αιιά θαη 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 

 

1.4 Γιάπθπωζη επγαζίαρ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θχξηα κέξε ηελ εηζαγσγή φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ζην 1
ν
 θεθάιαην, ην θπξίσο ζέκα-ζεσξεηηθφ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα 2, 3, 4 θαη 5, ην πξαθηηθφ κέξνο πνπ πεξηιακβάλεη ην 

θεθάιαην 6, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα αιιά θαη ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην 7. 

ην θπξίσο ζέκα-ζεσξεηηθφ αξρηθά γίλεηαη κία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

φζνλ αθνξά ηζηνξηθά ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

ζπγγξαθείο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, αιιά θαη ζε νξηζκνχο γηα ηηο 

Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο γεληθφηεξα. Δπηρεηξείηαη κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν είλαη δνκεκέλεο νη Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο θαηεγνξίεο ηνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ηηο 

δηέπνπλ, ηα θίλεηξα ηα νπνία σζνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη ζηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ απηψλ θαη ησλ Δγρψξησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. ηελ ζπλέρεηα 

ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο αλαιχεηαη ν Πνιηηηθφο Κίλδπλνο φζνλ αθνξά ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πνπ ζπλαληάκε ζηελ βηβιηνγξαθία, ηηο δηαθνξέο ηνπ Πνιηηηθνχ 

Κηλδχλνπ ζε πξνεγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ηα νθέιε ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

αλαγλσξίδεηαη, κεηξάηαη θαη αληηκεησπίδεηαη, αιιά θαη ηα δηάθνξα ζπγθξηηηθά 

κνληέια ηα νπνία ζπλαληάκε ζηελ βηβιηνγξαθία, ελψ γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ νη εκπεηξνγλψκνλεο ηνλ Πνιηηηθφ Κίλδπλν. 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο Αζθάιηζεο έλαληη ηνπ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ, φπνπ γίλεηαη 
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αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο αλαγθαηφηεηαο αζθάιηζεο, ζηνπο θνξείο αζθάιηζεο θαη ζηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηα νπνία πξνζθέξνπλ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηνλ Οξγαληζκφ 

Αζθάιηζεο  Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ (Ο.Α.Δ.Π.) θαη ζηνλ Οξγαληζκφ Δγγχεζεο ησλ 

Δπελδχζεσλ (M.I.G.A.). 

Αθνινπζεί ην πξαθηηθφ κέξνο φπνπ γίλεηαη αλάιπζε ηξηψλ ζεκαληηθψλ 

πεξηπηψζεσλ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ, νη νπνίεο είραλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην λα 

κπνξνχκε ζήκεξα λα είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπκε, λα κεηξήζνπκε – 

αμηνινγήζνπκε, αιιά θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ Πνιηηηθφ Κίλδπλν. Απηέο είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ Brexit ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε πεξίπησζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 

2001 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ε πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο Repsol 

ζηελ Αξγεληηλή.  

ην ηέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζχλνιν ηεο εξγαζίαο θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε νπζηαζηηθφ – πξαθηηθφ.  

 

 

1.5 Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη 

 

Οη Root (1972), Brewer (1981) θαη Jodice (1984) νξίδνπλ ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν, σο 

ηελ πηζαλφηεηα δηαθνπήο ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ζα νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε πνιηηηθψλ δπλάκεσλ 

θαη επηζεκαίλνπλ φηη εάλ παξαβιεθζεί ε πηπρή ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ πηζαλνηήησλ, 

ζεσξψληαο ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν σο έλα απιφ γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα έρεη κηθξφ 

αληίθηππν ζηελ επηρείξεζε, κπνξεί θαλείο λα θαηαιήμεη φπσο ν παξνηκηψδεο αλφεηνο 

πνπ πηζηεχεη φηη φηαλ έλαο άλζξσπνο δείρλεη ζην θεγγάξη, θνηηάδεη κφλν ην δάρηπιφ 

ηνπ. Απηφο ν νξηζκφο είλαη ίζσο ν πην αθξηβήο απφ ζεκαζηνινγηθή άπνςε, δηφηη 

ζσζηά δελ εμεηάδεη ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν φζνλ αθνξά ηα γεγνλφηα, αιιά απφ ηελ 

άπνςε ηεο πηζαλφηεηαο γεγνλφησλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί 

εγγελψο πξννδεπηηθφ θαζήθνλ θαη ν πνιηηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα είλαη δηαξζξσηηθά 

πςειφο θαη λα ζεσξείηαη σο ηέηνηνο απφ κηα επηρείξεζε, αθφκε θαη εάλ ππάξρεη 

απνπζία πηζαλψλ βιαβεξψλ γεγνλφησλ. 

Οη Eiteman and Stonehill (1973) θαη Aliber (1975) θαηεγνξηνπνηνχλ ηνλ πνιηηηθφ 

σο κία αλεπηζχκεηε θξαηηθή παξέκβαζε, φξνο νπνίνο είλαη αξθεηά πεξηνξηζηηθφο θαη 
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έρεη ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ Kobrin (1979), 

επεηδή ππνζέηεη φηη ε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε είλαη απαξαηηήησο επηβιαβήο, δειαδή 

φηη νη πεξηνξηζκνί ηεο θπβέξλεζεο ππνδνρήο ζηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

ζπλεπάγνληαη νηθνλνκηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Απηφ δελ είλαη πάληα αιεζέο θαη 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη νη δηαθνξεηηθνί 

ζηφρνη ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ππνδνρήο, έηζη ψζηε λα κελ 

παξαπιαλνχληαη απφ πξνθαηαιήςεηο. 

Ο Robock (1973) νξίδεη ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν σο ηελ εθπησηηθή ηθαλφηεηα κέζα 

ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ πνιηηηθέο αιιαγέο νη 

νπνίεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ηα θέξδε ή ηνπο ζηφρνπο κηαο 

επηρείξεζεο. Απηφο ν νξηζκφο είλαη επξχηεξνο, δεδνκέλνπ φηη επηθεληξψλεηαη ζην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη φρη ζηελ επηρείξεζε, ελψ επηζεκαίλεηαη φηη πνιηηηθφο 

θίλδπλνο πθίζηαηαη φηαλ: 1) νη αζπλέρεηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, 2) φηαλ απηέο είλαη δχζθνιν λα 

πξνβιεθζνχλ θαη 3) φηαλ πξνθχπηνπλ απφ πνιηηηθέο αιιαγέο. Γηα λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο θίλδπλνο, απηέο νη αιιαγέο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ην θέξδνο ή άιινπο ζηφρνπο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. 

Ο Green (1974) ραξαθηεξίδεη ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν σο ηνλ θίλδπλν ν νπνίνο  

ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά κε ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ηε ξηδηθή πνιηηηθή αιιαγή ζηε 

ρψξα ππνδνρήο. Ο νξηζκφο απηφο είλαη ν πξψηνο ν νπνίνο επηθεληξψζεθε ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ 

πξνζέγγηζε ηνπ Green βαζίδεηαη ζε νξηζκέλεο ππνζέζεηο. Αξρηθά φηη ε ξηδηθή 

πνιηηηθή αιιαγή είλαη εγγελψο επηδήκηα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Καηά δεχηεξν ιφγν ζην γεγνλφο φηη φζν πην λέν είλαη έλα πνιηηηθφ 

ζχζηεκα, ηφζν ιηγφηεξν είλαη πξνζαξκνζηηθφ ζηηο αιιαγέο θαη θαηά ζπλέπεηα, ηφζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο κηαο ξηδηθήο πνιηηηθήο αιιαγήο. Αθφκε ην φηη ν 

νηθνλνκηθφο εθζπγρξνληζκφο βάδεη αλαπφθεπθηα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζε άγρνο θαη 

φηη νη πνιηηηθνί ζεζκνί ησλ εθζπγρξνληζκέλσλ θξαηψλ πξέπεη είηε λα αιιάμνπλ είηε 

λα αληηθαηαζηαζνχλ. Παξφιν πνπ ν νξηζκφο απηφο, επηθεληξψλεηαη κε ελδηαθέξνλ 

ζηελ πξνέιεπζε ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηηο δνκέο ηνπ πνιηηηθνχ 

θαζεζηψηνο, έρεη ειάρηζηα εκπεηξηθά ζεκέιηα θαη δελ αζρνιείηαη κε ηνπο 
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ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο πνπ ζπλδένπλ ηα δηάθνξα είδε πνιηηηθψλ θαζεζηψησλ 

θαη ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν. 

Ο Mayer (1985) πξνζδηνξίδεη ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν σο έλαλ κε νηθνλνκηθφ 

θίλδπλν, νξηζκφο ν νπνίνο είλαη ραξαθηεξηζηηθφο κηαο αξρηθήο θάζεο θαηά ηελ νπνία 

νη επηρεηξήζεηο θαη νη ηξάπεδεο άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο απινί 

επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη νχηε ζα κπνξνχζαλ λα αμηνινγεζνχλ εμεηάδνληαο ηα 

νηθνλνκηθά ζεκειηψδε ζηνηρεία κηαο ρψξαο. 

Ο Finnerty (2001) ζεσξεί ηελ λνκηζκαηηθή ακεηαβιεηφηεηα σο κία θιαζζηθή 

πεξίπησζε Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ, ελψ ν Bremmer (2006), επηζεκαίλεη φηη αθφκε θαη νη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα εθηεζνχλ 

ζε Πνιηηηθφ Κίλδπλν, είηε ιφγσ ηνπ άκεζνπ θηλδχλνπ ηεο ρψξαο είηε έκκεζα ιφγσ 

ηεο επίδξαζεο γεγνλφησλ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ζε νπνηαδήπνηε ρψξα αλά ηνλ θφζκν 

ζηελ νπνία κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλεξγάηεο ηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

θάπνηνο ζεκαληηθφο πξνκεζεπηήο ηεο. 

Ο Υαηδεδεκεηξίνπ (2003) νξίδεη σο δηεζλνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

επηρείξεζεο ηελ αλαινγία ησλ εγρψξησλ θαη ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, φπνπ 

φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλαινγία ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν πεξηζζφηεξν 

δηεζλνπνηεκέλε ζεσξείηαη φηη είλαη. Δπίζεο, επηζεκαίλεη πσο νη Γηεζλείο 

Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη άηνκα, 

επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη πσο είλαη απηέο νη 

νπνίεο μεπεξλνχλ ηα εζληθά ζχλνξα θαη επεθηείλνληαη ζε άιιεο ρψξεο. 

Οη Παπαγεσξγίνπ θαη Υηφλεο (2003) νξίδνπλ ηελ δηεζλή επηρεηξεκαηηθή δξάζε, 

σο ηελ δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο ε νπνία πεξλάεη ηα ζχλνξα κίαο ή θαη 

πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ θαη έρεη λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ηειείσο δηαθνξεηηθά 

απφ εθείλα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, φπσο είλαη ην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, 

νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη νη δηαθνξέο ζηνλ πιεζσξηζκφ. 

Οη Ball, Geringer, Minor θαη McNett (2014) δίλνπλ σο εηδηθή νξνινγία ηεο 

Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, ηελ δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο ηεο 

νπνίαο νη δξαζηεξηφηεηεο εθηείλνληαη πέξα απφ ηα εζληθά ηεο ζχλνξα, 

πεξηιακβάλνληαο εθηφο απφ ην δηεζλέο εκπφξην θαη ηε κεηαπνίεζε ζην εμσηεξηθφ θαη 

ηνλ δηεπξπκέλν ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζε θιάδνπο φπσο νη κεηαθνξέο, ε δηαθήκηζε, νη 

θαηαζθεπέο, ν ηνπξηζκφο αιιά θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο.  
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1.6 Οπιζμόρ ηηρ Γιεθνούρ Δπισειπημαηικήρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

 

Ωο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νξίδνληαη απηέο νη νπνίεο αζθνχληαη απφ 

επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα. 

πλίζηαληαη ζε ζπλαιιαγέο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαη πέξα απφ ηα εζληθά 

ζχλνξα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ησλ αηφκσλ, ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ. Ο νξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη φρη κφλν ην δηεζλέο εκπφξην θαη ηελ 

αιινδαπή κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, αιιά θαη ηνλ απμαλφκελν θιάδν ησλ ππεξεζηψλ 

ζε ηνκείο φπσο νη κεηαθνξέο, ν ηνπξηζκφο, ε δηαθήκηζε, νη θαηαζθεπέο, ην ιηαληθφ 

εκπφξην θαη ε ρνλδξηθή πψιεζε. 

Ωο δηεζλήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη θάζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο νξηαθέο γξακκέο κηαο θπξίαξρεο νληφηεηαο. Μπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί είηε κεηαμχ ρσξψλ ή εηαηξεηψλ είηε θαη ησλ δχν. Οη ηδησηηθέο 

εηαηξείεο ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα έζνδα, θέξδε θαη επεκεξία. 

Όηαλ εκπιέθνληαη θπβεξλήζεηο, ην θάλνπλ γηαηί πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ εηθφλα, 

ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Μεξηθέο θνξέο εληζρχνληαη νη 

νηθνλνκηθνί δεζκνί κέζσ ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο, 

θπζηθέο θηλήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη κεηαπνίεζεο. 

ήκεξα, θάζε εηαηξεία, κηθξνχ ή κεγάινπ κεγέζνπο, εληαίαο νληφηεηαο ή 

εηαηξηθήο ζρέζεο, κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο, είλαη ππνρξεσκέλε 

λα επεθηαζεί δηεζλψο αθνχ πξψηα κειεηήζεη ελδειερψο ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, 

ηζηνξηθέο, πνιηηηζηηθέο, γεσγξαθηθέο, θπζηθέο, νηθνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο 

ηεο ρψξα ζηφρνπ. 

Οη δηεζλείο επηρεηξήζεηο έρνπλ έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πέξαλ ησλ 

απιψλ εμαγσγψλ. Δπελδχνπλ ηεξάζηηα πνζά γηα λα βξνπλ ηε ζσζηή ζέζε γηα κία 

νηθνλνκηθά απνδνηηθή παξαγσγηθή βάζε. Πνιιέο ρψξεο ελζαξξχλνπλ ην εκπφξην θαη 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηξαγγαιηζηηθψλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ ελζαξξχλνληαο ηηο 

εηαηξείεο λα πνιιαπιαζηάζνπλ επηζεηηθά ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Αθφκε, θπβεξλήζεηο 

δηαθφξσλ ρσξψλ είλαη επίζεο απνθαζηζκέλεο λα θάλνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο λα 

αλαπηχζζεηαη κέζσ ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ έρεη θαηαζηεί 

αλαπφθεπθην κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πνιηηηθήο. 
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1.7 Οπιζμόρ ηος Πολιηικού Κινδύνος  

 

Ωο Πνιηηηθφο Κίλδπλνο νξίδεηαη ε πηζαλφηεηα νη πνιηηηθέο δπλάκεηο λα πξνθαιέζνπλ 

δξαζηηθέο αιιαγέο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κηαο ρψξαο νη νπνίεο βιάπηνπλ ηα 

θέξδε θαη ηνπο άιινπο ζηφρνπο κηαο επηρείξεζεο. Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο είλαη έλαο 

ηχπνο θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επελδπηέο, νη εηαηξείεο θαη νη θπβεξλήζεηο κε 

βάζε ηνλ νπνίν νη πνιηηηθέο απνθάζεηο, γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ζα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ηελ θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο ή ηελ αλακελφκελε αμία κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο επέλδπζεο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα θπβέξλεζε θπβεξλά κηα ρψξα κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί. Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα είλαη 

δηεθζαξκέλε, ερζξηθή, νινθιεξσηηθή θαη λα έρεη κηα αξλεηηθή εηθφλα ζε φιν ηνλ 

θφζκν, κε απνηέιεζκα ε θήκε κηαο επηρείξεζεο λα αιιάμεη εάλ ιεηηνπξγεί ζε κηα 

ρψξα πνπ ειέγρεηαη απφ απηφ ην είδνο θπβέξλεζεο. 

Δπίζεο, κηα αζηαζήο πνιηηηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, ελψ αθφκε θαη νη εθινγέο ή νπνηνδήπνηε πνιηηηθφ γεγνλφο 

πνπ είλαη απξνζδφθεην κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε κηαο ρψξαο θαη λα ζέζεη 

κηα επηρείξεζε ζε κηα δχζθνιε ζέζε. Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο ηείλεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο ζε ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. Όηαλ ν πνιηηηθφο 

θίλδπλνο είλαη πςειφο, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα ππάξμεη κηα αιιαγή ζην 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο πνπ ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηηο μέλεο επηρεηξήζεηο εθεί. 

Αθφκε, ην ρακειφ επίπεδν πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ζε κηα ρψξα δελ αληηζηνηρεί 

απαξαίηεηα ζε πςειφ βαζκφ πνιηηηθήο ειεπζεξίαο, αθνχ κεξηθά απφ ηα πην ζηαζεξά 

θξάηε είλαη επίζεο θαη ηα πην απηαξρηθά.  

Οη καθξνπξφζεζκεο εθηηκήζεηο ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θίλδπλν φηη έλα πνιηηηθά θαηαπηεζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη 

ζηαζεξφ φζν δηαηεξείηαη ν έιεγρνο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη νη πνιίηεο 

εκπνδίδνληαη απφ ηελ ειεχζεξε αληαιιαγή ηδεψλ θαη αγαζψλ κε ηνλ έμσ θφζκν. Ο 

πνιηηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί κε αηηηνινγεκέλε 

πξφβιεςε θαη επέλδπζε. 
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1.8 Ανακεθαλαίωζη  

 

ην παξφλ θεθάιαην δφζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

επηζθφπεζεο, νη νξηζκνί ησλ Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ θαζψο θαη ε ζεκαζία απηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχληνκε αλαθνξά ζηηο αξρέο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο. 

Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο, ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη ε δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 : ΟΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

 

2.1 Διζαγωγή   

 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαρσξίδνληαη νη Γηεζλείο 

Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, νη κέζνδνη θαη νη ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο 

αζθνχληαη, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηψλ, αιιά θαη ηα θίλεηξα ηα 

νπνία σζνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.  

Αθφκε γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ Δγρψξησλ θαη 

Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

2.2 Καηηγοπίερ
1
  

 

Με δεδνκέλν φηη σο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο νξίδνληαη απηέο νη 

νπνίεο μεπεξλνχλ ηα εζληθά ζχλνξα θαη επεθηείλνληαη ζε άιιεο ρψξεο θαη θαηά ηηο 

νπνίεο εκπιέθνληαη επηρεηξήζεηο, άηνκα ή νξγαληζκνί απφ ηνπιάρηζηνλ δχν ρψξεο, 

γίλεηαη εχθνια ε δηάθξηζή ηνπο ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο. 

Οη ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο ησλ Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ είλαη:  

i. Γηεζλέο Δκπφξην Τπεξεζηψλ: ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη 

νη πσιήζεηο θαη αγνξέο άπισλ θαηά βάζε πξντφλησλ - ππεξεζηψλ αλάκεζα ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, φπσο ζπκβαίλεη θαηά θφξσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν, ηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν. 

ii. Γηεζλείο Δπελδχζεηο Υαξηνθπιαθίνπ: ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη αγνξέο ρξενγξάθσλ (π.ρ. νκφινγα, παξάγσγα, κεηνρέο) νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο ή ηδηψηεο (θπζηθά 

πξφζσπα) κηαο ρψξαο ζε αγνξέο άιισλ ρσξψλ. ηελ ίδηα θαηεγνξία 

πεξηιακβάλνληαη νη θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ελψ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

                                                      

1 ΥΑΣΕΖΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (2003) 
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ηεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο απηέο έρνπλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε απφδνζεο ή θεξδψλ κεγαιχηεξσλ απφ απηά πνπ επηηπγράλνληαλ 

ζηελ αληίζηνηρε εγρψξηα αγνξά. 

iii. Γηεζλέο Δκπφξην Πξντφλησλ: Απηή ε θαηεγνξία πεξηέρεη φιεο ηηο αγνξέο θαη 

πσιήζεηο πξντφλησλ (εηζαγσγέο – εμαγσγέο) νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ δχν ρσξψλ (π.ρ. αγξνηηθά πξντφληα, 

θαχζηκα).  

iv. Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο: ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ε 

κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ κία ρψξα ζε θάπνηα άιιε έρνληαο φκσο σο 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία εθεί κηαο λέαο επηρείξεζεο ή ηελ εμαγνξά 

ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο (πιεηνςεθία ή κεηνςεθία) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο.  

 

 

2.3 Μέθοδοι 

 

Οη κέζνδνη άζθεζεο εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. ε απηέο ησλ άκεζσλ εμαγσγψλ θαη ησλ έκκεζσλ εμαγσγψλ. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία ε παξαγσγφο επηρείξεζε ειέγρεη φια ηα ζηάδηα ηεο 

εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ εχξεζε αιινδαπψλ πειαηψλ, ηελ γξαθεηνθξαηηθή 

δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμαγσγήο, ηελ 

παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ ηειηθφ πειάηε, ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

ζα ηελ βνεζήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη εμαγσγέο, ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ 

θεξεγγπφηεηαο ησλ αιινδαπψλ πειαηψλ, κέρξη ηελ δηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ηεο 

αμίαο εμαγσγήο. Όια απηά φκσο πξνυπνζέηνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα επηιέμνπλ 

ηηο άκεζεο εμαγσγέο ζα πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλεο κε ηθαλά ζηειέρε, ηα νπνία ζα 

έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηεθπεξαηψζνπλ φια ηα παξαπάλσ. Ζ επίηεπμε ησλ άκεζσλ εμαγσγψλ επηηπγράλεηαη 

κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

i. Σκήκα εμαγσγψλ: Σν νπνίν κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ή λα 

είλαη αξκφδην γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ εμαγσγψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε 

απαηηείηαη ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο γηα ηελ ζχζηαζή ηνπ θαη απνηειεί 

θαηάιιειε επηινγή γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ εμαγσγηθφ 
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πξνζαλαηνιηζκφ θαη ην πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ηνπο είλαη ζρεηηθά κηθξφ 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ πσιήζεψλ ηνπο. Αληηζέησο, ε δεχηεξε 

πεξίπησζε απνηειεί ηδαληθή επηινγή γηα επηρεηξήζεηο κε κεγάιν πνζνζηφ 

εμαγσγψλ, γεγνλφο φκσο πνπ πξναπαηηεί πςειφ θφζηνο θαη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ. 

ii. Αληηπξφζσπνο ζηε Υψξα Δμαγσγήο: Δίηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνπηθνχο 

εκπνξηθνχο πξάθηνξεο-εθπξνζψπνπο, νη νπνίνη νπζηαζηηθά είλαη κεζάδνληεο-

δηακεζνιαβεηέο, είηε ηνπηθνχο εκπφξνπο-δηαλνκείο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

απνθιεηζηηθή αληηπξνζψπεπζε-δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο εμαγσγηθήο 

επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο είλαη ζρεηηθά ρακειφ θαη ν 

αληηπξφζσπνο είλαη θαιφο γλψζηεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη γιψζζαο, αιιά 

παξαηεξείηαη απψιεηα ειέγρνπ ζηελ ηηκνιφγεζε, πξνψζεζε θαη δηαλνκή θαη 

έιιεηςε άκεζεο επαθήο κε ηνλ ηειηθφ αγνξαζηή. 

iii. Τπνθαηάζηεκα:  Απνηειεί ηελ θπζηθή παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζηελ ρψξα 

εμαγσγήο. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη πςειφο βαζκφο ειέγρνπ ησλ 

εμαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, ηνπ ηνπηθνχ αληαγσληζκνχ 

θαη άκεζε επαθή κε ηνλ αιινδαπφ πειάηε, αιιά απαηηεί πςειφ θφζηνο θαη 

αλάγθε ζηειέρσζεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

iv. Θπγαηξηθή εκπνξηθή εηαηξεία: Απνηειεί κία απηφλνκε θαη θαζφια 

νξγαλσκέλε ηνπηθή εηαηξεία ε νπνία είλαη αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο, αθνχ 

αλήθεη ζηελ κεηξηθή. Ζ επηινγή απηή είλαη ζρεηηθά αθξηβή, δίλεη φκσο ηελ 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ θεξδψλ ζηελ ρψξα κε ηελ κηθξφηεξε θνξνινγία 

θαη θπζηθά ππάξρεη ν απφιπηνο έιεγρνο φισλ ησλ εμαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία ησλ έκκεζσλ εμαγσγψλ ε επίηεπμή ηνπο επηηπγράλεηαη 

κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

i. Δγρψξηνο Πξάθηνξαο: Ζ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αιινδαπή επηρείξεζε 

αγνξαζηήο αληηπξνζσπεχεηαη απφ εγρψξην πξάθηνξα. Αλ θαη δελ απαηηνχληαη 

δέζκεπζε θεθαιαίσλ θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη δελ ππάξρνπλ θίλδπλνη 

θεξεγγπφηεηαο, ην πεξηζψξην θέξδνπο είλαη αηζζεηά ρακειφ θαη παξαηεξείηαη 

απψιεηα ζηνλ έιεγρν ηηκνιφγεζεο, πξνβνιήο, δηαλνκήο θαη δπλαηφηεηαο 

απφθηεζεο πνιχηηκεο εκπεηξίαο ζηηο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ii. Δγρψξηνο Έκπνξνο: Απνηειεί αλεμάξηεηε επηρείξεζε ζηελ ρψξα παξαγσγήο, 

ε νπνία αγνξάδεη ηα πξντφληα απφ ηνλ παξαγσγφ θαη αλαιακβάλεη ηηο 
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ιεηηνπξγίεο κάξθεηηλγθ ζηηο αγνξέο ζηφρνπο. ηελ πεξίπησζε απηή νη έκπνξνη 

αγνξάδνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο θαη πιεξψλνπλ νη ίδηνη ηνλ παξαγσγφ, ελψ ην 

πνζνζηφ θέξδνπο είλαη ρακειφ. 

iii. Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Δμαγσγψλ: πλήζσο βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ 

ρψξα ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο εμαγσγψλ θαη εμεηδηθεχεηαη ζηηο εμαγσγέο 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλήζσο πεξηνρέο 

ηνπ θφζκνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε απνθηά εμαγσγηθφ ηκήκα κε 

ειάρηζην θφζηνο ην νπνίν ηελ βνεζά λα επεθηαζεί ηαρχηεηα εμαγσγηθά, αιιά 

παξάιιεια ην πεξηζψξην θέξδνπο είλαη πεξηνξηζκέλν κε ηνλ έιεγρν 

ηηκνιφγεζεο, πξνβνιήο θαη δηαλνκήο λα είλαη ειάρηζηνο. 

iv. Δηαηξεία Γηεζλνχο Δκπνξίνπ: Απνηειεί εηαηξεία γεληθνχ εκπνξίνπ πνπ 

αζρνιείηαη ηφζν κε ην δηεζλέο φζν θαη κε ην εγρψξην εκπφξην θαη δηαηεξεί 

ζπγαηξηθέο, παξαξηήκαηα θαη αληηπξνζσπείεο αλά ηνλ θφζκν. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρεη ηεξάζηην δίθηπν ζπλεξγαηψλ, 

επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη είλαη θαηάιιειε γηα είζνδν ζε 

κεγάιεο θαη δχζθνιεο αγνξέο, αιιά ην πεξηζψξην θέξδνπο είλαη ρακειφ θαη 

δελ ππάξρεη έιεγρνο ηηκνιφγεζεο, πξνβνιήο θαη δηαλνκήο. 

  

 

2.4 ηπαηηγικέρ Παπαγωγήρ 

 

Οη ζηξαηεγηθέο δηεζλνχο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηέπνπλ ηηο 

δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη κέζνδνη παξαγσγήο ρσξίο κεηνρηθή 

ζπκκεηνρή θαη νη ζηξαηεγηθέο παξαγσγήο κε ζπκκεηνρή ή άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. 

ηελ πξψηε κέζνδν εληάζζνληαη νη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο: 

i. πκθσλίεο Παξαγσγήο (Contract Manufacturing): Σελ επηιέγνπλ θπξίσο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο, φπσο 

είλαη απηφο ηεο έλδπζεο, ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ θαξκάθσλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ε πνιπεζληθή αλαζέηεη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο ζε κία ηνπηθή επηρείξεζε, αιιά ην πξντφλ θέξεη 

ηελ επσλπκία ηεο πνιπεζληθήο ε νπνία επίζεο πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνψζεζε, 

ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ δηάζεζε ηνπ πξντφληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ  ε 

πνιπεζληθή απμάλεη ηαρχηαηα ηελ παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα θαη 
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εηζέξρεηαη εχθνια ζε λέεο αγνξέο, παξάιιεια ειέγρεη ηελ ηηκνιφγεζε, ηελ 

δηαλνκή θαη πξνψζεζε θαη επηιέγεηαη θπξίσο γηα αγνξέο φπνπ ην κέγεζφο 

ηνπο είλαη αξθεηά κηθξφ θαη δηθαηνινγείηαη ε ίδξπζε ηδηφθηεησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο. Μεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο απνηεινχλ ε δπζθνιία 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ν θίλδπλνο αληηγξαθήο ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο 

κεζφδνπ θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο απφ ηνλ εηαίξν κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

παξφκνησλ πξντφλησλ κε ην πέξαο ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ δχν. 

ii. πκθσλίεο Παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ Δθκεηάιιεπζεο (Licensing): ηελ 

ζηξαηεγηθή απηή ε επηρείξεζε (licensor) παξαρσξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο 

ηερλνγλσζίαο, ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο, ηνπ ζήκαηνο αιιά θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζε κία άιιε αιινδαπή επηρείξεζε θαη ακείβεηαη κε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν πνζφ ή πνζνζηφ επί ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ. Παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα φπσο ε αχμεζε ησλ θεξδψλ κε παξάιιειε 

κεδεληθή δέζκεπζε θεθαιαίσλ θαη απνθπγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, 

ηαρχηαηε παξαγσγή θαη είζνδν ζηελ αγνξά ζηφρν, απνθπγή θπβεξλεηηθψλ 

εκπνδίσλ απφ πεξηνξηζκνχο ζηηο εμαγσγέο ζηελ αγνξά-ζηφρν. Αληηζέησο, 

νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ ν θίλδπλνο αληηγξαθήο ηεο ηερλνγλσζίαο 

θαη ηερλνινγίαο, ε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο θαηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ν κε έιεγρνο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ηηκνιφγεζεο, 

ηεο πξνβνιήο θαη δηαλνκήο. 

iii. πκθσλίεο Γηεζλνχο Γηθαηφρξεζεο (International Franchising): Απνηειεί 

εηδηθή πεξίπησζε ησλ ζπκθσληψλ παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ 

εθκεηάιιεπζεο, κε ηελ δηαθνξά φηη εθηφο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο 

ηερλνγλσζίαο θαη ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο παξαρσξείηαη ζε ζηαζεξή βάζε 

νιφθιεξνο ν κεραληθφο εμνπιηζκφο θαη ηα ππνπξντφληα ηα νπνία απαηηνχληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ απφ ηελ ηνπηθή επηρείξεζε. Γηαθνξνπνίεζε 

ζηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή δελ ππάξρεη, 

παξά κφλνλ ζηα κεηνλεθηήκαηα φπνπ απαηηείηαη δέζκεπζε θεθαιαίσλ θαη 

ζπλεπψο ε αλάιεςε πςειψλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

iv. Γηνηθεηηθά πκβφιαηα (Management Contracts): Πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλε 

ζηξαηεγηθή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ νπνία 

ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη είηε ηελ επζχλε νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο κηαο 

άιιεο επηρείξεζεο είηε ελφο ηκήκαηφο ηεο. Πιενλεθηήκαηά ηεο απνηεινχλ ε 
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επθαηξία αχμεζεο ησλ εζφδσλ ρσξίο ηελ απαίηεζε επέλδπζεο θεθαιαίσλ ζε 

μέλε ρψξα απνθεχγνληαο ζεκαληηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, αιιά θαη 

ε γλψζε θαη γλσξηκία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ 

αγνξά – ρψξα ζηφρν κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε εκπεηξηψλ θαη δηαζπλδέζεσλ. 

Μνλαδηθφ κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο είλαη θπξίσο ε κε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ αγνξά – ρψξα ζηφρν, γεγνλφο ην νπνίν ζα έρεη δπζκελείο 

ζπλέπεηεο ζηελ θήκε ηεο επηρείξεζεο. 

v. πκθσλίεο Καηαζθεπήο Έξγσλ (Turnkey Ventures):  Ζ πεξίπησζε απηή 

αθνξά θπξίσο ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κεγάια 

δεκφζηα έξγα θνηλήο σθέιεηαο. Ζ επηρείξεζε πνπ αλαιακβάλεη ηέηνηα έξγα 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάζεη θαη λα παξαδψζεη ην έξγν έηνηκν πξνο 

ιεηηνπξγία ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν κε πξνζπκθσλεκέλν θφζηνο. 

εκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο απνηεινχλ ε 

αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο κέζα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ δηαζέηεη ζηνλ θιάδν, αιιά θαη ε κείσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ αθνχ πξφθεηηαη γηα πξνζθνξά παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηελ ρψξα επέθηαζεο. Βαζηθφ κεηνλέθηεκά ηεο είλαη ε πηζαλή αληηγξαθή ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 

ελφο ζεκαληηθνχ αληαγσληζηή ζηηο ζπλαθείο αγνξέο.    

ηελ δεχηεξε κέζνδν εληάζζνληαη νη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κία 

επηρείξεζε κε ηελ κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ηερλνινγίαο αιιά θαη αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε κηα μέλε ρψξα θαη έρνπλ ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία δηθήο ηεο παξαγσγηθήο 

κνλάδαο θαη πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο: 

i. Θπγαηξηθή Απνθιεηζηηθήο Ηδηνθηεζίαο (Wholly Owned Subsidiary): ηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπκε είηε ηελ ίδξπζε λέαο επηρείξεζεο ζε μέλε ρψξα, είηε 

ηελ νιηθή εμαγνξά ηνπηθήο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο κνλαδηθφο κέηνρνο είλαη ε 

κεηξηθή θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο δηνίθεζήο ηεο. Πιενλεθηήκαηά 

ηεο απνηεινχλ ν απφιπηνο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ηνλ νπνίν θαηέρεη ε κεηξηθή 

θαη ε απνθφκηζε εμνινθιήξνπ ησλ θεξδψλ ηεο ζπγαηξηθήο απφ ηελ κεηξηθή. 

Αληηζέησο, κεηνλεθηήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο απνηεινχλ ε επηβάξπλζε 

ηεο κεηξηθήο κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ 
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επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ αιιά θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπγαηξηθήο σο μέλεο 

φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζήο ηεο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

ii. Γηεζλήο Κνηλνπξαθηηθή Δπηρείξεζε (International Joint Venture): ε απηή ηελ 

ζηξαηεγηθή έρνπκε ηελ ζπλεξγαζία κίαο ή πεξηζζνηέξσλ αιινδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ε νπνία έρεη σο 

ζηφρν ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο επηρείξεζεο ζηελ ηνπηθή αγνξά. Απηφ 

επηηπγράλεηαη απφ ηνπο εηαίξνπο είηε κε ηελ ίδξπζε λέαο είηε κε ηελ εμαγνξά 

ηνπηθήο επηρείξεζεο. Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη ν θαηακεξηζκφο 

ηνπ θφζηνπο, ε δπλαηφηεηα λα μεπεξαζηνχλ ζεζκηθά εκπφδηα, αιιά θαη ε 

γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο απφ ηνλ ηνπηθφ εηαίξν. 

Αληηζέησο, κεηνλεθηήκαηά ηεο απνηεινχλ ν θαηακεξηζκφο ησλ θεξδψλ κεηαμχ 

ησλ εηαίξσλ, ν πςειφο θίλδπλνο ζχγθξνπζεο ησλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ 

εηαίξσλ θαη ν κε απνθιεηζηηθφο έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

iii. Μεξηθή Δμαγνξά Σνπηθήο Δπηρείξεζεο (Partial Acquisition): Με ηελ 

ζηξαηεγηθή απηή κία επηρείξεζε απνθηά έλα πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κηα ηνπηθήο επηρείξεζεο θαη αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πνζνζηνχ 

απηνχ ραξαθηεξίδεηαη σο κέηνρνο πιεηνςεθίαο ή κεηνςεθίαο. Πιενλεθηήκαηά 

ηεο απνηεινχλ ν θαηακεξηζκφο ηνπ θφζηνπο θαη ε γλψζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο 

απφ ηνλ ηνπηθφ εηαίξν θαη κεηνλεθηήκαηά ηεο, ν πςειφο θίλδπλνο ζχγθξνπζεο 

ησλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ θαη ν κε απνθιεηζηηθφο έιεγρνο ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

iv. Γηεζλείο ηξαηεγηθέο πκκαρίεο (International Strategic Alliances): 

Απνηεινχλ επίζεκεο ή αλεπίζεκεο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, αθφκε θαη κεηαμχ 

αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο. Κχξηεο κνξθέο ηέηνησλ ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ απνηεινχλ ε 

θνηλνπξαθηηθή επηρείξεζε, νη κνλνκεξείο ή ακνηβαίεο κεξηθέο εμαγνξέο, νη 

ζπκθσλίεο παξαγσγήο, ε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαη 

δηθαηφρξεζεο, νη ζπκθσλίεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ηερλνινγηψλ θαη 

νη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ζηελ δηνίθεζε θαη ζηελ δηαλνκή. Οη βαζηθνί ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο ζρεκαηίδνληαη δηεζλείο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο είλαη ν 

θαηακεξηζκφο ηνπ θφζηνπο, ε εθκεηάιιεπζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ ηνπ εηαίξνπ θαη ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ φρεκα εηζφδνπ ζε λέεο 

αγνξέο. Βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε επηινγή 
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ηνπ θαηαιιειφηεξνπ εηαίξνπ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο, ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ε 

ζπκβαηή επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ηνπο θαη ε ζπκβαηφηεηα επίηεπμεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπο, ε ακνηβαία ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο θαη ε 

χπαξμε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Σέινο, απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο απνηεινχλ, ν 

απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ ησλ εηαίξσλ, ν ζρεδηαζκφο 

απνηειεζκαηηθήο δνκήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκκαρίαο, ε ακνηβαία δηάζεζε γηα 

απνδνρή ζπκβηβαζηηθψλ ιχζεσλ, ν θαζνξηζκφο απνηειεζκαηηθνχ εζσηεξηθνχ 

κεραληζκνχ ηειεζίδηθεο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη ε ζπλερήο εηιηθξηλή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ.  

 

 

2.5 Κίνηηπα για Δξαγωγική Γπαζηηπιοποίηζη 

 

Σα θίλεηξα είλαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη ππνθηλνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα αζρνιεζνχλ 

κε ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθφηεξα κε ην εμαγσγηθφ 

εκπφξην θαη ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηα ελδνγελή θαη ηα εμσγελή 

θίλεηξα. 

 ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα ελδνγελή θίλεηξα, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ νθείιεηαη 

ζε παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, απνηεινχληαη 

απφ: 

i. Δπίηεπμε Οηθνλνκηψλ Κιίκαθαο: Δίλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη κία επηρείξεζε 

λα απμήζεη ηνλ φγθν παξαγσγήο ηεο, λα αλαπηχμεη θαη λα βειηηψζεη ηηο 

ππάξρνπζεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο κέζσ ηεο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ζε 

λέεο μέλεο αγνξέο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, δηαθήκηζεο θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζε πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πξντφληνο. 

ii. Ζ ηάζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο πξνο ηελ Δλαζρφιεζε κε ηηο 

Δμαγσγέο: Αθνξά ηελ ζηάζε πνπ θξαηνχλ ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε σο 

πξνο ηηο εμαγσγέο θαη έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην εάλ ε επηρείξεζε ζα 

αληηκεησπίζεη ζνβαξά ηηο εμαγσγέο ή εάλ ζα ηηο ζεσξεί ρακειήο ζεκαζίαο. 
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iii. Ζ Γηαθνξνπνίεζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ: Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε κία κφλν ηνπηθή αγνξά δηαηξέρνπλ ζεκαληηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν αθνχ εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά θαη νινθιεξσηηθά 

απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά απηή. Αληηζέησο, νη 

επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ δελ αληηκεησπίδνπλ απηήλ ηελ εμάξηεζε, αθνχ νη 

πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ηνπο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο αγνξέο – ρψξεο 

θαη επνκέλσο ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο θαηακεξίδεηαη ζε έλα κέξνο αλά ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θαη θεξδψλ. 

iv. Αληαγσληζηηθά Πιενλεθηήκαηα ζην Μάξθεηηλγθ: Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ζην κάξθεηηλγθ ησλ πξντφλησλ ηνπο 

ζηελ ηνπηθή αγνξά, κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ φηη θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

ππνδνκέο ψζηε λα δηαζέζνπλ επηηπρψο ηα πξντφληα ηνπο θαη ζε αιινδαπέο 

αγνξέο. 

v. Πνηνηηθή θαη Σερλνινγηθή Αλσηεξφηεηα ηνπ Πξντφληνο: Αθνξά επηρεηξήζεηο 

ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα θαηέρνπλ ηελ θνηλή παξαδνρή – αλαγλψξηζε ηεο 

αλσηεξφηεηαο ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηελ ηνπηθή αγνξά, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά βέβαηε ηελ επηηπρία θαη 

αληίζηνηρεο αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ηηο μέλεο αγνξέο. Ζ θήκε ηέηνησλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλήζσο πξνζειθχεη αιινδαπνχο αγνξαζηέο θαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφλ νη επηρεηξήζεηο μεθηλνχλ λα εμάγνπλ θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

δηεζλψο. 

vi. Πιενλάδνπζα Παξαγσγηθή Γπλαηφηεηα: Οη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηά ηνπο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε απφ ηελ πνζφηεηα 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ιφγσ θπξίσο ηεο κεησκέλεο εγρψξηαο δήηεζεο 

θαη ζέινληαο λα κελ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο ππνιεηηνπξγίαο πξνζπαζνχλ λα 

βξνπλ δηέμνδν ζηηο εμαγσγέο ζε αιινδαπέο αγνξέο. 

vii. Δμνκάιπλζε ησλ Δπνρηαθψλ Πσιήζεσλ: Ζ επνρηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη 

νξηζκέλα πξντφληα θαη νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, επεξεάδεη ηελ δήηεζή ηνπο. Δπνκέλσο, νη ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζέινληαο λα απνθχγνπλ ηνλ επεξεαζκφ ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηάο ηνπο πξνζθεχγνπλ ζε εμαγσγέο πξνο ρψξεο κε δηαθνξεηηθά 

πξφηππα επνρηαθψλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ δήηεζε. 
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 ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηα εμσγελή θίλεηξα, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ νθείιεηαη 

ζε παξάγνληεο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, 

απνηεινχληαη απφ: 

i. Σνλ Κνξεζκφ ηεο Σνπηθήο Αγνξάο: Αθνξά επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ 

ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνπο ρακεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ 

θεξδψλ εληφο κηαο πεξηνξηζκέλεο θαη ζρεηηθά κηθξήο εγρψξηαο αγνξάο, 

γεγνλφο ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα λα σζνχληαη ζε εμαγσγέο. 

ii. Δκθάληζε Νέσλ Δπθαηξηψλ ζε Αιινδαπέο Αγνξέο: Αθνξά γεγνλφηα ηα νπνία 

ζπκβαίλνπλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ελζαξξχλνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο λα 

αζρνιεζνχλ κε ην εμαγσγηθφ εκπφξην. Σέηνηα γεγνλφηα κπνξεί λα είλαη 

δηαθξαηηθέο νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο ή ε θαζηέξσζε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο 

κεηξηθήο ρψξαο κέηξσλ θαη ζεζκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο εμαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ. 

iii. Πξνζέγγηζε απφ Νένπο Πειάηεο: ηε πεξίπησζε απηή ηνπηθέο επηρεηξήζεηο 

πξνζεγγίδνληαη απφ μέλεο, πνπ έρνπλ κάζεη γηα ην πξντφλ ηνπο είηε απφ 

δηεζλείο εθζέζεηο είηε απφ δηαθεκίζεηο, κε ζηφρν ηελ εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο ψζηε λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ απηφ. 

iv. Σν θιεξφ Αληαγσληζηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Σνπηθήο Αγνξάο: Σν άλνηγκα ησλ 

εζληθψλ αγνξψλ γηα πξντφληα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζπλεηέιεζε ζηελ 

αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, κε απνηέιεζκα λα έξζνπλ ζε δχζθνιε ζέζε 

πνιιέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο κε ηηο πσιήζεηο λα κεηψλνληαη δξαζηηθά. 

Δπνκέλσο, ε ζθιεξφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εγρψξηα αγνξά ιεηηνχξγεζε 

επεξγεηηθά ζηελ ψζεζε ησλ ηνπηθψλ απηψλ επηρεηξήζεσλ γηα 

δξαζηεξηνπνίεζε ζην εμαγσγηθφ εκπφξην. 

v. Σν Πεξηνξηζκέλν Μέγεζνο θαη νη Γπλαηφηεηεο ηεο Σνπηθήο Αγνξάο: Οη 

δηεζλείο αγνξέο πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο θαη απεξηφξηζηεο 

δπλαηφηεηεο ζπγθξηηηθά κε ηηο εγρψξηεο, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαθνξάο 

κεγέζνπο. Δπνκέλσο, απνηεινχλ ηζρπξφ θίλεηξν ψζηε λα πεηχρνπλ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπο. 
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2.6 Γιαθοπέρ Δγσώπιων και Γιεθνών Δπισειπημαηικών 

Γπαζηηπιοηήηων 

 

Ωο εγρψξηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη ε επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ κηαο ρψξαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ κηα επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα ηεο νπνίαο νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εθηεινχληαη εληφο ελφο έζλνπο. ην εγρψξην εκπφξην, ν αγνξαζηήο θαη ν πσιεηήο 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα ρψξα θαη έηζη ε εκπνξηθή ζπκθσλία βαζίδεηαη ζηηο πξαθηηθέο, 

ηνπο λφκνπο θαη ηα έζηκα πνπ αθνινπζνχληαη ζηε ρψξα.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αληηκεησπίδνπλ ζπρλά πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο απφ απηέο πνπ 

δηεμάγνπλ εγρψξηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπνκέλσο, είλαη ινγηθφ λα 

πξνθχπηνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εγρψξησλ θαη ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

 Βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ εγρψξησλ θαη δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ νη εμήο: 

i. Ωο εγρψξηα επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο νη νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ρψξαο, 

ελψ αληηζέησο σο δηεζλή επηρείξεζε νξίδεηαη κηα επηρείξεζε πνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε κία κφλν ρψξα, αιιά κηα επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε αξθεηέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. 

ii. Σν πεδίν ιεηηνπξγίαο ηεο εγρψξηαο επηρείξεζεο είλαη πεξηνξηζκέλν, ην νπνίν 

είλαη ε ρψξα θαηαγσγήο, ελψ ην πεδίν ιεηηνπξγίαο κηαο δηεζλνχο επηρείξεζεο 

είλαη ηεξάζηην θαη εμππεξεηεί πνιιέο ρψξεο ηελ ίδηα ζηηγκή. 

iii. Σα πξφηππα πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο είλαη ζρεηηθά ρακειά, ζε αληίζεζε κε ηα πξφηππα 

πνηφηεηαο ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία είλαη πνιχ πςειά θαη 

θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παγθφζκηα πξφηππα. 

iv. Οη εγρψξηεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην λφκηζκα ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, ελψ νη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο 

ζπκθσλίεο γίλνληαη ζε δηάθνξα λνκίζκαηα. 

v. Οη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο απαηηνχλ ζπγθξηηηθά ιηγφηεξεο επελδχζεηο 

θεθαιαίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο. 
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vi. Οη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ιίγνπο πεξηνξηζκνχο, θαζψο ππφθεηληαη ζε 

θαλφλεο θαη ηελ θνξνινγία δηθαίνπ κηαο ρψξαο. Αληίζεηα, νη δηεζλείο 

επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζε θαλφλεο, θνξνινγία δηθαίνπ, δαζκνινγηθέο 

πνζνζηψζεηο θαη πνζνζηψζεηο πνιιψλ ρσξψλ θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ πνιινχο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη απνηεινχλ ζεκαληηθά 

εκπφδηα. 

vii. Ζ θχζε ησλ πειαηψλ κηαο εγρψξηαο επηρείξεζεο είλαη ζπλήζσο ε ίδηα, ζε 

αληίζεζε κε ηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο φπνπ ε θχζε ησλ πειαηψλ θάζε ρψξαο 

πνπ εμππεξεηεί είλαη δηαθνξεηηθή. 

viii. ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο κπνξεί εχθνια θαη νηθνλνκηθά λα δηεμαρζεί 

επηρεηξεκαηηθή έξεπλα, ελψ γηα ηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο απνηειεί κηα 

ηδηαίηεξα δαπαλεξή δηαδηθαζία θαη ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο πνηθίιιεη απφ 

ρψξα ζε ρψξα. 

πκπεξαζκαηηθά, ε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

δηνίθεζή ηνπο είλαη πνιχ πην δχζθνιε απφ ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. Λφγσ ησλ αιιαγψλ ζην πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ησλ εζλψλ, νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο δπζθνιεχνληαη λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

παγθνζκίσο. Δπνκέλσο, γηα λα γίλνπλ έλαο επηηπρεκέλνο παίθηεο ζηε δηεζλή αγνξά, 

νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο ζχκθσλα 

κε ηελ απαίηεζε ηεο μέλεο αγνξάο. 

 

 

2.7 Ανακεθαλαίωζη  

 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

Δγρψξησλ θαη Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

Δπίζεο, αλαιχζεθαλ νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαρσξίδνληαη νη Γηεζλείο 

Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, νη κέζνδνη θαη νη ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο 

αζθνχληαη, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηψλ, αιιά θαη ηα θίλεηξα ηα 

νπνία σζνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 : ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ 

 

 

3.1 Διζαγωγή 

 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ θχξησλ Σχπσλ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ νη 

νπνίνη έρνπλ παξαηεξεζεί – θαηαγξαθεί. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κία 

θαηεγνξηνπνίεζε – δηαρσξηζκφο απηψλ ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ νηθνλνκηψλ πνπ 

ζπλήζσο πξνθχπηνπλ, ζε απηνχο δειαδή πνπ εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε Πξνεγκέλεο 

Οηθνλνκίεο θαη ζε απηνχο πνπ εκθαλίδνληαη ζε Αλαπηπζζφκελεο Οηθνλνκίεο. 

 ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζσζηή 

δηαρείξηζε ηνπ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ, ν ηξφπνο αλαγλψξηζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο – κέηξεζεο θαη αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

 Αθφκε γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηα ζπγθξηηηθά κνληέια Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ 

ηα νπνία έρνπλ αλαπηχμεη νξηζκέλνη νξγαληζκνί δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί, 

πξνζπαζψληαο λα ζπκβαδίζνπλ κε ηνλ ηαρχ ξπζκφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ απμαλφκελε αλάγθε ησλ δηαθξαηηθψλ επελδπηψλ γηα 

αμηφπηζηνπο ηξφπνπο θαηεγνξηνπνίεζεο ρσξψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ δπλεηηθφ 

θίλδπλν επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνλ νπνίν κπνξεί λα έρεη ε εκπεηξνγλσκνζχλε ζηελ Αλάιπζε ηνπ 

Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ. 

 

 

3.2 Σύποι Πολιηικού Κινδύνος 

 

Οη πνιηηηθνί θίλδπλνη πξνθαινχλ αβεβαηφηεηεο, φζνλ αθνξά ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ζηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη είηε απφ πνιηηηθνχο παξάγνληεο 

είηε απφ πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Αθφκε, κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ θπβεξλήζεηο, 

αιιά θαη απφ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλδηθάηα θαη 

άιιεο νκάδεο πνπ επηδηψθνπλ πνιηηηθνχο ζηφρνπο.  
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Δπνκέλσο, νη θχξηνη ηχπνη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ
2
 είλαη: 

i. Γσξνδνθία: Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη «απξφβιεπηνη θφξνη» 

ζηα ζχλνξα. 

ii. Έιεγρνη / Πεξηνξηζκνί Γηαζέζηκσλ Κεθαιαίσλ (Capital Controls): Δθηφο ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ζηα δηαζέζηκα πνζά αλάιεςεο απφ ηηο ηξάπεδεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα φξηα ζηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεξδψλ, αιιά θαη 

νη δηνηθεηηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ έγθξηζε κεηαθνξάο θεθαιαίσλ. 

iii. Απαιινηξίσζε / Δζληθνπνίεζε: Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο θαηάζρεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ κε 

θαηαβιεζέλησλ θφξσλ, ηελ αλαγθαζηηθή πψιεζε πάγησλ ζηνηρείσλ ζε 

θπβεξλεηηθνχο αγνξαζηέο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο θαη γεληθφηεξα ζηελ 

απμαλφκελε ηάζε ηεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

iv. Αθχξσζε Αδεηψλ: Αιιαγέο ζηηο θξαηηθέο άδεηεο ζε νξγαληζκνχο νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηειενπηηθέο. 

v. Γηακαξηπξίεο / Απεξγίεο: Αληη-δεκνθξαηηθέο ή αληη-εηαηξηθέο δηακαξηπξίεο 

θαη νδνθξάγκαηα ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αθφκε ηελ δηαθνπή 

εξγαζηψλ ζε βαζηθνχο πειάηεο ή πξνκεζεπηέο. 

vi. Φνξνινγία: Παξάδεηγκα απνηεινχλ νη αλεπηζχκεηνη θφξνη επί ησλ 

"ππεξβνιηθά πςειψλ" θεξδψλ θαη νη ζπλερήο αιιαγέο ηεο θνξνινγίαο θαη 

ησλ ζπληειεζηψλ ηεο, κε απνηέιεζκα έλα ηέηνην αζηαζέο θνξνινγηθά 

πεξηβάιινλ λα είλαη αλεπηζχκεην γηα επηρεηξήζεηο. 

vii. Πφιεκνο θαη Σξνκνθξαηία: Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ην 

θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ θαη ησλ νδψλ ιφγσ δηαθξαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, αιιά 

θαη νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο κε πνιηηηθά θίλεηξα θαηά ησλ μέλσλ 

επελδπηψλ. 

viii. Καλνληζηηθέο Αιιαγέο: Απνηεινχλ ηα  λέα ζχλζεηα πεξηβαιινληηθά ή 

εξγαζηαθά πξφηππα, αιιά θαη νη αλαζεσξήζεηο ήδε ππαξρφλησλ ζπκβάζεσλ. 

 

 

3.3 Πολιηικόρ Κίνδςνορ ζε Πποηγμένερ και Αναπηςζζόμενερ 

Οικονομίερ 
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Οη πνιηηηθνί θίλδπλνη παίξλνπλ λέεο απξνζδφθεηεο κνξθέο νη νπνίεο είλαη νινέλα 

απμαλφκελεο ηφζν ζηηο πξνεγκέλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο.  

 ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, νη θπβεξλήζεηο δελ αζρνινχληαη κφλν κε 

πξαγκαηηθέο αληζφηεηεο εηζνδήκαηνο, αιιά κε πςειά επίπεδα δεκφζηνπ ρξένπο, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηεο επξσδψλεο, ηηο ζπδεηήζεηο ησλ ΖΠΑ ζρεηηθά 

κε ην αλψηαην φξην ηνπ ρξένπο θαη ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή, αιιά θαη ηελ επηβνιή 

απξνζδφθεησλ θφξσλ ζηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Απζηξαιία. Σα δπλεηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο επξσδψλεο θαζνδεγνχληαη ηφζν απφ ηελ 

πνιηηηθή φζν θαη απφ ηελ νηθνλνκία. 

 ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, νη εηαηξείεο αληηκεηψπηζαλ αλαζεσξήζεηο 

ζπκβάζεσλ, θαζψο νη ηηκέο ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ παξακέλνπλ πςειέο ζχκθσλα κε 

ηα ηζηνξηθά πξφηππα θαη νη θπβεξλήζεηο αλαδεηνχλ έλα κεγαιχηεξν θνκκάηη κηαο 

απμαλφκελεο πίηαο εζφδσλ. Μία απφ ηηο πην δχζθνιεο κνξθέο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ 

είλαη ε απψιεηα ηεο «θνηλσληθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο», φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

θνηλνηηθή αληίδξαζε ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη εθηεηακέλεο θαζπζηεξήζεηο θαη 

λα απμήζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ήδε πξνθιεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. Οη αθξαίεο πνιηηηθέο αλαηαξαρέο θαηαζηνχλ επηθίλδπλε θαη κε 

πξαθηηθή ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε κηα ρψξα ή πεξηνρή. 

 Έλαο άιινο απμαλφκελνο θίλδπλνο είλαη ε απαιινηξίσζε ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ. ε αληίζεζε κε ηηο θηλήζεηο απαιινηξηψζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970, φπνπ νη θπβεξλήζεηο αλέιαβαλ θπζηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία φπσο ηα νξπρεία θαη ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο, νη ζεκεξηλέο πνιηηηθέο 

απαιινηξίσζεο ζηνρεχνπλ ζε ηακεηαθέο ξνέο. Σα κεηξεηά είλαη ιηγφηεξν δαπαλεξά 

γηα ηε δηαρείξηζε απφ ηα θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ε απαιινηξίσζή ηνπο 

ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαλνληζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο θπβεξλήζεηο 

έρνπλ απμήζεη ηε θνξνινγία γηα ηηο ηηκέο κεηαβίβαζεο ζηηο εηαηξείεο, απαηηνχλ απφ 

ηηο εηαηξείεο λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε επεμεξγαζία ή εθαξκφδνπλ αλαδξνκηθά πξφζηηκα γηα ην 

πεξηβάιινλ ή γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. 

 Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο απνηειεί βαζηθή κέξηκλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε έλα 

επξχ θάζκα βηνκεραληψλ, αθνχ απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν πεξηνξηζκφ επελδχζεσλ 

ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα 
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ηνλ κεηξήζνπλ κε απνηέιεζκα λα κελ ηνλ ελζσκαηψλνπλ ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο γηα 

ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

 

 

3.4 Οθέλη Γιασείπιζηρ Πολιηικού Κινδύνος 

 

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο έρνπλ δψζεη κηα έληνλε ππελζχκηζε ζηνπο νξγαληζκνχο φηη νη 

πνιηηηθνί θίλδπλνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο.  Κξίζεηο φπσο νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηελ επξσδψλε έιαβαλ 

κνξθή γξήγνξα θαη κε ειάρηζηε πξνεηδνπνίεζε. Άιινη ηχπνη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ε αμηνπνίεζε ηεο ηακεηαθήο ξνήο επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο 

ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ αιιά θαη ε δεκηνπξγία εκπνξηθψλ θξαγκψλ, έρνπλ επαλέιζεη 

θαη δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε πνιιέο εηαηξείεο. Οη επηρεηξήζεηο ηείλνπλ 

λα δέρνληαη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο ή λα απνθεχγνπλ εληειψο ηηο επθαηξίεο φηαλ 

βιέπνπλ πσο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κεγάινπο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο. Ζ δηαρείξηζε 

ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, σζηφζν, κπνξεί λα απνηειέζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

πνπ επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα εηζέιζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε λέεο αγνξέο θαη 

επηρεηξεκαηηθά πεξηβάιινληα. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηα πθηζηάκελα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα επηρεηξήζεηο, απνθνκίδνληαο πνιιά νθέιε
3
, 

φπσο: 

i. Υακειφηεξν θφζηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κέζσ πην νξζνινγηθήο 

αληηζηάζκηζεο κέζα απφ ηηο αζθαιηζηηθέο αγνξέο. 

ii. Νέεο ξνέο εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξφζβαζε ζε αγνξέο πνπ ζα ήηαλ 

ππεξβνιηθά επηθίλδπλεο ρσξίο ππνζηήξημε δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. 

iii. Απμεκέλε ηθαλφηεηα, εκπηζηνζχλε θαη νξγάλσζε γηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο 

ζηηο δηαζπλνξηαθέο αγνξέο. 

iv. Βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο. 

v. Μείσζε ησλ απσιεηψλ κέζσ βειηησκέλεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 
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Οη επηρεηξήζεηο επνκέλσο, κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηελ έθζεζε ησλ πνιηηηθψλ 

θηλδχλσλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ ηελ πην απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 

 

3.5 Αναγνώπιζη / Πποζδιοπιζμόρ Πολιηικού Κινδύνος 

 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ιαλζαζκέλα ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν σο θάηη 

εζσηεξηθφ θαη δηαθνξεηηθφ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη απνηέιεζκα, λα ηηο νδεγεί είηε ζηελ 

απνδνρή δεκηψλ είηε ζηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ πεξηβαιιφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πνιηηηθφ θίλδπλν, επεηδή πηζηεχνπλ φηη ν πνιηηηθφο θίλδπλνο δελ κπνξεί λα κεηξεζεί 

θαη λα δηαρεηξηζηεί.  

Με κηα δηαδηθαζία ηξηψλ ζηαδίσλ πνπ επζπγξακκίδεηαη κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

πξνζεγγίζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, νη δηαρεηξηζηέο θηλδχλνπ 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο βαζηθνχο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο, λα κεηξήζνπλ ηνλ 

πηζαλφ αληίθηππφ ηνπο ζηελ απφδνζε θαη λα θαζνξίζνπλ ηελ θαιχηεξε κέζνδν γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο 

θηλδχλνπ λα επζπγξακκίζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο κε 

ηηο θαηαιιειφηεξεο απαληήζεηο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, λα κεηψλνληαη νη απψιεηεο θαη λα επζπγξακκίδεηαη ν θίλδπλνο 

κε ηε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. 

Καηά ην ζηάδην ηεο εθηίκεζεο νη δηαρεηξηζηέο θηλδχλνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

θχξηνπο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, έρνληαο σο θχξην κέιεκα λα 

αλαθαιχςνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ πνιηηηθνχο 

παξάγνληεο ή νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο λα επεξεάζνπλ άκεζα ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Μπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζε έλα θαηάινγν ηχπσλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ (φπσο ζηελ 

παξάγξαθν 3.2 ηνπ θεθαιαίνπ), γηα λα αληρλεχζνπλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή - ρψξα 

ηνπο πηζαλνχο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ. Ο 

ηξφπνο απηφο βνεζάεη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο εγγελείο 

πξνθαηαιήςεηο ζην εζσηεξηθφ πιαίζην ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη λα θαζνξίζνπλ εάλ 

νη απεηιέο απφ πνιηηηθνχο θηλδχλνπο είλαη ξεαιηζηηθέο. 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ έγθεηηαη ζηνλ 

δηαρσξηζκφ ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο. 
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Οξηζκέλεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθή πνιηηηθή ή θνηλσληθή 

αζηάζεηα, αιιά ιίγεο πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ κεξίδην 

αγνξάο. Οξηζκέλα θξάηε έρνπλ δηαηππψζεη έληνλεο δηαθσλίεο κε νξηζκέλεο μέλεο 

εηαηξείεο, αιιά παξφια απηά πξνζθέξνπλ επίζεο ζεκαληηθά επελδπηηθά θίλεηξα, 

φπσο έλα πνιχ κνξθσκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δπνκέλσο, ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο 

ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ αλνίγεη κηα επελδπηηθή επθαηξία. 

ην ζηάδην απηφ ινηπφλ, ε νκάδα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κηαο επηρείξεζεο ζα 

αλαπηχμεη έλα ζχλνιν ζελαξίσλ θηλδχλνπ βαζηζκέλν ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 

βαζηζκέλν ηφζν ζε ζαθψο θαζνξηζκέλα φζν θαη ζε ηδηαίηεξα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα 

πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

αληιεζνχλ απφ πςεινχ επηπέδνπ ζπκβνχινπο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπηθέο 

ζπγαηξηθέο θαη εηαίξνπο, απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, βηνκεραληθέο ελψζεηο, ηνπηθνχο 

νξγαληζκνχο, αιιά θαη απφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ άληιεζεο ηέηνησλ δεδνκέλσλ.  

ηελ ζπλέρεηα ζχλνιν ζελαξίσλ παξέρεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο θηλδχλσλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Γηα θάζε ζελάξην, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ εκπεηξνγλψκνλεο ζε πνιηηηθφ θίλδπλν γηα λα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο. 

πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα νξίζνπλ πνηα γεγνλφηα θαη πνηεο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ηελ πηζαλφηεηα θάζε ζελαξίνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα 

δηεμάγνληαη ζε πςειφ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη δνκεκέλεο έηζη ψζηε λα βνεζνχλ 

ζηελ εμάιεηςε ησλ ππεξβνιηθψλ πιεξνθνξηψλ, κε ηηο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

πηζαλφλ λα αιιάμνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Μφιηο ε επηρείξεζε θαζηεξψζεη έλα επξχ ζελάξην πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, ε νκάδα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κπνξεί λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. Παξφιν πνπ 

ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ ζα είλαη έλαο 

απιφο ζπλδπαζκφο πηζαλφηεηαο θαη αληίθηππνπ, άιια θξηηήξηα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πξφζθαηεο απψιεηεο ή κεγάιε εππάζεηα ζε αθξαία γεγνλφηα. 
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3.6 Αξιολόγηζη / Μέηπηζη Πολιηικού Κινδύνος 

 

ην ζηάδην απηφ, ε νκάδα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εμνπιηζκέλε κε έλα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ζελαξίσλ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, αμηνινγεί θαη πνζνηηθνπνηεί ηνλ 

αληίθηππν θάζε ζελαξίνπ ζηελ επηρείξεζε. Ζ αλάιπζε ησλ πξνεμνθιεκέλσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα παξάδεηγκα, γηα λα εθηηκεζεί ν 

νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ. ηε κέζνδν απηή, νη αλαιπηέο 

εθηηκνχλ πψο νη πνιηηηθνί θίλδπλνη, φπσο ε κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, ηα θαζπζηεξεκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα ή ην θφζηνο ηεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο κε ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ζα απμήζνπλ ή ζα κεηψζνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο. 

Άιια εξγαιεία, φπσο ε αλάιπζε ηνπ νξγαλσηηθνχ δηθηχνπ, κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθηηκψκελνπ ιεηηνπξγηθνχ αληίθηππνπ 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη δηαρεηξηζηέο θηλδχλνπ 

δεκηνπξγνχλ έλα κνληέιν ηεο εηαηξείαο σο έλα δίθηπν δηαθφξσλ εμαξηεκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, φπνπ γηα παξάδεηγκα κηα εηαηξεία θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ 

κπνξεί λα έρεη παξαγσγή, ζπζθεπαζία θαη δηαλνκή κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ δηθηχνπ 

απηνχ. ηε ζπλέρεηα, νη αλαιπηέο ππνδειψλνπλ πψο κηα δεκία ζε κηα επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα ζα επεξέαδε ηα ππφινηπα, πνηνηηθά, πνζνηηθά ή θαη ηα δχν. 

Δπίζεο, γηα λα εθηηκεζεί ε ηξέρνπζα ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα 

δηαρεηξίδεηαη ηέηνηνπο θηλδχλνπο, νη δηαρεηξηζηέο θηλδχλνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 

έλα ινγηζκηθφ εξγαιείν δηάγλσζήο ηνπο, ην νπνίν ζα κπνξεί λα κεηξά ηελ σξηκφηεηα 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζε πέληε δηαζηάζεηο: ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ, 

ηελ ζηξαηεγηθή θαη δηαδηθαζία θηλδχλνπ, ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ, ηελ αλαθνξά 

θηλδχλσλ θαη ηελ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θηλδχλνπ. 

ην ζηάδην ηεο κέηξεζεο, ε δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ απμάλεη ηελ 

αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο ηεο θεθαιαηαθήο απφδνζεο θαη απνθαιχπηεη επίζεο επθαηξίεο 

γηα επέλδπζε πφξσλ θεθαιαίνπ θαη δηαρείξηζεο. Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο 

ηεο κέηξεζεο είλαη ε κεηάθξαζε ησλ πξνβαιιφκελσλ γεγνλφησλ ζε εχθνια 

αλαγλσξίζηκεο θαη θαηαλνεηέο κεηξήζεηο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηεο νη 

δηαρεηξηζηέο θηλδχλσλ λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ εάλ ην επίπεδν θηλδχλνπ μεπεξλά 

ηελ δηάζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ή φρη. Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ιακβάλεηαη 

απφθαζε γηα ην αλ ζα γίλεη δεθηφο, ζα απνθεπρζεί ή ζα αληηκεησπηζηεί ν πνιηηηθφο 

θίλδπλνο. 
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3.7 Ανηιμεηώπιζη Πολιηικού Κινδύνος 

 

Μφιηο πξνζδηνξηζηνχλ θαη κεηξεζνχλ νη θίλδπλνη, κπνξεί λα ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ ελεξγφ δηαρείξηζή ηνπο. Σν πξψην ζηνηρείν ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ είλαη ε ραξηνγξάθεζε πηζαλψλ κεζφδσλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ είλαη ζε πξνηεξαηφηεηα.  

Οη εηαηξείεο δηαζέηνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα θάζκα εξγαιείσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα βνεζήζνπλ ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ κεηξηαζκφ 

ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ 

πνηα κέηξα κεηψλνπλ ηα αλνίγκαηά ηνπο θαη φπνπ ππάξρνπλ θελά, νη δηαρεηξηζηέο ζα 

πξέπεη λα επηιέμνπλ ή λα αμηνινγήζνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε κέζνδν δηαρείξηζεο απφ 

έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν εξγαιείσλ. Μφιηο ν νξγαληζκφο θαζηεξψζεη θαη θαηαξηίζεη 

κηα πνξεία δξάζεο, ε νκάδα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κπνξεί λα αλαζέζεη επζχλεο θαη λα 

θαζνξίζεη έλα ρξνλνδηάγξακκα δηαβνχιεπζεο, αλαθνξψλ θαη αλαζθφπεζεο. 

Αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

κέηξα γηα λα βξνπλ λέεο πεγέο θαη λα εηζέιζνπλ ζε άιιεο ρψξεο γηα λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ην γεσγξαθηθφ ηνπο ραξηνθπιάθην. Μηα εηαηξεία πνπ εληνπίδεη 

πηζαλή αληίζεζε ζηελ επέλδπζή ηεο κπνξεί λα αλαιάβεη έλαλ αξηζκφ πξσηνβνπιηψλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη: 

i. Ζ ζπλεξγαζία κε κηα εδξαησκέλε ηνπηθή εηαηξεία. 

ii. Ζ ζπκκεηνρή ζε λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο πίεζεο, αιιά θαη ε 

νηθνδφκεζε ζρέζεσλ επηξξνήο κε ηνπο πνιίηεο. 

iii. Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ βησζηκφηεηαο. 

Δπίζεο, επηινγή απνηειεί ε αζθάιηζε έλαληη ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, είηε απφ 

ηδησηηθνχο αζθαιηζηέο είηε απφ θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο ε Overseas Private 

Investment Corporation (OPIC), ν Οξγαληζκφο Πνιπκεξψλ Δγγπήζεσλ Δπελδχζεσλ 

(M.I.G.A.) θαη γηα ηελ Διιάδα ν Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ 

(Ο.Α.Δ.Π.), γηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ζην επφκελν θεθάιαην. Οη 

εηαηξείεο κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηε ζέζπηζε κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, φπνπ νπνηνζδήπνηε απφ 

ηνπο παξαπάλσ νξγαληζκνχο κπνξεί λα είλαη θαηάιιεινο ιακβάλνληαο ππφςε ην 

επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ ζεκαζία ηεο εθάζηνηε αγνξάο – ζηφρνπ. 
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Οξηζκέλεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα κνληέιν θνηλφρξεζησλ-κνηξαζκέλσλ 

ππεξεζηψλ γηα λα πεξηνξίζνπλ ηε θπζηθή ηνπο έθζεζε ζε ρψξεο πςεινχ θηλδχλνπ, 

δηαηεξψληαο κφλν κηα εκπνξηθή νκάδα κάξθεηηλγθ θαη πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ελψ ζπγθεληξψλνπλ πεξηθεξεηαθά ηηο εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο 

θαη απνζήθεο. Απηή ε πξνζέγγηζε πεξηνξίδεη ηηο πηζαλέο απψιεηεο ζε πεξίπησζε πνπ 

ε εηαηξεία ζειήζεη λα απνρσξήζεη απφ ηε ρψξα εάλ θαη φηαλ ε πνιηηηθή θαηάζηαζε 

έρεη κηα ζηξνθή πξνο ην ρεηξφηεξν. 

Σέινο, άιιεο ηερληθέο κείσζεο ησλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ απφ πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο απνηεινχλ: 

i. Γεκηνπξγία επέιηθησλ δπλαηνηήησλ αιπζίδαο εθνδηαζκνχ γηα πξνζηαζία απφ 

ηνλ θίλδπλν δηαθνπήο ζε θαίξηα ζεκεία - κέξε. 

ii. Γηαηήξεζε δηαιφγνπ κε ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηνπηθψλ αξρψλ ζε θξαηηθφ ή επαξρηαθφ επίπεδν) γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

εμειίμεσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελσλ αιιαγψλ ζηε ζηάζε απέλαληη ζε 

κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

iii. Ζ πξφζιεςε ηνπηθψλ εξγαδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

θαη λα δεκηνπξγνχλ κηα δεμακελή θαιήο ζέιεζεο πξνο ηελ εηαηξεία σο 

ειθπζηηθφ εξγνδφηε. 

iv. Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο κε ηνπηθέο επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο θαη αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ εηαηξεία κε ηελ ηνπηθή αγνξά. 

Παξφιν πνπ θάζε κία απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο κπνξεί λα έρεη αμία ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, κηα απζηεξή δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ ζα δψζεη ζηελ εηαηξεία ηελ επθαηξία γηα λα 

θαζνξίζεη εάλ θάπνηα ή φιεο απηέο νη ελέξγεηεο ήηαλ δηθαηνινγεκέλεο. 

 

 

3.8 ςγκπιηικά Μονηέλα Πολιηικού Κινδύνος 

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρνπλ παξαηεξεζεί ειιείςεηο ησλ πθηζηάκελσλ 

κεζνδνινγηψλ γηα ηελ απφθηεζε θξαηηθψλ αμηνινγήζεσλ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

πξνζπαζψληαο λα ζπκβαδίζνπλ κε ηνλ ηαρχ ξπζκφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νξηζκέλνη 

νξγαληζκνί, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί, έρνπλ αλαπηχμεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

ζπζηήκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ απμαλφκελε αλάγθε δηαθξαηηθψλ επελδπηψλ 
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γηα αμηφπηζηνπο ηξφπνπο θαηεγνξηνπνίεζεο ρσξψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

δπλεηηθφ θίλδπλν επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη αμηνινγήζεηο ρσξψλ γηα 

πνιηηηθνχο θηλδχλνπο απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ζηηγκηαίαο απεηθφληζεο ηεο 

ζπγθξηηηθήο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ.  

O πνιηηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα ελλνεζεί κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη 

ε πνηθηινκνξθία απηή ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ 

αληηθαηνπηξίδεηαη επξέσο ζηηο πνιπάξηζκεο θαη πνηθίιεο κεζνδνινγίεο πνπ 

πηνζεηνχληαη γηα αμηνιφγεζε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη νξηζκνί θαη νη 

κεζνδνινγίεο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ πέληε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο : 1) 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2) Office 

Nationale du Ducroire (ONDD), 3) Economist Intelligence Unit (EIU), 4) Political 

Risk Services (PRS) and 5) Servizi Assicurativi per il Commercio Estero (SACE). 

 

Πίλαθαο 1. Οξηζκνί Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ θαη ζπγθξηηηθά κνληέια 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΟΡΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΣΤΠΟ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΒΑΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΚΡΙΙΜΔ ΠΣΤΥΔ

OECD

Ο κίνδυνοσ μιασ χϊρασ περιλαμβάνει 

κινδφνουσ μεταβίβαςθσ και 

μετατρεψιμότθτασ κεφαλαίων και 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν αλλά και 

κινδφνουσ ανωτζρασ βίασ (πλθμμφρεσ, 

ςειςμοί, πόλεμοσ).

Αξιολόγθςθ κινδφνου χϊρασ

-Το μοντζλο αξιολόγθςθσ κινδφνου χϊρασ 

παράγει μια ποςοτικι αξιολόγθςθ του 

πιςτωτικοφ κινδφνου χϊρασ βάςει τριϊν ομάδων 

δεικτϊν κινδφνου (εμπειρία πλθρωμισ των 

ςυμμετεχόντων, χρθματοοικονομικι κατάςταςθ 

και οικονομικι κατάςταςθ).                                               

-Ροιοτικι εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων από 

εμπειρογνϊμονεσ κινδφνου χϊρασ μζλθ του 

OECD για τθν ενςωμάτωςθ πολιτικοφ κινδφνου ι 

άλλων παραγόντων κινδφνου.

Αποφάςεισ 

εμπειρογνωμόνων

Κίνδυνοι εξαγωγικισ πίςτωςθσ: 

-Βραχυπρόκεςμοσ πολιτικόσ 

κίνδυνοσ                                                 

-Μεςοπρόκεςμοσ πολιτικόσ 

κίνδυνοσ                                                                                                                                              

Η ταξινόμθςθ βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτισ 

υποχρεϊςεισ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου βάςει 

τθσ ρφκμιςθσ του OECD.

Κίνδυνοι Άμεςων Ξζνων 

Επενδφςεων:                                        

-Κίνδυνοσ πολζμου                                               

-Απαλλοτρίωςθ/Κυβερνθτικι 

Δράςθ                                                    

-Κίνδυνοσ Μεταφοράσ

Ρρόκειται για ςχζδιο που δοκιμάηει ζνα ςφνολο 

ποςοτικϊν δεικτϊν ζναντι πρόςκετων ποιοτικϊν 

ςτοιχείων. Οι χϊρεσ ταξινομοφνται ςε κατθγορίεσ 

που κυμαίνονται από 0 ζωσ 7 (7 = υψθλότεροσ 

κίνδυνοσ).

EIU
Το επίπεδο απειλισ που τίκεται ςτισ 

κυβερνιςεισ με κοινωνικι διαμαρτυρία.
Δείκτθσ πολιτικισ αςτάκειασ

Ρρόκειται για δείκτεσ 2 ςυνιςτϊςων: Δείκτεσ 

υποκείμενου τρωτοφ ςθμείου και δείκτεσ 

οικονομικισ δυςφορίασ. Ο ςυνολικόσ δείκτθσ 

είναι ζνασ απλόσ μζςοσ όροσ των δφο αυτϊν 

δεικτϊν. Συνολικά περιλαμβάνονται 15 δείκτεσ: 

12 για το υποκείμενο (χϊρα) και 3 για τον δείκτθ 

οικονομικισ δυςπραγίασ.

Αιτιϊδθσ παραδοχζσ

PRS

Η αξιολόγθςθ του πολιτικοφ κινδφνου 

παρζχει ζνα μζςο αξιολόγθςθσ τθσ πολιτικισ 

ςτακερότθτασ των χωρϊν που καλφπτονται 

από τον διεκνι οδθγό για τον κίνδυνο χϊρασ 

(ICRG) ςε ςυγκρίςιμθ βάςθ.

Αξιολόγθςθ πολιτικοφ 

κινδφνου

Ρεριλαμβάνει 12 διαςτάςεισ: Κυβερνθτικι 

ςτακερότθτα, κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ, 

επενδυτικό προφίλ, εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ, 

εξωτερικζσ ςυγκροφςεισ, διαφκορά, ςτρατιωτικι 

επίδραςθ ςτθν πολιτικι, κρθςκευτικζσ εντάςεισ 

και τάξθ, εκνοτικζσ εντάςεισ, δθμοκρατικι 

λογοδοςία, ποιότθτα γραφειοκρατίασ.

-Αποφάςεισ 

εμπειρογνωμόνων                    

-Αιτιϊδθσ παραδοχζσ                      

-Βάρθ

SACE

Πλεσ οι αποφάςεισ, οι ςυνκικεσ ι τα 

γεγονότα πολιτικισ φφςθσ που μποροφν να 

προκαλζςουν άμεςα ι ζμμεςα οικονομικι 

ηθμία ι υλικι ηθμία ςε ζνα επενδυτικό ςχζδιο.

Δείκτθσ πολιτικοφ κινδφνου

Ρεριλαμβάνει 3 διαςτάςεισ:                                              

-Κίνδυνοσ απαλλοτρίωςθσ, (υποδιαςτάςεισ: 

κράτοσ δικαίου, δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, 

κυβερνθτικι παρζμβαςθ, ζλεγχοσ τθσ 

διαφκοράσ).                                                                               

-Κίνδυνοσ μεταφοράσ (υποδιαςτάςεισ: ποιότθτα 

κανονιςτικϊν ρυκμίςεων, νομιςματικι πολιτικι, 

ελευκερία επενδφςεων, οικονομικι ελευκερία).                           

-Κίνδυνοσ πολιτικισ βίασ (υποδιαςτάςεισ: φωνι 

και λογοδοςία, πολιτικι ςτακερότθτα και κράτοσ 

δικαίου).

 -Αιτιϊδθσ παραδοχζσ                      

-Βάρθ

ONDD

Οποιοδιποτε γεγονόσ ςυμβαίνει ςτο 

εξωτερικό και επθρεάηει τον αςφαλιςμζνο ι 

τον οφειλζτθ ωσ ανωτζρα βία (π.χ. φυςικζσ 

καταςτροφζσ, επαναςτάςεισ, κυβερνθτικι 

δράςθ).

Αποφάςεισ 

εμπειρογνωμόνων
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Απηά ηα κνληέια επηιέρζεθαλ επεηδή ε αλάιπζε ηνπο επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ αμηνινγήζεηο πνιηηηθνχ 

θηλδχλνπ: έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο (OECD), ην επξσπατθφ ειεγθηηθφ ζπλέδξην ECA 

(ONDD θαη SACE), αιιά θαη ηδησηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο (EIU θαη PRS). 

Δπηπιένλ, αλ θαη φινη απηνί νη νξγαληζκνί είλαη "δπηηθνί", νη παξάγνληεο απηνί 

είλαη πνηθίινη φζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή βάζε θαη ηηο πξνζεγγίζεηο, επηηξέπνληαο 

θάπνηα πνηθηιία ζην δείγκα. 

Ο δηεζλήο νξγαληζκφο (OECD) πξνηείλεη σο έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο ηελ 

ζπλάξηεζε δχν θαηεγνξηψλ κεηαβιεηψλ: ηνλ θίλδπλν κεηαβίβαζεο θαη 

κεηαηξεςηκφηεηαο (δειαδή ν θίλδπλνο πνπ ε θπβέξλεζε επηβάιιεη ειέγρνπο 

θεθαιαίνπ ή ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ εκπνδίδνπλ κηα επηρείξεζε λα 

κεηαηξέςεη ην ηνπηθφ λφκηζκα ζε μέλν λφκηζκα ή λα κεηαθέξεη θεθάιαηα ζε πηζησηέο 

πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο) θαη πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα πφιεκνο, απαιινηξίσζε / εζληθνπνίεζε, επαλάζηαζε, εκθχιηνο πφιεκνο, 

πιεκκχξεο θαη ζεηζκνί. Σν πξψην ζχλνιν κεηαβιεηψλ ελζσκαηψλεηαη ζην κνληέιν 

αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ρψξαο (CRAM), ελψ ην δεχηεξν, δεδνκέλνπ φηη ζρεηίδεηαη κε 

θαηλφκελα πνπ είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ, ελζσκαηψλεηαη ζην κνληέιν 

κέζσ κηαο πνηνηηθήο εθηίκεζεο αλά ρψξα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ πνιηηηθφ 

θίλδπλν ή άιινπο παξάγνληεο πνπ δελ ππνινγίδνληαη απφ ην κνληέιν αμηνιφγεζεο 

θηλδχλνπ ρψξαο. 

Σν Office Nationale du Ducroire (ONDD), είλαη έλαο βειγηθφο νξγαληζκφο 

εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε παξφκνηα κεζνδνινγία. Ωζηφζν, γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, δηαθξίλεη αθελφο, ηνπο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο 

ζε απηνχο γηα βξαρππξφζεζκεο εμαγσγηθέο πηζηψζεηο (ιηγφηεξν απφ έλα έηνο) θαη ζε 

απηνχο γηα κέζν-καθξνπξφζεζκεο εμαγσγηθέο πηζηψζεηο (πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο), 

αιιά θαη ηξεηο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ (θίλδπλνο πνιέκνπ , απαιινηξίσζε / 

θπβεξλεηηθή δξάζε θαη θίλδπλνο κεηαθνξάο) γηα Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο, 

αθεηέξνπ. 

Σν Economist Intelligence Unit (EIU) δεκηνπξγεί έλα κνληέιν πνπ ζηνρεχεη ζηε 

κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ απεηιψλ πνπ ηίζεληαη ζηηο θπβεξλήζεηο κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

δηακαξηπξίαο, φπνπ ν δείθηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο δηαζέηεη δχν ζηνηρεία: 1) ηνλ 

δείθηε ππνθείκελνπ ηξσηνχ ζεκείνπ θαη 2) ηνλ δείθηε νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. 
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Σν κνληέιν πνιηηηθνχ θηλδχλνπ Political Risk Services (PRS) απνηειείηαη απφ 12 

κεηαβιεηέο, ζηηο νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί δηαθνξεηηθά βάξε. Οη κεηαβιεηέο απηέο 

είλαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο θπβέξλεζεο (12 pt.), νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (12 

pt.), ην επελδπηηθφ πξνθίι (12 pt.), νη εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο (12 pt.), ε ζηξαηησηηθή 

πνιηηηθή (6 pt.), νη ζξεζθεπηηθέο εληάζεηο (6 pt.), ν λφκνο θαη ε ηάμε (6 pt.), νη 

εζληθέο εληάζεηο (6 pt.) θαη ε δεκνθξαηηθή ινγνδνζία (6 pt). 

Όζνλ αθνξά ην κνληέιν SACE, ν πνιηηηθφο θίλδπλνο ρσξίδεηαη ζε ηξείο 

δηαζηάζεηο: 1) ηνλ θίλδπλν απαιινηξίσζεο / εζληθνπνίεζεο (νη ππνδηαζηάζεηο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ην θξάηνο δηθαίνπ, ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη ε θπβεξλεηηθή 

παξέκβαζε θαη ν έιεγρνο ηεο δηαθζνξάο), 2) ηνλ θίλδπλν κεηαθνξάο (νη 

ππνδηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ είλαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ε ειεπζεξία ησλ επελδχζεσλ 

θαη ε νηθνλνκηθή ειεπζεξία) θαη 3) ν θίλδπλνο πνιηηηθήο βίαο (νη ππνδηαζηάζεηο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ε θσλή θαη ινγνδνζία, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ην θξάηνο δηθαίνπ). 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη φζνλ αθνξά ην κνληέιν ηνπ δηεζλή νξγαληζκνχ 

(OECD), φηη παξφιν πνπ νη ρψξεο ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο, ε 

ζχγθξηζε κε ηα κνληέια πνιηηηθνχ θηλδχλνπ θαίλεηαη ινγηθή γηα ηνπο εμήο δχν 

ιφγνπο: 1) επεηδή ελζσκαηψλεη κηα πνιηηηθή ζπληζηψζα, αιιά δεδνκέλνπ φηη νη 

ιεπηνκέξεηεο ησλ κνληέισλ δελ απνθαιχπηνληαη, είλαη αδχλαην λα αμηνινγεζεί 

ρσξηζηά θαη 2) δηφηη ε ηαμηλφκεζή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο 

αμηνινγήζεηο ρσξψλ ηφζν απφ ηδησηηθνχο θνξείο φζν θαη απφ δεκφζηνπο. 

Οκνίσο, παξφιν πνπ ην κνληέιν Economist Intelligence Unit (EIU)  πξννξίδεηαη 

ελλνηνινγηθά θαη ηερληθά γηα ηε κέηξεζε ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο, ε εζηίαζή ηνπ ζηε 

δνκηθή εππάζεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ην θαζηζηά ζπγθξίζηκν κε ηα άιια 

κνληέια. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηα κνληέια (OECD) θαη (ONDD) νη πην θξίζηκεο πηπρέο 

αθνξνχλ ηηο κεζφδνπο θαη ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ε θξίζε 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζπκβάιιεη ζηελ αμηνιφγεζε, ελψ φζνλ αθνξά ην κνληέιν (EIU) ε 

πην πξνβιεκαηηθή πηπρή ζρεηίδεηαη πξνθαλψο κε ηηο αηηηψδεηο ππνζέζεηο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζην κνληέιν, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ θαζεζηψηνο θαη 

πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Σν κνληέιν (PRS) βαζίδεηαη ζε έλα δίθηπν 

εκπεηξνγλσκφλσλ ρσξψλ φπνπ κε απηή ηελ έλλνηα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, πξνθχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο 

αλεζπρίεο: 1) ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θξίζε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, 2) φπσο ζηελ 
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πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ (EIU), ην πξφβιεκα ησλ αηηησδψλ ππνζέζεσλ θαη 3) ηα 

ζεσξεηηθά ζεκέιηα γηα ηελ απφδνζε δηαθνξεηηθψλ βαξψλ ζε κεκνλσκέλνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Σν κνληέιν (SACE) δεδνκέλνπ φηη ζηεξίδεηαη 

ζε δεπηεξεχνληα δεδνκέλα, δελ εγείξεη δεηήκαηα εκπεηξνγλσκνζχλεο, αιιά εθηφο 

απηνχ ηζρχνπλ θαη νη ίδηεο αλεζπρίεο πνπ εγείξνληαη γηα ην κνληέιν (PRS). 

 

 

3.9 Η Δμπειπογνωμοζύνη ζηην Ανάλςζη ηος Πολιηικού Κινδύνος 

 

Ζ έλλνηα ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο κπνξεί λα εκπεξηέρεη δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. 

Αξρηθά, νη εκπεηξνγλψκνλεο, πξφθεηηαη γηα εηδηθνχο κηαο πεξηνρήο ή κηαο ρψξαο, 

δειαδή άηνκα ηα νπνία πνπ έρνπλ βαζηά γλψζε ηεο πνιηηηθήο, ηεο ηζηνξίαο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηνπ λφκνπ, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο γιψζζαο. Καηά δεχηεξν ιφγν, ε 

έλλνηα ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξνρή πξνβιέςεσλ. 

Δπνκέλσο, ε εκπεηξνγλσκνζχλε ζηελ πξψηε πξνζέγγηζε, δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνηφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ αλαιπηή, δηφηη επεξεάδεη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

εκπεηξνγλψκνλα ηεο πεξηνρήο πνπ κηιά ηελ ηνπηθή γιψζζα κηαο ρψξαο θαη έρνληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ακθηβνιία ζην φηη νη 

εκπεηξνγλψκνλεο είλαη ελδερνκέλσο θαιχηεξα εμνπιηζκέλνη απφ ηνπο κε εηδηθνχο γηα 

ηελ απφθηεζε θαη ζπλεπψο, ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ, 

φηη ην αλζξψπηλν κπαιφ δελ είλαη ζε ζέζε λα ζθεθηεί ζηαηηζηηθά θαη κφλν, κε 

απνηέιεζκα ε πηπρή απηή λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φηαλ ε απνζηνιή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θξίζεο εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα γεγνλφησλ. Έηζη, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

γλψζεηο ζε έλα ζρεηηθφ ηνκέα ηεο αλάιπζεο, δελ είλαη δπλαηφ γηα έλαλ 

εκπεηξνγλψκνλα λα ιακβάλεη απνθάζεηο βάζεη ελφο πιαηζίνπ αληηθεηκεληθήο 

πηζαλφηεηαο, ην νπνίν ζεκαίλεη καθξνπξφζεζκε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ελφο δεδνκέλνπ 

απνηειέζκαηνο ζε έλα πεηξακαηηθφ πιαίζην. Ωο απνηέιεζκα πξνθχπηεη λα έξρεηαη 

ζην πξνζθήλην ε ππνθεηκεληθή πηζαλφηεηα, ε νπνία ππνδειψλεη νπνηαδήπνηε 

εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο ελφο γεγνλφηνο, ην νπνίν απνξξέεη απφ έλα ζέκα ή ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ.  
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Όζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε πξνζέγγηζε, απηή επηθεληξψλεηαη ζηηο πξνθαηαιήςεηο 

θαη ηηο αδπλακίεο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ. Ζ θαηαλφεζε ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο 

βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο αθξίβεηαο ησλ απνθάζεσλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ 

θαη ηεο επίδνζήο ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο έρεη σο απνηέιεζκα, λα απνδεηθλχεη πσο 

πςειά κνξθσκέλνη θαη πεπεηξακέλνη εκπεηξνγλψκνλεο ελδέρεηαη λα είλαη 

πεξηζζφηεξν αλαπνηειεζκαηηθνί ζηελ πξφβιεςε καθξνπξφζεζκσλ 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ γεγνλφησλ απφ θάπνηνπο λένπο θαη αλεηδίθεπηνπο.  

Παξφιν πνπ δηαθέξνπλ, νη δχν πξνζεγγίζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζπγθιίλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο απφςεηο: 1) επηζεκαίλνληαο φηη ε εγθπξφηεηα ησλ θξίζεσλ ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ κπνξεί λα παξεκπνδηζηεί εχθνια απφ " (ππέξ) εκπηζηνζχλε ", ε 

νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα ηεθκεξησκέλε απφ γεγνλφηα, 2) αλαγλσξίδνληαο φηη ε 

αμηνπηζηία ηεο δηαηζζεηηθήο θξίζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην είδνο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εθηπιίζζεηαη ε ίδηα ε θξίζε θαη 3) αλαγλσξίδνληαο ηα 

πηζαλά νθέιε ησλ κηθηψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξβνιηθήο 

εκπηζηνζχλεο θαη ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

 

 

3.10 Ανακεθαλαίωζη  

 

ην παξφλ θεθάιαην αλαιχζεθαλ νη βαζηθνί Σχπνη Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ νη νπνίνη 

έρνπλ θαηαγξαθεί. ηελ ζπλέρεηα, έγηλε κία θαηεγνξηνπνίεζε – δηαρσξηζκφο απηψλ 

ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ νηθνλνκηψλ πνπ ζπλήζσο πξνθχπηνπλ, παξνπζηάζηεθαλ ηα  

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ, ν ηξφπνο 

αλαγλψξηζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο – 

κέηξεζεο θαη αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

 Αθφκε παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα ζπγθξηηηθά κνληέια Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ ηα 

νπνία έρνπλ αλαπηχμεη νξηζκέλνη νξγαληζκνί δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί, ελψ ζην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνλ νπνίν κπνξεί λα έρεη ε 

εκπεηξνγλσκνζχλε ζηελ Αλάιπζε ηνπ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

: ΑΦΑΛΙΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 

 

4.1 Διζαγωγή 

 

ην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη νη νπνίνη θαζηζηνχλ 

αλαγθαία ηελ Αζθάιηζε έλαληη ηνπ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ θαη παξνπζηάδνληαη νη 

θπξηφηεξνη Φνξείο Αζθάιηζεο παγθνζκίσο, αιιά θαη ηα θπξηφηεξα είδε 

αζθαιηζηήξησλ  ζπκβνιαίσλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ.  

Αθφκε γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά, ζηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ 

Πηζηψζεσλ (Ο.Α.Δ.Π.) θαη ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηα νπνία πξνζθέξεη ζηελ 

Διιεληθή αγνξά, θαζψο θαη  ζηνλ Πνιπκεξή Οξγαληζκφ Δγγπήζεσλ Δπελδχζεσλ 

(Multilateral Investment Guarantee Agency - M.I.G.A.) θαη ζηηο πέληε θαηεγνξίεο 

Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ γηα ηηο νπνίεο πξνζθέξεη αζθάιηζε. 

 

 

4.2 Λόγοι Αναγκαιόηηηαρ Αζθάλιζηρ ένανηι ηος Πολιηικού 

Κινδύνος 

 

Ζ αζθάιεηα πνιηηηθνχ θηλδχλνπ θαιχπηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο, αιιά φρη φινπο, ηνπο 

κε εκπνξηθνχο θηλδχλνπο. Καιχπηεη πνιηηηθά γεγνλφηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

άκεζσλ θαη έκκεζσλ ελεξγεηψλ ησλ θπβεξλήζεσλ ππνδνρήο πνπ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηηο επελδχζεηο θαη δελ αληηζηαζκίδνληαη ζσζηά.  

Δθηφο απφ ηελ παξνρή αληηζηαζκηζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε απαηηήζεσλ, ε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε πνιηηηθψλ θηλδχλσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε, ζπρλά κε θαιχηεξνπο φξνπο, απμάλνληαο 

έηζη ηελ δηάξθεηα θαη ην κέγεζνο ησλ δηαζέζηκσλ δαλείσλ. Οη επελδπηέο θαινχληαη 

ζπρλά λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηέηνηα αζθάιηζε πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ηξάπεδεο. Γηα ηνπο δαλεηζηέο, ε αζθάιηζε έλαληη πνιηηηθνχ 

θηλδχλνπ παξέρεη θαλνληζηηθή απαιιαγή απφ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θηλδχλσλ αλά ρψξα. Όηαλ παξέρεηαη ηέηνηα αζθάιηζε απφ πνιπκεξείο θαη κεγάιεο 
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εζληθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ε αζθάιηζε ησλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ κπνξεί επίζεο 

λα βνεζήζεη ζηελ απνηξνπή βιαβεξψλ ελεξγεηψλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ππνδνρήο, 

αιιά θαη ζηελ επίιπζε επελδπηηθψλ δηαθνξψλ θαη λα πξνζθέξεη πξφζβαζε ζηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζε πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξφηππα. 

Σα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ηκήκαηα ηεο αγνξάο είλαη 

ζεκειησδψο δηαθνξεηηθά, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ελ κέξεη ζηελ θάιπςε πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα παξέρνπλ. Οη εζληθνί αζθαιηζηέο έρνπλ απζηεξέο εληνιέο απφ ηηο αξρέο γηα 

λα εμππεξεηήζνπλ ζπκθέξνληα θαη δεζκεχνληαη απφ ιφγνπο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

Οη πνιπκεξείο θνξείο εμαζθαιίδνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζπλάδνπλ κε επξείο 

αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, ελψ νη ηδησηηθνί πάξνρνη, ελζαξξχλνληαη απφ ηελ αλάγθε γηα 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη 

δεκφζηνη θαη πνιπκεξείο πάξνρνη πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα θαη κέγεζνο 

θάιπςε απφ φηη νη ηδησηηθνί, νη νπνίνη φκσο κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

Ζ αζθάιηζε έλαληη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ πξνζηαηεχεη ηελ αζθαιηδφκελε 

επηρείξεζε απφ ηνπο παξαθάησ θηλδχλνπο: 

i. Αζθάιηζε έλαληη Απαιινηξίσζεο / Δζληθνπνίεζεο: Ζ αζθάιηζε απηή 

πξνζηαηεχεη απφ ηηο απψιεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο 

νη νπνίεο κπνξεί λα κεηψζνπλ ή αθφκε θαη λα εμαιείςνπλ ηελ ηδηνθηεζία. 

Καιχπηεη ηηο θαηαζρέζεηο, ηηο απαιινηξηψζεηο θαη ηηο εζληθνπνηήζεηο, θαζψο 

θαη ηηο δεκίεο πνπ απνξξένπλ απφ κηα ζεηξά πξάμεσλ πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ έρνπλ απαιινηξησηέν απνηέιεζκα. 

ii. Αζθάιηζε έλαληη πλαιιαγκαηηθνχ Κηλδχλνπ θαη Πεξηνξηζκψλ Μεηαθνξάο: 

Απηή ε κνξθή αζθάιηζεο πξνζηαηεχεη απφ απψιεηεο νη νπνίεο απνξξένπλ 

απφ ηελ αδπλακία ηνπ επελδπηή λα κεηαηξέςεη ην ηνπηθφ λφκηζκα ζε μέλν 

ζπλάιιαγκα θαη λα ην κεηαθέξεη απφ ηε ρψξα ππνδνρήο, ελψ θαιχπηεη επίζεο 

ηηο ππεξβνιηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. πλήζσο, ε 

θάιπςε απηή ηζρχεη γηα ηε δηαθνπή πιεξσκψλ ηφθσλ ή επαλαπαηξηζκνχ 

θεθαιαίσλ ή κεξηζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγκαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, ελψ δελ θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν έλαληη  ππνηίκεζεο λνκίζκαηνο. 

iii. Αζθάιηζε έλαληη Πνιηηηθήο Βίαο (Πφιεκν, Σξνκνθξαηία θαη Πνιηηηθέο 

Γηαηαξαρέο): Με απηή ηελ αζθάιηζε ε επηρείξεζε πξνζηαηεχεηαη απφ 

απψιεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζε πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ή απφ 
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ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιφγσ πνιέκνπ, εζληθψλ εμεγέξζεσλ, 

βαλδαιηζκψλ, απεξγηψλ, δνιηνθζνξάο, αζηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη 

ηξνκνθξαηίαο. Απηή ε θάιπςε ηζρχεη ζπλήζσο γηα πνιηηηθά θίλεηξα, ελψ 

νξηζκέλνη αζθαιηζηέο πξνζθέξνπλ ηξνκνθξαηηθή θάιπςε ζε κεκνλσκέλε 

βάζε γηα λα ζπκπιεξψζνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηδηνθηεζίαο, ηα νπνία 

απέθιεηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηξνκνθξαηία σο θίλδπλν απφ ηηο 11 

επηεκβξίνπ ηνπ 2001. Ζ αζθάιηζε έλαληη ηεο ηξνκνθξαηίαο πξνζθέξεη φιν 

θαη πεξηζζφηεξε θάιπςε έλαληη επξχηεξσλ θηλδχλσλ πνιηηηθήο βίαο. 

iv. Αζθάιηζε έλαληη Παξαβίαζεο/Αθχξσζεο πκβάζεσλ: Απηή ε αζθάιηζε 

έλαληη  πνιηηηθψλ θηλδχλσλ πξνζηαηεχεη απφ ηηο απψιεηεο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ παξαβίαζε ή απφξξηςε κηαο ζπκβαηηθήο ζπκθσλίαο κε έλαλ επελδπηή 

απφ ηελ θπβέξλεζε ππνδνρήο. Οη αμηψζεηο ζπλήζσο θαηαβάιινληαη κφλν 

αθνχ έλαο επελδπηήο έρεη επηθαιεζζεί κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ (φπσο 

δηαηηεζία), έρεη ιάβεη απνδεκίσζε θαη ε θπβέξλεζε ππνδνρήο δελ ηήξεζε ηα 

ζπκθσλεζέληα. 

v. Αζθάιηζε έλαληη κε ηήξεζεο ησλ Κπβεξλεηηθψλ Οηθνλνκηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ: ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αζθάιηζεο έλαληη πνιηηηθψλ 

θηλδχλσλ παξέρεηαη πξνζηαζία απφ ηηο απψιεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

απνηπρία κηαο θπβέξλεζεο λα θαηαβάιεη πιεξσκή φηαλ νθείιεηαη βάζεη 

ππνρξέσζεο άλεπ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο ή εγγχεζεο πνπ δίλεηαη ππέξ ελφο 

έξγνπ. Απηή ε θάιπςε ηζρχεη ζπλήζσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ππνρξέσζε 

πιεξσκήο ελφο δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο είλαη άλεπ φξσλ θαη δελ ππφθεηηαη ζε 

άκπλα. 

 

 

4.3 Φοπείρ Αζθάλιζηρ και Αζθαλιζηήπια ςμβόλαια 

 

Ο θιάδνο αζθάιηζεο πνιηηηθψλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο 

παξφρσλ θαη θαιχπηεη ηφζν ηελ εμαγσγηθή ή εκπνξηθή πίζηε φζν θαη ηελ αζθάιηζε 

επελδχζεσλ.  

Ζ αζθαιηζηηθή αγνξά δεκφζηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ηφζν εζληθνχο 

φζν θαη πνιπκεξείο παξφρνπο αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ 

αζθάιηζε ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ηδησηηθήο αγνξάο εκπίπηεη ζε δχν θχξηεο 
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θαηεγνξίεο: 1) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ 

δεκφζησλ αζθαιηζηψλ, φπσο ε θάιπςε γηα επελδχζεηο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

έλαληη απαιινηξηψζεσλ, πνιηηηθήο βίαο θαη άιισλ ηέηνησλ θηλδχλσλ θαη 2) αζθάιηζε 

κε πιεξσκήο απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ρψξα πνπ θαιχπηεη ηελ αθχξσζε  ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηελ αζέηεζε ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ησλ θπβεξλήζεσλ. 

Οη ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο παξφρσλ αζθάιηζεο έλαληη πνιηηηθνχ θηλδχλνπ 

είλαη νη παξαθάησ: 

i. Οη Δζληθνί Πάξνρνη: ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη εζληθνί 

νξγαληζκνί εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ, αιιά θαη νληφηεηεο επελδχζεσλ. 

Δπηθεληξψλνληαη ζην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο γεληθά γηα ηα 

κέιε ηεο ρψξαο ηνπο. 

ii. Οη Πνιπκεξείο Πάξνρνη: ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ε 

Αθξηθαληθή Τπεξεζία Αζθάιηζεο Δκπνξίνπ (African Trade Insurance 

Agency), ε Αζηαηηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (Asian Development Bank), ε 

Παλακεξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (Inter-American Development Bank), ε 

Αξαβηθή Δηαηξεία Δγγπήζεσλ Δπελδχζεσλ θαη Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ 

(Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation), ε Ηζιακηθή 

Δηαηξεία Αζθάιηζεο Δπελδχζεσλ θαη Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ (Islamic 

Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit) θαη ν 

Πνιπκεξήο Οξγαληζκφο Δγγπήζεσλ Δπελδχζεσλ (Multilateral Investment 

Guarantee Agency). Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ε Αζηαηηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο 

θαη ε Παλακεξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο παξέρνπλ επίζεο κέζα 

πεξηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, φπσο ε κεξηθή θάιπςε εγγχεζεο θηλδχλνπ. Μία 

εγγχεζε κεξηθνχ θηλδχλνπ θαιχπηεη ηνπο ηδηψηεο δαλεηζηέο έλαληη ηνπ 

θηλδχλνπ αδπλακίαο ηεο θπβέξλεζεο λα εθπιεξψζεη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

ζρεηηθά κε ηδησηηθά έξγα. Αλαιπηηθφηεξα, ε Αθξηθαληθή Τπεξεζία 

Αζθάιηζεο Δκπνξίνπ (African Trade Insurance Agency) δεκηνπξγήζεθε ην 

2001 θαη σο νξγαληζκφο παξέρεη αζθάιηζε θαη αληαζθάιηζε ηφζν γηα ηηο 

επελδχζεηο φζν θαη γηα ην εκπφξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ρψξεο κέιε ηεο 

Αθξηθήο, ελψ έρεη ππνζηεξίμεη ζπλαιιαγέο θαη επελδχζεηο χςνπο 2,1 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. Δπίζεο, έρεη αξρίζεη λα 

πξνζθέξεη αληαζθάιηζε ζε εκπνξηθνχο αζθαιηζηέο ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή, 

επηηξέπνληάο ηνπο λα πξνζθέξνπλ θάιπςε πεξηνπζίαο έλαληη δεκηψλ πνπ 
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πξνθιήζεθαλ απφ ηελ πνιηηηθή βία, ηελ ηξνκνθξαηία θαη ην ζακπνηάδ. Όζνλ 

αθνξά ηελ Ηζιακηθή Δηαηξεία Αζθάιηζεο Δπελδχζεσλ θαη Δμαγσγηθψλ 

Πηζηψζεσλ (Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export 

Credit) ηδξχζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1994 γηα λα εληζρχζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

δεζκνχο κεηαμχ ησλ ηζιακηθψλ ρσξψλ. Απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο Ηζιακηθήο 

Σξάπεδαο Αλάπηπμεο, θαη έρεη 40 ρψξεο κέιε ζηε Μέζε Αλαηνιή, ηελ 

Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Δπξψπε. Ζ Αζηαηηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (Asian 

Development Bank), είλαη κηα ηξάπεδα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ 

ηδξχζεθε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 1966 θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Μαλίια ησλ 

Φηιηππίλσλ, ελψ δηαηεξεί θαη 67 γξαθεία ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Αζία. Σν κνληέιν ζχζηαζεο 

θαη δηνίθεζήο ηεο ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Ζ 

Παλακεξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (Inter-American Development Bank), 

απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο γηα ηε 

Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή. Ηδξχζεθε ην 1959 θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Καξατβηθήο, ηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε κε δαλεηζκφ ζε 

θπβεξλήζεηο θαη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θξαηηθψλ εηαηξεηψλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ Αξαβηθή Δηαηξεία Δγγπήζεσλ 

Δπελδχζεσλ θαη Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ (Arab Investment and Export Credit 

Guarantee Corporation), απνηειεί κία απφ ηνπο πξσηνπφξνπο πνιπεζληθνχο 

νξγαληζκνχο πνπ έρεη παξάζρεη ππεξεζίεο εγγχεζεο θαηά εκπνξηθψλ θαη κε 

εκπνξηθψλ θηλδχλσλ ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο. Ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην 

ηνπ 1974 ζην Κνπβέηη σο ν πξψηνο πάξνρνο πνιπκεξψλ εγγπήζεσλ 

επελδχζεσλ ζηνλ θφζκν θαη αλήθεη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ 

θαη ζε ηέζζεξα αξαβηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

iii. Οη Ηδησηηθνί Πάξνρνη:  Ζ ηδησηηθή αγνξά πεξηιακβάλεη πεξίπνπ είθνζη 

ζπλδηθάηα θαη πεξίπνπ νθηψ ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο φπσο είλαη ε 

AIG. Ζ πιεηνςεθία ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηψλ εδξεχεη ζηα ηξία κεγάια 

αζθαιηζηηθά θέληξα : 1) ζην Λνλδίλν, 2) ζηηο Βεξκνχδεο θαη 3) ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (θπξίσο ζηελ πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο) θαη επίζεο, 

αξθεηνί απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αζθαιηζηέο έρνπλ γξαθεία ζηε ηγθαπνχξε 

ην Υνλγθ Κνλγθ, ηελ Κίλα θαη ην χδλευ. Δθηφο απφ ηελ παξαδνζηαθή 
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αζθάιηζε θηλδχλνπ, ε ηδησηηθή αγνξά πξνζθέξεη πξνζηαζία γηα κηα επξεία 

πνηθηιία θηλδχλσλ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, είηε κφλν γηα πνιηηηθνχο 

θηλδχλνπο, είηε γηα ζπλνιηθή θάιπςε κε πιεξσκήο. Οη κεζίηεο αζθαιίζεσλ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνκήζεηα 

αζθάιηζεο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ ηδησηηθή αγνξά. 

iv. Οη Αληαζθαιηζηέο Πάξνρνη: Οη αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο εγγξάθνπλ 

θάιπςε αζθάιηζεο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ηφζν γηα ην εκπφξην φζν θαη γηα ηηο 

επελδχζεηο. Ζ αληαζθάιηζε είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ηφζν 

ζηελ ηηκνιφγεζε φζν θαη ζηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ζηελ ηδησηηθή αγνξά. 

Μεξηθνί απφ ηνπο θνξπθαίνπο αληαζθαιηζηέο είλαη ην Munich Re θαη ην 

Hannover Re ηεο Γεξκαλίαο, ην Swiss Re ηεο Διβεηίαο θαη ην Berkshire 

Hathaway / General Re ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. 

Οη πνιπκεξείο θαη πεξηθεξεηαθνί αζθαιηζηέο, φπσο απαηηείηαη απφ ηελ 

αλαπηπμηαθή ηνπο ζηξαηεγηθή, είλαη θαηαξρήλ πην επηδεθηηθνί λα εμεηάζνπλ ηελ 

θάιπςε ησλ επελδπηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ ζεσξνχληαη δχζθνινη. Λφγσ ηεο 

ηδηνθηεζηαθήο ηνπο δηάξζξσζεο, βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζέζε δηαπξαγκάηεπζεο απφ 

φηη νη ηδησηηθνί πάξνρνη γηα ηελ απνθπγή δπλεηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθαινχληαη 

απφ θπβεξλεηηθή παξέκβαζε ή γηα ηελ αλάθηεζε δεκηψλ απφ ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ 

ππνδνρήο φηαλ έρεη ππάξμεη ηέηνηα αμίσζε. Οη ρψξεο κέιε ηνπ Αθξηθαληθνχ 

Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Δκπνξίνπ (African Trade Insurance Agency), γηα 

παξάδεηγκα, ππνρξενχληαη απφ ην λφκν λα επηζηξέθνπλ ηπρφλ αμηψζεηο πνπ 

θαηαβάιιεη ν νξγαληζκφο εθηφο απφ εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνιηηηθή βία. 

Οη πνιπκεξείο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, σζηφζν, δεζκεχνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε ρψξα θαη απφ κηα πεξηνξηζκέλε ζεηξά πξντφλησλ, θαζψο θαη απφ ηηο δηθέο ηνπο 

αμηνινγήζεηο θηλδχλνπ. πλεπψο, ε αληίιεςε πεξί θηλδχλσλ παξακέλεη ζεκαληηθφ 

εκπφδην. Όηαλ ην δπλακηθφ απψιεηαο είλαη πνιχ πςειφ ή ζεσξείηαη αλαπφθεπθην, ν 

θίλδπλνο ζεσξείηαη κε αζθαιήο. 

Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ νη 

παξαπάλσ πάξνρνη αζθάιηζεο είλαη ηα επηά παξαθάησ: 

i. Αλάθιεζε Αδεηψλ: Σα αζθαιηζηήξηα απηά ζπκβφιαηα παξέρνληαη θαη 

πξνηηκνχληαη ζπλήζσο απφ εηζαγσγείο, εμαγσγείο αιιά θαη επελδπηέο νη 

νπνίνη ζέινπλ λα πξνθπιαρζνχλ έλαληη εκπνξηθψλ απνθιεηζκψλ, εκπάξγθν 

θαη αλαθιήζεσλ αδεηψλ εηζαγσγήο ή εμαγσγήο, γεγνλφηα ηα νπνία κπνξεί λα 
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επηθέξνπλ κέρξη θαη δηαθνπή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε 

πιεξσκή ηηκνινγίσλ. 

ii. Με παξάδνζε αγαζψλ θαη εκπνξεπκάησλ: ε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ, εληάζζνληαη μέλνη εηζαγσγείο νη νπνίνη ελψ 

έρνπλ πξνθαηαβάιεη πνζά γηα ηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ θαη αγαζψλ, 

εθηίζεληαη ζηνλ θίλδπλν νη πξνκεζεπηέο λα κελ θαηαθέξνπλ λα απνζηείινπλ ή 

αθφκε θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ηα εκπνξεχκαηα απηά ιφγσ δηάθνξσλ 

πνιηηηθψλ γεγνλφησλ ζηελ ρψξα ηνπο. Οη πξνκεζεπηέο απηνί βξίζθνληαη 

θπξίσο ζε αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο θαη αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζε θεθάιαηα απφ ηελ ρψξα ηνπο θαη ρξεκαηνδφηεζε. 

iii. Απνθήξπμε πκβνιαίσλ: Απηά ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πξνζηαηεχνπλ 

θπξίσο πνιπεζληθνχο νξγαληζκνχο – επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ηνλ θίλδπλν ηεο κε ηήξεζεο ησλ ζπκβνιαίσλ απφ μέλεο 

θπβεξλήζεηο ή απφ μέλνπο αγνξαζηέο. Δπίζεο, απηή ε θαηεγνξία 

αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ θάιπςε έλαληη ηνπ 

πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ηεο άξζεο ησλ εγγπήζεσλ πιεξσκψλ απφ κία μέλε 

θπβέξλεζε, είηε πξφθεηηαη γηα αγνξαζηή ην δεκφζην είηε θάπνηνλ ηδηψηε. 

iv. Πνιηηηθή Βία: Σα αζθαιηζηήξηα απηά παξέρνπλ θάιπςε έλαληη ηεο απψιεηαο 

εηζνδήκαηνο, ηεο δηαθνπήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο κε 

πιεξσκήο, ηεο απψιεηαο θεξδψλ αιιά θαη ηεο θαηαζηξνθήο πιηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία νθείινληαη ζε γεγνλφηα πνιηηηθήο βίαο. 

Απηά ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο θαη θάιπςε 

έλαληη απεξγηψλ, πνιέκσλ, έλνπισλ εμεγέξζεσλ, ηξνκνθξαηία, δνιηνθζνξά, 

επαλαζηάζεηο θαη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. 

v. πλαιιαθηηθή κεηαηξεςηκφηεηα: ηελ θαηεγνξία απηή παξέρνληαη θπξίσο 

δχν είδε ζπκβνιαίσλ: 1) πκβφιαηα αδπλακίαο κεηαθνξάο λνκίζκαηνο έμσ 

απφ κία μέλε ρψξα θαη 2) πκβφιαηα αδπλακίαο κεηαηξνπήο ηνπ ηνπηθνχ 

λνκίζκαηνο ζε μέλν. Γεληθφηεξα, ηα αζθαιηζηήξηα απηά αλαθέξνληαη ζε 

απψιεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ιφγσ 

ζπλαιιάγκαηνο θαη απφ απζαηξεζίεο μέλσλ θπβεξλήζεσλ. θνπφο απηψλ ησλ 

αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ είλαη ε πξνζηαζία ησλ κεξηζκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε ηνπηθφ λφκηζκα θαη νη επηζηξνθέο θεθαιαίσλ. 
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vi. Καηαρξεζηηθή επίθιεζε εγγπήζεσλ: Σα αζθαιηζηήξηα απηά ζπκβφιαηα 

πξνηηκνχληαη θπξίσο απφ εμαγσγείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εγγπήζεηο θαη 

ελέγγπεο πηζηψζεηο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε θπβεξλήζεηο μέλσλ ρσξψλ ή 

μέλνπο αγνξαζηέο γεληθφηεξα. Πξνζθέξνπλ θαηά βάζε θάιπςε έλαληη 

επίθιεζεο ηεο ρξήζεο ηέηνησλ εγγπήζεσλ θαη ηεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο ή 

επέθηαζεο ζηνπο φξνπο κηαο ζπκθσλίαο. 

vii. Απαιινηξίσζε / Κξαηηθνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: Απηή ε θαηεγνξία 

αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ πξνηηκάηαη θπξίσο απφ εμαγσγείο, επελδπηέο θαη 

εξγνιάβνπο ησλ νπνίσλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία βξίζθνληαη ζε μέλεο ρψξεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ ηα πξνζηαηεχνπλ απφ θαηαζρέζεηο, απαιινηξηψζεηο θαη 

θξαηηθνπνηήζεηο πνπ ζα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ζηέξεζε ηνπ δηθαησκάησλ 

ηδηνθηεζίαο. Δπίζεο, κε απηά ηα αζθαιηζηήξηα θαιχπηνληαη θαη θίλδπλνη φπσο 

ε δηαθνπή ηεο νκαιήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θπβεξλεηηθέο πξάμεηο 

θαη κέηξα πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο απαιινηξίσζε, 

αλαγθαζηηθή εγθαηάιεηςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη επηιεθηηθέο δηαθξίζεηο 

έλαληη πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

4.4 Οπγανιζμόρ Αζθάλιζηρ  Δξαγωγικών Πιζηώζεων (Ο.Α.Δ.Π.)
4
 

 

Ο ΟΑΔΠ είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ ηδξχζεθε κε ην 

Ν.1796/88, δηνηθείηαη απφ 9κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, επνπηεχεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ην Δγγπνδνηηθφ 

Κεθάιαηφ ηνπ αλέξρεηαη ζε 1.47 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Δίλαη απηφλνκνο κε θεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο θαη αζθαιίδεη, έλαληη 

εκπνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ κε πιεξσκήο, ηηο εμαγσγηθέο πηζηψζεηο πνπ 

παξέρνπλ νη Έιιελεο εμαγσγείο ζε πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ πψιεζε 

πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, ή αθφκα θαη θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ. Αζθαιίδεη επίζεο, 

έλαληη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ, ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ Έιιελεο 

επηρεηξεκαηίεο ζην εμσηεξηθφ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ζπκβάιεη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, 
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πξνσζψληαο θαη δηαζθαιίδνληαο ηηο Διιεληθέο εμαγσγέο, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφλ θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. 

Ο νξγαληζκφο δηαρσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο έλαληη ησλ νπνίσλ κπνξεί κηα 

επηρείξεζε λα αζθαιηζηεί ζε εκπνξηθνχο θαη πνιηηηθνχο. ηνπο εκπνξηθνχο 

θηλδχλνπο εκπεξηέρεη ηελ ππεξεκεξία ηνπ μέλνπ αγνξαζηή (ε αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ ηηκνινγίνπ πέξαλ ησλ 60 εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο πιεξσκήο), ηελ απζαίξεηε θαηαγγειία ηεο εμαγσγηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ 

πηψρεπζε ηνπ μέλνπ αγνξαζηή. 

ηνπο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο εκπεξηέρεη ηελ απαγφξεπζε κεηαθνξάο 

ζπλαιιάγκαηνο, ηελ αθχξσζε ηεο άδεηαο εηζαγσγήο, αιιά θαη ηα γεγνλφηα αλσηέξαο 

βίαο φπσο εκθχιηνο πφιεκνο ή πφιεκνο κε άιιε ρψξα, πνιηηηθέο ηαξαρέο, γεληθέο 

απεξγίεο θαη ζενκελίεο. 

Όζνη εμαγσγείο αζθαιίδνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο εμαγσγηθέο πηζηψζεηο ηνπο 

πξνο ρψξεο εθηφο ΟΟΑ, ζπλήζσο δεηνχλ θάιπςε φρη κφλν έλαληη ησλ δχν 

βαζηθφηεξσλ εκπνξηθψλ θηλδχλσλ (πηψρεπζε θαη ππεξεκεξία), αιιά δεηνχλ θάιπςε 

θαη έλαληη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ, ελψ αληηζέησο φζνη αζθαιίδνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

εμαγσγηθέο πηζηψζεηο ηνπο πξνο ρψξεο ΟΟΑ δεηνχλ θάιπςε έλαληη κφλν ησλ δχν 

βαζηθφηεξσλ εκπνξηθψλ θηλδχλσλ (πηψρεπζε θαη ππεξεκεξία ηνπ μέλνπ αγνξαζηή), 

αθνχ δελ ππάξρεη αλάγθε θάιπςεο πνιηηηθψλ θηλδχλσλ ζηηο παξαπάλσ ρψξεο. 

 Γεληθφηεξα, ν νξγαληζκφο έρεη θαζηεξψζεη έλα «παθέην» ησλ ηεζζάξσλ 

βαζηθφηεξσλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ (γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο, απαγφξεπζε κεηαθνξάο 

ζπλαιιάγκαηνο, αθχξσζε ηεο άδεηαο εηζαγσγήο, δηθαηνζηάζην), νπφηε αλ ν 

εμαγσγέαο δεηήζεη θάιπςε θαη έλαληη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ, ηφηε αζθαιίδεηαη 

ππνρξεσηηθά γηα ην «παθέην» ησλ ηεζζάξσλ βαζηθφηεξσλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ, κε 

ζρεηηθά ρακειφ αζθάιηζηξν. Σα πέληε θπξηφηεξα πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο ηα νπνία 

πξνζθέξεη ν νξγαληζκφο είλαη ηα εμήο: 

i. Πξφγξακκα Αζθάιηζεο Βξαρππξφζεζκσλ Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ: Απνηειεί 

έλα απφ ηα «θιαζζηθά» πξντφληα ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο πηζηψζεσλ δηεζλψο 

θαη εθαξκφδεηαη θαη απφ ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ, αιιά 

θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θξαηηθέο. Με ην πκβφιαην Αζθάιηζεο 

Βξαρππξφζεζκσλ Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ, νη Έιιελεο εμαγσγείο κπνξνχλ λα 

αζθαιίζνπλ εκπνξηθνχο θαη πνιηηηθνχο θηλδχλνπο κε πιεξσκήο, κε ηελ 



 

ζει. - 44 - 

 

 

πξνυπφζεζε φηη νη πηζηψζεηο πνπ παξέρνπλ ζε πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ 

βξαρππξφζεζκε δηάξθεηα κέρξη 12 κήλεο. 

ii. Πξφγξακκα Αζθάιηζεο Μεζν-καθξνπξφζεζκσλ Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ: Σν 

Πξφγξακκα απηφ αθνξά αζθάιηζε εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ κεζνπξφζεζκεο 

δηάξθεηαο (2 - 5 ρξφληα), ή καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο (πάλσ απφ 5 ρξφληα), 

έλαληη εκπνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ κε πιεξσκήο. ηελ πεξίπησζε 

απηή πξφθεηηαη γηα «επί πηζηψζεη» πψιεζε πξντφλησλ πνπ δηθαηνινγεί 

εμφθιεζε ζε 2, ή 5, ή θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα 

«ελδηάκεζα» ή «θεθαιαηνπρηθά» πξντφληα κεγάιεο αμίαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα κεραλήκαηα ή ηειεπηθνηλσληαθφ πιηθφ. 

iii. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο Πηζηψζεσλ ζηνλ Αγνξαζηή (Buyer ' s Credit): 

Απηά ηα πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο δηαθέξνπλ απφ ηα δχν πξναλαθεξζέληα ζην 

γεγνλφο φηη ν νξγαληζκφο αζθαιίδεη ηελ ειιεληθή ηξάπεδα (ή ην 

ππνθαηάζηεκα μέλεο ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα), ε νπνία δαλείδεη ηνλ μέλν 

αγνξαζηή, πξνθεηκέλνπ απηφο λα αγνξάζεη ειιεληθά πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

ηα Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο Πηζηψζεσλ ηεο κνξθήο απηήο έρνπκε δχν 

ππνπεξηπηψζεηο, αλάινγα κε ην πνηνο είλαη ν δαλεηνδνηνχκελνο μέλνο 

αγνξαζηήο. Δίηε ζα είλαη έλα μέλν Κξάηνο, είηε έλαο μέλνο δεκφζηνο ή 

ηδησηηθφο θνξέαο πνπ αγνξάδεη ειιεληθά πξντφληα ή ππεξεζίεο. Ο ΟΑΔΠ 

εθαξκφδεη κφλν ηελ πξψηε απφ ηηο παξαπάλσ δχν πεξηπηψζεηο, ε νπνία είλαη 

γλσζηή δηεζλψο θαη ζαλ « Line of Credit », ή « Revolving Credit Facility », 

ελψ νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γίλνληαη ζε δηαθξαηηθφ 

επίπεδν. 

iv. Πξφγξακκα Αζθάιηζεο Σερληθψλ Έξγσλ Δμσηεξηθνχ: Ο ΟΑΔΠ, εθφζνλ ηνπ 

δεηεζεί, κπνξεί λα θαιχςεη ηνπο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

ζπκβνχλ θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ελφο ηερληθνχ έξγνπ φπσο γηα 

παξάδεηγκα πφιεκνο, ζνβαξέο πνιηηηθέο ηαξαρέο, εζληθνπνίεζε, απζαίξεηεο 

θξαηηθέο ελέξγεηεο θαζψο θαη ε άξζε παξαρσξεζείζαο άδεηαο. Δπίζεο, ν 

ΟΑΔΠ κπνξεί λα θαιχςεη εκπνξηθνχο θαη πνιηηηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί 

λα ζπκβνχλ θαηά ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ. Γηα θάζε 

ηερληθφ έξγν ππάξρνπλ δχν θάζεηο (πεξίνδνη), ε πεξίνδνο θαηαζθεπήο θαη ε 

πεξίνδνο απνπιεξσκήο. Ζ πεξίνδνο θαηαζθεπήο δηαξθεί απφ 3 -18 κήλεο, ελψ 

ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο δηαξθεί απφ 3 - 10 ρξφληα. Ζ θαηαβνιή ησλ 
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αζθαιίζηξσλ ζηνλ ΟΑΔΠ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αζθάιηζε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, ηα αζθάιηζηξα ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη εμ 

νινθιήξνπ κε ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, ελψ αλ πξφθεηηαη 

γηα αζθάιηζε ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο, ηα αζθάιηζηξα ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιινληαη, είηε εθάπαμ κε ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, 

είηε ζε δφζεηο αιιά κε νινζρεξή εμφθιεζε κέρξη ην ηέινο ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ. 

v. Πξφγξακκα Αζθάιηζεο Δπελδχζεσλ Δμσηεξηθνχ: Με απηφ ην πξφγξακκα 

αζθάιηζεο ν νξγαληζκφο θαιχπηεη ηνπο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη εθηεζεηκέλεο νη ειιεληθέο επελδχζεηο εμσηεξηθνχ, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ν πφιεκνο (εκθχιηνο ή φρη), ε εζληθνπνίεζε ή απαιινηξίσζε ηεο 

επέλδπζεο, ε απαγφξεπζε κεηαθνξάο ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο θαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο θξαηηθέο ελέξγεηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επέλδπζεο, ή πνπ ηελ θαζηζηνχλ κε βηψζηκε. Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί, 

είλαη ην γεγνλφο φηη ν νξγαληζκφο θαιχπηεη κφλν ηνπο παξαπάλσ πνιηηηθνχο 

θηλδχλνπο, ελψ ηνλ εκπνξηθφ θίλδπλν ηεο κε επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επέλδπζεο ηνλ θέξεη απνθιεηζηηθά ν Έιιελαο επελδπηήο. 

Σέινο, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ Γειηίσλ Δκπνξηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ν ΟΑΔΠ 

θαζνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν πηζησηηθφ φξην γηα θάζε μέλν αγνξαζηή. Σν πηζησηηθφ 

απηφ φξην, απνηειεί έλα κέγηζην πνζφ, κέρξη ηνπ νπνίνπ ν αζθαιηζκέλνο εμαγσγέαο 

κπνξεί λα παξέρεη πηζηψζεηο αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

αγνξαζηή. Σν πηζησηηθφ απηφ φξην είλαη αλαθπθινχκελν θαη παχεη λα ηζρχεη γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρεη ιεμηπξφζεζκε απαίηεζε. 

 

 

4.5 Οπγανιζμόρ Δγγύηζηρ ηων Δπενδύζεων  (M.I.G.A.) 

 

Ο Πνιπκεξήο Οξγαληζκφο Δγγπήζεσλ Δπελδχζεσλ (Multilateral Investment 

Guarantee Agency - M.I.G.A.) είλαη έλαο δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο πνπ 

πξνζθέξεη αζθάιεηεο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ θαη εγγπήζεηο πηζησηηθήο ελίζρπζεο. Απηέο 

νη εγγπήζεηο βνεζνχλ ηνπο επελδπηέο λα πξνζηαηεχνπλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

απφ πνιηηηθνχο θαη κε εκπνξηθνχο θηλδχλνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δίλαη 

κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ 



 

ζει. - 46 - 

 

 

Οπάζηλγθηνλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ηδξχζεθε ην 1988 σο αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

επελδχζεσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε επελδχζεσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Αλήθεη θαη 

δηνηθείηαη απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ, αιιά έρεη ηε δηθή ηνπ εθηειεζηηθή εγεζία θαη ην 

πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Οη κέηνρνί ηνπ είλαη 

θπβεξλήζεηο κειψλ πνπ παξέρνπλ θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην θαη έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα ςεθίδνπλ γηα ηα δεηήκαηά ηνπ. Δμαζθαιίδεη καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο ζε 

κεηνρέο, θαζψο θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπκβάζεηο κε καθξνπξφζεζκεο 

πεξηφδνπο, ελψ σο νξγαληζκφο αμηνινγείηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ Αλεμάξηεηε Οκάδα 

Αμηνιφγεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. 

Απνζηνιή ηνπ είλαη λα πξνσζήζεη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα λα ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, λα κεηψζεη ηε 

θηψρεηα θαη λα βειηηψζεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. ην πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, 

ν νξγαληζκφο επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν, θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο, αιιά θαη ηνλ ξφιν ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ ησλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ γηα 

ηνλ κεηξηαζκφ απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 

Ο νξγαληζκφο πξνζθέξεη αζθάιηζε γηα πέληε θαηεγνξίεο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ: 1) 

λνκηζκαηηθή κεηαηξεςηκφηεηα θαη πεξηνξηζκφ κεηαθνξάο, 2) θπβεξλεηηθή 

απαιινηξίσζε, 3) πφιεκν, ηξνκνθξαηία θαη αζηηθή δηαηαξαρή, 4) παξαβηάζεηο ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη 5) κε ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, θαιχπηεη 

επελδχζεηο φπσο κεηνρέο, δάλεηα, δάλεηα κεηφρσλ θαη εγγπήζεηο δαλείσλ κεηφρσλ. Ο 

νξγαληζκφο κπνξεί επίζεο λα αζθαιίζεη επελδχζεηο φπσο ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο, 

ηηηινπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νκφινγα, δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο, ζπκθσλίεο δηθαηφρξεζεο θαη ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο άδεηαο 

εθκεηάιιεπζεο. Γεληθά, πξνζθέξεη αζθαιηζηηθή θάιπςε δηάξθεηαο έσο δεθαπέληε 

έηε, κε πηζαλή πεληαεηή παξάηαζε αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

Όηαλ ζπκβεί θάπνην ζπκβάλ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ αζθάιηζε ηνπ νξγαληζκνχ, 

ηφηε ν νξγαληζκφο κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ επελδπηή έλαληη ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο κέζσ ππνθαηάζηαζεο γηα λα αλαθηήζεη ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θάιπςε ηεο απαίηεζεο. Ωζηφζν, ε ζχκβαζε ηνπ νξγαληζκνχ δελ απαηηεί απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο μέλεο επελδχζεηο κε 

νπνηνλδήπνηε εηδηθφ ηξφπν. Ωο πνιπκεξέο ίδξπκα, είλαη επίζεο ζε ζέζε λα 
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πξνζπαζήζεη λα επηιχζεη πηζαλέο δηαθνξέο πξνηνχ ζηξαθεί ζε αζθαιηζηηθέο 

απαηηήζεηο. 

ην επίθεληξν ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ηνπ νξγαληζκνχ ππάξρνπλ ηξία βαζηθά 

ζηνηρεία: 1) ε εζηίαζε ζηνπο θησρφηεξνπο κέζσ ηεο ππνζηήξημεο έξγσλ ζηηο ρψξεο 

νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηελ Γηεζλή Αλαπηπμηαθή Έλσζε, 2) ε  ζπλερηδφκελε έκθαζε 

ζηα θξάηε πνπ πιήηηνληαη απφ επαίζζεηα θαη ζπγθξνπφκελα κέξε, φπνπ ν 

νξγαληζκφο έρεη ηελ επθαηξία λα έρεη αληίθηππν φηαλ νη ηδησηηθνί αζθαιηζηέο 

πνιηηηθψλ θηλδχλσλ δελ επηζπκνχλ λα πάλε θαη 3) ε δέζκεπζε γηα κείσζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πξνζαξκνγήο ζηα λέα θιηκαηηθά δεδνκέλα. 

 

 

4.6 Ανακεθαλαίωζη  

 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο αλάιπζε ηφζν ζηνλ Οξγαληζκφ 

Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ (Ο.Α.Δ.Π.) θαη ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηα 

νπνία πξνζθέξεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, θαζψο θαη  ζηνλ Πνιπκεξή Οξγαληζκφ 

Δγγπήζεσλ Δπελδχζεσλ (Multilateral Investment Guarantee Agency - M.I.G.A. 

Σέινο, αλαιχζεθαλ νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία 

ηελ Αζθάιηζε έλαληη ηνπ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ θαη παξνπζηάζηεθαλ νη θπξηφηεξνη 

Φνξείο Αζθάιηζεο παγθνζκίσο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

: ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ 

 

 

5.1 Διζαγωγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην αλαιχνληαη μερσξηζηά ηξείο κειέηεο πεξηπηψζεσλ νη νπνίεο 

δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη θαη 

αληηκεησπίδεηαη ζήκεξα ν Πνιηηηθφο Κίλδπλνο παγθνζκίσο.  

Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ην πξφζθαην Brexit ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε 

πεξίπησζε ηεο ηζπαληθήο πεηξειατθήο εηαηξείαο Repsol ζηελ Αξγεληηλή, θαζψο θαη ε 

πεξίπησζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. 

 

 

5.2 Πεπίπηωζη Brexit
5
 

 

Μνινλφηη νη κεγάιεο ζπλέπεηεο ηεο απφζρηζεο ηεο Βξεηαλίαο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κφλν κεηά ηε ζπκθσλία γηα ηνπο κειινληηθνχο φξνπο 

κεηαμχ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο έλσζεο, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θάπνηα 

πξφσξα ζπκπεξάζκαηα. 

Γεληθά, ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ 2016) 

πξνβιέπεη φηη ε πηψζε ηνπ ΑΔΠ ζα ππεξβεί ην 3% ηα επφκελα ρξφληα θαη φηη ζα 

κεησζεί ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο. Σν Brexit έρεη 

ήδε πξνθαιέζεη ηε βξεηαληθή ιίξα ζην λα βπζηζηεί έλαληη άιισλ λνκηζκάησλ, ελψ ε 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νδεγεί πνιιέο ηξάπεδεο ζην λα κεηαθέξνπλ ηελ έδξα 

ηνπο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε.  

Σν γεγνλφο απηφ, πηζαλφλ λα επηθέξεη κεγαιχηεξε δεκία ζηελ εηθφλα ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ σο ρψξαο ππνδνρήο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Λφγσ ηεο 

ελδερφκελεο απψιεηαο ηεο πξφζβαζεο ζηελ εληαία αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

νξηζκέλνη μέλνη επελδπηέο ελδέρεηαη λα αλαζεσξήζνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηε ρψξα, ηδίσο ζηνλ θιάδν ηεο 
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απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Ο θιάδνο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ε κεγαιχηεξε 

γξακκή εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κπνξεί επίζεο 

λα ππνζηεί ζεκαληηθέο απψιεηεο εάλ ε Βξεηαλία δελ κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ εληαία επξσπατθή αγνξά. 

Δθηφο απφ ηελ εθηίκεζε ησλ δπλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ Brexit, είλαη ζεκαληηθφ 

λα επηζεκάλνπκε γηαηί κηα ηέηνηα εμέιημε ησλ γεγνλφησλ δελ είρε ιεθζεί ππφςε εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη γηαηί ηα κεγάια ελδηαθεξφκελα κέξε δελ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί γηα 

απηήλ. Οη αγνξέο έρνπλ ελαπνζέζεη ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζηελ πίζηε ηνπο ζηελ 

νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα., ελψ κε πνιιαπιέο πξνβιέςεηο επηζεκαίλνπλ ζρεηηθά κε 

ηελ έμνδν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φηη ζα είλαη κηα ιηγφηεξν βηψζηκε νηθνλνκηθή 

επηινγή, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ςεθνθφξνπο επεξεάζηεθαλ απφ κε 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο φζνλ αθνξά ην δεκνςήθηζκα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ αζθάιεηα. 

Δπηπιένλ, ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ζηηο κεγαιχηεξεο δεκφζηεο εηαηξείεο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν κεηά ηηο 

γεληθέο εθινγέο θαη αληηκεησπίδνπλ ζπλερηδφκελε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην 

εκπνξηθφ πεξηβάιινλ κεηά ην Brexit. Πιένλ, παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε απνζηξνθή 

ζηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη ππάξρεη βεβαίσο κεγαιχηεξε πξνζνρή φζνλ αθνξά 

ηηο δαπάλεο θεθαιαίνπ θαη ηηο επελδχζεηο γεληθφηεξα. Σα ζπκβνχιηα παξέκεηλαλ 

απαηζηφδνμα γηα ηηο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φζνλ αθνξά ην επφκελν έηνο, 

αθνχ κφλν ην 5% αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Υσξίο λα ππάξρεη ζαθέο ζρέδην ην νπνίν αθφκε δελ έρεη 

αλαθνηλσζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζρεηηθά κε ην ηη ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηα ηέιε Μαξηίνπ 2019 εάλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην Brexit 

δελ έρνπλ επηιπζεί θαη κε ηελ εκθαληδφκελε επηβξάδπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ 

δαπαλψλ θαζψο νη ηηκέο απμάλνληαη θαη νη κηζζνί παξακέλνπλ αδχλακνη, ην ηνπίν 

παξακέλεη αθφκε νκηριψδεο.  

Όζνλ αθνξά ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο 

είλαη πηζαλφλ λα είλαη κέηξηνο, αθνχ πνιχ πεξηζζφηεξν αθνξά ηηο πνιηηηθέο 

πξνθιήζεηο θαη ηνπο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο. Όπνηα θαη αλ είλαη ε έθβαζε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε 

ηηο κειινληηθέο εκπνξηθέο ηνπο ζρέζεηο, ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ζα είλαη 

αξλεηηθφο, εηδηθά εηο βάξνο ηεο πιεπξάο ηεο Βξεηαλίαο. Αθφκε, ν πξνυπνινγηζκφο 
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ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη πηζαλφ λα κεησζεί ζε κέγεζνο, ελψ ε κεηάβαζε ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ είθνζη επηά (27), 

αιιά θαη γηα ηνπο Βξεηαλνχο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ ζα είλαη ηφζν απιή 

φζν ε ζεκεξηλή. Ωζηφζν, ίζσο ν κεγαιχηεξνο αληίθηππνο λα είλαη πνιηηηθφο. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα απνθαιχςνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, νη νπνίεο ζα είλαη δχζθνιν λα 

ζπκβηβαζηνχλ. Ζ απφθαζε λα επηθαιεζζεί ην άξζξν πελήληα (50) απφ ηελ Theresa 

May ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο έληνλεο πεξηφδνπ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε 

δηνξγάλσζε ηεο κειινληηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ 

ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ είθνζη επηά (27), νη νπνίεο ζα 

δηαξθέζνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. Παξφιν πνπ έρεη πεξάζεη θάηη παξαπάλσ απφ έλαο 

ρξφλνο απφ ην δεκνςήθηζκα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζηηο 23 Ηνπλίνπ ηνπ 2016, 

φηαλ ην 52% ησλ βξεηαλψλ ςεθνθφξσλ ςήθηζαλ γηα ην «Brexit», ε ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή ηεο ζπκθσλίαο κεηά ην Brexit ηελ νπνία επηδηψθεη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

παξακέλεη αζαθήο.  

Ωζηφζν, ε πξσζππνπξγφο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ Theresa May αλέθεξε δχν 

βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο: 1) ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη 2) ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Απηφ ζεκαίλεη, φηη κε ην κνληέιν 

Brexit πιένλ ε Βξεηαλία, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Ννξβεγία θαη ηελ Διβεηία, δελ ζα 

κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ δεδνκέλνπ φηη ηέηνην 

γεγνλφο ζα απαηηνχζε ειεχζεξε θπθινθνξία αλζξψπσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη 

πηζαλφηεξν φηη ην ζεκείν εθθίλεζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηηο κειινληηθέο 

ζρέζεηο ζα είλαη έλα ζθιεξφ Brexit, ππνλνψληαο φηη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζα 

επηδηψμεη κφλν έλα είδνο ζπκθσλίαο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ησλ είθνζη επηά (27) ππνρσξψληαο ζηνπο θαλφλεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ. Πνιινί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη πηζαλφ λα επηδηψμνπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ κηα ζηελή θαη ακνηβαία επσθειή ζρέζε κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κεηά 

ην Brexit, σζηφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ κπνξεί λα επηηξέςεη εθηεηακέλε επηινγή 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζέζε ηεο 

έλσζεο λα είλαη πηζαλφλ πνιχ δχζθνιε. 

Δλψ νη νηθνλνκηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαίλνληαη πνιχ πεξίπινθεο, ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν ζα κπνξνχζε λα είλαη αθφκε πην ζεκαληηθφ γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηά ην Brexit, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

απηψλ ησλ δχν. Βαζηθφ δήηεκα είλαη ην κέιινλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζην νπνίν ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη έλαο ζεκαληηθφο θαζαξφο 

ζπλεηζθέξσλ (ην κέζν εηήζην θαζαξφ ιεηηνπξγηθφ ηνπ ππφινηπν ήηαλ  7,3 δηζ. Δπξψ 

ην 2010-15, ην δεχηεξν κεγαιχηεξν κεηά ηε Γεξκαλία). Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί κέξνο απηνχ ηνπ ειιείκκαηνο, φπσο ην 

πςειφηεξν δαζκνινγηθφ εηζφδεκα ζηελ πεξίπησζε ησλ θαλφλσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ηα έζνδα απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, αιιά θαη απφ ηηο ελδερφκελεο πεξαηηέξσ εηζθνξέο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Άκπλα θαη ηελ Έξεπλα θαη ηελ  

Αλάπηπμε. Τπάξρεη επίζεο ε πηζαλφηεηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην λα ζπλερίζεη λα 

πιεξψλεη γηα θάπνηα πξφζβαζε ζηελ εληαία αγνξά, σζηφζν, ε ηδέα φηη ην πιήξεο 

έιιεηκκα ζα θαιπθζεί απφ ηηο απμεκέλεο ζπλεηζθνξέο άιισλ πινχζησλ θξαηψλ 

κειψλ είλαη θαληαζηηθφ ζε φζνπο αθνινπζνχλ εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ζηε 

Γπηηθή Δπξψπε. 

Μηα δεχηεξε πηπρή είλαη ε κεηαλάζηεπζε θαη ε θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, έλα επαίζζεην δήηεκα γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πεξίπνπ ηξία εθαηνκκχξηα πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηακέλνπλ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην (4,5% ηνπ βξεηαληθνχ πιεζπζκνχ), ελψ πεξίπνπ 900.000 βξεηαλνί πνιίηεο 

δνπλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ είθνζη επηά (0,3% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο). Παξφιν πνπ είλαη πηζαλφλ νη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ήδε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα μαλά 

κεηαλαζηεχζνπλ κεηά απφ ην Brexit, απηφ εμαξηάηαη απφ ην απνηέιεζκα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη δεκηνπξγεί αβεβαηφηεηα. Έλα ζρεηηθφ δήηεκα είλαη εάλ απηνί 

πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζα επηζηξέςνπλ ηψξα ζηηο ρψξεο 

ηνπο ή ζα πάλε ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καλέλα άιιν θξάηνο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ζπλδπάδεη, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κεγάιν κέγεζνο 

θξάηνπο, ηζρπξήο αλάπηπμεο απαζρφιεζεο, ειθπζηηθνχ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα, 

επέιηθηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη αγγιηθήο γιψζζαο. 

Σέινο, νη εληφο ηεο έλσζεο πνιηηηθέο πξνθιήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη δπλεηηθά πνιχ ζνβαξέο. 

Παξφιν πνπ επί ηνπ παξφληνο ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ 
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επηδείμεη εληππσζηαθή ελφηεηα φζνλ αθνξά ην Brexit, απηφ δελ είλαη εγγπεκέλν φηη 

ζα δηαξθέζεη. Θα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ην 

εκπφξην θαη ηα δεηήκαηα ηεο εληαίαο αγνξάο (ελ κέξεη αλάινγα κε ηε ζεκαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ βηνκεραληψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο), ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δαπαλεζεί έλαο κηθξφηεξνο πξνυπνινγηζκφο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θαηαλνκήο ησλ πξνζθχγσλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηηο παξαβηάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζε ρψξεο φπσο ε 

Πνισλία θαη ε Οπγγαξία, αιιά θαη νη ζπλερηδφκελεο δηακάρεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θξίζεο ζηελ επξσδψλε (ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ Διιάδα), απνηεινχλ έλα ηεξάζηην 

ζχλνιν πξνθιήζεσλ γηα ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαηά ηα πξνζερή έηε. 

Σν Brexit αληηπξνζσπεχεη ηε λεφηεξε γεληά πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ ν θίλδπλνο 

δελ ζπλίζηαηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, αιιά απφ γεληθή πνιηηηθή 

αβεβαηφηεηα. Σν Brexit εμειίρζεθε κε ηελ επηξξνή ηεο ιατθηζηηθήο έθθιεζεο, ελψ νη 

νξζνινγηθέο ζεσξίεο ηεο αγνξάο απέηπραλ λα θεξδίζνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο. 

 

 

5.3 Πεπίπηωζη Repsol ζηην Απγενηινή
6
 

 

Απφ φια ηα εκπνξεχκαηα, ην πεηξέιαην πεξηγξάθεηαη ζπρλά σο απηφ ην νπνίν έρεη ηε 

κεγαιχηεξε γεσπνιηηηθή ζεκαζία θαη είλαη απηφ πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ θξαηψλ. 

Σν γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε, δεδνκέλνπ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηνπ 

πεηξειαίνπ ζηηο νηθνλνκίεο πνιιψλ θξαηψλ θαη ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ σο ηεο 

πιένλ δηαδεδνκέλεο πεγήο ελέξγεηαο, αθνχ ην πεηξέιαην αληηπξνζσπεχεη ην 40% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ελψ ηα πξντφληα ηνπ απνηεινχλ βαζηθή πξψηε 

χιε ζηελ παξαγσγή ηνπ θαπζίκνπ ληίδει θαη ηεο βελδίλεο, ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο, ησλ πιαζηηθψλ θαη άιισλ πιηθψλ. Λφγσ ησλ πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ην πεηξέιαην εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε πεγή ελέξγεηαο. 
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Δπνκέλσο, δεδνκέλεο ηεο ζηξαηεγηθήο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ηνπ πεηξειαίνπ, 

δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ην εκπφξεπκα έρεη πξνθαιέζεη πνιιέο 

ζπγθξνχζεηο, ηφζν εληφο ησλ θξαηψλ φζν θαη δηεζλψο. Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνςεθία 

ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη ηα απνζέκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζε ιίγα κφλν θξάηε, 

ηα νπνία απνιακβάλνπλ επξχ έιεγρν ηεο ηηκήο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ, νη ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ απνηεινχζαλ ζπρλά δήηεκα πνιηηηθφ θαη φρη νηθνλνκηθφ, φπσο ζπλέβε 

θαηά ηελ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973.  

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ κπνξνχλ φινη νη εμαγσγείο πεηξειαίνπ λα 

επσθειεζνχλ απφ ην πιενλέθηεκα απηφ, νξηζκέλνη απφ απηνχο κπνξνχλ λα 

επηδηψμνπλ λα ειέγμνπλ ηνπο πεηξειατθνχο πφξνπο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ 

ζπλφξσλ ηνπο. Δπνκέλσο, δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ είλαη κεξηθά απφ ηα πξψηα πνπ κία θπβέξλεζε 

ζα εζληθνπνηήζεη εάλ εηζέξζεη ζε κηα επνρή νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο. 

Τπάξρνπλ πνιιά ηέηνηα παξαδείγκαηα, κε ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν λα είλαη ε 

εζληθνπνίεζε ηεο θξαηηθήο πιένλ ελεξγεηαθήο εηαηξείαο (YPF) ηεο Αξγεληηλήο ην 

1999, ε νπνία πξνεγνπκέλσο ειεγρφηαλε απφ ηελ ηζπαληθή Repsol. Ζ ππφζεζε έρεη 

ηχρεη εθηεηακέλεο θάιπςεο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

πνζνχ - πεξίπνπ 10 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θπβέξλεζε 

ηεο Kristina Fernandez Kirchner δελ πξφηεηλε αξρηθά θακία απνδεκίσζε γηα ηα 

εζληθνπνηεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Αλ θαη είλαη ακθηζβεηήζηκν πνην ήηαλ ην 

θχξην θίλεηξν πίζσ απφ ηελ απαιινηξίσζε ηνπ YPF, ε ηφηε πξφεδξνο ηεο Αξγεληηλήο 

αλαθέξζεθε ζηελ ελέξγεηα ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο  έλα «δσηηθφ πφξν» θαη ζέκα 

«δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο» θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ζηε Γεξνπζία. Ζ 

εζληθνπνίεζε -  απαιινηξίσζε απηή, ζεσξήζεθε φηη έβιαςε ηε θήκε ηεο Αξγεληηλήο 

σο ρψξαο γηα επελδχζεηο θαη απέηξεςε πνιιέο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηε ρψξα. 

Αλ θαη ε Repsol ζπκθψλεζε ηειηθά λα δερηεί απνδεκίσζε απφ ηελ θπβέξλεζε 

ηεο Αξγεληηλήο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πέληε 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ε ζπκθσλία δχζθνια κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ ηζπαληθή εηαηξεία δεδνκέλεο ηεο αξρηθήο απνδεκίσζεο χςνπο 

δέθα δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηελ νπνία είρε πξνηείλεη ε εηαηξεία. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θαηάζρεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο μέλεο 

εηαηξείαο, αλ εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ηεο απαιινηξίσζεο, πνπ ιακβάλεηαη απφ κία 

θπβέξλεζε απνηειεί ζνβαξή παξαβίαζε ησλ δηεζλψλ επελδπηηθψλ ζπλζεθψλ. 
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Ωζηφζν, είλαη επίζεο πξνθαλέο φηη ε θπβέξλεζε κηαο ρψξαο, ε νπνία αζθεί ηελ 

πιήξε εμνπζία επί φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ επηθξάηεηά ηεο, είλαη πνιχ 

πην ηζρπξή απφ κηα εηαηξεία, ελψ νη δηεζλείο ζπκβάζεηο επελδχζεσλ ππνγξάθνληαη 

ζπλήζσο απφ δχν θπβεξλήζεηο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ εγγπεηέο. Ζ αληίθαζε κεηαμχ 

εζληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ πξνθχπηεη απφ 

ηελ έιιεηςε κεραληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ηέηνηεο ζχλζεηεο 

θαηαζηάζεηο, πξνζδίδνληαο έηζη αβεβαηφηεηα ζε θάζε πηζαλή άκεζε μέλε επέλδπζε. 

Σα δηεζλή ζεζκηθά φξγαλα πνπ ζα έρνπλ ηελ εμνπζία λα επηιχνπλ δηεζλείο 

επελδπηηθέο δηαθνξέο κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ παξάγνληα γηα ηελ πεξαηηέξσ 

εμαζθάιηζε ζηαζεξφηεξεο ξνήο επελδχζεσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα ηέηνην ίδξπκα κπνξεί λα ηδξπζεί απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν, ην νπνίν ζεσξεί φηη ε ρψξα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ επελδπηηθψλ 

ζπκβάζεσλ ζηηο απνθάζεηο ηεο γηα ηελ έθδνζε δαλείσλ ή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο 

ηα θξάηε κέιε ηεο. Οκνίσο, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, ν νπνίνο δηαζέηεη 

ήδε ηζρπξέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ηε 

δηθαηνδνζία ηνπ ζε δηεζλείο επελδπηηθέο δηαθνξέο. 

Δλαιιαθηηθά, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιιεο κεγάιεο 

νηθνλνκίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα λέν ζεζκηθφ φξγαλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ επελδπηψλ, ζην νπνίν ζα ρξεζηκεχζνπλ σο εγγπεηέο, ζα πείζνπλ 

άιιεο ρψξεο λα αθνινπζήζνπλ ηηο αξρέο πνπ νξίδεη ν νξγαληζκφο θαη λα αλαθεξζνχλ 

ζηελ πνιηηηθή ηεο νηθνλνκηθήο απνκφλσζεο ζηε ρψξα πνπ παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο 

απηνχ ηνπ ζεζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ έρνπλ ζηελνχο 

νηθνλνκηθνχο δεζκνχο είηε κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είηε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ν ζεζκφο απηφο κπνξεί λα απνηειέζεη ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ δηεζλψλ επελδπηψλ θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ ηφλσζε ησλ μέλσλ 

άκεζσλ επελδχζεσλ. 
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5.4 Πεπίπηωζη 11
ηρ

 επηεμβπίος 2001
7
 

 

Οη επηζέζεηο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001 δελ πξνθάιεζαλ άκεζα κηα εληαία απψιεηα 

ζηηο αγνξέο αζθαιίζεσλ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ή εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ. Ωζηφζν, ηα 

θπκαηλφκελα απνηειέζκαηα εθείλεο ηεο εκέξαο έρνπλ επεξεάζεη ηφζεο πηπρέο ηεο 

δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη έρνπλ επεξεάζεη ζνβαξά θαη ηηο αζθαιηζηηθέο αγνξέο 

εκπνξηθνχ θηλδχλνπ θαη εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε ηθαλφηεηα πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρεη 

ζπξξηθλσζεί. Τπάξρεη ιηγφηεξε ηθαλφηεηα αλά θίλδπλν, ιηγφηεξε ηθαλφηεηα αλά 

ρψξα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αζθάιηζεο εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ, κηθξφηεξε 

ηθαλφηεηα αλά νθεηιέηε. Οη ρξνληθνί νξίδνληεο, νη νπνίνη είραλ παξαηαζεί έσο θαη 

δεθαπέληε ρξφληα, έρνπλ κεησζεί. 

Μπνξεί λα ζεσξείηαη πεξίεξγν φηη απηέο νη επηδξάζεηο είραλ ζεηηθή εμέιημε, αιιά 

ε ηδησηηθή αζθαιηζηηθή αγνξά είρε απμεζεί πάξα πνιχ θαη ρξεηαδφηαλ κηα δηφξζσζε. 

Καζψο ε ηθαλφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πέθηεη, ζα είλαη ελδηαθέξνλ ε 

παξαθνινχζεζε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ αλαδφρσλ. Ζ βέιηηζηε 

αληίδξαζε ζα ήηαλ κηα αλαλεσκέλε πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

γηα ηελ αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ ζπλαιιαγψλ ζε βάζε ζπλαζθάιηζεο ή 

αληαζθάιηζεο. Σν Overseas Private Investment Corporation (OPIC) ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ έρεη ιάβεη κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη αλακέλεηαη φηη θαη άιινη 

νξγαληζκνί ζα αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Ζ κε βέιηηζηε αληίδξαζε ζα 

ήηαλ κηα αλαλεσκέλε πξνζπάζεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ αλαδφρσλ λα αληαγσλίδνληαη 

ηνπο ηδησηηθνχο νκνιφγνπο ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε θπθιηθή πηψζε ηεο 

παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ππνγξακκίδεη ηε καθξνπξφζεζκε 

αλάγθε γηα αζθαιηζκέλνπο κε θξαηηθή εγγχεζε. Παξάιιεια, ε δξαζηηθή κείσζε ηεο 

δήηεζεο ζπλνδεχηεθε απφ κείσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο. 

Ζ επίδξαζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ζηηο αγνξέο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, είρε άκεζν 

ηερληθφ αληίθηππν ζηηο αγνξέο. Γεχηεξνλ, επεξέαζε ην παγθφζκην πεξηβάιινλ 

θηλδχλνπ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηηο αγνξέο εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ θαη 

αζθάιηζεο πνιηηηθψλ θηλδχλσλ. 

                                                      

7 MORAN, T.H., (2003) 
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Ζ δξακαηηθή επέθηαζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αζθάιεηα εκπνξηθψλ 

πηζηψζεσλ θαη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 

αζθαιηζηηθήο αγνξάο. Ο αζθαιηζηηθφο θιάδνο ηδηνθηεζίαο / αηπρεκάησλ παξνπζίαζε 

ζηαζεξή κείσζε ησλ αζθαιίζηξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ 

γεληθή βηνκεραλία αλεζπρεί πάληα γηα ηελ έθζεζε ζε κεγάιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

πνπ κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηελ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο. Παξάιιεια, νη 

αζθαιηζηέο θαη νη αληαζθαιηζηέο ζε κηα "καιαθή αγνξά" αλαδεηνχλ πξφζζεηεο 

πεγέο εηζνδήκαηνο πνπ δελ πξνζζέηνπλ έθζεζε ζε απψιεηεο ιφγσ ζεηζκψλ ζηελ 

Καιηθφξληα ή ηπθψλσλ ζηε Φιφξηληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη 

αζθαιηζηέο πνπ δεηνχλ αληαζθαιηζηηθή ππνζηήξημε γηα πνιηηηθνχο θηλδχλνπο ή 

πξνγξάκκαηα εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ ελζαξξχλζεθαλ. 

Παξάιιεια κε ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα πξνγξάκκαηα εηδηθνχ θηλδχλνπ 

ζηελ αγνξά αληαζθάιηζεο, νη αζθαιηζηέο ηεο θπβέξλεζεο άξρηζαλ λα απνζχξνληαη 

απφ νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο. Σν Exports Credits Guarantee Department 

(ECGD) ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξσηνζηάηεζε ην 1991, κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ γηα βξαρππξφζεζκεο εμαγσγηθέο πηζηψζεηο. Ζ Exim Bank ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ αθνινχζεζε γξήγνξα ην παξάδεηγκά ηνπ. Μέρξη ην 2000, ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο είρε νπζηαζηηθά αληηθαηαζηήζεη ηνπο θπβεξλεηηθνχο αλαδφρνπο σο 

ηνλ θχξην πάξνρν βξαρππξφζεζκεο αζθάιηζεο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

ηηο αγνξέο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ (ή αζθαιηζηηθψλ επελδχζεσλ), ε αλάπηπμε ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ήηαλ ζεακαηηθή. Μέρξη ην 1998, ν ηζηνξηθφο ρξνληθφο νξίδνληαο είρε 

επηκεθπλζεί απφ ηα παξαδνζηαθά ηξία ρξφληα ζηα δεθαπέληε ρξφληα. Ζ δπλακηθφηεηα 

ζηελ αγνξά γηα ηελ θάιπςε ελφο εληαίνπ θηλδχλνπ απμήζεθε απφ ηα δηαθφζηα 

πελήληα (250) εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1992 ζε πάλσ απφ έλα (1) δηζεθαηνκκχξην 

δνιάξηα ην 2000. Γηα πξψηε θνξά, ε ηδησηηθή ηθαλφηεηα βξηζθφηαλ ζε έλα εηθνληθφ 

επίπεδν καδί κε ηνλ θπβεξλεηηθφ ηνκέα. 

Απηή ε λέα δπλακηθή έθηαζε ζηελ αγνξά ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πνιιέο 

θπβεξλήζεηο ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ πηνζέηεζαλ πηπρέο ηεο πλαίλεζεο ηεο 

Οπάζηλγθηνλ γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε κεγάισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

εμππεξεηνχζε πξνεγνπκέλσο απνθιεηζηηθά ε θπβέξλεζε. Μαδί κε ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο ήξζαλ θηλήζεηο γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ ειέγρσλ ζπλαιιάγκαηνο. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε ζεσξήζεθε σο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 
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θηψρεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. Ζ λέα απηή δπλακηθή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επειημία θαη ηελ αληαπφθξηζε, επέηξεςε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα 

ηζνχηαη, αιιά αθφκε θαη λα μεπεξάζεη, ηελ θπβέξλεζε σο ηνλ θχξην πξνκεζεπηή ηεο 

αζθαιηζηηθήο επέλδπζεο. 

Απηή ε εθξεθηηθή αλάπηπμε, ε νπνία έθηαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο ην 2000, 

άξρηζε λα εμαληιείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 2001, θαζψο ηα πνζνζηά ζηελ αγνξά αθηλήησλ / 

αηπρεκάησλ άξρηζαλ λα ζθιεξχλνπλ. 

Σφηε ήξζε ην ηξαγηθφ γεγνλφο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 2001, φπνπ θπξίσο ε  

Lloyd's ηνπ Λνλδίλνπ αηζζάλζεθε ηελ άκεζε ηερληθή επίδξαζε. Πνιιά ζπλδηθάηα ηεο 

Lloyd's βαζίδνληαλ ζηελ αληαζθάιηζε ελφο νιφθιεξνπ ινγαξηαζκνχ κε βάζε ηελ 

ππεξβνιηθή δεκία. Απηφο ν ηχπνο αληαζθάιηζεο επηηξέπεη ζε έλα ζπλδηθάην 

αλαδνρήο λα γξάθεη πνιιαπιέο θιάζεηο θηλδχλνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

ηδηνθηεζία ή ζαιάζζην, αιιά θαη πνιηηηθφ θίλδπλν. Ζ αληαζθάιηζε είλαη κηα ζηαζεξή 

ηηκή θαη θαιχπηεη κεγαιχηεξεο απψιεηεο απφ απηέο πνπ δηαπεξλνχλ ηελ  αμία πνπ 

εθπίπηεη απφ ηνλ θίλδπλν. Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα επηηξέπνπλ ηελ επαλαθνξά 

ηνπ νξίνπ αληαζθάιηζεο κεηά απφ δεκία, γηα πξφζζεηε πξηκνδφηεζε. Μηα 

θνηλνπξαμία ζα κπνξνχζε λα έρεη δχν ή ηξεηο επαλαθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. 

Απηή ε αληαζθαιηζηηθή δνκή δελ αληέθξνπζε ηηο έθηαθηεο απψιεηεο αζθάιηζεο 

πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν απφ ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Ζ 

απψιεηα, ε νπνία εθηηκάηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ 40 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, είλαη ε 

κεγαιχηεξε αζθαιηζηηθή δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζηελ ηζηνξία. Πνηέ δελ ππήξμε νχηε 

έλα γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηφζν κεγάιε απψιεηα ζε ηφζεο θαηεγνξίεο 

αζθαιηζηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή ηελ ηδηνθηεζία, ηε δηαθνπή ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ην αηχρεκα, ηελ απνδεκίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ην απηνθίλεην θαη ηε 

δσή. 

Σα ζπλδηθάηα πνπ ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ θαιά πξνζηαηεπκέλα ζηηο 10 

επηεκβξίνπ εμάληιεζαλ ηελ αληαζθαιηζηηθή πξνζηαζία ηνπο θαη φιεο ηηο 

επαλαδηνξζψζεηο ηνπο εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο αξγφηεξα. Αθφκε ρεηξφηεξα, έκεηλαλ 

κε έλα ππάξρνλ ραξηνθπιάθην θηλδχλσλ εληειψο απξνζηάηεπην ζε κηα αγνξά φπνπ 

ήηαλ δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα αγνξάζεη λέα πξνζηαζία. 

Υσξίο αληαζθάιηζε, πνιιά ζπλδηθάηα ζηακάηεζαλ λα ζπλάπηνπλ λέεο 

ζπκθσλίεο θαη γεληθφηεξα δνπιεηέο. Σν γεγνλφο απηφ πήξε άκεζα εθηηκψκελα 
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θεθάιαηα χςνπο 300 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά 

επελδχζεσλ. 

Ζ δεχηεξε ηερληθή πξνζαξκνγή ήξζε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, φηαλ νη 

πεξηζζφηεξνη αζθαιηζηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αληηκεηψπηζαλ ηελ αλαλέσζε ησλ 

εηήζησλ πξνγξακκάησλ αληαζθάιηζεο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία έπξεπε λα 

νινθιεξσζνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ. Ζ πεξίνδνο αλαλέσζεο ηνπ 2002 κείσζε ηελ 

ηθαλφηεηα αζθάιηζεο επελδχζεσλ θαηά έλα πξφζζεην πνζφ χςνπο δηαθνζίσλ (200) 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ καθξνπξφζεζκεο. Απηέο νη 

ηάζεηο ζπλερίζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαλέσζεο ηνπ 2003 φπνπ θαηαγξάθεθε 

πεξαηηέξσ κείσζε. 

Ζ αζθάιηζε είλαη κηα θπθιηθή βηνκεραλία, φπνπ φηαλ είλαη θεξδνθφξα, 

πξνζειθχεη θεθάιαην. Σν θεθάιαην δεκηνπξγεί ηθαλφηεηα θαη ε απμεκέλε ηθαλφηεηα 

δεκηνπξγεί θαζνδηθή πίεζε ζηηο ηηκέο. Σειηθά, νη αλεπαξθείο ζπληειεζηέο νδεγνχλ ζε 

απψιεηεο, νη νπνίεο δηαβξψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ην θεθάιαην κέρξη λα απμεζνχλ ηα 

πνζνζηά θαη λα ζπλερηζηεί ν θχθινο. Μεηά απφ κία δεθαεηία δηαβξσηηθψλ θεξδψλ, 

ηα γεληθά πνζνζηά αζθάιηζεο άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ ην 2000. Ζ 11ε επηεκβξίνπ 

είρε δξακαηηθφ αληίθηππν ζηα επηηφθηα. Οη ηηκέο ησλ αθηλήησλ απμήζεθαλ θαηά 30 κε 

60 ηνηο εθαηφ θαη ηα πνζνζηά επζπλψλ γηα ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ππαιιήινπο 

απμήζεθαλ θαηά 200 έσο 300 ηνηο εθαηφ. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, νη 

αληαζθαιηζηέο επηιέγνπλ λα απμάλνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο. 

Οη εηδηθέο θαηεγνξίεο αζθάιηζεο, φπσο ν πνιηηηθφο θίλδπλνο, είλαη αληηθπθιηθέο 

πξνο ηηο γεληθέο αζθαιηζηηθέο αγνξέο επεηδή δελ πεξηιακβάλνπλ έθζεζε ζε κεγάιεο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Δλψ νη επαγγεικαηίεο ηδησηηθνί αζθαιηζηέο ηεο αζθάιηζεο 

πηζηψζεσλ θαη επελδχζεσλ πνπ παξήγαγαλ ειθπζηηθέο καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο, 

δελ κπνξνχζαλ λα ππνζρεζνχλ ζεκαληηθέο απμήζεηο ησλ επηηνθίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε εθείλεο ηεο γεληθήο αζθάιηζεο. 

ην πιαίζην ηεο 11εο επηεκβξίνπ, ην γεληθφ επίπεδν νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ 

θηλδχλνπ απμαλφηαλ. Πξψηνλ, ππήξμε κηα παγθφζκηα θξίζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

δεχηεξνλ, ππήξμε κηα απμαλφκελε αληίδξαζε ζηε θφξκνπια ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

πνπ ζεσξείηαη σο ε ζπληαγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ππαλάπηπμεο 

ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. Ζ 11
ε
 επηεκβξίνπ δελ πξνθάιεζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο 

αθνχ θαη νη δχν ήηαλ ήδε ζε εμέιημε, αιιά ε 11
ε
 επηεκβξίνπ ηηο θαηέζηεζε 

ρεηξφηεξεο. 
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Ζ αγνξά αζθάιηζεο πνιηηηθψλ θηλδχλσλ άλζηζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 ιφγσ ηεο 

ζπξξνήο πνιιψλ παξαγφλησλ. Οη αζθαιηζηέο ελδηαθέξζεθαλ γηα απηή ηελ θαηεγνξία 

αζθάιηζεο θαη ππήξμε επαξθήο ηθαλφηεηα αληαζθάιηζεο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, 

ηδηαίηεξα ε ηδησηηθνπνίεζε ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, δεκηνχξγεζε έληνλε δήηεζε. Οη 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο απνιάκβαλαλ ηα νθέιε ηεο ηζρπξήο ακεξηθαληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ησλ αλεξρφκελσλ αγνξψλ κεηνρψλ, ελδηαθέξνληαλ γηα επελδχζεηο 

ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. 

Τπήξμαλ κεξηθέο εμαηξέζεηο, φπσο ε θξίζε ξεπζηφηεηαο ζηελ Αλαηνιηθή Αζία 

ην 1997 θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ ξσζηθνχ ξνπβιίνπ ην 1998, φπνπ ρψξεο φπσο ε 

Ηλδνλεζία δελ έρνπλ αθφκε αλαθάκςεη απφ απηή ηελ θξίζε. Αιιά, σο επί ην 

πιείζηνλ, νη ρψξεο δηνξζψζεθαλ επαξθψο γηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ αλάπηπμε. Ζ 

εκπηζηνζχλε ήηαλ ηφζν πςειή πνπ ηα θαθά λέα αγλνήζεθαλ εληειψο. 

Ωζηφζν, κέρξη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2000, ε αλάπηπμε ζηελ ακεξηθαληθή 

νηθνλνκία είρε ιήμεη, ε Δπξψπε ήηαλ θιεηδσκέλε ζε ρακειφ-κε αλαπηπζζφκελν 

ηξφπν θαη ε Ηαπσλία βπζίζηεθε ζε κηα καθξά χθεζε. Υσξίο αλάπηπμε ζε απηνχο ηνπο 

ηξεηο κεγάινπο παγθφζκηνπο νηθνλνκηθνχο θηλεηήξεο, ε αλάπηπμε ζηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο ήηαλ δχζθνιε. 

Ζ 11
ε
 επηεκβξίνπ δελ είρε θακία ζρέζε κε απηά ηα γεγνλφηα, εθηφο απφ ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ. Αιιά ν ζπγρξνληζκφο είλαη ζεκαληηθφο, αθνχ 

φια απηά ηα γεγνλφηα, πνπ ζρεηίδνληαη ή δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα, 

είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ππνλφκεπζε ηεο εκπηζηνζχλεο. Ζ 11ε επηεκβξίνπ θαη ε 

θαηάξξεπζε ηεο Enron απφ κφλα ηνπο ζα είραλ σο απνηέιεζκα λα ππνλνκεχζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε. Όινη νη άιινη, καδί κε άιια καθξννηθνλνκηθά θαη κηθξννηθνλνκηθά 

γεγνλφηα, δεκηνχξγεζαλ κηα θξίζε εκπηζηνζχλεο πνπ δελ παξαηεξήζεθε κεηά ηηο 

θξίζεηο ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σν απνηέιεζκα κηαο θξίζεο 

εκπηζηνζχλεο είλαη κηα πηζησηηθή θξίζε. Οη πησρεχζεηο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη 

ζηελ Δπξψπε βξίζθνληαη ζε πςειφ επίπεδν. Οη δαλεηζηέο έρνπλ ζηακαηήζεη λα 

δαλείδνπλ θαη νη θεθαιαηαγνξέο έθιεηζαλ. 

Δπνκέλσο, ν αληίθηππνο απηψλ ησλ γεγνλφησλ ζηελ Αζθάιηζε Πνιηηηθψλ 

Κηλδχλσλ είλαη πξψηνλ, φηη νη ηδησηηθέο αγνξέο αζθάιηζεο πνιηηηθψλ θηλδχλσλ 

ζπξξηθλψζεθαλ. Σν 2003, ήηαλ δχζθνιν γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην λα κπνξέζεη λα 

θαιχςεη πεξηζζφηεξα απφ ηξηαθφζηα (300) έσο ηεηξαθφζηα (400) εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα γηα έλα έξγν, κηα δξακαηηθή κείσζε ηεο ηάμεσο  άλσ ηνπ ελφο (1) 
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δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ ην 2000. Δπίζεο, ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα νξγαλσζεί ε 

θάιπςε πέξαλ ελφο δεθαεηνχο νξίδνληα. 

Οη αηζηφδνμεο πξννπηηθέο είλαη νη θπβεξλεηηθέο εμαγσγηθέο πηζηψζεηο θαη νη 

νξγαληζκνί αζθαιηζηηθψλ επελδχζεσλ λα ζπλεξγάδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

κεηαμχ ηνπο. ήκεξα ππάξρνπλ ηξία λέα κέιε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Έλσζεο ηεο 

Βέξλεο (AIG, Επξίρε θαη νπεδία), πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία απηνχ ηνπ 

είδνπο. 

πλνιηθά, ην 2001 απνηέιεζε έηνο αηρκήο γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο γεληθφηεξα. Σα ηξαγηθά γεγνλφηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ έρνπλ αιιάμεη 

ηνλ ηξφπν πνπ δνχκε θαη ηνλ ηξφπν πνπ θάλνπκε ζπκθσλίεο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα πάληα. Αληηκέησπνη κε έλα πεξηβάιινλ κε απμεκέλν θίλδπλν, νη εγέηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηξάθεθαλ ζηελ παξαδνζηαθή πεγή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη 

άξρηζαλ λα αλαξσηηνχληαη εάλ είραλ επαξθή θάιπςε. Ζ επαλεμέηαζε ηεο έθζεζεο 

νδήγεζε ζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ δήηεζε γηα πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε. 

Σαπηφρξνλα, νη αζθαιηζηέο έρνπλ επίζεο ηξνπνπνηεκέλε άπνςε θηλδχλνπ, αθνχ ν 

θιάδνο ππέζηε ηε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή απψιεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ν 

αζθαιηζηηθφο φκηινο ACE ην 2001, έγξαςε απψιεηεο νη νπνίεο μεπέξαζαλ ηα 

πεληαθφζηα πελήληα (550) εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη σο εθ ηνχηνπ ην έηνο έιεμε κε 

ζπλνιηθέο απψιεηεο εθαηφλ πελήληα (150) εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, έλαληη θεξδψλ 

πεληαθνζίσλ πελήληα (550) εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2000. Δλψ ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθέξζεθε ζηε βηνκεραλία αξθεηά ζεκαληηθφ πνζφ πξφζζεηνπ θεθαιαίνπ, φπνπ ν 

θαζαξφο αληίθηππνο ηνπ γεγνλφηνο κέρξη ζήκεξα ήηαλ κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ θιάδνπ λα δερζεί ηνλ θίλδπλν. 

Ζ αζθάιηζε έλαληη ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο πνιηηηθέο  ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 

απνθιείεηαη πιένλ. Όπσο απέδεημε ε 11
ε
 επηεκβξίνπ, ε ζπζζψξεπζε θηλδχλνπ (ή 

ζχγθξνπζε θαιχςεσλ) πέξαζε πνιχ πέξα απφ ηα ζελάξηα ησλ ρεηξφηεξσλ 

πεξηπηψζεσλ. Ζ ηξνκνθξαηία γξάθεηαη ηψξα ζε απηφλνκε βάζε, φπσο έλα πξντφλ 

θαηαζηξνθήο, ή αθφκα θαη έλα πξντφλ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ. Ηζρχνπλ απζηεξά φξηα γηα 

ηε ζπζζψξεπζε δεκηψλ θαη γεσγξαθηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

παγθφζκηα αγνξά θάιπςεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε αθίλεηα έρεη ζπξξηθλσζεί απφ 

άπεηξα ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα νλνκαζηηθήο έθζεζεο ζε κφιηο δηζεθαηνκκχξηα. Ο 

αληίθηππνο απηήο ηεο έιιεηςεο θάιπςεο έρεη κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηελ αθίλεηε 
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πεξηνπζία θαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο βηνκεραλίεο. Οη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο ζηνλ 

βηνκεραλνπνηεκέλν θφζκν αληηκεηψπηζαλ ην γεγνλφο κε ηέηνην ηξφπν, φηη πξέπεη 

δειαδή λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ν αληαζθαιηζηήο ηεο ηειεπηαίαο θαηάζηαζεο γηα απηά 

ηα απξφβιεπηα γεγνλφηα θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηάθνξα ζπζηήκαηα ή νκάδεο 

αληαζθάιηζεο γηα ηελ ηξνκνθξαηία. 

Πιένλ, ιεηηνπξγνχκε ζε έλα λέν πεξηβάιινλ θαη νη αζθαιηζηέο πξέπεη λα είλαη 

πνιχ αθξηβέζηεξνη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη πξαγκαηηθά πξνεηνηκαζκέλνη λα 

θαιχςνπλ. Μεηά ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαηέζηεζαλ 

απζηεξφηεξνπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηψξα θαιχπηνπλ κφλν ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ νλνκάδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ιίγνη αζθαιηζηέο, εάλ ππάξρνπλ, είλαη 

έηνηκνη λα θαιχςνπλ ηνλ θίλδπλν ηξνκνθξαηίαο ζην πιαίζην ηεο γεληθήο πνιηηηθήο 

γηα ηελ ηδηνθηεζία, φπσο πξηλ απφ ηελ 11ε επηεκβξίνπ. Δλψ ν θίλδπλνο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο πξηλ απφ ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ θαηλφηαλ κηθξφο, ζεσξείηαη ζήκεξα 

επξέσο ζηνλ θιάδν σο ππεξβνιηθά κεγάινο, ηπραίνο θαη αλππνιφγηζηνο γηα λα είλαη 

αζθαιηζκέλνο θάπνηνο κε απεξηφξηζηε επζχλε. 

ε επίπεδν αζθαιηζηεξίσλ ζπκβάζεσλ έλαληη πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, κεηά ηελ 11ε 

επηεκβξίνπ 2001, απηά εμαθνινπζνχλ λα εμαξηψληαη απφ ηελ γεληθή αζθαιηζηηθή 

αγνξά. Πξάγκαηη, φζν πην επηηπρεκέλε είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζχκπξαμεο ηδησηηθνχ 

θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ηφζν πεξηζζφηεξν επεξεάδνληαη νη πνιπκεξείο θαη νη δηκεξείο 

επξσπατθέο ελψζεηο ζπιιφγσλ απφ απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο 

αζθάιηζεο. Δλψ νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ ζα 

αλεζπρνχζαλ αλαγθαζηηθά γηα ην ηη ζπλέβαηλε ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά έμσ απφ ηνλ 

ηνκέα ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, νη ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο αγνξέο αζθάιηζεο 

πνιηηηθψλ θηλδχλσλ είλαη πνιχ πην αιιειεμαξηψκελεο ζήκεξα. Έρνληαο αλαγλσξίζεη 

ην κέγεζνο ηεο έθζεζήο ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη αζθαιηζηέο έρνπλ επαλεθηηκήζεη πφζν 

θίλδπλν είλαη ηθαλνί θαη πξφζπκνη λα δερζνχλ ζην κέιινλ. Οξηζκέλεο εηαηξείεο έρνπλ 

απνζπξζεί απφ ηηο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ θαη ππνθηλνχκελεο απφ ηελ 

απφηνκε ζχζθημε ηεο αγνξάο αληαζθάιηζεο, έρνπλ κεηψζεη δξακαηηθά ηα φξηά ηνπο 

ζε άιιεο θαηεγνξίεο. Ζ αζθάιηζε πνιηηηθνχ θηλδχλνπ είλαη κία απφ ηηο αγνξέο πνπ 

αξρίδεη ζίγνπξα λα αηζζάλεηαη ηελ επίδξαζε απηήο ηεο ζχζθηγμεο. 

Οη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ρξένπο αληέδξαζαλ 

ζηελ αλαηαξαρή ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη εηαηξηθέο αγνξέο ρξεψλ θαη ζηα μαθληθά 

θαη δξακαηηθά πξνβιήκαηα ινγηζηηθήο γηα ηηο γηγάληηεο, παγθφζκηεο εηαηξείεο, κε 
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αξλεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ έλαληη ησλ αμηνινγήζεσλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη 

νξγαληζκνί απηνί λα είλαη πιένλ πηζαλφ λα ππνβαζκίζνπλ, αληί λα αλαβαζκίζνπλ, 

αμηνινγήζεηο. Απηφ απνζαξξχλεη ηηο λέεο επελδχζεηο, ηδηαίηεξα αλ απηέο νη λέεο 

επελδχζεηο απμάλνπλ ηελ εηαηξηθή κφριεπζε. Αθφκα θαη νη θνξπθαίνη αληαζθαιηζηέο 

ηνπ θφζκνπ, φπσο ην Munich Re θαη ην Swiss Re, έρνπλ ππνβαζκηζηεί απφ δηάθνξνπο 

νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο. Δίλαη ιηγφηεξν πηζαλφ νη γηγάληηεο εζληθέο εηαηξείεο λα 

είλαη ζε ζέζε ή λα επηζπκνχλ λα επηδνηήζνπλ ηηο εγρψξηεο αγνξέο ηνπο ζην κέιινλ 

κέζσ αλεπαξθψλ επηηνθίσλ, φπσο είραλ ζην παξειζφλ. 

Σα αζθάιηζηξα είραλ ζθιεξχλεη αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ 11ε επηεκβξίνπ ηνπ 

2001, αιιά αλέβεθαλ πνιχ πην απφηνκα ζηε ζπλέρεηα, εηδηθά ζε θιάδνπο φπσο ε 

αεξνπνξία, ε ηδηνθηεζία θαη ε ελέξγεηα. Γηα λα θεξδίζνπλ εχινγε απφδνζε 

θεθαιαίνπ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο κεηφρνπο απφ ηελ ππεξβνιηθή κεηαβιεηφηεηα, 

νη αζθαιηζηέο ρξεηάζηεθε λα απμήζνπλ ηα αζθάιηζηξα. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε ηψξα εκπιέθνληαη άκεζα ζηηο απνθάζεηο ηεο 

αζθαιηζηηθήο αγνξάο. Όιν θαη πεξηζζφηεξν, ζέινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε αζθαιηζηέο 

πνπ έρνπλ πςειέο αμηνινγήζεηο θαη ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε γηα λα αμηνπνηήζνπλ 

κία πεξίπησζε κεγάιεο απψιεηαο. 

Σν έηνο πνπ αθνινχζεζε ηελ 11ε επηεκβξίνπ ηνπ 2001, πξφζζεζε θαη άιιεο 

πξνθιήζεηο πνπ είραλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Σα εηαηξηθά ζθάλδαια ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πνπ αθνξνχζαλ 

Enron, Kmart θαη WorldCom, θαζψο θαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο 

παξαηππίεο ζε άιιεο κεγάιεο εηαηξείεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηε γεληθή αδπλακία ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, επεξέαζαλ πεξαηηέξσ ηε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο θαη 

αληαζθάιηζεο κε άκεζνπο ηξφπνπο. Πξνθαλψο, γηα ηελ αγνξά αζθάιηζεο πνιηηηθψλ 

θηλδχλσλ, ην γεγνλφο πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ ηθαλφηεηα είλαη ε νηθνλνκηθή 

θαηάξξεπζε ζηελ Αξγεληηλή, έλα γεγνλφο πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο ε "11
ε
 

επηεκβξίνπ ησλ Αλαδπφκελσλ Αγνξψλ". Όπσο απνδεηθλχεη ε ζπλερηδφκελε 

πνιηηηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηελ Αξγεληηλή, ε ρξεκαηνδφηεζε θαη νη μέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο κπνξεί λα είλαη απφ απξφβιεπηεο  κέρξη 

θαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο. Ο εγγελψο απξφβιεπηνο ραξαθηήξαο ησλ αλαδπφκελσλ 

αγνξψλ θαη ν απμεκέλνο φγθνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη επελδχζεσλ ζε απηέο ηηο αγνξέο 

νδήγεζαλ ηελ ηαρεία αλάπηπμε ζηελ αγνξά αζθάιηζεο πνιηηηθψλ θηλδχλσλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 
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Ζ απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε ζεκαίλεη επίζεο φηη αθφκε θαη αλ κηα ρψξα 

αλαπηχμεη πγηή νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζεκειηψδε ζηνηρεία, κπνξεί λα ηηκσξεζεί 

απφ ηελ απψιεηα εκπηζηνζχλεο ησλ παγθφζκησλ επελδπηψλ ζε γεσγξαθηθά 

απνκαθξπζκέλεο αγνξέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ή επεηδή νη 

επελδπηέο ράλνπλ ηελ ππνκνλή ηνπο ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο γεληθά. Σν ίδην 

θαηλφκελν ζπκβαίλεη, αλ θαη ίζσο ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζηελ αζθαιηζηηθή 

βηνκεραλία αζθαιίζεσλ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ νη αληαζθαιηζηέο κπνξνχλ λα 

θηλνχληαη αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ηεο αγνξάο. 

Μεηά απφ παξειζνχζεο θξίζεηο ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, ν θιάδνο αζθάιηζεο 

πνιηηηθψλ θηλδχλσλ θηλήζεθε γξήγνξα γηα λα πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο θαη λα 

θαιχςεη ηε δήηεζε γηα λέα πξντφληα κείσζεο ηνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

θηλδχλνπ. Οη πάξνρνη αζθάιηζεο έλαληη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

αληαζθάιηζε έρνπλ ήδε αλαθέξεη φηη ε ηθαλφηεηα αληαζθάιηζεο ζα είλαη δχζθνιν λα 

επηηεπρζεί βξαρππξφζεζκα θαη φηη ηα πνζά πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ζην παξειζφλ ζηελ 

αγνξά είλαη πηζαλφλ λα ππνζηνχλ ζεκαληηθή κείσζε. Δπνκέλσο, ε ηθαλφηεηα 

αληαζθάιηζεο κπνξεί λα απνηειέζεη πεξηνξηζκφ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο αζθάιηζεο πνιηηηθψλ θηλδχλσλ ηα επφκελα ρξφληα. 

Σέινο, είλαη ζαθέο φηη ζα ππάξμεη κηα αξθεηά ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο αληαζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο γηα αζθάιηζε πνιηηηθψλ θηλδχλσλ 

βξαρππξφζεζκα. Απηφ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζα εθδεισζεί ζε κηα κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζα κεηψζεη ηνπο ρξφλνπο θάιπςεο, θαζψο νη αζθαιηζηέο 

είλαη παξαδνζηαθά πην ζπληεξεηηθνί κε πην καθξνπξφζεζκνπο φξνπο θάιπςεο. ε 

θάπνην βαζκφ, ε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ησλ ξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πξνο 

ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ζα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα αζθάιηζε 

πνιηηηθνχ θηλδχλνπ. Παξφια απηά, είλαη δίθαην λα αλακέλνπκε φηη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρνξεγνί κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ απμαλφκελε δπζθνιία ζηελ εμεχξεζε επαξθνχο καθξνπξφζεζκεο 

θάιπςεο αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ πνιηηηθνχ ραξαθηήξα ζην εγγχο κέιινλ. Απηή ε 

κείσζε ηεο δηαζέζηκεο ηθαλφηεηαο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη θαη ηα πνζνζηά, φπνπ 

κέρξη ζηηγκήο, ε αγνξά αζθάιηζεο πνιηηηθψλ θηλδχλσλ δελ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο 

απμήζεηο ησλ ηηκψλ, ζε αληίζεζε κε νξηζκέλνπο άιινπο αζθαιηζηηθνχο θιάδνπο. 

Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε δπλακηθφηεηα θαζίζηαηαη ειάρηζηε, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζειθχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αζθάιηζεο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ζηελ αγνξά θαη λα 
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απνκαθξπλζνχλ απφ άιινπο θιάδνπο αζθάιηζεο, ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ 

πςειφηεξα πνζνζηά ζην κέιινλ. Μηα άιιε ζπλέπεηα ησλ κεγάισλ γεγνλφησλ ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη φηη νη αζθαιηζηέο ζα είλαη πην επηιεθηηθνί φζνλ αθνξά ηηο 

δηαηππψζεηο ζπκβάζεσλ, ηελ αζθάιεηα νξηζκέλσλ έξγσλ θαη ηνπο θηλδχλνπο ζε 

νξηζκέλεο αλαδπφκελεο αγνξέο. 

 

 

5.5 Ανακεθαλαίωζη  

 

ην πέκπην απηφ θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ηξηψλ  κειεηψλ πεξίπησζεο, 

ην πξφζθαην Brexit ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε πεξίπησζε ηεο ηζπαληθήο πεηξειατθήο 

εηαηξείαο Repsol ζηελ Αξγεληηλή, θαζψο θαη ε πεξίπησζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ ηνπ 

2001 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, νη νπνίεο είραλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη ζήκεξα ν Πνιηηηθφο Κίλδπλνο 

παγθνζκίσο.  

Αθνινχζσο, παξνπζηάζηεθαλ γηα θάζε κία κειέηε πεξίπησζεο μερσξηζηά νη 

επηπηψζεηο θαη ε γεληθφηεξε επηξξνή ηνπ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ ζηηο ρψξεο απηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ζει. - 65 - 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

ε απηφ ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηφζν 

απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε φζν θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο θαη γίλεηαη πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ έγθπξε θαη 

έγθαηξε εθηίκεζε, αμηνιφγεζε αιιά θαη αληηκεηψπηζε ηνπ Πνιηηηθνχ Κηλδχλνπ φζνλ 

αθνξά ηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 

Μέρξη ζήκεξα, ε αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ παξακέλεη έλαο ηνκέαο 

δηεξεχλεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξαθηηθή. Ζ αλάιπζε ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ είλαη 

έλα πεδίν γεκάην αληαγσληζκφ θαη απαηηήζεηο, φπνπ ν θφζκνο γίλεηαη φιν θαη πην 

πεξίπινθνο θαη δεκηνπξγεί έλα κσζατθφ πνιηηηθψλ νληνηήησλ, πνιηηηζκψλ, θπιψλ, 

θπιεηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ζξεζθεηψλ.  

Ζ αλάιπζε πνιηηηθψλ θηλδχλσλ θηλνχληαλ γχξσ απφ έλα πεδίν κειέηεο θαη σο 

κηα ππεξεζία πξνο μέλνπο επελδπηέο εδψ θαη πνιιά ρξφληα, αιιά δελ ππάξρεη 

νξηζηηθή θαηάιεμε αθφκα γηα ην ηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ην πξψην κέξνο 

αλαδεηθλχεηαη ε πιεζψξα ησλ ελαιιαθηηθψλ (κεξηθέο θνξέο έζησ ζπγθξνπφκελσλ) 

ζεκαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ φξν πνιηηηθφο θίλδπλνο. Αληίζεηα κε ηελ 

ξεαιηζηηθή ζηξνθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη κέζσ ηεο εμέηαζεο ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ, αλαδεηθλχεηαη αλαπφθεπθηα ε ελλνηνινγηθή ππφζηαζε ηνπ φξνπ θαη ην 

γεγνλφο φηη φζεο δηαζηάζεηο θη αλ πξνζηεζνχλ – ελζσκαησζνχλ ζε δείθηεο 

πξφβιεςεο πνιηηηθψλ θηλδχλσλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, εάλ φρη φιεο, είλαη δχζθνιν 

έσο αθαηφξζσην λα πξνβιεθηνχλ κε αθξίβεηα. Δπνκέλσο, έλα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξαγκαηηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ είλαη φηη ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζέζε λα εμεηάζνπλ – αμηνινγήζνπλ ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα 

φηαλ εμεηάδνπλ ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ γηα άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζε κία ρψξα, 

δειαδή ην γεγνλφο κε ην εάλ ζπλδέεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ρψξα κε πςειφ ή ρακειφ 

επίπεδν πνιηηηθνχ θηλδχλνπ. 

Δπίζεο, ε ζεσξία έρεη ζεκαζία ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλάιπζεο πνιηηηθνχ 

θηλδχλνπ, αθφκε πεξηζζφηεξν ππφ ην πξίζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη ζήκεξα ν ελ ιφγσ 

ηνκέαο εμαθνινπζεί λα είλαη γεκάηνο κε πεξηπηψζεηο ελλνηνινγηθήο ζχγρπζεο, αιιά 
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νη δείθηεο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ πεξηέρνπλ πάληνηε αηηηψδεηο ηζρπξηζκνχο νη νπνίνη 

πξέπεη λα γίλνληαη ζαθείο θαη λα είλαη αλνηθηνί ζε έιεγρν. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξαθεί ν κεηαζρεκαηηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, είλαη 

απαξαίηεην πξψηα λα θαζνξηζηεί ν νξηζκφο ηνπ, ν νπνίνο ζα ζπλεπαγφηαλ φιεο ηηο 

πηπρέο ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ζην ζχλνιφ ηνπο. Οη ππάξρνπζεο απφςεηο ζρεηηθά κε 

ηηο πεγέο θηλδχλνπ αλαιχζεθαλ κε ζηφρν λα εθηηκεζεί ην πφζν επαξθείο είλαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πην πξφζθαησλ πνιηηηθψλ πξνθιήζεσλ θηλδχλνπ. Καζψο ε 

πξφθιεζε ηνπ Brexit ππνηηκήζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηηο αλαιχζεηο θηλδχλνπ, ε 

εξγαζία απηή απνζθνπνχζε ζηελ εμεχξεζε λέσλ παξαγφλησλ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, νη 

νπνίνη εθαξκφδνληαη ζηα πθηζηάκελα κνληέια κέηξεζεο θηλδχλσλ θαη νπνίνη ζα ήηαλ 

πην πξνζαξκνζκέλνη ζηηο αλαδπφκελεο πεγέο θηλδχλνπ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφλ αλαδείρζεθε φηη ε παξνπζία ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο, σο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο κηαο θαιά ιεηηνπξγνχζαο δεκνθξαηίαο, βνεζά ηελ θνηλσλία 

λα μεπεξάζεη ηηο πην απνθαζηζηηθέο απνθάζεηο, εμαζθαιίδνληαο έηζη πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα. Ζ εκθάληζε λέσλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, θπξίσο αληη-ζηαζεξνπνίεζεο 

κε ιατθηζηηθή θχζε, απεηιεί λα ππνλνκεχζεη ηελ ππάξρνπζα πνξεία πξνο ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη 

λα εθζέζεη ηελ πθηζηάκελε θηιειεχζεξε πνιηηηθή ηάμε ζηελ αζηάζεηα. Οκνίσο, ε 

ιατθηζηηθή ξεηνξηθή ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ αλαπηχζζεη έλαλ 

θαχιν θχθιν, φπνπ ε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επηηαρχλεη κηα 

θνηλσληθή απαίηεζε γηα ιατθίζηηθα κέηξα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο θαηαιχνπλ ηηο 

επηδεηλνχκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Αθφκε, νη αδχλακεο θπβεξλήζεηο θαη ε 

αδπλακία δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ηζρπξψλ θπβεξλεηηθψλ ζπλαζπηζκψλ, φπνπ 

ππάξρνπλ πνιιαπιά παξαδείγκαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη έλαο άιινο 

παξάγνληαο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο 

πνιηηηθήο πνξείαο ηνπ θξάηνπο ζπκβάιιεη ζηελ απμαλφκελε αβεβαηφηεηα. Έηζη, 

απηνί νη παξάγνληεο ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ εθαξκφδνληαη ζηα κνληέια 

πνζνηηθνπνίεζεο θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ζεκαληηθά ηηο ζηξαηεγηθέο άκβιπλζεο ησλ θηλδχλσλ ζηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. 

Ζ αιιαγή ηνπ γεσγξαθηθνχ ράξηε απνηειεί αθφκε κηα άιιε ζεκαληηθή ηάζε ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ. Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο εθδειψζεθε 

πξφζθαηα ζηηο ρψξεο θαη ηηο πεξηθέξεηεο πνπ πξνεγνπκέλσο ζεσξνχληαλ ιηγφηεξν 

επηθίλδπλεο, απφ ηηο νπνίεο ε απφζρηζε ηεο Βξεηαλίαο απνηειεί έλα απφ ηα πην 
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πξφζθαηα παξαδείγκαηα. Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο, δεδνκέλνπ φηη ηα πηζαλά 

απνηειέζκαηα ηνπ αλαδπφκελνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ δελ κπνξνχλ λα 

ππεξεθηηκεζνχλ, φρη κφλν ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ απηψλ 

αιιά θαη ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο.  

Ζ αλάιπζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ Brexit έδεημε επίζεο φηη αθφκε θαη ζηηο 

θαηλνκεληθά πνιηηηθά ζηαζεξέο ρψξεο, φπσο απηέο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, νη πνιηηηθνί 

θίλδπλνη εθδειψλνληαη ηψξα κε κάιινλ απξνζδφθεηνπο ηξφπνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα δεκνςεθίζκαηα θαη εθινγέο, ηα νπνία ζεσξνχληαη πιένλ σο πεγέο 

αβεβαηφηεηαο. 

Αθφκε, ν πνιηηηθφο θίλδπλνο δελ είλαη νπδέηεξνο σο πξνο ηα θαζεζηψηα, αθνχ νη 

εκπεηξηθέο ελδείμεηο ππνδεηθλχνπλ φηη νη δεκνθξαηίεο είλαη ιηγφηεξν επηθίλδπλεο απφ 

ηα απηαξρηθά θαζεζηψηα θαη φηη ηα πβξηδηθά θαζεζηψηα δηακνξθψλνπλ κηα 

μερσξηζηή θαηεγνξία θηλδχλνπ φηαλ πξφθεηηαη λα πξνβιέςνπλ δεκίεο πνπ ζπλδένληαη 

κε πνιεκηθά γεγνλφηα. 

Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ απνηειεί έλα ηέιεην παξάδεηγκα ηνπ γεγνλφηνο 

φηη καδί κε ηα λέα είδε θηλδχλνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαη νη πην παξαδνζηαθέο 

απεηιέο απαιινηξίσζεο θαη εζληθνπνίεζεο. Όπσο απνδεηθλχεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Repsol ζηελ Αξγεληηλή, δελ ππάξρεη ηίπνηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ελφο μέλνπ επελδπηή απφ επηζεηηθέο ελέξγεηεο κηαο εζληθήο θπβέξλεζεο, 

ελψ νη δηεζλείο επελδπηηθέο ζπκθσλίεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε εμνπζία γηα ηελ επίιπζε 

δηεζλψλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ.  

Δπνκέλσο, δεκηνπξγείηαη κηα αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ηδξχκαηνο, 

έλα ζεζκηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα έρεη ηελ εμνπζία λα επηιχεη ηηο επελδπηηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη επελδπηψλ. Απηφο ν λένο νξγαληζκφο ζα κπνξνχζε λα 

ηδξπζεί απφ έλαλ ήδε ππάξρνληα νξγαληζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) ή ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(Γ.Ν.Σ.). Οη νξγαληζκνί απηνί κπνξνχλ λα επηβιέπνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

επελδπηηθέο ζπκθσλίεο απφ ηα θξάηε κέιε ηνπο θαη λα πξνζθεχγνπλ ζε εηδηθέο 

δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηέηνησλ ζπκθσληψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηα πξφηππα πξνζηαζίαο ησλ 

επελδχζεσλ κηαο ρψξαο φηαλ απνθαζίδεη γηα ηελ έθδνζε δαλείσλ. Παξφκνηεο 
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νξγαλψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ηδξπζνχλ απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιιεο κεγάιεο νηθνλνκίεο, φπνπ ζα ρξεζίκεπαλ σο 

εγγπεηέο ζε ζπκβάζεηο κεηαμχ άιισλ θπβεξλήζεσλ θαη δηεζλψλ επελδπηψλ, 

δηαζθαιίδνληαο έηζη φηη θαη ηα δχν κέξε αθνινπζνχλ ηηο ζπκθσλίεο θαη θαηαθεχγνπλ 

ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκηθήο απνκφλσζεο έλαληη ησλ θξαηψλ ηα νπνία παξαβηάδνπλ 

επίκνλα ηα πξφηππα πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αξθεηφ πεξηζψξην γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα ζην πεδίν ηεο αλάιπζεο πνιηηηθψλ θηλδχλσλ. Απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο 

πξνζπάζεηεο γηα λα γεθπξσζεί ην θελφ κεηαμχ αθαδεκατθψλ θχθισλ θαη 

επαγγεικαηηψλ. Δηδηθφηεξα, ε κειινληηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε δχν 

δηαθνξεηηθά ξεχκαηα ινγηθήο. Όζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγηθή πιεπξά, ζηελ εθπφλεζε 

δνκεκέλσλ ηερληθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θξίζεο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, φπσο είλαη 

ε ξεηή αηηηψδεο κνληεινπνίεζε. Δλψ, φζνλ αθνξά ηελ νπζηαζηηθή πιεπξά, ζρεηηθά 

κε ηε ζρέζε κεηαμχ θηλδχλνπ γηα άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ηνπ πνιηηηθνχ 

θαζεζηψηνο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ παξαδφζεσλ (εκπεηξηθή πνιηηηθή επηζηήκε έλαληη ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ) κπνξεί λα απνδψζεη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ζει. - 69 - 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Δλληνική Βιβλιογπαθία 

 

1. Απισλίηεο, Γ.Η., Λπκπεξφπνπινο, Κ., Σδαλαβάξαο, Β. (2010) χγρξνλεο 

Σηπαηηγικέρ Μάπκεηινγκ για Γιεθνήρ Αγοπέρ. Δθδφζεηο Rosili, Αζήλα. 

2. Βακβνχθαο, Γ., (2016) Γιεθνήρ Οικονομικέρ Σσέζειρ – Β’ Έκδοζη. Δθδφζεηο 

Μπέλνπ, Αζήλα. 

3. Γεσξγφπνπινο, Α.Ν., (1994) Γιαδικαζίερ Παγκόζμιαρ Οικονομικήρ Ολοκλήπωζηρ 

και Γιεθνοποίηζηρ Παπαγωγήρ ζηην Δλλάδα: Αποηελέζμαηα ππωηογενούρ έπεςναρ 

ζε επισειπήζειρ. Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. 

4. Θαλφπνπινο, Γ.Ν., (2012) Γιεθνήρ Δπισείπηζη: Πεπιβάλλον, Γομή, Πποκλήζειρ. 

Δθδφζεηο Interbooks, Αζήλα. 

5. Κπξηθιήο, Γ., (2010) Άμεζερ Ξένερ Δπενδύζειρ. Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα.  

6. Μειάο, Κ., Πνιιαιήο, Γ., (2005) Παγκοζμιοποίηζη και Πολςεθνικέρ Δπισειπήζειρ. 

Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα.  

7. Μπηηδέλεο, Α., (2014) Γιεθνήρ Δπισειπημαηικόηηηα και Δπενδύζειρ: Σύγσπονο 

Δλληνικό Δπισειπημαηικό Πεπιβάλλον. Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα. 

8. Παπαγεσξγίνπ, Π., Υηφλεο, Γ., (2003 ) Γιεθνήρ Δπισειπημαηική Γπαζηηπιόηηηα και 

Οπγανιζμοί. Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα.   

9. Παπαδάθεο, Β., (2016) Σηπαηηγική ηων Δπισειπήζεων: Δλληνική και Γιεθνήρ 

εμπειπία – 7
η
 Έκδοζη. Δθδφζεηο Μπέλνπ, Αζήλα. 

10. Παλεγπξάθεο, Γ., (1999) Γιεθνέρ Δξαγωγικό Μάπκεηινγκ – Τόμορ Α΄- Β΄ Έκδοζη. 

Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα. 

11. Παλεγπξάθεο, Γ., (2013) Γιεθνέρ Μάπκεηινγκ. Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα 

12. Υαηδεδεκεηξίνπ, Η., (2003) Γιεθνείρ Δπισειπημαηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ. Δθδφζεηο 

Αληθνχια, Θεζζαινλίθε. 

13. Ball, D.A., Geringer, J.M., Minor, M.S. & McNett, J.M (2010) Γιεθνήρ 

Δπισειπημαηική Γπαζηηπιόηηηα: Η Ππόκληζη ηος Γιεθνούρ Ανηαγωνιζμού. 

Μεηάθξαζε 12εο Έθδνζεο, Δθδφζεηο Δπίθεληξν, Αζήλα. 

14. Cateora, P.R. θαη Graham, J.L., (2003) Γιεθνέρ Μάπκεηινγκ. Μεηάθξαζε 10
εο

 

Έθδνζεο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. 

 



 

ζει. - 70 - 

 

 

Ξενόγλωζζη Βιβλιογπαθία 

 

1. Albaum, G. and Duerr, E., (2011) International Marketing and Export 

Management. 7
th

 Edition, Prentice Hall. 

2. Aliber, R.Z., (1975) Exchange risk, Political Risk and Investor Demands for 

External Currency Deposits. Journal of Money, Credit and Banking vol.7, pp. 

161-179. 

3. Bremmer, I., (2007) How to Calculate Political Risk. Inc. Magazine, April 2007, 

p.101. 

4. Brewer, T.L., (1981) Political Risk Assessment for Foreign Direct Investment 

Decisions: Better Methods for Better Results, Columbia Journal of World 

Business (spring), pp. 5-12. 

5. Brewer, T.L., (1993) Government Policies, Market Imperfections and Foreign 

Direct Investment. Journal of International Business Studies, Volume: 24, No.4, 

pp. 101-120. 

6. Czinkota, M., Ronkainen, I. and Moffet, M., (1996) International Business. The 

Dryden Press, 4
th

 Edition. 

7. Deresky, H., (2003) International Management: Managing Across Borders and 

Cultures. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 

8. Dunning, J.H. and Lundan, S.M., (2008) Multinational Enterprises and the Global 

Economy. Second Edition, Edward Elgar Publishing. 

9. Eiteman, D.K., and Stonehill, A.I., (1973) Multinational Business Finance. 

Addison-Wesley Educational Publishers Inc. 

10. Finnerty, J., (2001) Securitizing Political Risk Investment Insurance: Lessons from 

Past Securitizations. T. Moran, International Political Risk Management, 

Washington: The World Bank. 

11. Flaherty, M.T., (1996) Global Operations Management. McGraw-Hill. 

12. Green, R.T., (1974) Political Structures a Predictor of Radical Political Change. 

Columbia Journal of World Business (spring), pp. 28-36. 

13. Green, R.T. and Korth, C.M. (1974) Political Instability and the Foreign Investor. 

California Management Review (fall), pp. 23-31. 

14. Griffin, R. and Pustay, M., (1996) International Business: A Managerial 

Approach. Addison Wesley. 



 

ζει. - 71 - 

 

 

15. Hill, C.W., (2001) International Business: Competing in the Global Marketplace. 

3
rd

 Edition, McGraw-Hill. 

16. Hodgetts, R.M. and Luthans, F., (2000) International Management: Culture, 

Strategy and Behavior. 4
th

 Edition, McGraw-Hill. 

17. Jodice, D.A. (1984) Trends in Political Risk Assessment: Prospects for the Future. 

Fariborz Ghadar and Theodore H. Moran, eds., International Political Risk 

Management: New Dimensions, Ghadar and Associates, pp. 8-26. 

18. Johansson, J., (2000) Global Marketing: Foreign Entry, Local Marketing and 

Global Management. 2
nd

 Edition, McGraw-Hill. 

19. Kobrin, S.J. (1978) When does Political Instability Result in Increasing 

Investment Risk? Columbia Journal of World Business (fall), pp.113-122. 

20. Kobrin, S.J. (1979) Political Risk: A review and reconsideration. Journal of 

International Business Studies 10, pp.67-80. 

21. Madura. J., (2000) International Financial Management. South-Western College, 

6
th

 Edition. 

22. Mayer, E., (1985) International Lending: Country Risk Analysis. Reston, Va: 

Reston Financial Services. 

23. Moran, T.H., (2003) International Political Risk Management: A Brave New 

World. Washington D.C.: World Bank. 

24. Ricks, D., (1993) Blunders in International Business. Blackwell Business. 

25. Robock, S.H., (1973) International Business and Multinational Enterprises. Irwin 

R.D. 

26. Root, F.R., (1972) Analyzing Political Risks in International Business. 

Multinational Enterprise in Transition: Selected Readings and Essays, A. Kapoor 

and Philip Grub, eds., Detroit, Michigan: Darwin Press. 

27. Sottilotta, C.E., (2013) Political Risk: Concepts, Definitions, Challenges. Luiss 

School of Government, Italy 

28. Thunell, L.H., (1977) Political Risks in International Business: Investment 

Behavior of Multinational Corporations. New York, London, Praeger. 

29. Weber, R.A. and Camerer, C.F., (2003) Cultural conflict and merger failure: An 

experimental approach. Management Science, Volume: 49, Number: 4. 

30. Willsher, R., (1995) Export Finance: Risks, Structure and Documentation. 

MacMillan. 



 

ζει. - 72 - 

 

 

Ηλεκηπονικέρ Πηγέρ 

 

1. Ηζηνζειίδα Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ (Ο.Α.Δ.Π.), 

www.oaep.gr 

2. Ηζηνζειίδα Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, www.bankofgreece.gr 

3. Ηζηνζειίδα Accenture, www.accenture.com 

4. Ηζηνζειίδα Africa Trade Insurance Agency (A.T.I.), www.ati-aca.org 

5. Ηζηνζειίδα Berne Union, www.berneunion.org 

6. Ηζηνζειίδα Daily News and Analysis, www.dnaindia.com 

7. Ηζηνζειίδα Europa, https://europa.eu 

8. Ηζηνζειίδα Export Help, www.exporthelp.co.za 

9. Ηζηνζειίδα Federal Reserve Bank of New York (F.E.D.), www.newyorkfed.org 

10. Ηζηνζειίδα Financial Times, www.ft.com 

11. Ηζηνζειίδα International Monetary Fund (I.M.F.), www.imf.org 

12. Ηζηνζειίδα Investopedia, www.investopedia.com 

13. Ηζηνζειίδα Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit 

(I.C.I.E.C.), www.iciec.com 

14. Ηζηνζειίδα MBA Knowledge Base, www.mbaknol.com 

15. Ηζηνζειίδα Multilateral Investment Guarantee Agency (M.I.G.A.), www.miga.org 

16. Ηζηνζειίδα Open Knowledge Repository (O.K.R.), 

https://openknowledge.worldbank.org 

17. Ηζηνζειίδα Organization for Economic Cooperation and Development (O.E.C.D.), 

www.oecd.org 

18. Ηζηνζειίδα Overseas Private Investment Corporation (O.P.I.C.), www.opic.gov 

19. Ηζηνζειίδα Vienna Institute for International Economic Studies (W.I.I.W.), 

https://wiiw.ac.at 

20. Ηζηνζειίδα The World Bank, www.worldbank.org 

 

 

http://www.oaep.gr/
http://www.ati-aca.org/
http://www.ft.com/
http://www.investopedia.com/
http://www.miga.org/
http://www.oecd.org/
https://wiiw.ac.at/

