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Δπραξηζηίεο 

Οινθιεξψλνληαο ηελ δηπισκαηηθή  κνπ εξγαζία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ 

ζχδπγν κνπ, Μάλν γηα ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε φια ηα ρξφληα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ θαη ηνπο δχν γηνχο κνπ Αλαζηάζε θαη Υξήζην- Μάξην πνπ ιεηηνχξγεζαλ 

γηα εκέλα σο θηλεηήξηνο δχλακε γηα λα κπνξέζσ λα νινθιεξψζσ ην κεηαπηπρηαθφ κνπ 

πξφγξακκα.  

Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Υαηδεδεκεηξίνπ 

Ησάλλε, ν νπνίνο κε ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κνπ 

έδσζε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ ζέκα πνπ ζα απνηειεί έλα 

αθφκε θνκκάηη ησλ επφκελσλ επαγγεικαηηθψλ κνπ δξαζηεξηνηήησλ.  
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Πεξίιεςε  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα απνηειέζεη κηα πεγή 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ λα αλαπηχζζεζαη ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θάπνηνο ζε 

έλα ηέηνην εγρείξεκα. ην πξψην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε κηα γεληθή αλαζθφπεζε 

ηεο Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο. Αλαιπηηθφηεξα ζα εμεγήζνπκε ηη είλαη 

ε δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πψο ε παγθνζκηνπνίεζε επεξέαζε ηελ 

εμέιημε ηνπο, πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ εγρψξησλ θαη δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηηο κνξθέο θαη ηα θίλεηξα πνπ κπνξνχλ λα σζήζνπλ θάπνηνλ λα 

αζθήζεη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα δηαηππψλνληαη ηα 

νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη, αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί 

θάπνηνο λα αληηκεησπίζεη. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ εμεγνχκε ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαηαλφεζεο ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην εζηηάδνπκε ζην λα δψζνπκε κηα ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ θηλδχλνπ 

ρψξαο. Πεξηγξάθνπκε ηελ ρξεζηκφηεηα αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο θαη αλαιχνπκε 

ηηο ππνθαηεγνξίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θίλδπλν ρψξαο. Γηαθξίλνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν ρψξαο θαη παξαζέηνπκε φινπο ηνπο παξάγνληεο 

(νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο), πνπ επεξεάδνπλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ ρψξαο.  

Δλ ζπλερεία ζην ηξίην θεθάιαην, αμηνινγνχκε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ ρψξαο βαζηδφκελνη 

ζε δείθηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ είηε απφ παγθφζκηνπο νξγαληζκνχο, είηε απφ 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ. Οη δείθηεο 

απηνί ζηεξίδνληαη ζηελ δπλακηθή ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηα πνζνζηά 

αλεξγίαο θαη απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηα επίπεδα θηψρηαο θαη  εθπαίδεπζεο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο εθάζηνηε ρψξαο, ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ρσξψλ, αιιά θαη ζηα 

πνζνζηά δηαθζνξάο θαη αδηαθάλεηαο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνπκε ηα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

ππνθαηεγνξηψλ ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο, ελψ ζην πέκπην θεθάιαην παξαζέηνπκε ηξεηο 

κειέηεο πεξίπησζεο, ηεο Turk Telecom πνπ πιήγεθε  απφ ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, 

ηελ Anika Therapeutics πνπ αληηκεηψπηζε ηνλ θίλδπλν ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

ηελ εηαηξία ΦΑΓΔ πνπ αλαγθάζηεθε  λα δηαρεηξηζηεί ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν πνπ  ππάξρεη 

ζηελ Διιάδα, εηδηθφηεξα ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ κλεκνλίσλ. Σέινο 
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ζην έθην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη δηαηππψλνληαη 

νξηζκέλεο  πξνηάζεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

επελδπηέο λα ειαηηψζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ησλ θηλδχλσλ ρψξαο θαη λα βειηηψζνπλ ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα.    
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Abstract 

This diploma thesis was conducted to provide a source of information on the importance 

of developing in international markets, taking into account the risks that one might face 

in such an exercise. In the first chapter we will present a general overview of the 

International Business. In more detail, we will explain what international business is 

and how globalization has affected its development, what are the differences between 

domestic and international business, the forms and motives that can push someone to 

engage in international business, and then formulate benefits gained, but also the 

limitations and risks that one can face. At the end of the chapter we explain the need to 

understand international business activities. 

In the second chapter we focus on giving a global picture of country risk. We describe 

the utility of country risk analysis and analyze the subcategories that make up country 

risk. We identify the problems associated with country risk and list all the factors 

(economic, political, social, and financial) that affect and shape the degree of country 

risk. 

 

Then in Chapter Three, we assess the degree of country risk based on indicators created 

either by global organizations or by public or private organizations or institutions with 

international orientation. These indicators are based on the dynamics of global 

competitiveness, the unemployment and employment rates of the workers, the levels of 

poverty and education of the country's inhabitants, the economic components of the 

countries, as well as the levels of corruption and opacity. 

 

In the fourth chapter we analyze the measures for the prevention and treatment of the 

country risk subcategories, while in the fifth chapter we present three case studies, Turk 

Telecom, which suffered from the exchange rate risk, Anika Therapeutics who faced the 

risk of natural disasters and the company FAGE forced to manage the political risk that 

exists in Greece, especially the years of the economic crisis. Finally, the sixth chapter 

outlines the final conclusions and makes some suggestions that could help businesses 

and investors reduce the chances of country risks and improve the expected results. 
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Κεθάιαην 1: Γεληθή Αλαζθόπεζε ηεο Γηεζλνύο Δπηρεηξεκαηηθήο  

Γξαζηεξηόηεηαο                                                                                                                  
 

1.1.Ο Ρόινο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ζηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο  

Ζ ζχγρξνλε επνρή πνπ δηαλχνπκε έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ έλα παγθνζκηνπνηεκέλν  

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ν ηξφπνο δσήο ησλ θαηαλαισηψλ  θαη νη αλάγθεο ηνπο, 

έρνπλ αξρίζεη λα  ζπγθιίλνπλ ζε παγθφζκηα πξφηππα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζξεζθεία, 

ηελ θπιή, ηελ γιψζζα θαη ηελ εζληθφηεηα. ε απηφ ην πεξηβάιινλ, πνπ ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο θαη ε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο «ηξέρνπλ» κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα, δίλνληαη 

επθαηξίεο αθφκα θαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα πξνζεγγίζνπλ μέλεο αγνξέο θαη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα απμάλνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο, ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

δηαζέηνπλ (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο θαη Σδαλαβάξαο, 2010).  

ηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δηάθνξεο αλαθνξέο γηα ηελ έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (2008), νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε 

έρνπκε φηαλ απμάλεηαη ε έληαμε ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηψλ ζε νιφθιεξν ησλ θφζκν, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηαζπλνξηαθή θπθινθνξία αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ, 

ελψ παγθνζκηνπνίεζε έρνπκε φηαλ επεθηείλνληαη νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο, πέξαλ ησλ 

εζληθψλ ζπλφξσλ. Οη Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο θαη Σδαλαβάξαο (2010), σο 

παγθνζκηνπνίεζε νξίδνπλ κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ ζηελ ελνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ ηφζν ησλ πξντφλησλ, φζν θαη ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ε νπνία 

ελνπνίεζε δεκηνπξγεί κηα αιιειεμάξηεζε θαη αιιεινζχλδεζε ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ, κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε κηαο λέαο παγθφζκηαο ηάμεο.  

Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο; Οη Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο θαη Σδαλαβάξαο (2010), αλαθέξνπλ 

φηη παξφιν πνπ νη πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκνιφγσλ ζπκθσλεί γηα ηα νθέιε  πνπ 

απνθνκίδεη ην ειεχζεξν εκπφξην απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε αληί απηνχ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο αληηκεησπίδεηαη σο απεηιή θαη φρη σο επθαηξία. Ζ επηρεηξεκαηνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληζρπζεί ε άπνςε φηη ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα απεηιή, 

εζηηάδεη θπξίσο ζε ζέκαηα φπσο, 1) ε αχμεζε ηεο θηψρεηαο θαη ε κεγέζπλζε ηνπ 

εηζνδεκαηηθνχ ράζκαηνο αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε πςειή εμεηδίθεπζε θαη 

ζηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, 2) ε κείσζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, 3) ε δξακαηηθή 
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κείσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε θζνξά ηνπ πεξηβάιινληνο, 4) ε πξνψζεζε ηνπ 

θαηαλαισηηζκνχ, 5) ε εμίζσζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ιαψλ θαη 6) ε κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ  ζε ρψξεο φπνπ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα δελ είλαη θαηνρπξσκέλα θαη νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα «πηέζνπλ» γηα ρακειφηεξα εκεξνκίζζηα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ βηβιηνγξαθία (Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο θαη 

Σδαλαβάξαο, 2010, Griffin and Pustay, 2010)  ππνζηεξίδνπλ φηη, ε παγθνζκηνπνίεζε 

είλαη κηα επθαηξία κέζα απφ ηελ νπνία, 1) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ζε ρψξεο φπνπ ζην παξειζφλ ήηαλ 

αδχλαην λα επεθηαζνχλ, 2) ζεκεηψλεηαη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη θπξίσο ζε αγαζά 

φπνπ θάζε ρψξα δηαζέηεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θφζηνπο ζε ζρέζε κε θάπνηα άιιε 

ρψξα, 3) δηαηίζεληαη πεξηζζφηεξα δηαζέζηκα αγαζά ζε ρακειφηεξεο ηηκέο εμαηηίαο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη βειηηψλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ, 4) 

απμάλνληαη ηα εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε βειηηψλνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ρσξψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ έληνλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, 5) δεκηνπξγνχληαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα θέξδε ηνπο.  

 

1.2.Ση Δίλαη Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 Όηαλ κηιάκε γηα Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  αλαθεξφκαζηε  ζε φιεο 

εθείλεο ηηο ελέξγεηεο  πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά πφξσλ, αγαζψλ, ππεξεζηψλ, 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ ή πιεξνθνξηψλ πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα. Χο πφξνη νξίδνληαη 

νη πξψηεο χιεο, ηα θεθάιαηα, ηα αγαζά, νη ππεξεζίεο θαη νη άλζξσπνη. Σα εκπνξεχκαηα 

πνπ ζπλαιιάζζνληαη κπνξεί λα είλαη εκηθαηεξγαζκέλα ή ηειηθά πξντφληα. Οη 

ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ινγηζηηθέο, λνκηθέο, ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, αζθάιεηεο, 

ζπκβνπιέο δηαρείξηζεο, εκπνξηθέο ππεξεζίεο, εθπαίδεπζε, θαη ηνπξηζκφ. Οη γλψζεηο 

θαη νη δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία, ηηο νξγαλσηηθέο 

θαη δηαρεηξηζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη 

πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ, ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηα θαλάιηα θαη ηα δίθηπα 

πιεξνθνξηψλ ηνπο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα είλαη άηνκα, εηαηξείεο 

(ηδησηηθέο ή δεκφζηεο), ζχκπιεγκα επηρεηξήζεσλ (π.ρ. θνηλνπξαμία), θπβεξλεηηθνί 

νξγαληζκνί (Shenkar, Luo and Chi, 2015, Ball, Geringer, McNett and Minor, 2012). 
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Οη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη  θπξίσο κε ην  δηεζλέο 

εκπφξην θαη ηηο  δηεζλείο επελδχζεηο. Γηεζλέο εκπφξην έρνπκε φηαλ κηα εηαηξεία εμάγεη 

(ή εηζάγεη) αγαζά ή ππεξεζίεο ζε αγνξαζηέο κηαο άιιεο ρψξα. Δλψ δηεζλείο επελδχζεηο 

έρνπκε φηαλ κηα εηαηξεία επελδχεη πφξνπο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο εθηφο ησλ εζληθψλ ηεο ζπλφξσλ. 

 Μηα επηρείξεζε, ραξαθηεξίδεηαη δηεζλήο φηαλ αζρνιείηαη κε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηεο (Shenkar, Luo and Chi, 2015). 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε γηα ηνλ φξν ησλ Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, 

δίλεηαη απφ ηνλ Υαηδεδεκεηξίνπ (2003) θαη πεξηιακβάλεη  1) φιεο εθείλεο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ άηνκα, επηρεηξήζεηο ή 

νξγαληζκνί απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη 2) φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μέλεο ρψξεο δειαδή ππεξβαίλνπλ ηα εζληθά 

ηνπο ζχλνξα. Οη Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ 

ζε ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο:  α) Σν Γηεζλέο Δκπφξην Πξντφλησλ (International 

Merchandise Trade), πνπ πεξηέρεη ηελ αγνξαπσιεζία πξντφλησλ κεηαμχ 

ζπκβαιινκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, β) Σν Γηεζλέο Δκπφξην Τπεξεζηψλ 

(International Service Trade), πνπ πεξηέρεη ηελ αγνξαπσιεζία ππεξεζηψλ κεηαμχ 

ζπκβαιινκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, γ) Οη Γηεζλείο Δπελδχζεηο Υαξηνθπιαθίνπ 

(International Portfolio Investments), πνπ πεξηέρεη ηελ αγνξά ρξενγξάθσλ ή ηηο  

θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα  απφ άηνκα, εηαηξίεο ή νξγαληζκνχο κηαο ρψξαο ζε αγνξέο 

αιινδαπψλ ρσξψλ, θαη δ) Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (Foreign Direct Investment-

FDI), πνπ πεξηέρνπλ ηελ κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ κηα ρψξα ζε θάπνηα άιιε κε ζθνπφ 

ηελ εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο κηαο ηνπηθήο εηαηξίαο ή ηελ δεκηνπξγία εθεί κηαο 

λέαο εηαηξίαο (Υαηδεδεκεηξίνπ ζει. 31-32, 2003). 

 

1.3.Οη Γηαθνξέο Αλάκεζα ζηηο Δγρώξηεο θαη ηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 ε θάζε εγρψξην πεξηβάιινλ, ππάξρνπλ απξφβιεπηεο δπλάκεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ ίδηα αγνξά, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πξνθαλψο νη εγρψξηεο απηέο δπλάκεηο είλαη ζπλήζσο γλσζηέο θαη νηθίεο ζηηο εηαηξίεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Χζηφζν αξθεηέο θνξέο 

επεξεάδνπλ  θαη ηηο μέλεο επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζηελ εγρψξηα αγνξά 
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ππάξρεη έιιεηςε ζπλαιιαγκαηηθνχ απνζέκαηνο, δειαδή δελ ππάξρνπλ επαξθή 

απνζέκαηα ζε μέλα λνκίζκαηα, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ απαηηνχλ ζπλάιιαγκα, κε ζθνπφ λα κεησζνχλ νη ξνέο ζπλαιιάγκαηνο. 

Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα νη πνιπεζληθέο λα κελ κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ, ζην βαζκφ πνπ νη ίδηεο επηζπκνχλ (Ball,  Geringer, 

McNett and Minor, 2012) 

 Ζ θχξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηηο Δγρψξηεο απφ ηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο  είλαη φηη νη πξψηεο πινπνηνχληαη εληφο ησλ ζπλφξσλ, ελψ νη δεχηεξεο 

εθηφο απηψλ, πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε εηαηξία πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ εγρψξηα αγνξά 

γλσξίδεη ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ελψ ε εηαηξία πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο είλαη αδχλαην λα γλσξίδεη φιεο ηηο εηαηξηθέο πξαθηηθέο. Δπηπιένλ 

δηαπηζηψλνληαη δηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα ζηηο αμίεο θαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ ρσξψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα  ησλ εθ δηακέηξνπ αληίζεησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, 

είλαη νη Ζ.Π.Α. πνπ επέβαιε γηα πάλσ απφ 50 ρξφληα εκπάξγθν ζηελ Κνχβα. Δπίζεο νη 

δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο εηαηξίαο κπνξεί λα εκπιέθνπλ ρψξεο κε 

δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηα ζπκβαιιφκελα κέιε ή ηνπιάρηζηνλ 

έλα απφ απηά  λα πξνκεζεχνληαη ζπλάιιαγκα. Παξάιιεια νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ 

λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε αιινδαπέο ρψξεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα 

ησλ πφξσλ ηεο θάζε ρψξαο. Δπηπξνζζέησο ε χπαξμε λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, αλαγθάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε απηέο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Τπάξρεη πηζαλφηεηα λα 

επηβιεζεί έλαο “εζληθηζηηθφο” λφκνο πνπ πιήηηεη ή πεξηνξίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

μέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζθνπφ έρεη λα ηθαλνπνηήζεη αιιά θαη λα θεξδίζεη πνιηηηθά  έλα 

κέξνο ηνπ εγρψξηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα πξνζηαηεχεη εζληθά 

ζπκθέξνληα ηεο εθάζηνηε ρψξαο. χκθσλα κε ηελ δηαδηθηπαθή εθεκεξίδα Capital ζην 

άξζξν ηεο «Γεξκάληα: απζηεξφηεξν πιαίζην γηα μέλεο επελδχζεηο» (19/12/2018), 

αλαθέξεηαη φηη κεηά ηελ εμαγνξά ηεο γεξκαληθήο εηαηξίαο ξνκπνηηθήο Kuka  απφ κηα 

θηλέδηθε εηαηξία, ε γεξκαληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα πεξηνξίζεη- ειέγμεη  θάζε 

είδνπο εμαγνξάο κεξηδίσλ γεξκαληθψλ εηαηξηψλ αθφκα θαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζε θξάηε- κέιε ηεο Δ.Δ.. θνπφο ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ είλαη ε γεξκαληθή 

θπβέξλεζε λα έρεη ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη ζηηο δηαδηθαζίεο εμαγνξάο,  θπξίσο ζηηο 
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πεξηπηψζεηο πνπ πιήηηνληαη γεξκαληθά ζπκθέξνληα ζηνλ ηνκέα ηεο εζληθήο αζθάιεηαο. 

(Ball, Geringer, McNett and Minor 2012, Griffin and Pustay 2010).  

 

1.4.Μνξθέο Γηεζλώλ Δπηρεηξεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 χκθσλα κε ηνλ Παπαδάθε (2012), φζν πεξηζζφηεξν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα εηαηξία 

ζηηο μέλεο αγνξέο θαη απνθηά δηεζλή εκπεηξία, ηφζν πεξηζζφηεξν εμειίζζεη θαη 

δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν πνπ εηζέξρεηαη ζε απηέο. Σν ηί είδνπο δηεζλνπνίεζε ζα επηιέμεη 

θάζε επηρείξεζε, εμαξηάηαη απφ ηξείο παξάγνληεο: α) Απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ αγνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, β) απφ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ 

παξάγεηαη θαη γ) απφ ην ζχλνιφ ησλ δεδνκέλσλ- ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

αγνξά- ζηφρν. Βαζηδφκελνη ζηελ βηβιηνγξαθία (Υαηδεδεκεηξίνπ 2003, Παπαδάθεο 

2012, Ball, Geringer, McNett and Minor, 2012, Griffin and Pustay, 2010) ζα 

αλαιχζνπκε ηηο  κνξθέο  ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, άιια θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίρζεζαλ κέζα ζηνλ ρξφλν.  

Καηά θαλφλα ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή επέθηαζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο είλαη ην εμαγσγηθφ εκπφξην. Σν εμαγσγηθφ εκπφξην 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε άκεζεο εμαγσγέο, φπνπ ε παξαγσγφο εηαηξία είλαη 

ππεχζπλε λα ειέγμεη φια ηα ζηάδηα ηεο εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ηελ 

δηακεζνιάβεζε ηξίησλ, είηε κε έκκεζεο εμαγσγέο, φπνπ ε παξαγσγφο εηαηξία δελ 

ειέγρεη φια ηα ζηάδηα ηεο εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο 

νινθιεξψλνληαη απφ θάπνηα άιιε επηρείξεζε. Σν εμαγσγηθφ εκπφξην δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζε κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ δηαζέηνπλ νηθνλνκηθνχο θαη 

άιισλ εηδψλ πφξνπο λα δηεζλνπνηεζνχλ. Παξαθάησ δηαζέηνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

πνπ απνθνκίζακε απφ ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία EUROSTAT θαη  αθνξνχλ 

ην εμαγσγηθφ εκπφξην ζηελ Δ.Δ.  

Έρεη ζεκαζία λα ηνλίζνπκε φηη ην  κέγεζνο θαη ε εμέιημε ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ 

εμαγσγψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο 

κηαο ρψξαο, δείρλνληαο ηελ θαηάζηαζε ηεο ζηε δηεζλή ζθελή. Σηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο ε Δ.Δ. έρεη απμήζεη ηα κέιε ηεο απφ 15 ζε 28 θξάηε- κέιε, απμάλνληαο 

ηαπηφρξνλα ην κέγεζνο ηεο θνηλήο αγνξάο θαη δεκηνπξγψληαο έλαο ζεκαληηθφ 

αληαγσληζηή ζηελ παγθφζκηα ζθελή. Μεηαμχ ηνπ 2007 θαη 2017, ην εκπφξην ζηελ Δ.Δ. 
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απμήζεθε θαηά πεξίπνπ έλα ηξίην. Ζ αλάπηπμε κεηψζεθε αηζζεηά ην 2009 κεηά ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008. Παξφια απηά  νη 

εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο θαηάθεξαλ λα αλαθάκςνπλ  γξήγνξα. Σν 2013 

παξαηεξήζεθε  επηβξάδπλζε ζηηο εηζαγσγέο ηεο Δ.Δ., ελψ νη εμαγσγέο εμαθνινχζεζαλ 

λα απμάλνληαη, κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα λα είλαη ζεηηθφ 49 δηζ. Δπξψ. 

Έθηνηε, ε Δ.Δ. δηαηήξεζε έλα κηθξφ εκπνξηθφ πιεφλαζκα, ην νπνίν αλεξρφηαλ ζε 19 

δηζ. Δπξψ ην 2017.  Ζ Δ.Δ. ησλ 28 ε Κίλα θαη νη Ζ.Π.Α. απνηεινχλ ηνπο ηξεηο 

κεγαιχηεξνπο δηεζλείο παξάγνληεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, θηάλνληαο πεξίπνπ ηα 3,74 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Να ζεκεησζεί φηη ζε απηφ ην πνζφ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο  (EUROSTAT, 2018).  

 

 

Γηάγξακκα 1:  Οη ηξεηο κεγαιχηεξνη δηεζλείο παξάγνληεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, γηα ην 

έηνο 2017.  

Πεγή: EUROSTAT, 2018. 

 Μηα αθφκα κνξθή επέθηαζεο ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη 

ζπκθσλίεο παξαγσγήο (contract manufacturing).  Καηά ην παξειζφλ νη ζπκθσλίεο 

παξαγσγήο θπξίσο αθνξνχζαλ ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε (outsourcing), δειαδή ηελ 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/9/97/Main_players_for_international_trade_in_goods,_2017_(billion_EUR).png
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παξαγσγή πξντφλησλ ή ηκήκα πξντφληνο ή ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζε 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο ζπκβάζεηο 

παξαγσγήο ήηαλ ην θζελφ εξγαηηθφ θφζηνο. ήκεξα κε ηνλ έληνλν βαζκφ 

παγθνζκηνπνίεζεο πνπ επηθξαηεί θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο, νη 

ζπκθσλίεο παξαγσγήο απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα αληαγσληζκνχ, φρη φκσο 

βαζηδφκελνο ζηελ θζελή εξγαζία, αιιά ζηηο πξνεγκέλεο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο, 

εμνπιηζκφ θαη ζχληνκν ρξφλν παξάδνζεο πξντφληνο ζηνλ πειάηε.  Έλα θαιφ 

παξάδεηγκα απηνχ είλαη ε βηνκεραλία θνξεηψλ ππνινγηζηψλ. Οη θνξεηνί ππνινγηζηέο 

κε νλφκαηα φπσο Dell, Mitsubishi θαη Siemens, παξάγνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

κεγάινπο άγλσζηνπο  θαηαζθεπαζηέο ζηελ Σατβάλ, νη νπνίνη δελ αληαγσλίδνληαη ηνπο 

πειάηεο ηνπο (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003, Chan et al., 2002). 

Δπηπιένλ έρνπκε ηηο πκθσλίεο Παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ Δθκεηάιιεπζεο 

(licensing), φπνπ «κηα εηαηξία (δηθαηνπάξνρνο) παξαρσξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο  ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο, ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο, ηεο εκπνξηθήο ηεο νλνκαζίαο ή ηνπ ζήκαηνο ηεο 

ζε θάπνηα άιιε» (Υαηδεδεκεηξίνπ 2003, ζει. 204,). Οη εηαηξίεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

αλάκεζα ζην δηθφ ηνπο ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ή λα ζπλεξγαζηνχλ κε θάπνηα 

άιιε εηαηξία, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ λέεο ηερλνγλσζίεο. ηνπο ηνκείο ηεο 

βηνκεραλίαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ  πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θαζίζηαηαη φιν θαη πην δχζθνιν γηα κία επηρείξεζε λα δηαζέηεη φια ηα κέζα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζεκεξηλψλ αληαγσληζηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηεο. πλεπψο, νη ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο 

είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ αληαιιαγή ηερλνινγίαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζηελ Δ&Α (Walter 2012). Ζ ρξήζε ησλ ζπκθσληψλ παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ 

εθκεηάιιεπζεο σο εξγαιείν επέθηαζεο ηεο εκπνξίαο θαη ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο έρεη 

πνιιαπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα. Παξαθάησ παξαζέηνπκε έλα δηάγξακκα γηα 

ηα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην 2016 απφ πκθσλίεο Παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ 

Δθκεηάιιεπζεο. Παξαηεξνχκε φηη ζηηο πξψηεο ζέζεηο έρνπκε ηελ αδεηνδφηεζε 

ραξαθηήξσλ θαη ςπραγσγίαο (π.ρ. Disney), κε πνζνζηφ 45% θαη θέξδε 118,32 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ησλ εηαηξηθψλ νλνκάησλ, ινγφηππσλ ή εκπνξηθψλ ζεκάησλ κε 

πνζνζηφ 21% θαη θέξδε 54,64 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ζηελ ζπλέρεηα έρνπκε ηελ 

ρξήζε νλνκάησλ ζρεδηαζηψλ κφδαο θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ (π.ρ. αμεζνπάξ κφδαο, 

έλδπζε, ππφδεζε),  ηνλ θιάδν ησλ αζιεηηθψλ εηδψλ, ηνλ εθδνηηθφ θιάδν, ηνλ 

αθαδεκατθφ  θιάδν θ.α. (Licensing Organization 2018).  
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Γηάγξακκα 2:  Οη ηχπνη πκθσληψλ Παξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ Δθκεηάιιεπζεο 

(licensing), γηα ην έηνο 2016.  

Πεγή: Licensing Organization , 2018. 

Δπίζεο έρνπκε ηηο πκθσλίεο Γηεζλνχο Γηθαηφρξεζεο (franchising), ζηηο νπνίεο «ε 

παξαρσξνύζα επηρείξεζε δελ παξαρσξεί απιώο ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο ηερλνγλσζίαο ή 

ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο ζηνλ δηθαηνύρν, αιιά θαη ηελ πξνκεζεύεη ζε ζηαζεξή βάζε κε 

κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, ππνπξντόληα θαη ππεξεζίεο πξνώζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ 

ππαιιήισλ ηεο» (Υαηδεδεκεηξίνπ 2003, ζει. 209). Οη Oxenfeldt and Kelly (1969) 

πξνέβιεςαλ φηη νη λεψηεξεο θαη νη κηθξφηεξεο  ζε δχλακε επηρεηξήζεηο ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην franchising σο φρεκα  γηα λα επεθηαζνχλ γξήγνξα θαη έηζη λα 

μεπεξάζνπλ  ηηο αδπλακίεο ηνπο, φπσο ε αλεπάξθεηα ζε  γλψζεηο ηεο ηνπηθήο αγνξάο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, νξγαλσηηθνχο θαη  ηερλνινγηθνχο πφξνπο. Όζν νη επηρεηξήζεηο 

κεγαιψλνπλ θαη σξηκάδνπλ, δίλνπλ ιηγφηεξα  franchising, ελψ παξάιιεια ν 

δηθαηνπάξνρνο αλνίγεη λέα ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα. Βαζηδφκελνη  ζηελ έξεπλα ησλ 

Gillis, William and Castrogiovanni (2012), παξαηεξνχκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 
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επεξεάδνπλ ηελ ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπλάπηνπλ πκθσλίεο Γηεζλνχο 

Γηθαηφρξεζεο. Α) Ζ ειηθία ησλ επηρεηξήζεσλ. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο είλαη λέεο, 

ρξεηάδνληαη ην franchising γηα λα μεπεξάζνπλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ελψ φζν 

κεγαιψλνπλ κεηψλεηαη απηή ε αλάγθε. Β) Σν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Όηαλ νη 

επηρεηξήζεηο είλαη κηθξέο, ην franchising  ηνπο επηηξέπεη λα μεπεξάζνπλ ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη λα γίλνπλ κεγαιχηεξεο. Γ) Ο ξπζκφο αλάπηπμεο. Όζν νη επηρεηξήζεηο 

γίλνληαη κεγαιχηεξεο, ν ξπζκφο αλάπηπμήο ηνπο επηβξαδχλεηαη θαζψο ε αλάγθε γηα λα 

δψζνπλ λέα franchise κεηψλεηαη  επεηδή έρνπλ επηηεπρζεί  νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Γ) Ζ 

έιιεηςε θεθαιαίσλ. Όηαλ είλαη δχζθνιν λα αληιήζνπκε θεθάιαηα κε άιια κέζα, νη 

franchisees παξέρνπλ κηα θζελή κνξθή θεθαιαίνπ.  

Παξάιιεια έρνπκε ηα Γηνηθεηηθά πκβφιαηα (management contracts). Σα Γηνηθεηηθά 

πκβνχιηα έρνπλ «ηελ επζύλε νξγάλσζεο θαη δηνίθεζε κηαο άιιεο εηαηξίαο ή ελόο 

ηκήκαηνο ηεο» (Υαηδεδεκεηξίνπ 2003, ζει. 209).Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο κε παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο 

κηαο επηρείξεζεο, ηφζν πςειφηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα επηιέμεη έλα 

δηνηθεηηθφ ζπκβφιαην. Οη   παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ην 

αλ ζα εηζέιζεη κηα επηρείξεζε ζε κηα αγνξά κέζσ δηνηθεηηθνχ ζπκβνιαίνπ, είλαη ε 

δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεισλ εηαίξσλ θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Υσξίο εηδηθεπκέλνπο θαη αμηφπηζηνπο 

επελδπηηθνχο εηαίξνπο, είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα ζεζπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά 

δηνηθεηηθά ζπκβφιαηα.  Όηαλ ην λνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη πςειφ θαη 

παξέρεη αζπίδα πξνζηαζίαο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβφιαηα, ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο 

άζθεζεο ησλ Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα (Chekitan et al., 2002). 

Μηα άιιε κνξθή άζθεζεο Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ είλαη νη 

πκθσλίεο Καηαζθεπήο έξγσλ «Με ην θιεηδί ζην ρέξη» (turn- key projects). Οη 

ζπκθσλίεο κε ην θιεηδί ζην ρέξη ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ην έξγν, 

ην  πξντφλ ή  ε ππεξεζία θαη λα  παξαδνζεί ζηνλ πειάηε πιήξσο νινθιεξσκέλν, 

θαηαζθεπαζκέλν ή εγθαηεζηεκέλν θαη έηνηκν γηα ρξήζε. Ζ αλάδνρνο επηρείξεζε είλαη 

ππεχζπλε έλαληη ηνπ πειάηε γηα ην ζχλνιν ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ην 

παξνπζηάδεη ζηνλ πειάηε φηαλ είλαη  έηνηκν γηα ρξήζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν 
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πειάηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε «απιψο λα ελεξγνπνηήζεη ην θιεηδί» 

(managmentmania 2015). 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κνξθέο δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο-ΑΞΔ (Foreign Direct Investment ή FDI). Άκεζεο Ξέλεο 

Δπελδχζεηο έρνπκε φηαλ ππάξρεη «κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ηερλνινγίαο θαη αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ από κηα εηαηξία ζε κηα μέλε ρώξα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ 

παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λα παξαρζνύλ πξντόληα ή ππεξεζίεο ζηελ ρώξα απηή». 

(Υαηδεδεκεηξίνπ 2003, ζει. 209).  Οη ΑΞΔ κπνξνχλ λα πάξνπλ ηελ κνξθή Θπγαηξηθήο 

Απνθιεηζηηθήο Ηδηνθηεζίαο (Wholly Owned Subsidiary), ηεο Γηεζλνχο Κνηλνπξαθηηθήο 

Δπηρείξεζεο (International Joint Venture) θαη ηεο Μεξηθήο Δμαγνξάο (Partial 

Acquisition). (Υαηδεδεκεηξίνπ 2003). χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Borensztein, 

Eduardo, Jose De Gregorio and Jong-Wha Lee, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο, ζπκβάιινληαο θαηά θαλφλα κε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ  ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο απφ φηη νη εγρψξηεο επελδχζεηο. 

Χζηφζν, ε πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ηζρχεη κφλν 

φηαλ ε ρψξα ππνδνρήο έρεη έλα ειάρηζην απφζεκα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Έηζη, νη 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κφλν φηαλ ππάξρεη 

επαξθήο απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ νηθνλνκία 

ππνδνρήο. Με άιια ιφγηα επηηπγράλεηαη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ησλ ΑΞΔ ζηηο 

ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ αλζξψπηλν δπλακηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο. (Borensztein et al, 1998). Δπηπιένλ νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ελδέρεηαη λα 

βιάςνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ππνδνρήο, φηαλ νη μέλνη επελδπηέο απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλνπο  πφξνπο, φπσο  εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, πηζησηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο θ.ιπ., ή λα απνθιείζνπλ επελδπηηθέο επθαηξίεο γηα ηνπο ηνπηθνχο 

επελδπηέο (Herzer, Dierk and Stephan Klasen, 2008). Οη επελδπηηθέο επθαηξίεο ησλ 

ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα κεησζνχλ δξακαηηθά, φηαλ νη  μέλεο επηρεηξήζεηο 

κεηψλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ (π.ρ. νηθνλνκίεο θιίκαθαο), φπσο αλαθέξνπλ νη Aitken and Harrison 

(1999).  

Ζ δπλακηθή ηεο απμαλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο απαηηεί ζηξαηεγηθή ζθέςε θαη 

παγθφζκηα λννηξνπία πνπ βιέπεη πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα θαη είλαη αλνηθηή ζηελ 

αληαιιαγή λέσλ ηδεψλ. Οη managers  φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ εξγάδνληαη φιν θαη 
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πεξηζζφηεξν ζε έλα ξεπζηφ πεξηβάιινλ πνπ απαηηεί επέιηθηε ζθέςε θαη γξήγνξε 

πξνζαξκνγή ζε λέα θαη δηαθνξεηηθά δηαπνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν 

ε Γηεζλείο ή Παγθφζκηεο ηξαηεγηθέο πκκαρίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ κηα αθφκε 

κνξθή ησλ Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

ξαγδαία αχμεζε (Jakada and Balarabe, 2014). «Γηεζλείο ή Παγθόζκηεο Σηξαηεγηθέο 

Σπκκαρίεο έρνπκε όηαλ ππάξρνπλ επίζεκεο ή αλεπίζεκεο ζπκθσλίεο κεηαμύ δύν ή 

πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπιάρηζηνλ κηα εθ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνέξρεηαη από 

ρώξα δηαθνξεηηθή από απηή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε ελ ιόγσ ζπκκαρία». 

(Υαηδεδεκεηξίνπ 2003, ζει. 228).   Οη εηαηξίεο ζπλάπηνπλ Παγθφζκηεο πκκαρίεο γηα 

δηαθφξνπο ιφγνπο. Ο θπξηφηεξνο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε επέθηαζε ησλ εηαηξηψλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο ( Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). Οη Robson, Leonidou and Katsikeas (2002) 

αλαθέξνπλ φηη νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο παγθφζκηεο ζηξαηεγηθέο 

ζπκκαρίεο είλαη: 1) ε πνιηηηζκηθή απφζηαζε, 2) ν ζπληνληζκφο, 3) ε αιιειεμάξηεζε, 4) 

ε εκπηζηνζχλε, 5) ε επηθνηλσλία, 6) ε δέζκεπζε, 7) ν έιεγρνο, δειαδή πνηφο εηαίξνο ζα 

ειέγμεη ηη, 8) ην πνζνζηφ ηεο ηδηνθηεζίαο, 9) ε εκπεηξία ησλ εηαίξσλ ζηηο δηεζλείο 

ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, 10) ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ζπκκαρία,  θαη 11) ην είδνο ησλ πφξσλ πνπ ζπλεηζθέξεη ν θάζε εηαίξνο ζηελ ζπκκαρία. 

Όηαλ φινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο, ζπλδπάδνληαη κε αξκνληθφ ηξφπν, ηφηε νη 

ζπκκαρίεο παξάγνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα φρη κφλν γηα ηηο ίδηεο ηηο εηαηξίεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, αιιά θαη γηα ηηο ρψξεο πνπ θηινμελνχλ ηηο ζπκκαρίεο. 

Ζ ηειεπηαία κνξθή Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, είλαη νη Δπελδχζεηο 

Υαξηνθπιαθίνπ (portfolio investment), πνπ σο ζθνπφ έρνπλ ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

απφδνζεο απφ κεξίζκαηα, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, δηαθνξέο επηηνθίνπ, θέξδε 

θεθαιαίνπ θ.α.. Οη πην γλσζηέο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ είλαη νη κεηνρέο, ηα 

νκφινγα, ε αγνξά μέλσλ λνκηζκάησλ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα θαη νη θαηαζέζεηο 

πξνζεζκίαο ζε μέλεο ηξάπεδεο (Υαηδεδεκεηξίνπ 2003, ζει. 236). Οη δηαθνξέο ζηηο 

επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο 

(Brennan and Cao, 1997). Οη  Van Nieuwerburgh and Veldkamp's (2009) ζε κηα έξεπλα 

ηνπο δηαπίζησζαλ φηη νη επελδπηέο πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κνλαδηθφ 

ζχλνιν πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρακεινχ 

θφζηνπο πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα απφ  άιινπο επελδπηέο, ιφγσ έιιεηςεο 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε απηά. Δπνκέλσο, νη επελδπηέο  ηείλνπλ λα επηιέγνπλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηα νπνία έρνπλ έλα αξρηθφ πιεξνθνξηαθφ πιενλέθηεκα.  
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1.5.Κίλεηξα θαη Οθέιε από ηελ Γηεζλνπνίεζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

Αλάινγα ζε πνηφλ θιάδν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε, αιιά θαη ζε πνηα αγνξά 

ζέιεη λα δηεηζδχζεη ηα θίλεηξα θαη ηα νθέιε πνηθίινπλ. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη 

δηεζλνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία (Ball et al., 2012, Griffin and Pustay 

2010, Απισλίηεο θ.α. 2010, Παπαδάθεο 2012) είλαη νη παξαθάησ. 

1. Αύμεζε θεξδώλ θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Δθφζνλ έρνπλ γίλεη ζσζηέο 

πξνβιέςεηο, ε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο εηαηξίαο ζε μέλεο αγνξέο, ηεο 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξν «θνκκάηη» θαηαλαισηψλ 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο. Καηά θαλφλα απηέο νη 

εηαηξίεο πνπ δηεηζδχνπλ πξψηεο ζε κηα αγνξά, απνζπνχλ κεγάια κεξίδηα απηήο ηεο 

αγνξάο, ελψ παξάιιεια έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο (νηθνλνκίεο θιίκαθαο) γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ είζνδν ζε λένπο 

αληαγσληζηέο.  

2. Δηαζπνξά ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ. ε φζεο πεξηζζφηεξεο αγνξέο 

δξαζηεξηνπνηείηαη  κηα επηρείξεζε, ηφζν κεηψλεη ηελ εμάξηεζε ηεο απφ κηα κφλν 

αγνξά.  

3. Εθκεηάιιεπζε επθαηξηώλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Αλ ε εηαηξία δηαζέηεη ηελ ζσζηή 

νξγάλσζε, πιεξνθφξεζε  θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ην δηεζλέο πεξηβάιινλ 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απφ φηη ε εγρψξηα αγνξά.  

4. Καιύηεξε πξόζβαζε ζε πόξνπο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηξέςεη ην βιέκκα 

ηνπο ζε μέλεο αγνξέο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εληνπίζνπλ θζελφηεξεο πξψηεο 

χιεο θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ, θεθάιαηα κέζσ δαλεηζκνχ κε ρακειφηεξα επηηφθηα 

θαη λέεο ηερλνινγίεο πνπ ελδερνκέλσο δελ ππάξρνπλ ζηελ εγρψξηα αγνξά.  

5. Πξόζβαζε ζε γξεγνξόηεξα αλαπηπζζόκελεο αγνξέο. ηνλ δηεζλή ζηίβν, φρη κφλν 

εκθαλίδνληαη λέεο μέλεο αγνξέο αιιά θάπνηεο απφ απηέο αλαπηχζζνληαη κε 

κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο απφ θάπνηεο άιιεο. Μηα επηρείξεζε πάληα 

αλαδεηά αγνξέο αξθεηά κεγάιεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα απνξξνθνχλ ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Ζ Ηαπσλία γηα παξάδεηγκα είλαη κηα 

ρψξα πνιππιεζήο πνπ παξάιιεια έρεη κεγάινπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη γηα απηφ 

ηνλ ιφγν ζεσξείηαη ειθπζηηθή  σο αγνξά. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ ρψξεο, φπσο  

θάπνηεο ηεο Αθξηθαληθήο επείξνπ πνπ λαη κελ είλαη πνιπάξηζκεο, αιιά δηαζέηνπλ 
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ρακεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν δελ επελδχνπλ μέλνη 

επελδπηέο ζε απηέο.  

6. Πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο αγνξάο- αθνινπζώληαο ηνπο πειάηεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Πνιχ ζπρλά κηα επηρείξεζε ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζην εμσηεξηθφ, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα πξνζηαηέςεη ην 

πειαηνιφγην ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Κπξίσο νη εηαηξίεο πνπ εηδηθεχνληαη ζε 

παξνρή ππεξεζηψλ (π.ρ. Marketing, δηαθήκηζε, έξεπλα, ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο), 

εγθαζηδξχνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε μέλεο αγνξέο, κε ζθνπφ λα απνηξέςνπλ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ ή αθφκε θαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηνπο 

πειάηεο ηνπο.  Γλσξίδνπλ φηη αλ ν αληαγσληζκφο απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνπο 

πειάηεο ηνπο ζε κηα μέλε αγνξά, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ράζνπλ ηνλ πειάηε θαη 

ζηελ εγρψξηα αγνξά.  

7. Καζειώλνπκε ηνπο αληαγσληζηέο καο ζηελ εγρώξηα αγνξά. Δλίνηε, κηα εηαηξία 

ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε κηα μέλε αγνξά, φπνπ εδξεχεη ν κεγαιχηεξνο 

αληαγσληζηήο ηεο, κε ζθνπφ λα ηνλ  «θξαηήζεη απαζρνιεκέλν». Ο αληαγσληζηήο 

ζα μνδέςεη ρξφλν- ρξήκα πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη ηνπο πειάηεο ηνπ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη δελ ζα έρεη αξθεηνχο πφξνπο θαη ελέξγεηα γηα λα κπνξέζεη 

λα καο αληαγσληζηεί ζε άιιεο αγνξέο.   

8. Πιενλάδνπζα παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα. Αξθεηέο θνξέο ε εθηηκψκελε δήηεζε 

ησλ πξντφλησλ, εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο θνξεζκέλεο αγνξάο ή θαη ησλ 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ,  είλαη ρακειφηεξε ηεο πξαγκαηηθήο. Ζ πιενλάδνπζα 

παξαγσγή κπνξεί λα δηαηεζεί ζε μέλεο αγνξέο. 

9. Επλντθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Πνιιέο ρψξεο έρνπλ εθαξκφζεη ρξεκαηνδνηηθά 

θαη θνξνινγηθά θίλεηξα, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο 

ηνπο.  

10. Εγγύηεηα αγνξώλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη επηρεηξήζεηο μεθηλνχλ ηηο δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο απφ ρψξεο φπνπ ππάξρεη  εγγχηεηα είηε γεσγξαθηθή, είηε 

ςπρνινγηθή, είηε θαη ηα δχν. Γηα παξάδεηγκα, νη ειιεληθέο εηαηξίεο σο επί ην 

πιείζηνλ, μεθίλεζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ, φπνπ 

ππάξρνπλ γεσγξαθηθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο.   

11. Αλάπηπμε ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. Όζν πεξηζζφηεξν 

εμειίζζνληαη νη ππνδνκέο θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο ησλ ρψξσλ, ηφζν πην εχθνιν 

είλαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο θαη λα εθκεηαιιεχνληαη 

ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη.  
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12. Η επηζπκία επέθηαζεο ζε μέλεο αγνξέο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ κεηόρσλ. Όηαλ νη 

δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ αιιά θαη νη κέηνρνη ηνπο επηζπκνχλ νη εηαηξίεο ηνπο λα 

γηγαλησζνχλ, ηφηε ν δξφκνο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, βξίζθεηαη πξνο ηηο 

δηεζλείο αγνξέο.   

 

1.6.Πεξηνξηζκνί θαη Κίλδπλνη από ηελ Γηεζλνπνίεζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

 ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαιχζακε ηα θίλεηξα θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα 

απνθνκίζεη κηα επηρείξεζε επεθηείλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηνλ δηεζλή ζηίβν. 

Όκσο,  παξ’ φιεο ηηο επθαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζπλνδεχεηαη απφ πεξηνξηζκνχο θαη θηλδχλνπο, πνπ κπνξνχλ λα πιήμνπλ ηελ εηαηξία ή 

αθφκα θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ πηψρεπζε απηήο. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία 

(Υαηδεδεκεηξίνπ 2003, Απισλίηεο, Λπκπεξφπνπινο θαη Σδαλαβάξαο, 2010) ηα 

ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα θαη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα εηαηξία φηαλ 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηηο δηεζλείο αγνξέο είλαη νη εμήο:   

 Έιιεηςε ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Έιιεηςε επαξθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηηο μέλεο αγνξέο φπνπ ε εηαηξία 

ζέιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί.  

 Καζπζηέξεζε γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο μέλεο αγνξέο.  

 Αλεπαξθείο επαθέο ζηηο μέλεο αγνξέο. 

 Έιιεηςε  ηθαλψλ ζηειερψλ, πνπ λα δηαζέηνπλ εκπεηξία θαη γλψζε γηα ηηο μέλεο 

αγνξέο.  

 Πεξηνξηζκέλε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη αδπλακία 

εθνδηαζκνχ ησλ μέλσλ αγνξψλ.  

 Πεξηνξηζκέλεο ή εζθαικέλεο γλψζεηο, πνπ αθνξνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

αιινδαπψλ θαηαλαισηψλ, ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε 

ρψξα θαη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  

 Μεησκέλε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο (π.ρ. άγλνηα ηεο μέλεο γιψζζαο). 

 Άγλνηα ησλ πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ ζε μέλεο αγνξέο.  

 Δκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο (πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπηνχλ νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο) θαη έιιεηςε θηλήηξσλ γηα Άκεζεο 

Ξέλεο Δπελδχζεηο.  
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 Μεγάιε (πνιηηηζκηθή ή γεσγξαθηθή) απφζηαζε κεηαμχ ηεο εγρψξηαο θαη ηεο 

αιινδαπήο αγνξάο.  

 Έληνλε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, εηδηθφηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ ζπκβφιαηα πνπ πξνβιέπνπλ νη πιεξσκέο λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Αδπλακία πιεξσκήο, απάηεο  απφ μέλνπο ζπλεξγάηεο ή πειάηεο εηο βάξνο ηεο 

εγρψξηαο επηρεηξήζεο.  

 Καζπζηεξήζεηο θαη δεκίεο πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ ηα εκπνξεχκαηα.    

 Πνιππινθφηεηα ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη κε εθαξκνγή ησλ λνκηθψλ 

απνθάζεσλ.  

 πρλέο αιιαγέο ζηελ εκπνξηθή θαη θνξνινγηθή λνκνζεζία.  

 Πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα.  

 Έιιεηςε ππνδνκψλ ζηελ αιινδαπή ρψξα.  

 

 

1.7. Αλαγθαηόηεηα Καηαλόεζεο ησλ  Γηεζλώλ  Δπηρεηξεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 

.Ζ παγθνζκηνπνίεζε επεξεάδεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ 

δηεζλνπνίεζεο ή ην κέγεζνο ηνπο. Δίλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν, νη επηρεηξήζεηο 

πνπ έρνπλ έληνλε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα φπσο  π.ρ. McDonald’s, Kellogg θαη Merc & 

Co  λα επηιέγνπλ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ λα γλσξίδεη θαη λα έρεη απνθηήζεη εκπεηξία 

ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ζηηο Ζ.Π.Α.  απφ ηνπο 700 

θνξπθαίνπο δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο, πεξίπνπ ην 30% έρνπλ δηεζλή εκπεηξία (Ball et 

al., 2012). Όκσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, παξαηεξείηαη φηη 

ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε απηψλ κε ηηο δηεζλείο αγνξέο. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αλνίμνπκε κηα λέα επηρείξεζε, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά 

θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ έρεη παξαρζεί ζε κηα μέλε ρψξα (Griffin and Pustay, 

2010). Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε ηηο Γηεζλείο 

Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο είλαη  φηη θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα  αληαγσλίδεηαη 

θαη λα ζπλππάξρεη κε ηνπο ησξηλνχο θαη ηνπο κειινληηθνχο αληαγσληζηέο ηεο. Οη 

επηρεηξήζεηο  πνπ γλσξίδνπλ ηα δηεζλή δξψκελα, έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ. Καζψο νη πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο θνπιηνχξεο 

έξρνληαη ζε επαθή φιν θαη πην ζπρλά, ε θαηαλφεζε ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ, 
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βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα «θεξδίζνπλ» ηελ εκπηζηνζχλε ησλ μέλσλ θαηαλαισηψλ θαη 

λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξα κεξίδηα ηεο αιινδαπήο αγνξάο (Griffin and Pustay, 2010).   

 

1.8.ύλνςε 

 

 ην πξψην θεθάιαην αλαθέξακε ηνλ ξφιν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ δηεχξπλζε ησλ Γηεζλψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ελψ παξάιιεια 

παξνπζηάζακε νξηζκνχο, πνπ εμεγνχλ ηη είλαη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ ηηο δηαθξίλνπλ. Αλαιχζακε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

δηεζλείο θαη ηηο εγρψξηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπγθεληξψζακε  ηηο 

κνξθέο πνπ ηηο ζπλζέηνπλ. ηελ ζπλέρεηα αλαιχζακε πνηα είλαη ηα θίλεηξα θαη ηα 

νθέιε πνπ κπνξεί κηα  εηαηξία λα απνθηήζεη έρνληαο  αλαπηχμεη δηεζλή ραξαθηήξα, ελψ 

δηαθξίλακε ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη 

κηα επηρείξεζε πξαγκαηνπνηψληαο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. Οινθιεξψλνπκε ην 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη αλαγθαία ε θαηαλφεζε 

ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο εηαηξίεο.   
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Κεθάιαην 2: Μηα θαηξηθή Δηθόλα ηνπ Κηλδύλνπ Υώξαο 

 

2.1. Γεληθά 

Καζψο ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο «αλαγθάδεη» ηηο εηαηξείεο  λα επεθηαζνχλ ζε λέεο 

αγνξέο, νη managers αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο.  Γηα απηφλ ηνλ ιφγν θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο 

ζπρλά βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε θηλδχλνπ ρψξαο. Χο βαζηθή πξνυπφζεζε, ζεσξείηαη 

φηη ε αλάιπζε θηλδχλνπ ρψξαο είλαη κηα αληηθεηκεληθή δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία, πνπ 

ζθνπφ έρεη λα πξνβιέςεη ζε πνην βαζκφ ν θίλδπλνο ρψξαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πεξηφδνπο έληνλεο αζηάζεηαο θαη θαη’ επέθηαζε δεκίεο ζηηο εηαηξίεο. Ο managers ησλ 

επηρεηξήζεσλ δελ  αζρνινχληαη κφλν  κε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα, αιιά νθείινπλ 

λα γλσξίδνπλ πνηφ ζα είλαη ην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αχξην. ε έλα 

ηέηνην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα, αμηνινγνχλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη ιακβάλνπλ 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο γηα ηηο  εηαηξίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα 

θέξδε ηνπο ή λα απνθχγνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο δεκίεο ηεο επηρείξεζεο 

ηνπο (Oetzel, Bettis, and Zenner, 2001). 

 

Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ αγνξάο (ρψξαο) κπνξεί λα νξηζηεί σο ε εθηίκεζε θάπνηαο 

ηξάπεδαο ή επηρείξεζεο πνπ θαηέρεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, δάλεην ή άιιν είδνο 

επέλδπζεο ζε μέλε ρψξα θαη εμεηάδεη αλ ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αμία ή αθφκα θαη λα ηελ ράζεη ηειείσο 

(Ball et al., 2012).  

Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Meldrum (2000, ζει. 33-40) καο εμεγεί: 

«Όιεο νη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο ελέρνπλ θάπνην βαζκό θηλδύλνπ. Όηαλ νη 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε δηεζλή ζύλνξα, απηέο ζπλεπάγνληαη 

πξόζζεηνπο θηλδύλνπο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηηο εγρώξηεο ζπλαιιαγέο. Απηνί νη πξόζζεηνη 

θίλδπλνη, απνθαινύκελνη θίλδπλνη ρώξαο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο θηλδύλνπο 

πνπ απνξξένπλ από πνηθίιεο εζληθέο δηαθνξέο, όπσο νη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο, 

ηα θνηλσληθνπνιηηηθά ζεζκηθά όξγαλα, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρώξαο θαη ην ύςνο ησλ 

ηηκώλ». Ζ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο (CRA) επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απφδνζε  κηαο δηαζπλνξηαθήο 

επέλδπζεο.  
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2.2. Ζ Υξεζηκόηεηα Αλάιπζεο ηνπ Κηλδύλνπ Υώξαο 

 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη έλα πξψην βήκα, γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαιχζνπκε 

ηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξά. ηελ ζπλέρεηα ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε εξκελεία πνπ δίλνπκε 

ζηνπο θηλδχλνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ managers, ηνπο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ ζσζηφηεξεο απνθάζεηο. Σν πψο δηαηππψλεηαη ε αλάιπζε 

θηλδχλνπ ρψξαο, απνδεηθλχεηαη ην πην επνηθνδνκεηηθφ ζηνηρείν φιεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ο ζθνπφο- ρξεζηκφηεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο, είλαη λα  βνεζήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα θαηαλνήζνπλ ην ξίζθν ή ηηο επθαηξίεο πνπ ελδερνκέλσο ζα 

αληηκεησπίζνπλ ζην άκεζν κέιινλ θαη λα εθηηκήζνπλ πνηέο κπνξεί λα είλαη νη 

ελαιιαθηηθέο ηνπο  επηινγέο (Vose, 2008). 

 Παξαθάησ παξαζέηνπκε ζπκθψλα κε ηελ βηβιηνγξαθία (Vose 2008, ζει. 13-14), πνηα 

είλαη ηα θπξηφηεξα βήκαηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπκε ηνπο θηλδχλνπο κηαο ρψξαο. 

 Καηαγξάθνπκε ηελ εκεξνκελία πνπ εληνπίζηεθε ν θίλδπλνο. 

 Ολνκάδνπκε ηνλ θίλδπλν. 

 Πεξηγξάθνπκε ηί είδνπο θίλδπλνο είλαη. 

 Πεξηγξάθνπκε ηνλ ιφγν πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

 Πεξηγξάθνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα απμήζνπλ ή ζα κεηψζνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα λα αλαπηπρζεί ν θίλδπλνο θαη ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

ζα έρεη ζηελ επηρείξεζε καο.  

 Δθηηκνχκε πνηεο κπνξεί λα είλαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο, πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ν θίλδπλνο. 

 Βαζκνινγνχκε- θαηαηάζζνπκε ηνλ θίλδπλν κε βάζε ηεο επηξξνή πνπ έρεη πάλσ 

ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, P-I score (Public interest score). 

 Δπηιέγνπκε ην άηνκν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα αλαιχζεη ηφζν ηνλ 

θίλδπλν φζν θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ, ελψ παξάιιεια ζα εθαξκφζεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί, έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ θηλδχλνπ.  

 πιιέγνπκε ζηνηρεία γηα λα δηαπηζηψζνπκε ζε πνην ζεκείν ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

καο ζρεδίνπ, ν θίλδπλνο κπνξεί λα ην επεξεάζεη. 
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 Πεξηγξάθνπκε δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο θηλδχλνπο, πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

σο απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επηιέμακε, γηα λα πεξηνξίζνπκε ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ αξρηθνχ θηλδχλνπ.  

 Δθαξκφδνπκε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ έρνπκε επηιέμεη, αλάινγα κε πνηεο 

επηδξάζεηο θηλδχλνπ ζέινπκε πξψηα λα κεηψζνπκε.   

 

2.3. Καηεγνξίεο Κηλδύλνπ Υώξαο 

 

Μειεηψληαο ηελ βηβιηνγξαθία (Bouchet et al., 2003, Meldrum 2000, Γνχκπνο θ.α., 

2004), αλαγλσξίδεηαη φηη ε εθηίκεζε κηαο  ρψξαο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί θαη 

απηφ γηαηί ππάξρεη κηα ακνηβαία επίδξαζε θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Πξέπεη λα 

θαηαζηήζνπκε ζαθέο φηη θάζε ρψξα ελέρεη δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη πεγέο θηλδχλνπ, 

αλάινγα κε ηελ θχζε ηεο επέλδπζεο, αιιά θαη ηα ησξηλά θαη ηζηνξηθά θνηλσληθά, 

πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά δξψκελα ηεο θάζε ρψξαο. πγθεληξψζακε ηηο θπξηφηεξεο 

πεγέο θηλδχλνπ ζηηο αθφινπζεο επηά  θαηεγνξίεο.   

1. Οηθνλνκηθφο Κίλδπλνο (Economic Risk). 

2. Κίλδπλνο Μεηαθνξάο (Transport Risk). 

3. πλαιιαγκαηηθφο Κίλδπλνο (Exchange Rate Risk). 

4. Κίλδπλνο Σνπνζεζίαο- Γεηηνλίαο (Location- Neighborhood Risk). 

5. Πηζησηηθφο Κίλδπλνο ( Credit or Sovereign Risk).  

6. Κίλδπλνο Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ (Risk of Natural Disaster).  

7. Πνιηηηθφο Κίλδπλνο (Political Risk).  

Οηθνλνκηθόο Κίλδπλνο: O νηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη απνηέιεζκα ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ καθξννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο φπσο ην χςνο ησλ 

επηηνθίσλ, ν πιεζσξηζκφο, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο  θ.α. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή 

ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο κηαο ρψξαο ή ζηελ νηθνλνκηθή ηεο δηάξζξσζε, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κεγάιεο αιιαγέο ζηελ αλακελφκελε απφδνζε κηαο επέλδπζεο. Ο 

νηθνλνκηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε καθξννηθνλνκηθφ θίλδπλν (δειαδή ζηνλ 

θίλδπλν πνπ επεξεάδεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο) θαη ζηνλ κηθξννηθνλνκηθφ θίλδπλν 
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(δειαδή ζηνλ θίλδπλν πνπ επεξεάδεη ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ή 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο). Αλ θαη ν καθξννηθνλνκηθφο θίλδπλνο επεξεάδεη  ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, απηφ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη επεξεάδνληαη αξλεηηθά φιεο 

νη επηρείξεζεο, π.ρ. κία αλαηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο (ceteris paribus), ζα 

νδεγήζεη ζηελ κείσζε ησλ εμαγσγψλ, άξα νη εηαηξίεο πνπ εμάγνπλ ζα ειαηηψζνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ νη εηαηξίεο πνπ εηζάγνπλ πξντφληα ζα ηηο 

απμήζνπλ (Ννχιαο, 2015). Απφ ηελ άιιε ν κηθξννηθνλνκηθφο θίλδπλνο, πεξηιακβάλεη 

φια εθείλα ηα ζπκβάληα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (πξψηεο χιεο, θεθάιαηα, εξγαηηθφ δπλακηθφ), αιιά θαη ηα 

αβέβαηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ κάξθεηηλγθ (Bouchet et al., 2003, Meldrum 2000, 

Γνχκπνο θ.α. 2004). 

Κίλδπλνο Μεηαθνξάο. Ο θίλδπλνο κεηαθνξάο πξνθχπηεη φηαλ κεηαθέξνπκε αγαζά, 

ππεξεζίεο ή θεθάιαηα πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα. Δθφζνλ  κηα θπβέξλεζε κπνξεί 

αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηεο λα αιιάμεη ηνπο θαλφλεο θίλεζεο θεθαιαίσλ, ν θίλδπλνο 

κεηαθνξάο εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο επελδχζεσλ. Αλαιχεηαη ζπλήζσο σο 

ζπλάξηεζε ηεο ηθαλφηεηαο κηαο ρψξαο λα απνθηά μέλν λφκηζκα. Όζν απμάλεηαη ε 

δπζθνιία λα απνθηά κηα ρψξα έλα μέλν λφκηζκα, ηφζν  απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα 

πξνθχςεη θάπνηαο κνξθήο ειέγρσλ θεθαιαίνπ. Ζ εθηίκεζε  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηλδχλνπ είλαη  δχζθνιε, δηφηη ε απφθαζε πεξηνξηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα είλαη 

κηα θαζαξά πνιηηηθή απάληεζε ζε έλα άιιν πξφβιεκα (Γνχκπνο θ.α. 2004, Meldrum 

2000).  

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο. ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, είλαη 

νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νη ρξεκαηηζηέο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο θαη ην θνηλφ, φπσο επελδπηέο, έκπνξνη θαη 

απινί πνιίηεο. Σα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο είλαη ηα 

επηηφθηα, ν πιεζσξηζκφο θαη νη πνιηηηθνί παξάγνληεο (Ννχιαο 2015). Γεληθά 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν έρνπκε φηαλ εκθαλίδεηαη κηα απξνζδφθεηε δπζκελή 

κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, φπσο κηα κεηαβνιή απφ κηα ζρεηηθά  

ζηαζεξή ηζνηηκία ζε κηα έληνλα θπκαηλφκελε (Meldrum 2000). Οη Hutson θαη 

Stevenson (2010) κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο, δηαπίζησζαλ φηη ε έθζεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν απνηειεί έλδεημε αλεπαξθνχο 

αληηζηάζκηζεο. Ζ έθζεζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, κπνξεί λα αλαιπζεί ζε 
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ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη: 1) Ζ έθζεζε ζπλαιιαγψλ (transaction 

exposure), πνπ πξνθχπηεη φηαλ νη επηρεηξήζεηο ζπλαιιάζζνληαη ζε μέλν λφκηζκα (π.ρ. 

αγνξά αγαζψλ κε πίζησζε, φπνπ ε αμία ηνπο λα νξίδεηαη ζε μέλν λφκηζκα), 2) ε έθζεζε 

κεηαηξνπήο (translation exposure) ή φπσο είλαη γλψζηε σο ινγηζηηθή έθζεζε θαη 

πξνθχπηεη απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο φηαλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο, λα απεηθνλίδνπλ ηηο δηεζλείο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο (ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ) ζηελ εθάζηνηε λνκνζεζία ηεο αιινδαπήο ρψξαο, 3) ε 

νηθνλνκηθή έθζεζε (economic exposure), πνπ πξνθχπηεη φηαλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ηεο 

θαζαξήο παξνχζεο αμίαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο εηαηξίαο, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη 4) ε θνξνινγηθή έθζεζε 

(tax exposure), ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία ηεο εθάζηνηε 

αιινδαπήο ρψξαο. Γειαδή αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, 

απμάλνληαη ή κεηψλνληαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ (Διεπζεξηάδεο 

Ηνξδάλεο 2018). 

Κίλδπλνο Σνπνζεζίαο- Γεηηνλίαο. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ  θίλδπλν ηνπνζεζία- 

γεηηνλίαο, νπζηαζηηθά θάλνπκε ιφγν γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ γείηνλεο ρψξεο θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηελ 

ρψξα πνπ ηα ππνδέρεηαη (Meldrum, 2000). Ζ κεηαλάζηεπζε δεκηνπξγεί έλα θιίκα 

αβεβαηφηεηαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πνηνο κεηαλαζηεχεη (π.ρ. είλαη ηξνκνθξάηεο ή 

απιφο πνιίηεο), γηαηί κεηαλαζηεχεη θαη αλ θαηέρεη πςειφ ή ρακειφ αλζξψπηλν 

θεθάιαην θαη θαηά πφζν απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο (Williams, Balaz 2012). 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθαιείηαη φηαλ κηα θπβέξλεζε 

παξνπζηάδεη απξνζπκία ή αληθαλφηεηα λα απνθηήζεη ην απαξαίηεην ζπλάιιαγκα, γηα 

λα απνπιεξψζεη ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ηηο δηεζλείο 

ρξεκαηνδνηήζεηο, ηηο πηζηψζεηο ή ηηο παξνρέο δαλείσλ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ θίλδπλν κεηαθνξάο θαη ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν θαη απηφ γηαηί 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε  κηα θπβέξλεζε κπνξεί λα εμαληιήζεη ην μέλν λφκηζκα εμαηηίαο 

ησλ δπζκελψλ εμειίμεσλ ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπ, ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε  

κηα θπβέξλεζε κπνξεί λα απνθαζίζεη λα κελ ηηκήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα πνιηηηθνχο 

ιφγνπο. ε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πηζησηηθφ θίλδπλν έρνπκε 

φηαλ νη δαλεηδφκελνη, δελ κπνξνχλ λα απνπιεξψζνπλ πιήξσο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο, κε βάζε ηνπο δηαθαλνληζκνχο ηνπ δαλείνπ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη 
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απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν πηζησηήο ή ην πξφζσπν πνπ παξέρεη ην δάλεην λα δέρεηαη 

ρξεκαηηθή απψιεηα (Γνχκπνο θ.α. 2004, Meldrum 2000).  

Κίλδπλνο Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ θίλδπλν θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζε φια ηα θπζηθά θαηλφκελα (ζεηζκνχο, 

αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα) πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γειαδή κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ  ηελ θαηαζηξνθήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηελ  έκκεζε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ιφγσ έιιεηςεο απνζεκάησλ ή 

αδπλακίαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα παξεπξίζθεηαη ζηηο  εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα ρεηξνηεξεχζεη φηαλ νη  ππνδνκέο κηαο ρψξαο 

δελ είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλεο θαη φηαλ εκθαλίδνληαη  αδπλακίεο αληηκεηψπηζεο 

ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο ηνπηθνχο ζεζκνχο (Bouchet et. al. 2003).  

Πνιηηηθόο Κίλδπλνο. Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο απνηειεί αλακθηζβήηεηα ην ζεκαληηθφηεξν 

θνκκάηη ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο θαη ζπλζέηεηαη απφ ηέζζεξηο επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο: 1) 

Σνλ θίλδπλν εγεηηθήο δηαδνρήο, 2) ηνλ θίλδπλν θνηλσληθψλ δηαηαξαρψλ, 3) ηελ 

ηξνκνθξαηία θαη 4) ηνλ θίλδπλν θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο (Γνχκπνο θ.α. 2004, Roddock 

2001, Bouchet et. al. 2003, Meldrum 2000). 

Ο θίλδπλνο εγεηηθήο δηαδνρήο εκθαλίδεηαη ζηηο ρψξεο φπνπ ππάξρνπλ απνιπηαξρηθά 

πνιηηηθά ζπζηήκαηα (δειαδή εγεηηθή δηαδνρή) θαη απνηειεί έλα θξίζηκν πνιηηηθφ 

πξφβιεκα. Θεσξείηαη κεγάιν πνιηηηθφ ξίζθν γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο, λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο φπνπ, νη δηαδηθαζίεο νκαιήο κεηάβαζεο ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο δελ είλαη ζπληαγκαηηθά θαη λνκηθά θαηνρπξσκέλε. Δηδηθφηεξα ζηηο ρψξεο πνπ 

είλαη αλαπηπζζφκελεο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη άγλνηα γηα ηα 

πνιηηηθά δξψκελα, αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ αζθείηαη ε πνιηηηθή ζηελ ρψξα ηνπο, 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο αβεβαηφηεηαο θαη θνηλσληθψλ 

αλαηαξαρψλ, πνπ απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζπλεπάγεηαη απνδηνξγάλσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  Δπηπιένλ ζηηο ρψξεο φπνπ νη ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο, έρνπλ αλαηξέςεη ή πξνζπάζεζαλ λα αλαηξέςνπλ ηηο λφκηκα εθιεγκέλεο 

θπβεξλήζεηο, παξαηεξνχληαη βίαηεο δηαηαξαρέο θαη απνζπληνληζκφο ηεο αγνξάο 

(Roddock 2001). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θιίκαηνο αβεβαηφηεηαο εμαηηίαο ηεο 

απφπεηξάο πξαμηθνπήκαηνο είλαη ε Σνπξθία, νπνχ ην θαινθαίξη ηνπ 2016 ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο πξνζπάζεζαλ λα αλαηξέςνπλ ηνλ πξφεδξν Δξληνγάλ. Οη νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο απφπεηξαο πξαμηθνπήκαηνο ήηαλ ε ππνηίκεζε ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο, ε 
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κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, ε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ε ππνηίκεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο, νη καδηθέο πσιήζεηο ζην ηνπξθηθφ 

ρξεκαηηζηήξην, ην πιήγκα ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν (ζπκβάιεη πεξίπνπ ζην 13% ηνπ 

ΑΔΠ), ε απνζάξξπλζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαη ην « άλνηγκα ηεο ςαιίδαο» ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ (Hellas Journal 2016).  

Κίλδπλνο θνηλσληθψλ δηαηαξαρψλ. Οη θνηλσληθέο δηαηαξαρέο κπνξνχλ άκεζα λα 

επεξεάζνπλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ «ξνή» ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ έλλνηα φηη 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θζνξέο ζε εγθαηαζηάζεηο, εκπνξεχκαηα, κεραλήκαηα ή 

αθφκα λα θηλδπλέςεη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ 

εηαηξηψλ. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη νξγαλσκέλεο καδηθέο βίαηεο πξάμεηο, πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ζπλδηθάηα, ελψζεηο, πνιηηηθά θφκκαηα ή θνηηεηηθέο 

νξγαλψζεηο. Χζηφζν ε απεηιή ησλ θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ δελ ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί αλαηξεπηηθά, φζν αθνξά ηηο επελδχζεηο ζε κία λέα αγνξά, αξθεί ην πξφζσπν 

πνπ παίξλεη ηηο απνθάζεηο γηα ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

εηαηξία, λα ιάβεη ππφςε ηνπ πέληε παξάγνληεο. Απηνί νη παξάγνληεο ζα ηνλ βνεζήζνπλ 

λα δεη ηί πξέπεη λα αλακέλεη απφ ηελ λέα αγνξά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηαηξηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιέμεη, ζα κπνξέζεη λα αληηζηαζκίζεη ηνλ αληηιακβαλφκελν 

θίλδπλν κε ηηο επθαηξίεο. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη γηα λα γίλεη ζσζηή αλάιπζε ησλ 

πέληε παξαγφλησλ, πξέπεη λα ππάξρεη πνιιή θαιή πιεξνθφξεζε. Οη πέληε παξάγνληεο 

πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε είλαη: 1) Σν ηζηνξηθφ ησλ θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ ζηελ 

εθάζηνηε ρψξα. Γειαδή ε ζπρλφηεηα, ηα αίηηα, νη αθνξκέο θαη ε ηνπνζεζία πνπ 

ζεκεηψζεθαλ νη αλαηαξαρέο. 2) Ο ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, νη θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο φηαλ εμειίζζνληαη νη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. 3) Ζ 

επθνιία κε ηελ νπνία νξγαλψζεηο (ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο, θνηηεηηθέο, θαη εξγαηηθέο), 

κπνξνχλ λα ρεηξαγσγεζνχλ θαη λα πξνθαιέζνπλ αλαηαξαρέο. 4) Ζ πηζαλφηεηα νη 

θνηλσληθέο αλαηαξαρέο λα πεξηνξίδνληαη απφ ηελ αζηπλνκία ή ηνλ ζηξαηφ κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Καη 5) Ζ πηζαλφηεηα φηαλ δεκηνπξγνχληαη θνηλσληθέο 

αλαηαξαρέο θαη βηαηφηεηεο λα εζηηάδνπλ ζε μέλνπο επελδπηέο, επηρεηξήζεηο ή 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη γηαηί (Roddock 2001, ζει. 46-48). 

Σξνκνθξαηία. Ζ ηξνκνθξαηία κπνξεί λα έρεη πνιιέο κνξθέο φπσο, απαγσγέο 

επηρεηξεκαηηψλ, δνινθνλίεο, πνιηηηθέο εθηειέζεηο θαη ε πην ζπλεζηζκέλε αλαηηλάμεηο 

θηηξίσλ. Ο ζθνπφο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ κπνξεί λα είλαη ε απφθηεζε πιηθψλ 

αγαζψλ (ρξήκαηα), ε απαίηεζε απειεπζέξσζεο ζπλαδέιθσλ- ηξνκνθξαηψλ ή 
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ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζσ πνιηηηθήο δήισζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ νη 

ηξνκνθξάηεο ηελ αληίζεζε ηνπο γηα ηηο θπβεξλεηηθέο πξαθηηθέο (Roddock 2001). 

Κίλδπλνο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθή 

θηλεηήξηα δχλακε αλάπηπμεο. Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, κε ηε ζεηξά ηεο, δηακνξθψλεη 

ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εμειίζζνληαη νη επηρεηξήζεηο. Έηζη, ε θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ο θίλδπλνο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο πξνέξρεηαη απφ ηελ αιιαγή ησλ πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ, πνπ απνξξέεη 

ζπλήζσο απφ ηελ αιιαγή ηνπ θπβεξλεηηθνχ ειέγρνπ. Οη αιιαγέο ησλ πνιηηηθψλ 

πξαθηηθψλ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ επηδήκηεο ελέξγεηεο γηα ηηο μέλεο εηαηξίεο φπσο, 

απαιινηξίσζε / εζληθνπνίεζε, παξαβίαζε ησλ ζπκβάζεσλ, απφξξηςε θξαηηθψλ 

δαλείσλ ή επηρνξεγήζεσλ (Meldrum 2000). Δπηπιένλ ν πνιηηηθφο θίλδπλνο ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ θπβεξλεηηθή αζηάζεηα, ηελ δεκφζηα δηαθζνξά, ηελ αδχλακε πξνζηαζία 

δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. Παξάιιεια απνηξέπεη ηελ 

δεκηνπξγία ΑΞΔ, ελψ απμάλεη ηαπηφρξνλα ηφζν ην θφζηνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη ηελ αβεβαηφηεηα (Simon 1982). 

 

2.4. Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν ρώξαο 

 

Ο θίλδπλνο ρψξαο επεξεάδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, φινπο εθείλνπο πνπ ζπζρεηίδνληαη 

κε απηήλ, φπσο είλαη νη ηξάπεδαο θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, νη θπβεξλήζεηο 

ησλ θξαηψλ πνπ έρνπλ εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, νη επηρεηξήζεηο θαη νη 

επελδπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα ζε απηήλ (Γνχκπνο θ.α., 2004). 

 

2.4.1. Σξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

 

Οη δχν θχξηεο ιεηηνπξγίεο ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο είλαη ε απνδνρή θαηαζέζεσλ θαη 

ε ρνξήγεζε δαλείσλ. Μέζα απφ απηέο ηηο δχν ιεηηνπξγίεο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

νπζηαζηηθά δαλείδνληαη απφ ηνπο θαηαζέηεο κε ρακειφηεξν επηηφθην απφ φηη δαλείδνπλ 

νη ίδηεο  ζηνπο δαλεηνιήπηεο (Ννχιαο 2015). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε ρνξήγεζε 

δαλείσλ, απνηειεί έλα κέξνο ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κίαο ηξάπεδαο. Όηαλ ινηπφλ 

κηα ηξάπεδα δαλείδεη ζε κηα ρψξα, πνπ εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

δπζθνιίεο, πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν ξίζθν θαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπ 
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ραξηνθπιαθίνπ ηεο, ηφηε  ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα παξαρσξνχληαη δάλεηα κε 

κεγαιχηεξν επηηφθην απφ απηφ ηνπ δίλεη ε αγνξά (Γνχκπνο θ.α., 2004). Αληηζηνίρσο 

θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ησλ νπνίσλ κεξηθέο απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπο είλαη ε ρνξήγεζε δαλείσλ ή άιινπ είδνπο πηζηψζεσλ, ην factoring, ε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing), νη εγγπήζεηο θαη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ, ε 

δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, νη επελδπηηθέο θαη ζπλαθφινπζεο ππεξεζίεο, ε θχιαμε θαη 

δηαρείξηζε θηλεηψλ αμηψλ θ.α. (Ννχιαο, 2015), φηαλ εθζέηνπλ φια ηα πξντφληα ηνπο ζε 

ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλαηαξάμεηο, ηφηε ράλνπλ έλα κέξνο 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπο (Γνχκπνο θ.α., 2004). Δπηπιένλ ηφζν νη 

ηξάπεδεο φζν θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί φηαλ ζπλαιιάζζνληαη κε ρψξεο 

πνπ έρνπλ αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο, φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ ρψξαο (CRA), 

ηφηε ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα πξνθχςνπλ ηα εμήο πξνβιήκαηα: 1) Καζπζηέξεζε 

ησλ πξνζπκθσλεκέλσλ πιεξσκψλ, πνπ ζπλήζσο πξνθχπηεη απφ ηελ δπζιεηηνπξγία θαη 

θαθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο. 2) Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ. Οη 

επαλαδηαπξαγκαηεχζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεγάιεο αιιαγέο 

ζην πνζφ, ηελ δηάξθεηα θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηεο ζχκβαζεο (Roberts and Sufi 2009).  3) 

Εεκίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ άξλεζεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ 

ππνρξεψζεσλ. Ζ άξλεζε ησλ ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα αθνξά κεξηθή ή νιηθή κε 

εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 

2.4.2. Κπβεξλήζεηο Κξαηώλ 

 

Ζ θπβέξλεζε κηαο ρψξαο, εμεηάδεη ηνλ θίλδπλν ρψξαο κε δηαθνξεηηθή καηηά, απφ φηη ε 

δαλεηνδνηνχζα ηξάπεδα θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο  ππάξρνπλ 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, αλάκεζα ζηελ ηξάπεδα θαη ηελ θπβέξλεζε κηαο ρψξαο. Οη 

ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηελ ξεπζηφηεηα 

ηνπο ζε μέλν ζπλάιιαγκα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο, 

πνπ ζα ελδπλακψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Σα 

απνηειέζκαηα απηψλ ησλ επελδχζεσλ ζε ρψξεο κε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

ζπλήζσο δελ γίλνληαη άκεζα αληηιεπηά, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ξπζκνί 

αλάπηπμεο είλαη ρακεινί (π.ρ. Διιάδα) γηα λα γίλνπλ αληηιεπηά, ρξεηάδεηαη λα 

πεξάζνπλ αξθεηά ρξφληα θαη λα δνζνχλ επηπιένλ επλντθά δάλεηα (Γνχκπνο θ.α. 2004). 
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Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ κπνξεί κηα ρψξα λα θαηαθχγεη ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, είλαη 

ε πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα εληζρχζεη ην επίπεδν δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, λα 

θιείζεη ηελ «ςαιίδα» ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ή λα βειηηψζεη βαζηθνχο 

θνηλσληθνχο  ηνκείο, φπσο είλαη ε παηδεία. Αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ιήςε ηέηνησλ δαλείσλ, δπζηπρψο παξαηεξείηαη φηη ζε κηθξφ βάζνο 

ρξφλνπ, νη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία είλαη αξλεηηθέο. (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

Όηαλ κηα θπβέξλεζε απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, ν 

κεγαιχηεξνο θφβνο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη είλαη λα απνηχρνπλ νη επελδχζεηο ή λα 

κελ επηηεπρζεί ε αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα λα  ζηακαηήζεη ε 

δαλεηνδφηεζε απφ ηελ μέλε ηξάπεδα, λα επηβξαδπλζνχλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ εκπνξηθέο ζπκθσλίεο απφ ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο, λα θηλεζνχλ λνκηθέο 

ελέξγεηεο απφ ηνπο πηζησηέο, λα ππάξρεη δηαθνπή εληζρπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ άιιεο 

ρψξεο θαη γεληθά λα πιεγεί ε εκπηζηνζχλε θαη ην θχξνο ηεο ρψξαο (Γνχκπνο θ.α. 

2004). 

 

2.4.3. Δπηρεηξήζεηο θαη Δπελδπηέο 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο, φζν αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επελδπηέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην είδνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο επέλδπζεο θαη ζθνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη λα επηηεπρζεί ε 

κέγηζηε αλακελφκελε απφδνζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε δχν ππιψλεο. Πξψηνλ ζηηο 

πηζαλφηεηεο- πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πσιήζεηο, ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ηνλ 

αληαγσληζκφ, ην θφζηνο πξντφληνο, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θ.α.. Γεχηεξνλ ζηηο 

πξνβιέςεηο- πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη επηρεηξεκαηίεο θαη αθνξνχλ ην λνκηθφ θαη 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο ρψξαο. Σα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζηνπο επελδπηέο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη φηη νη πηζαλφηεηεο θαη νη 

πξνβιέςεηο λα κελ έρνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Γειαδή  λα κελ έρεη 

επηηεπρζεί ζσζηή αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο κε απνηέιεζκα νη απνιαβέο θαη νη 

επελδχζεηο, λα ζεκεηψλνπλ κηθξά θέξδε ή αθφκα θαη δεκίεο (Γνχκπνο θ.α. 2004). 
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2.5. Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηνλ Κίλδπλν ρώξαο 

 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν κηαο ρψξαο είλαη νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, 

θνηλσληθνί θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί (Γνχκπνο θ.α. 2004). Αλαιπηηθφηεξα έρνπκε:  

Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο: 

 Ύςνο ηνπ πιεζσξηζκνύ. Ο πιεζσξηζκφο αληηθαηνπηξίδεη ηελ γεληθή αχμεζε ησλ 

ηηκψλ  ζηα αγαζψλ θαη ηηο ππεξεζίεο. Οη ρψξεο κε πςειφ πιεζσξηζκφ 

ζεσξείηαη φηη έρνπλ επάισηεο νηθνλνκίεο (Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 2018, 

Γνχκπνο θ.α., 2004). 

 Τν Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (ΑΔΠ). Πεξηγξάθεη ην ζχλνιν φισλ ησλ 

πξντφλησλ θαη αγαζψλ πνπ παξάγεη κηα νηθνλνκία ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο, 

εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο (Eurostat 2018). 

 Γνκή Κόζηνπο κηζζώλ. Ζ εξγαζία «παίδεη» θαίξην ξφιν ζε κία νηθνλνκία. Όκσο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο απνηειεί θφζηνο, ην ιεγφκελν θφζηνο εξγαζίαο ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνπο κηζζνχο ή ηα εκεξνκίζζηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηηο 

εηζθνξέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σν θφζηνο εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 2018, 

Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Δπίπεδν παξαγσγήο ζηνπο βαζηθνύο ηνκείο: Βηνκεραλία, γεσξγία, ππεξεζίεο. 

Όηαλ ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνπο ηξείο απηνχο ηνκείο, ηφηε ε νηθνλνκία 

κηαο ρψξαο, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κε κεγαιχηεξε επθνιία απξφβιεπηεο 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Δπίπεδν εμαγσγώλ ζε πξντόληα θαη ππεξεζίεο. Οη ρψξεο πνπ έρνπλ έληνλε 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηελ νηθνλνκία ηνπο λα 

απμάλεη ην μέλν ζπλάιιαγκα ηεο θαη λα εθπιεξψλεη κε κεγαιχηεξε επθνιία ηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Δπίπεδν εηζαγσγώλ ζε πξντόληα θαη ππεξεζίεο. Αληίζεηα κε ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ 

έληνλν εμαγσγηθφ ραξαθηήξα, νη ρψξεο πνπ εηζάγνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

ειαηηψλνπλ ην μέλν ζπλάιιαγκα θαη δπζθνιεχνληαη ζηελ απνπιεξσκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο (Γνχκπνο θ.α. 2004). 
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Πνιηηηθνί παξάγνληεο: 

 Σα πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα απνηεινχλ ηελ βαζηθφηεξε πεγή 

θηλδχλσλ ηφζν γηα  ηελ ρψξα, φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηεο. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ 

πνιηηηθψλ παξαγφλησλ είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ αθφκε θαη έκπεηξνη πνιηηηθνί αλαιπηέο 

είλαη δχζθνιφ λα ηνπο πξνβιέςνπλ. Παξφια απηά φινη νη πνιηηηθνί αλαιπηέο, 

ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα βαζηθά πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ρψξαο (εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο), ηα νπνία έρνπλ κεγάιν βαζκφ αιιειεπίδξαζεο κε θνηλσληθνχο 

θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (Γνχκπνο θ.α. 2004). ηηο εζσηεξηθέο επηδξάζεηο έρνπκε: 

 Αζηάζεηα πνιηηεύκαηνο. Όηαλ ην πνιίηεπκα κηαο ρψξαο είλαη εχζξαπζην, 

ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο πξαμηθνπήκαηνο ή εθαξκφδνληαη νινθιεξσηηθέο 

αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ηφηε  δεκηνπξγείηαη θιίκα αβεβαηφηεηαο 

ζηελ ρψξα απηή κε απνηέιεζκα λα πιήηηνληαη νη επελδχζεηο, νη θαηαζέζεηο θαη 

γεληθά ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο (Γνχκπνο θ.α., 2004). 

 Κπβεξλεηηθή αζηάζεηα. Όηαλ κηα θπβέξλεζε δηαζέηεη νξηαθή πιεηνςεθία, είλαη 

δχζθνιν λα εθαξκφδεη θαη λα πινπνηεί ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο  πνπ 

επηζπκεί (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Κπβεξλεηηθέο ζθνπηκόηεηεο. Όηαλ κηα θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα εμππεξεηήζεη 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ θφκκαηνο ηεο, κε ζθνπφ ηελ ςεθνζεξία θαη φρη ηα εζληθά 

ζπκθέξνληα, ηφηε δεκηνπξγείηαη θιίκα αλαμηνπηζηίαο γηα ηελ ρψξα (Γνχκπνο 

θ.α. 2004). 

 Απεξηόξηζηνο θξαηηθόο έιεγρνο ηεο αγνξάο. Όηαλ ππάξρεη απεξηφξηζηνο έιεγρνο 

ηεο αγνξάο, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε εθάζηνηε αγνξά δελ ιεηηνπξγεί κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηψλ, γεγνλφο πνπ 

πεξηνξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο 

(Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Γηνγθσκέλνο δεκόζηνο ηνκέαο. Ζ δπζθνιία κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ν κεγάινο 

δεκφζηνο ηνκέαο, ε γξαθεηνθξαηία θαη ηα ηζρπξά ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία, 

πιήηηνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο (Γνχκπνο θ.α. 

2004). 

 Γξάζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ (ζξεζθεπηηθέο, ηξνκνθξαηηθέο, εζληθηζηηθέο). Όηαλ 

δξνπλ νκάδεο ζε κηα ρψξα κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ή ηδενινγηθέο απφςεηο 

θαη πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ θνηλή γλψκε ή λα πξνθαιέζνπλ πιηθέο 
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δεκηέο πξνθεηκέλνπ λα «δειψζνπλ» ηηο απαηηήζεηο ηνπο, ηφηε δεκηνπξγείηαη 

απξφβιεπην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ  θιίκα (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Γηαθζνξά. Όηαλ νη λφκνη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ  θαη νη ειεγθηηθνί 

κεραληζκνί είηε δελ  απνδίδνπλ είηε ρξεκαηίδνληαη, ηφηε δεκηνπξγνχληαη 

εκπφδηα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηηο επελδχζεηο (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο έρνπκε: 

 Τν κέγεζνο ηεο ρώξαο. Δπεξεάδεη ηηο εκπνξηθέο, παξαγσγηθέο θαη επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Η δνκή ηνπ εδάθνπο θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Δπεξεάδνπλ ην είδνο ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηηο επελδχζεηο θαη ην χςνο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

κπνξεί λα απνθηήζεη κηα ρψξα (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Σρέζεηο γεηηνλίαο. Οη γεηηνληθέο θαιέο ζρέζεηο απνηεινχλ έλα δίρηπ αζθαιείαο 

γηα ηηο επελδχζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο. Ζ χπαξμε 

ζπκπινθψλ ή αθφκε θαη ν θίλδπλνο πνιέκνπ, ιεηηνπξγνχλ αλαηξεπηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Αζηάζεηα ησλ γεηηνληθώλ ρσξώλ. Ζ αζηάζεηα ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά. Θεηηθά ιεηηνπξγεί φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη επελδχζεηο ζε γείηνλεο ρψξεο κε ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο ή   

κε επλντθφηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο φξνπο, ελψ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά, φηαλ 

ππάξρνπλ επελδχζεηο ζηελ γείηνλα ρψξα, νη νπνίεο πιήηηνληαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηεο αζηάζεηα (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

Κνηλσληθνί παξάγνληεο: 

 Τα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο. Σα κεγάια πνζνζηά αλεξγία ππνδειψλνπλ είηε φηη 

δελ ππάξρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, είηε νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ δελ έρνπλ 

θαηαιεθζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αθφκα. Σα κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο 

σζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ «καχξε» εξγαζία, ζηελ θαηαπάηεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ηνπο δηθαησκάησλ θαη ζηελ κείσζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Δθπαίδεπζε. Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο ρψξαο, 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή 

αλάπηπμε κηαο ρψξαο (Γνχκπνο θ.α. 2004).  
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 Καηαλάισζε. Οη θαηαλαισηηθέο ηάζεηο, αιιά θαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

(αξηζκφο θαηαλαισηψλ), απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή επέθηαζε ηεο ρψξαο (Γνχκπνο θ.α., 2004).  

 Αζηπθηιία. Ζ κεηαθνξά πιεζπζκψλ απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα, δεκηνπξγεί   αληζνξξνπία ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη 

παξαβιέπεη  ηνπο αλεθκεηάιιεπηνπο πφξνπο (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Μέζε δηάξθεηα δσήο. Ζ κέζε δηάξθεηα δσήο απνηππψλεη ηελ παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα κηαο ρψξαο θαη ην επίπεδφ ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο ηεο 

(Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Γείθηεο ζλεζηκόηεηαο. Ο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο θαλεξψλεη πφζα άηνκα πέζαλαλ 

πξηλ ην πξψην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Ο δείθηεο απηφο αληηθαηνπηξίδεη ην 

βηνηηθφ επίπεδν κηαο ρψξαο (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Υπνζηηηζκόο. Ο ππνζηηηζκφο κεηψλεη ηελ θπζηθή θαη πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο. 

Παξάιιεια απνηειεί ζεκαληηθή αηηία γηα βίαηεο ζπγθξνχζεηο, απεξγίεο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο ζηελ νξγάλσζε κηαο ρψξαο (Γνχκπνο θ.α. 2004).  

 Απαζρόιεζε ζηνπο βαζηθνύο νηθνλνκηθνύο ηνκείο. Όηαλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

κηαο ρψξαο είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν ζηνπο βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο 

ηνκείο (γεσξγία, ππεξεζίεο, βηνκεραλία),  ηφηε ε ρψξα κπνξεί λα εκθαλίδεη 

θαιέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη αλζεθηηθφηεηα ζε πηζαλέο δηεζλείο   

νηθνλνκηθέο θξίζεηο (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί παξάγνληεο. 

 Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ. Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

απεηθνλίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εηζάγεη κηα 

ρψξα ζε ζρέζε  κε ηελ αμία ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εμάγεη.  Όηαλ είλαη 

ζεηηθφ ηφηε ε ρψξα παξνπζηάδεη πιεφλαζκα (δειαδή ππάξρεη ζεηηθή δηαθνξά 

κεηαμχ δεκφζησλ εζφδσλ θαη δεκνζίσλ εμφδσλ, ελψ φηαλ είλαη αξλεηηθφ 

παξνπζηάδεη έιιεηκκα (δειαδή ηα δεκφζηα έμνδα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα 

δεκφζηα έζνδα) (Banking news 2016, Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Αθαζάξηζηα δηεζλή απνζεκαηηθά. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηα αθαζάξηζηα δηεζλή 

απνζεκαηηθά, νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα (εθηφο 

ηνπ ρξπζνχ), πνπ ππνρξενχηαη θάζε ρψξα λα δηαζέηεη πξνθεηκέλνπ λα 



 
39 

εμππεξεηεί ηα ρξέε ηεο πξνο ην εμσηεξηθφ (Γνχκπνο θ.α. 2004). Σα 

ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο  Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) 

εμαζθαιίδνπλ φηη ε ΔΚΣ δηαζέηεη επαξθή ξεπζηφηεηα γηα ηε δηελέξγεηα 

πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο, εθφζνλ ρξεηαζηεί. Οη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο ΔΚΣ είλαη, θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο, νη 

εμήο: ξεπζηφηεηα, αζθάιεηα θαη απφδνζε. Ζ ζχλζεζε ησλ δηαζεζίκσλ αιιάδεη 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αληαλαθιψληαο ηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξαίαο αμίαο 

ησλ επελδπκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο ΔΚΣ 

ζε μέλν λφκηζκα (Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 2018). 

 Αθαζάξηζηεο εγρώξηεο επελδύζεηο. Οη εγρψξηεο επελδχζεηο ιεηηνπξγνχλ 

σθέιεκα ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο κηαο ρψξαο θαη θαηά επέθηαζε ζηελ αχμεζε 

ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο. Παξάιιεια ειαηηψλνπλ ηνλ δείθηε 

αλεξγίαο, γηαηί κέζα απφ ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο (Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Δμσηεξηθό ρξένο. Σν εμσηεξηθφ ρξένο κηαο νηθνλνκίαο αληηπξνζσπεχεη, αλά 

πάζα ζηηγκή, ηηο εθθξεκείο πξαγκαηηθέο (θαη φρη ελδερφκελεο) ππνρξεψζεηο 

έλαληη ησλ δαλεηζηψλ. Σν εμσηεξηθφ ρξένο ζπλεπάγεηαη ηελ πιεξσκή ελφο 

κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ  θαη ησλ ηφθσλ απφ ηνλ νθεηιέηε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζην κέιινλ (Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 2018, 

Γνχκπνο θ.α. 2004). 

 Δπηηόθηα. Όηαλ ην χςνο ησλ επηηνθίσλ είλαη ρακειφ, απηφ ππνδειψλεη ηελ 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ δχλακε κηαο νηθνλνκίαο (Γνχκπνο θ.α., 2004) . 

 Απνζέκαηα εηζαγσγώλ. Σα απνζέκαηα εηζαγσγψλ ιεηηνπξγνχλ σο δίρηπ 

αζθαιείαο, ζε ελδερφκελεο κεηαβνιέο ηεο είζπξαμεο  μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο 

(Γνχκπνο θ.α. 2004). 
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2.6. ύλνςε 

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην εζηηάδεη ζην λα δψζεη ζηνλ αλαγλψζηε κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα 

ηνλ θίλδπλν ρψξαο.  Αξρηθά δηαηππψλνληαη θάπνηνη νξηζκνί γηα ηνλ θίλδπλν ρψξαο, ελψ 

ζηελ ζπλέρεηα εμεγνχκε ηνπο ιφγνπο ρξεζηκφηεηαο ηεο αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο 

θαη πψο νη managers πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηελ αλαγθαηφηεηα απηήο 

ηεο αλάιπζεο. Παξάιιεια θαηαγξάθνληαη θάπνηα βαζηθά βήκαηα εληνπηζκνχ θαη 

εξκελείαο ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο. Καηεγνξηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ρψξαο ζε έμη 

ππνθαηεγνξίεο (νηθνλνκηθφο, ζπλαιιαγκαηηθφο, πηζησηηθφο, πνιηηηθφο, θίλδπλνο 

κεηαθνξάο, ηνπνζεζίαο- γεηηνλίαο θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ), νη νπνίεο βνεζνχλ ζην 

λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν αλαγλψζηεο ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο, αιιά θαη ηνλ 

φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα  ζπιιέμεη θαη λα δηαρεηξηζηεί. Αλαιχνπκε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θίλδπλν ρψξαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο ηξάπεδεο, 

ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ, ηνπο επελδπηέο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ δηαθξίλνληαη νη παξάγνληεο  

(νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, θνηλσληθνί θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί), πνπ επεξεάδνπλ θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ θίλδπλν κηαο ρψξαο.  
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Κεθάιαην 3: Αμηνιόγεζε ηνπ Βαζκνύ Κηλδύλνπ Υώξαο Βαζηδόκελνη ζε 

Γείθηεο 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε θάπνηνπο ππιψλεο θαη παξάγνληεο πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ δείθηεο, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη δείθηεο πνπ αλαθέξνπκε είλαη νπζηαζηηθά ηα αξρηθά θάπνησλ 

νξγαληζκψλ, νη νπνίνη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη εμαηηίαο ηεο άξηζηεο δνπιεηάο 

ηνπο, πέηπραλ λα ζεσξνχληαη απφ ηνπο αλαιπηέο ηα αξρηθά  απηψλ ησλ νξγαληζκψλ, 

έλλνηεο ηαπηφζεκεο κε δείθηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ θξαηψλ.  

 

3.1. Έθζεζε Παγθόζκηαο Αληαγσληζηηθόηεηαο (World Economic Forum- WEF) 

 

 Σν Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (World Economic Forum- WEF) είλαη έλαο 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο Γεκνζίνπ-Ηδησηηθνχ Σνκέα. Ηδξχζεθε ην 1971 σο κε 

θεξδνζθνπηθφ ίδξπκα θαη εδξεχεη ζηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο. Θεσξείηαη αλεμάξηεην θαη 

ακεξφιεπην. Σν ίδξπκα ζπιιέγεη ηηο θαιχηεξεο εθζέζεηο απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο  

ηνκείο, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα. Ζ έθζεζε ηνπ World Economic 

Forum- WEF απνζθνπεί ζην λα ζπγθξίλεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ 

ηνπ θφζκνπ (πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο). Παιαηφηεξα έδηλε 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχζαλ ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα εληζρχζεθαλ νη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ην κηθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθφηαηε επίδξαζε πνπ 

έρνπλ νη επηρεηξήζεηο, ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πινχηνπ ησλ εζλψλ (WEF Org. 2019).       

Σν κνληέιν ηνπ World Economic Forum- WEF ή αιιηψο δείθηεο WEF ζηεξίδεηαη ζε 

κηα ζχλζεηε ζχγθξηζε. πλνιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη 180 πεξίπνπ επηκέξνπο δείθηεο, νη 

νπνίνη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 12 ππιψλεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απνηεινχλ ηξεηο 

γεληθνχο άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο είλαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ 

δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζεζκνχο, ηηο ππνδνκέο, ηελ καθξννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ην αλζξψπηλφ δπλακηθφ γεληθά. Ο δεχηεξνο άμνλαο  

πεξηιακβάλεη δείθηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα φπσο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

κε κεγάιν αλζξψπηλν θεθάιαην, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο αγαζψλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, ηελ ηερλνινγηθή δπλαηφηεηα, ην κέγεζφο θαη ηελ 

εμσζηξέθεηα ηεο αγνξά. Ο ηξίηνο άμνλαο, πνπ απνηειεί ηνπο παξάγνληεο θαηλνηνκίαο, 

πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ην επίπεδν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ θαηλνηνκία (WEF Org. 

2019, Lall  2001).      

Αμηνπηζηία ηνπ δείθηε WEF: Οη παξαπάλσ δείθηεο πνπ έρνπκε πξναλαθέξεη 

ζηεξίδνληαη ζε εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλέκνληαη ζε αλψηεξα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, ζε 

ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζε άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ αθαδεκατθφ θφζκν. (WEF Org. 2019, Lall  2001). 

 

3.2. Δπεηεξίδα (Γείθηεο) Παγθόζκηαο Αληαγσληζηηθόηεηαο  (World 

Competitiveness Yearbook) 

 

Ζ επεηεξίδα ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γηεζλέο 

Ηλζηηηνχην Γηνηθεηηθήο Αλάπηπμεο (World Competitiveness Yearbook- IMD), 

ζπγθξίλεη θαη αλαιχεη ηελ δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ, κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ, πνπ λα επλνεί  θαη λα αλαπηχζζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηά επέθηαζε λα πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν World 

Competitiveness Yearbook- IMD δηαθξίλεη ηέζζεξηο θχξηνπο ππιψλεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο: 1) Σηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο, 2) ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο, 3) ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 4) ηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο. 

Κάζε έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο απηνχο ππιψλεο ρσξίδεηαη  ζε πέληε ππνθαηεγνξίεο. Ζ 

θαηάηαμε ηνπ IMD εκπεξηέρεη 241 θξηηήξηα αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη ππνθαηεγνξίεο δελ 

πεξηιακβάλνπλ πάληα ηνλ ίδην αξηζκφ θξηηεξίσλ. Κάζε ππνθαηεγνξία, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηέρεη, έρεη ην ίδην βάξνο ζηελ δηαδηθαζία. 

Παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηνπο ππιψλεο δηάθξηζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

(Wolfgang and Röhn 2006).  
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Οηθνλνκηθή 

απφδνζε 

(Economical 

Performance) 

Γεκνζηνλνκηθή 

απνδνηηθφηεηα 

(Government 

Efficiency) 

Δπηρεηξεκαηηθή 

απφδνζε 

(Business Efficiency) 

Τπνδνκέο 

(Infrastructure) 

Δγρψξηα νηθνλνκία 

(Domestic Economy) 

Γεκφζηα 

νηθνλνκηθά 

(Public Finance) 

Παξαγσγηθφηεηα 

(Productivity) 

Βαζηθέο ππνδνκέο 

(Basic Infrastructure) 

Γηεζλέο Δκπφξην 

(International Trade) 

Φνξνινγηθή 

Πνιηηηθή 

(Fiscal Policy) 

Αγνξά εξγαζίαο 

(Labor Market) 

Σερλνινγηθή 

ππνδνκή 

(Technological 

Infrastructure) 

Γηεζλείο Δπελδχζεηο 

(International 

Investment) 

Θεζκηθφ Πιαίζην 

(Institutional 

Framework) 

Υξεκαηνδφηεζε 

(Finance) 

Δπηζηεκνληθή 

Τπνδνκή 

(Scientific 

Infrastructure) 

Απαζρφιεζε 

(Employment) 

Δκπνξηθφ Γίθαην 

(Business Legislation) 

Δκπνξηθέο 

Πξαθηηθέο 

(Management Practices) 

Τγεία  & 

Πεξηβάιινλ 

(Health& Environment) 

Σηκέο 

(Prices) 

Κνηλσληθφ Πιαίζην 

(Societal Framework) 

Άμηεο & ηάζεηο 

(Attitudes& Values) 

Δθπαίδεπζε 

(Education) 

 

Πίλαθαο 1: Ππιψλεο δηάθξηζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο βάζε ηνπ δείθηε IMD. 

Πεγή: Wolfgang and Röhn, 2006. 

Αμηνπηζηία δείθηε. Γηα λα κπνξέζνπλ λα δηεμαρζνχλ απνηειέζκαηα γηα ηνλ δείθηε 

IMD, ην ηλζηηηνχην ζπλεξγάδεηαη κε δηεζλείο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ελψ παξάιιεια δηελεξγεί έξεπλεο γηα ηελ πνηφηεηα 

ησλ κεηαβιεηψλ (ππνθαηεγνξηψλ). Ζ πνηνηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηείηε κε ηελ ζπιινγή 

εξσηεκαηνινγίσλ ζε αλψηαηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ (Wolfgang and Röhn 2006). 
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3.3. Γείθηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο (World Bank- WB) 

 

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank-WB) είλαη ζαλ έλαο ζπλεηαηξηζκφο πνπ 

απνηειείηαη απφ 189 ρψξεο κέιε. θνπφο ηεο Παγθφζκηαο ηξάπεδαο είλαη ε κείσζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ε ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο. Γηαζέηεη πέληε νξγαλσηηθέο κνλάδεο, κέζα 

απφ ηηο νπνίεο έρεη ρξεκαηνδνηήζεη πάλσ απφ 12.000 έξγα. Οη νξγαλσηηθέο κνλάδεο 

είλαη νη εμήο: 1) Ζ Γηεζλήο Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (International 

Bank for Reconstruction and Development-IBRD), ε νπνία  παξέρεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή  ζηήξημε κε ηελ κνξθή  δαλείσλ, εγγπήζεσλ, πξντφλησλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε, 2) ε 

Γηεζλήο Έλσζε Αλάπηπμεο (International Development Association-IDA), ε νπνία 

παξέρεη δάλεηα θαη επηρνξεγήζεηο κεδεληθνχ έσο ρακεινχ επηηνθίνπ, κε ζθνπφ λα 

εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκία ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ, λα κεηψζνπλ ηηο αληζφηεηεο θαη λα 

βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ, 3) ν Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθφο 

Οξγαληζκφο (International Finance Corporation-IFC), ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ βνήζεηα 

ηνπ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 4) ε Πνιπεζληθή Τπεξεζία Δγγπήζεσλ 

Δπελδχζεσλ (Multilateral Investment Guarantee Agent-MIGA), ε νπνία εμεηάδεη 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εγγπήζεσλ αζθάιηζεο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

επελδπηέο θαη ηνπο δαλεηζηέο, 5) ην Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Δπίιπζε Δπελδπηηθψλ 

Γηαθνξψλ (International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID), ην νπνίν 

παξέρεη δηεπθνιχλζεηο γηα ηε ζπλδηαιιαγή θαη ηε δηαηηεζία ησλ δηεζλψλ επελδπηηθψλ 

δηαθνξψλ (World Bank 2019). 

Γηα λα κπνξέζεη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα λα ρξεκαηνδνηήζεη φια απηά ηα έξγα κέζα απφ 

ηηο πέληε νξγαλσηηθέο κνλάδεο πνπ πξναλαθέξακε, ζπιιέγεη έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

πιεξνθνξηψλ θαη δεκνζηεχεη νξηζκέλνπο δείθηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (άξα θαη κε ην πεξηβάιινλ- ρψξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη κηα εηαηξία). Οη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ  ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ην θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο δείθηεο 

πνπ αθνξά ηελ έλαξμε κηαο επηρείξεζεο εκπεξηέρεη, ηνλ αξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηνλ 

αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ ρξεηάδνληαη κέρξη λα αλνίμεη ε εηαηξία, ην θφζηνο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ην ειάρηζην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη. Ο δείθηεο πνπ αθνξά ηελ 

ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο εκπεξηέρεη, ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο πξφζιεςεο ηνπ 

«θαηάιιεινπ» πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπζθακςία ζηηο ψξεο απαζρφιεζεο. Ο δείθηεο πνπ 
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αθνξά ην θιείζηκν κηαο επηρείξεζεο εκπεξηέρεη, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη, 

ην θφζηνο ρξεσθνπίαο θαη ηνλ βαζκφ αλάθηεζεο απαηηήζεσλ (κεηά απφ ρξενθνπία) 

(World Bank 2019). 

Αμηνπηζηία δείθηε. Οη δείθηεο ηελ Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ζεσξνχληαη αμηφπηζηνη γηαηί, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα κεζνδνινγία γηα φιεο ηηο ρψξεο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα δεηείηαη απφ 

ηελ εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ηεο θάζε ρψξαο λα εθηηκήζνπλ ηηο παξακέηξνπο ησλ 

δεηθηψλ (World Bank 2019). 

 

3.4. Γείθηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (European Union-EU) 

 

Οη δείθηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (European Union-EU) ή αιιηψο νη θχξηνη 

επξσπατθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο (Principal European Economic Indicators- PEEI) 

παξέρνπλ κία γεληθή- ζπλνιηθή εηθφλα ησλ  νηθνλνκηψλ εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, 

αιιά θαη ζηνηρεία γηα ηα επηκέξνπο θξάηε κέιε. Οη δείθηεο απηνί ζθνπφ έρνπλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ησλ ηηκψλ θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο (Eurostat 2019). 

Οη δείθηεο είλαη νη εμήο: 

1. Πνζνζηφ Απαζρφιεζεο / Κελέο ζέζεηο εξγαζίαο (Employment Rate/ Vacancies). 

2. Ηζνδχγην πιεξσκψλ (Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο θ.α.) (Balance of Payments). 

3. Μαθξνπξφζεζκε Αλεξγία (Long-term Unemployment).  

4. Δπίπεδν Φηψρεηαο (Poverty Level). 

5. Δπίπεδν Βηνκεραληθνχ ηνκέα θαη ηνκέα Τπεξεζηψλ (Βηνκεραληθή παξαγσγή,      

    Ληαληθφ εκπφξην, θχθινο εξγαζηψλ ζε ππεξεζίεο θ.α.) (Industrial Level- Service 

Sector).                                                                                            

6. ΑΔΠ θαηά θεθαιήλ (GDP per Capita in PPS). 

7. πγθξηηηθφ Δπίπεδν Σηκψλ (Comparative Price Levels) 

8. Παξαγσγηθφηεηα Δξγαδνκέλσλ / Κφζηνο Δξγαζίαο (Productivity per Person/ Labor 

Cost) 

9. Δπελδχζεηο Δπηρεηξήζεσλ (Business Investments). 

10. Δθπαηδεπηηθή Δπίδνζε (Educational Attainment) 

11. Έξεπλα & Αλάπηπμε (% ΑΔΠ) (Research& Development/ % GDP). 
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12. Γηεζλέο Δκπφξην (International Trade).  

13. Δζληθνί Λνγαξηαζκνί (Υξένο θαη έιιεηκκα, απνηακηεχζεηο, θαηαλάισζε θ.α.) 

(National Accounts)  

14. Ννκηζκαηηθνί & ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο (επηηφθηα, ζπλαιιαγκαηηθέο  

      ηζνηηκίεο) (Monetary and Financial Indicators) (Eurostat 2019). 

Αμηνπηζηία δείθηε. Οη δείθηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαλέκνληαη ζε  κεληαία ή 

ηξηκεληαία  βάζε θαη γηα ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ- κειψλ θαη γηα κεκνλσκέλα θξάηε- 

κέιε. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη γηα λα δηακνξθσζνχλ νη δείθηεο βαζίδνληαη πάλσ 

ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ θξαηψλ- κειψλ. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ, κπνξνχλ νη θπβεξλήζεηο, νη επηρεηξήζεηο θαη ην θνηλφ λα 

δηακνξθψζνπλ ηελ πνξεία ηνπο κέζα ζηνλ ρξφλν. Σν κεηνλέθηεκα ζηνπο θχξηνπο 

επξσπατθνχο δείθηεο είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα θξάηε- κέιε 

εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ (Eurostat 2019). 

 

3.5. Γείθηεο Αληηιεπηηθήο Γηαθζνξάο (Corruption Perception Index- CPI) 

 

Ο Γείθηεο Αληηιεπηήο Γηαθζνξάο (Corruption Perception Index- CPI)  ζπληάζζεηαη 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ  Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, ν νπνίνο εδξεχεη ζην Βεξνιίλν δεκνζηεχεηαη 

θάζε ρξφλν θαη αληιεί ζηνηρεία απφ εκπεηξνγλψκνλεο ρσξψλ ή επηρεηξεκαηίεο κε 

κεγάιε εκπεηξία ζε κηα  ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Απηά ηα άηνκα απαληνχλ ζε πνιιαπιέο 

έξεπλεο. Σν απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ δείθηε CPI, ν νπνίνο δελ 

είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηνλ απιφ κέζν φξν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ. Ο 

δείθηεο θαηαηάζζεη ηηο ρψξεο ζε θιίκαθα απφ 0 έσο 100. Με 100 βαζκνινγνχληαη νη 

ιηγφηεξν δηεθζαξκέλεο ρψξεο, ελψ πιεζηάδνληαο ην 0 βαζκνινγνχληαη νη ρψξεο κε 

έληνλε αληίιεςε ηεο δηαθζνξάο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο «παίδεη» κεγάιν ξφιν, φηαλ 

ζέινπκε λα ιάβνπκε  κηα επελδπηηθή απφθαζε. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε 

αληίιεςε ηεο δηαθζνξάο είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ ίδηα ηε δηαθζνξά (Mohsin and 

Zurawicki 2001,Transparency Org. 2019). 

 

Αμηνπηζηία δείθηε. Γηα ηνλ  ζπγθεθξηκέλν δείθηε, είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ 

αληηθεηκεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ βαζκφ δηαθνξάο κηαο ρψξαο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

δεκνζηνγξαθία θαη ηα δηθαζηήξηα δελ απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πάληα. 
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Παξφια απηά  γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δείθηε  ζπιιέγνληαη ζηνηρεία απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο WEF  θαη IMD, πνπ έρνπκε πξναλαθέξεη. (Mohsin, Zurawicki 2001). 

 

 

3.6. Γείθηεο Αδηαθάλεηαο (Opacity Index- OI) 

 

Ο δείθηε  αδηαθάλεηαο (Opacity Index- OI) ζπληάζζεηαη απφ ηνλ φκηιν Kurtzman θάζε 

ρξφλν θαη ζηφρν έρεη λα ππνινγίζεη έλα απνηέιεζκα - ηνλ ζπληειεζηή Ο - πνπ εθηηκά 

κε ξεαιηζκφ ηνλ βαζκφ ηεο αδηαθάλεηαο κε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία. Ο δείθηεο 

αδηαθάλεηαο βαζίδεηαη ζε πέληε ππιψλεο. Οη ππιψλεο απηνί πεξηιακβάλνπλ: 1) ηελ 

δηαθζνξάο ηεο ρψξαο, 2) ην λνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ, 3)  ηελ 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, 4) ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη πξαθηηθέο  θαη 

5) ην θαζεζηψο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ (Kearney 2006).  Όζν πην δηαθαλείο είλαη ε 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο, ηφζν πην μεθάζαξε είλαη ε πνξεία κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

επέλδπζεο. Απφ ηελ άιιε, ε αδηαθάλεηα ζε κηα νηθνλνκία, επηθέξεη εκπφδηα θαη 

αβεβαηφηεηα ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα, απνδπλακψλεη εηζεξρφκελεο δηεζλείο 

ξνέο θεθαιαίσλ θαη απμάλεη ηνλ θίλδπλν πξηκνδφηεζεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Ό δείθηεο 

αδηαθάλεηαο πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο επελδπηέο φπσο: 1) Σν 

απαξαίηεην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο, γηα λα μεθηλήζεη κηα επηρείξεζε, 

2)  ην αλ ε επηρείξεζε ζα αληηκεησπηζηεί απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο φπσο νη εγρψξηεο 

επηρεηξήζεηο, 3) αλ ζα ηζρχνπλ νη ίδηνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ή αλ ζα ππάξρνπλ 

θάπνηεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη  4) αλ ην επίπεδν ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο είλαη πςειφ (Lipsey 2001). 

Αμηνπηζηία δείθηε. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, 

ιακβάλνληαη ππφςε ζπλεληεχμεηο ηξαπεδηηψλ, αλαιπηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ, επηθεθαιήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξηψλ θαη εξγαδφκελνη απφ ηελ 

εγρψξηα αγνξά, ηεο θάζε ρψξαο (Lipsey 2001). 

 

3.7. Γηεζλήο Οδεγόο Κηλδύλνπ Υώξαο (International Country Risk Guide- ICRG)

  

O δηεζλήο νδεγφο θηλδχλνπ ρψξαο (International Country Risk Guide- ICRG) απνηειεί 

κία απφ ηηο θαιχηεξεο εκπνξηθέο πεγέο γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
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θηλδχλσλ ρψξαο. Δθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ PRS Group, ν νπνίνο ελεκεξψλεη ζε 

κεληαία βάζε κε λέα ζηνηρεία ηνλ δείθηε  ICRG.  Παξαθνινπζεί 140 ρψξεο θαη παξέρεη 

πιεξνθνξίεο θαη πξνβιέςεηο γηα ηνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θίλδπλν. Ο δείθηε  ICRG, απνηειείηαη απφ 22 επηκέξνπο δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ 

θίλδπλν θάζε ρψξαο θαη εμεηάδνπλ ηνλ βαζκφ ηνπ θηλδχλνπ, φπσο ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο λα 

εθηειέζεη πξνγξάκκαηα φηαλ ππάξρνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθέο εληάζεηο, ηνλ ξφιν πνπ 

«παίδνπλ» ζηελ πνιηηηθή ν ζηξαηφο θαη ε ζξεζθεία- εθθιεζία, ηνλ βαζκφ ηεο 

δηαθζνξάο, ηεο αλαμηνθξαηίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο (PRS Group 

2019). Παξαθάησ παξαζέηνπκε  ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ  δείθηε ηνπ  Γηεζλή 

Οδεγφ Κηλδχλνπ Υψξαο.  

1. Αμηνιφγεζε πνιηηηθνχ θηλδχλνπ (Political Risk Assessment).  

2. Αμηνιφγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (Financial Risk Assessment).  

3. Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθνχ Κηλδχλνπ (Economic Risk Assessment). 

4. χλζεηε αμηνιφγεζε θηλδχλνπ (Complex Risk Assessment).  

5. Κπβεξλεηηθή ηαζεξφηεηα (Governmental Stability).  

6. Κνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (Socio-economic Conditions).  

7. Δπελδπηηθφ πξνθίι ρψξαο (Investment Profile of the Country).  

8. Δζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο (Internal Conflicts). 

9. Δμσηεξηθέο πγθξνχζεηο (επηξξνέο γεηηνληθψλ θξαηψλ) (External Conflicts). 

10. Γηαθζνξά (Corruption).  

11. Δπηξξνέο ηνπ ηξαηνχ ζηελ πνιηηηθή (Influence of the Army on Politics).  

12. Θξεζθεπηηθέο ηάζεηο (Religious Tendencies).  

13. Νφκνο θαη ηάμε (Law and Order). 

14. Δζληθηζηηθέο  ηάζεηο (Nationalist Tendencies). 

15. Διεπζεξία ηνπ ιφγνπ (Freedom of Speech). 

16. Πνηφηεηα γξαθεηνθξαηίαο (Quality of Bureaucracy). 

17. Κπβεξλεηηθή ζπλνρή (Government Cohesion). 

18. Ννκνζεηηθή Αληνρή (Legislative Endurance).  

19. Απνδνρή θνηλήο γλψκεο (Acceptance of Public Opinion). 

20. Αλεξγία (Unemployment).  

21. Δκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ (Consumer Confidence). 

22. Φηψρεηα (Poverty).  
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23. Βησζηκφηεηα πκβνιαίσλ (Sustainability Of Contracts). 

24. Δπαλαπαηξηζκφο ( Repatriation).  

25. Καζπζηεξήζεηο πιεξσκήο (Payment Delays). 

26. Δκθχιηνο πφιεκνο (Civil War).  

27. Σξνκνθξαηία (Terrorism) 

28. Πνιηηηθή δηαηαξαρή (Political Disorder) 

29. Πφιεκνο (War). 

30. Γηαζπλνξηαθή ζχγθξνπζε (Cross-border Conflict). 

31. Δμσηεξηθέο πηέζεηο (External Pressures). 

32. Κίλδπλνο γηα ζηαζεξφηεηα ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (Risk for Exchange Rate 

Stability). 

33. Κίλδπλνο γηα ην εμσηεξηθφ ρξένο (Risk for External Debt). 

34. Κίλδπλνο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ (Risk for GDP Growth). 

35. Κίλδπλνο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ (Inflation Risk). 

36. Κίλδπλνο γηα δηεζλή ξεπζηφηεηα (Risk for International Liquidity).  

Αμηνπηζηία δείθηε. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

εθηηκήζεηο ησλ αλαιπηψλ ηεο εηαηξίαο, φπνηε ππάξρνπλ ζηνηρεία ππνθεηκεληθφηεηαο. 

Γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν ρξεζηκνπνηνχληαη αληηθεηκεληθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (PRS Group 2019). 

 

3.8. Γείθηεο Πξόζβαζεο Κεθαιαίνπ (Capital Access Index- CAI) 

 

Ο Γείθηεο Πξφζβαζεο Κεθαιαίνπ (Capital Access Index- CAI), ζπληάζζεηαη απφ  ην 

ίδξπκα Milken θάζε ηξεηο κήλεο. Σν  ίδξπκα Milken είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφ ή θαιχηεξα  κηα «Γεμακελή θέςεο», πνπ ζθνπφ έρεη  λα απμήζεη ηελ 

παγθφζκηα επεκεξία πξνσζψληαο ζπλεξγαηηθέο ιχζεηο πνπ δηεπξχλνπλ ηελ πξφζβαζε 

ζην θεθάιαην, δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη βειηηψλνπλ ηελ πγεία. Σαμηλνκεί ηηο 

ρψξεο κε βάζε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη επηρεηξεκαηίεο (έλαξμε επηρείξεζεο, 

επέθηαζε ππάξρνπζαο επηρείξεζεο ή αλαδηάξζξσζε κηαο εηαηξίαο), θάζε ρψξαο λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ  θεθάιαην. Οη ππιψλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν δείθηεο CAI είλαη ην καθξννηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, ε 

αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο θεθαιαίνπ, ε δηεζλήο 
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πξφζβαζε ζε θεθάιαηα θαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Οη ππιψλεο δηαρσξίδνληαη ζε 54 

ππνθαηεγνξίεο θαη ιακβάλνληαη ππφςε 15 κεηαβιεηέο (Milken Institute, 2019). 

Απφ ην 2004 θαη κεηά, νη ρψξεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ δείθηε CAI, δηαθξίλνληαη ζε 

ψξηκεο θαη αλαδπφκελεο. Αλαδπφκελεο αγνξέο αλαθέξνληαη εθείλεο νη ρψξεο γηα ηηο 

νπνίεο ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο κεηαβιεηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ δείθηε CAI, είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 85% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλαηνχ αξηζκνχ 

κεηαβιεηψλ (Barth et. al. 2004). 

 

Αμηνπηζηία δείθηε. Οη κεηαβιεηέο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ 

λα παξαρζεί ν δείθηεο CAI, ζηεξίδνληαη ζε επίζεκα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ 

αληινχληαη απφ νξγαληζκνχο θαη ηλζηηηνχηα φπσο   ην WEF, ην International Country 

Risk Guide, ηνπ Index of Economic Freedom θ.α. (Milken Institute 2019). 

 

3.9. Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο (Index of Economic Freedom- IEF) 

 

Ο Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο (Index of Economic Freedom- IEF) «παξάγεηαη» 

απφ ην ίδξπκα Heritage, ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Οπάζηγθηνλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη κεηξά ηελ 

νηθνλνκηθή ειεπζεξία κηαο ρψξαο. Σί νλνκάδνπκε φκσο νηθνλνκηθή ειεπζεξία; Ζ 

νηθνλνκηθή ειεπζεξία είλαη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ ή θάζε ρψξαο λα 

κπνξεί  λα ειέγρεη θαη λα ρεηξίδεηαη  ηε δηθή ηνπ εξγαζία θαη ηδηνθηεζία.  Με άιια 

ιφγηα, ε νηθνλνκηθή ειεπζεξία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο κηαο ρψξαο, λα εξγάδνληαη, λα παξάγνπλ θαη λα επελδχνπλ κε ηξφπνπο πνπ 

νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη είλαη πην παξαγσγηθνί. ηηο νηθνλνκηθά ειεχζεξεο θνηλσλίεο, φπσο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη θπβεξλήζεηο επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε θίλεζε ηεο 

εξγαζίαο, ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ αγαζψλ θαη απνθεχγνπλ ηνλ θαηαλαγθαζκφ ή ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο πέξα απφ ην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο ειεπζεξίαο. Ζ Οηθνλνκηθή Διεπζεξία κίαο ρψξαο ζπλδέεηαη ζηελά κε  

νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο, κε θαζαξφηεξν (λνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνξνινγηθφ) 

πεξηβάιινλ,  κε κεγαιχηεξν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, κε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ, κε ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα   θαη ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο (Heritage 

Foundation 2019).  

 

Ο δείθηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππιψλεο (Heritage 

Foundation, 2019) πνπ είλαη νη εμήο:  
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1. Κξάηνο Γηθαίνπ. Γηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο (ζε πνην βαζκφ δηαθπιάζζεηαη ε 

ηδηνθηεζία), δηθαζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (απνθάζεηο βαζηδφκελεο ζην 

γξάκκα ηνπ λφκνπ θαη ρξφλνο επηβνιήο- εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ), 

αθεξαηφηεηα ηνπ θξάηνπο (έιιεηςε ζπρλψλ αιιαγψλ ησλ λφκσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ). 

2. Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Γεκφζηεο δαπάλεο, θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη 

θνξνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία.  

3. Ρπζκηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Βαζκφο επηρεηξεκαηηθήο ειεπζεξίαο, 

λνκηζκαηηθήο ειεπζεξίαο θαη ειεπζεξίαο ζηελ εξγαζία.  

4. Αλνηρηέο αγνξέο. Βαζκφο ειεπζεξίαο ζην εκπφξην θαη ζηηο επελδχζεηο.  

 Οη ηέζζεξηο απηνί ππιψλεο απνηεινχληαη απφ δψδεθα ηζνβαξήο παξάγνληεο 

(πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο) θαη βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 100. Ζ 

ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ιακβάλεη θάζε ρψξαο, πξνέξρεηαη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ 

δψδεθα απηψλ παξαγφλησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ (Heritage Foundation 2019).  

 

Αμηνπηζηία δείθηε.  Γείθηεο είλαη έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε 186 

νηθνλνκηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Πξαγκαηνπνηείηαη  κηα εηο βάζνο αλάιπζε ησλ 

πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ κηαο ρψξαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα, επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πνηνηηθά ζηνηρεία απφ αληηιεπηηθέο 

έξεπλεο. Απφ ηηο αληηιεπηηθέο έξεπλεο αληηιακβαλφκαζηε φηη ππάξρεη ην ζηνηρείν ηνπ 

ππνθεηκεληζκνχ. Οπφηε δελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηελ πηζαλφηεηα, φηη θάπνηα 

ζηνηρεία ελέρνπλ δεδνκέλα πξνθαηάιεςεο απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ δείθηε (Heritage 

Foundation 2019).  

 

3.10. Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (Global Entrepreneurship Monitor- GEM) 

 

Σν Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Global Entrepreneurship 

Monitor- GEM), κειεηά κέζα απφ κηα δηεζλή ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, ελψ παξάιιεια 

δηαηππψλεη πψο ην εζληθφ  πιαίζην (λνκηθφ, θνξνινγηθφ, ξπζκηζηηθφ), επεξεάδεη θαη ζε 

πνηφλ βαζκφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ; Αξρηθά ην GEM, είρε σο 

ζηφρν λα εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κηα ρψξα είρε πην αλεπηπγκέλε 
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επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ κηα άιιε. Σα απνηειέζκαηα είραλ ηφζε κεγάιε απήρεζε θαη 

απφξξνηα απηνχ ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ δείθηε GEM (GEM Organization, 2019).  

ήκεξα ν δείθηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (GEM), ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη θάζε ρξφλν, δελ 

κεηξά κφλν ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, θαη  ην 

εζληθφ  πιαίζην, πνπ επεξεάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, αιιά επηπξνζζέησο κεηξά πνηά 

είλαη ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δχλακε ησλ γπλαηθψλ ζε θάζε ρψξα, δειαδή 

πεξηιακβάλεη ην κεξίδην ησλ γπλαηθψλ ζηα εθάζηνηε θνηλνβνχιηα ( ηα % γπλαηθείαο 

εμνπζίαο, φπσο ε δχλακε ησλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ θαη ν ηξφπνο πξνψζεζεο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ γπλαηθψλ), ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζηα δηάθνξά επαγγέικαηα, ζε 

ηη πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη θαηά πφζν άληζν είλαη ην εηζφδεκα 

ηνπο ζε ζρέζε κε απηφ ησλ αληξψλ πνπ θαηέρνπλ ηηο ίδηεο ζέζεηο θαη έρνπλ ηα ίδηα 

πξνζφληα. Ο δείθηεο GEM, θαηαηάζζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξακε  ζε κία 

βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ 0 έσο 100, αθνχ πξψηα έρεη πνιιαπιαζηάζεη ηνλ θάζε 

παξάγνληα κε ην 2 (Dijkstra 2002, GEM Organization 2019). 

 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δείθηε GEM , είλαη φηη ζπιιέγεη πξσηνγελή δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηδηψηε επηρεηξεκαηία, ε κέηξεζε ησλ 

ρσξψλ είλαη ίδηα θαη απηφ δηεπθνιχλεη ηηο ζπγθξίζεηο κε άιια θξάηε, αλαγλσξίδεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα σο κία δηαδηθαζία κε δηάθνξα ζηάδηα θαη κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ άηππε «καχξε» επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία δελ κπνξεί λα θαλεί 

ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο (GEM Organization 2019).  

 

Αμηνπηζηία δείθηε.  Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πξνζδνθίεο, ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηεκαηνιφγηα ζε 2000 

ελειίθνπο  απφ 18- 64 ρξνλψλ ζε θάζε ρψξα. Δπηπιένλ 36 εκπεηξνγλψκνλεο 

ζπληάζζνπλ εηδηθέο εθζέζεηο θαη απφςεηο γηα θάζε ρψξα, ελψ ηα δεπηεξνγελή 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπιιέγνληαη απφ  νξγαληζκνχο φπσο, ηα Ζλσκέλα Έζλε, ην 

Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ν Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) (GEM Organization 2019).  
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3.11. Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Βησζηκόηεηαο (Environmental Sustainability 

Index - ESI) 

 

Ο φξνο "βησζηκφηεηα" ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά  σο δηεζλέο δήηεκα απφ ην 

βηβιίν "Ζ παγθφζκηα ζηξαηεγηθή δηαηήξεζεο" (The World Conservation Strategy) ην 

1980 (IUCN et al., 1980). Απφ ηφηε θαη κεηά, ν φξνο αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλφηεξα θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ  ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή ηνπ 

δηάζηαζε, ελψ παξάιιεια ηνλίδεηαη ν ξφινο ηνπ, γηα κηα λέα κνξθήο αλάπηπμεο (Siche  

et al. 2008). 

 

χκθσλα κε ηνλ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Βησζηκφηεηαο (Environmental Sustainability 

Index- ESI), «ε πεξηβαιινληηθή βησζηκόηεηα είλαη κηα ζεκειησδώο πνιπδηάζηαηε έλλνηα, 

κέζα από ηελ νπνία δηαθαίλεηαη ε ηθαλόηεηα δηαηήξεζεο αμηόινγσλ πεξηβαιινληηθώλ 

πόξσλ θαηά ηηο επόκελεο δεθαεηίεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηηο κεηαβαιιόκελεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο» Esty et al. (2005, ζει. 47-60).  

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ δείθηε ESI, ρξεζηκνπνηνχληαη 21 ππνθαηεγνξίεο δεηθηψλ θαη 

76 κεηαβιεηέο. Οη ππνθαηεγνξίεο αλαθέξνληαη ζε πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα (αέξα, 

λεξφ, γε θαη βηνπνηθηιφηεηα), ζε θαηαζηάζεηο έληαζεο (έληνλε ξχπαλζε ή φηαλ 

ππάξρνπλ απξνζηάηεπηνη θπζηθνί πφξνη πνπ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ δεκίεο) ζηελ 

αλζξψπηλε εππάζεηα (πνπ πξνέξρεηαη απφ αζζέλεηεο θαη δηαηξνθή πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην πεξηβάιινλ), ζηελ  θνηλσληθή θαη ζεζκηθή ηθαλφηεηα (άκεζε θαη ζσζηή 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ) θαη ζηελ  παγθφζκηα 

δηαθπβέξλεζε (πξνζπάζεηεο θαη αληηπξνζσπεπηηθά έξγα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ηεο 

παγθφζκηαο επζχλεο).Κάζε ρψξα ιακβάλεη κηα βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη 

απφ ην 0 (κε βηψζηκν), έσο ην 100 (πνιιή βηψζηκν) (Siche  et al. 2008). 

 

Αμηνπηζηία δείθηε.  Σα ζηνηρεία ηνπ δείθηε, ιακβάλνληαη απφ εμαθξηβσκέλα δεδνκέλα 

πνπ παξέρνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θάζε ρψξαο, ελψ παξάιιεια 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο, φπσο United Nations Statistics 

Division –UNSD. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ππάξρεη αληηθεηκεληθφηεηα 

ζηελ δεκηνπξγία ηνπ δείθηε (Siche et al. 2008). 
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3.12. Γείθηεο Αλζξώπηλεο Πξνόδνπ- Διεπζεξίαο (Human Progress Index - HPI) 

 

Ο Γείθηεο Αλζξψπηλεο Πξνφδνπ- ειεπζεξίαο (Human Progress Index– HPI), 

ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Καλαδηθφ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

εξεπλψλ Fraser Institute θαη ζθνπφ έρεη λα  κεηξήζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

είλαη ειεχζεξνη λα απνιακβάλνπλ θιαζηθέο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο. Ο δείθηεο 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (δείθηεο). 1) Αζθάιεηα. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

εκπίπηνπλ φινη νη παξάγνληεο  πνπ απεηινχλ ηα ζχλνξα κηαο ρψξαο, θαζψο επίζεο θαη 

βαζκφο πνπ απεηινχληαη νη «αθξίηεο» κηαο ρψξαο θαη νη ηδηνθηεζίεο ηνπο. 2) Διεπζεξία 

κεηαθίλεζεο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη παξάγνληεο φπσο θαηαλαγθαζηηθή 

κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, βαζκφο ειεπζεξίαο αιινδαπψλ πξνζψπσλ, βαζκφο ειεπζεξίαο 

εγρψξησλ πξνζψπσλ θαη βαζκφο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ γπλαηθψλ. 3) Διεπζεξία 

έθθξαζεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία εκπίπηνπλ φινη νη λφκνη πνπ ζρεηίδνληαη πεξί 

ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ, νη θαλνληζκνί πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, νη πνιηηηθέο πηέζεηο θαη νη έιεγρνη ζηα νπνία ππφθεηληαη ηα 

κέζα ελεκέξσζεο. Με άιια ιφγηα, ν  δείθηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ κεηξάεη ην βαζκφ 

ειεπζεξίαο έθθξαζε ηνπ ηχπνπ, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ηέρλεο θαη θαηά πφζν φια απηά 

επεξεάδνληαη απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη ηελ  ινγνθξηζία. 4) Διεπζεξία 

ησλ ζρέζεσλ. Απηή ε θαηεγνξία εμεηάδεη ηελ παηξηαξρηθή εμνπζία, ηνπο θξαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ζηε ζξεζθεία, ηελ θνηλσληθή ερζξφηεηα απέλαληη ζε μέλεο ζξεζθείεο θαη 

ηε ζεζκηθή δηάθξηζε ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (Fraser Institute 2019). 

 

Ο δείθηεο πεξηιακβάλεη 162 ρψξεο (2016) θαη κεηξά απηέο ηηο ρψξεο ζε θιίκαθα 0 έσο 

10, φπνπ ην 10 αληηπξνζσπεχεη ρψξεο κε κεγαιχηεξε ειεπζεξία. Μέζα απφ απηφλ ηνλ 

δείθηε, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αληηιεθζεί ν θφζκνο φηη ε νηθνλνκηθή, πξνζσπηθή 

θαη πνιηηηθή ειεπζεξία δελ είλαη απιά ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε, αιιά ε παξνπζία ησλ 

αλζξψπηλσλ ειεπζεξηψλ δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

δηεχξπλζε ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο (Fraser Institute 2019). 

 

3.13. ύλνςε 

 

Σν ηξίην θεθάιαην είλαη εζηηαζκέλν ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ ρψξαο, 

βαζηδφκελε ζε θάπνηνπο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο. Αλαιχνληαη νη βαζηθνί 
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ππιψλεο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηνπο δείθηεο. Γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ δεηθηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεί, ελψ γηα 

φινπο ηνπο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο.  

 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη παγθνζκίνπ θχξνπο νξγαληζκνί θαη ηδξχκαηα, ηα 

νπνία εμαηηίαο ηεο εμαηξεηηθήο δνπιεηάο ηνπο, νη εθζέζεηο ηνπο νπζηαζηηθά απνηεινχλ 

έλαλ δείθηε, ν νπνίνο ζπλήζσο έρεη ηα αξρηθά ηνπ νλφκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηνπ 

ηδξχκαηνο. Αξθεηνί απφ ηνπο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη αιιεινεμαξηψληαη θαη 

αιιεινεπεξεάδνληαη. ην ηέινο θάζε ππνελφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδεηαη ε  

αμηνπηζηία θάζε δείθηε θαη απηφ ζπκβαίλεη πξνθεηκέλνπ νη αλαγλψζηεο λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ βαξχηεηα ηνπ θάζε δείθηε.  
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Κεθάιαην 4: Μέηξα Πξόιεςεο, Γηαρείξηζεο θαη Αληηκεηώπηζεο ηνπ  

                      Κηλδύλνπ Υώξαο 
 

Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη θαη αλαιχζεη  ζην θεθάιαην δχν, νη θίλδπλνη ρψξαο είλαη 

επηά. Ο νηθνλνκηθφο, ν θίλδπλνο κεηαθνξάο, ν ζπλαιιαγκαηηθφο, ν θίλδπλνο 

ηνπνζεζίαο- γεηηνλίαο, ν πηζησηηθφο, ν θίλδπλνο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ν πνιηηηθφο 

(Meldrum 2000). Γεληθά ζην αλζξψπηλν κπαιφ ε ιέμε θίλδπλνο, ηαπηίδεηαη κε ηελ 

πηζαλφηεηα βιάβεο, δεκίαο ή θαη νιηθήο απψιεηαο. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ θίλδπλν 

κηαο ρψξαο, φπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πνζνηηθέο κεηξήζεηο, ηφηε ζα κπνξνχζακε λα 

νξίζνπκε ηνλ θίλδπλν σο ηελ πηζαλφηεηα ην αλακελφκελν απνηέιεζκα λα δηαθέξεη απφ 

ην πξαγκαηηθφ. Με άιια ιφγηα, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ 

απνηειεζκάησλ κηαο επέλδπζεο, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ελέρεη ε 

επέλδπζε απηή (Βαζηιείνπ 2001).  

 

4.1. Μέηξα Πξόιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ 

 

Γηα λα κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο, λα ιάβνπλ κέηξα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ  ζα πξέπεη λα αλαιχζνπλ ηελ δεκνζηνλνκηθή  θαη λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ εθάζηνηε ρψξα θαη επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλαιπηηθφηεξα ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί: 1) Σν κέγεζνο 

ηεο αγνξάο γηα λα εληνπίζνπκε ην ζχλνιν ησλ ππνςήθησλ αγνξαζηψλ. 2) Σν χςνο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ. Δδψ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην κέγεζνο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δαπαλψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 3) Σελ θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη, δειαδή 

πφζα είδε θνξνινγίαο ππάξρνπλ, αλ νη πεξηζζφηεξνη θφξνη είλαη έκκεζνη ή άκεζνη, αλ 

νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο είλαη πςεινί ή ρακεινί, αλ νη επηρεηξήζεηο θαη ηα θέξδε 

ηνπο επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ θφξνπο θαη αλ ε θνξνδηαθπγή δηψθεηαη 

απνηειεζκαηηθά απφ ηελ δηθαηνζχλε ή ππάξρνπλ «θελά» ηνπ λφκνπ πνπ επηηξέπνπλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο λα απαιιαρζνχλ απφ πςειά πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο. 4) Σελ 

θαηάζηαζε ηνπ δεκφζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Αλ ν δεκφζηνο 

πξνυπνινγηζκφο κηαο ρψξαο έρεη πςειά ειιείκκαηα, ηφηε ππάξρεη θαη πςειφ δεκφζην 

ρξένο, πνπ απηφ επηβαξχλεη ηελ ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο θαη ιεηηνπξγεί απμεηηθά ζηα 

επηηφθηα ησλ δαλείσλ. 5) Σν επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ. 6) Σν χςνο ηεο πξνζθνξάο 

ρξήκαηνο. 7) Σν επίπεδν ησλ νλνκαζηηθψλ, ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ θαη ε ζρέζε 
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ηνπο κε ηνλ πιεζσξηζκφ.  Θπκίδνπκε φηη «νλνκαζηηθό επηηόθην είλαη ην επηηόθην πνπ  

ηζρύεη κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζε κία νηθνλνκία ζε πεξηόδνπο αύμεζεο ησλ ηηκώλ» 

ελψ «πξαγκαηηθό επηηόθην είλαη ην νλνκαζηηθό επηηόθην απνπιεζσξηζκέλν» 

Καξαζαλάζεο (2001, ζει. 148). Απφ ηα παξαπάλσ αληηιακβαλφκαζηε φηη ν 

πιεζσξηζκφο έρεη ηνλ «ξφιν» ηνπ ζπλδεηηθνχ θξίθνπ αλάκεζα ζην νλνκαζηηθφ θαη ζην 

πξαγκαηηθφ επηηφθην.  8) Σν επίπεδν ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. 9) Σν πνζνζηφ ησλ 

Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 10) Σα πνζνζηά ηεο 

αλεξγία θαη ηεο απαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 11) Σα πνζνζηά 

παξαγσγηθφηεηαο. 12) Σν κέγεζνο ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ. 13) Σελ 

λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο  θαη 14) ην κέγεζνο ηεο καχξεο 

αγνξάο ( Meldrum 2000, Καξαζαλάζεο 2001, Βαζηιείνπ 2001, Υαηδεδεκεηξίνπ 2017).   

 

Δθφζνλ έρνπλ αλαιπζεί φινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο, ην επφκελν βήκα γηα λα δνχκε 

πσο ζα δηαρεηξηζηνχκε ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν, είλαη λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν κηα 

ρψξα κπνξεί λα εθαξκφζεη έγθαηξα, επέιηθηα θαη κε απνθαζηζηηθφηεηα ηελ 

δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή ηεο πνιηηηθή.  Γειαδή φηαλ εκθαλίδνληαη θξίζηκα 

πεξηζηαηηθά νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα θιπδσλίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη δελ ππάξρεη άκεζε αληίδξαζε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, 

ηφηε ππάξρεη θίλδπλνο πεξαηηέξσ επηδείλσζεο. ηνηρεία γηα ην ηζηνξηθφ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θάζε ρψξαο, ππάξρεη ζε πνιιέο 

ηζηνζειίδεο έγθπξσλ νξγαληζκψλ, ηδξπκάησλ αθφκα θαη νηθνλνκηθψλ πεξηνδηθψλ 

(Mishkin, 2010).   

 

4.2. Μέηξα Πξόιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Κηλδύλνπ Μεηαθνξάο 

 

Ο θίλδπλνο κεηαθνξάο, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, πξνθχπηεη φηαλ κεηαθέξνπκε 

αγαζά, ππεξεζίεο ή θεθάιαηα πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα, φπσο ε θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ, ε αδηθαηνιφγεηε άξλεζε 

πιεξσκψλ ή αθφκα θαη ε αδπλακία πιεξσκήο κέξνπο ή νιφθιεξνπ ηνπ ρξένπο απφ 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ή αγαζψλ. Δπηπιένλ κία θπβέξλεζε κπνξεί λα εθαξκφζεη 

κέηξα, πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ  

θαη απηά ηα κέηξα, ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ κηα ρψξα λα πεξηνξίζεη νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο ξνψλ θεθαιαίσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην απμαλφκελν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ 
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ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζπλεπάγεηαη κηα νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

αλάγθε γηα θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο απφ ην μέλν ζπλάιιαγκα. Ο θίλδπλνο ελφο 

πξνβιήκαηνο κεηαθνξάο απμάλεηαη εάλ δελ εκθαληζηνχλ κεηαβνιέο αληηζηάζκηζεο ζην 

ινγαξηαζκφ θεθαιαίνπ (Meldrum 2000).  

 

Δάλ κηα επηρείξεζε δελ επηιέμεη λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν κεηαθνξάο, πνπ απηφ 

ζπλεπάγεηαη λα απνθχγεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα, ηφηε ζα 

πξέπεη λα δεηήζεη ηελ κεζνιάβεζε ηξίησλ. Με άιια ιφγηα, ζα πξέπεη λα δεηήζεη ηελ 

κεζνιάβεζε θάπνηαο ηξάπεδαο ή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα 

επηρείξεζε παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο ζε κηα μέλε ρψξα, ν θίλδπλφο κεηαθνξάο ζα 

κπνξνχζε λα κεησζεί, δηακέζνπ κηαο ηξάπεδαο, δεηψληαο έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο 

αμίαο ηεο ππεξεζίαο ή ησλ αγαζψλ σο πξνθαηαβνιή. Παξάιιεια κέζσ ηξαπεδψλ, 

πξνζθέξνληαη ηξφπνη δηαθαλνληζκνχ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο είλαη ν 

δηαθαλνληζκφο 1) έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ, 2) έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ κε 

απνδνρή, 3) έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ κε πιεξσκή θαη 4) ηξαπεδηθή ελέγγπνο 

πίζησζε. Ο δηαθαλνληζκφο έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ν 

πσιεηήο λα κελ απνμελσζεί απφ ηελ θαηνρή ηνπ εκπνξεχκαηνο ηνπ, πξηλ πιεξσζεί απφ 

ηνλ αγνξαζηή. Γειαδή ε κεηαθνξηθή εηαηξία πνπ αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά ησλ 

αγαζψλ, δεζκεχεηαη λα κελ παξαδψζεη ην εκπφξεπκα αλ ν αγνξαζηήο δελ έρεη πξνβεί 

ζε δηαθαλνληζκφ ηεο αμίαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ δηαθαλνληζκνχ έλαληη θνξησηηθψλ 

εγγξάθσλ κε απνδνρή, ηζρχνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε θνξησηηθή, ε 

δηαθνξά βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο φπνπ ππάξρνπλ πξνζεζκηαθνί ηίηινη γηα ηελ 

κειινληηθή πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ, φπσο ζπλαιιαγκαηηθέο, γξακκάηηα ζε 

δηαηαγή ή θαη ππνζρεηηθή επηζηνιή, ελψ ζηνλ δηαθαλνληζκφ έλαληη θνξησηηθψλ 

εγγξάθσλ κε πιεξσκή, ν αγνξαζηήο παξαιακβάλεη ηα θνξησηηθά έγγξαθα θαη ηα 

εκπνξεχκαηα, έλαληη πιεξσκήο. ηελ πεξίπησζε ηεο ηξαπεδηθήο ελέγγπνπ πίζησζεο, 

κία ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα (εθδφηξηα – πηζηψηξηα), κεηά απφ εληνιή ηνπ πειάηε ηεο 

(αγνξαζηή), αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

ζπκθσλήζεθε ζηνλ πσιεηή επί ηε εκθαλίζεη ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ (θνξησηηθή- 

ηηκνιφγηα) εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ ηξαπεδηθή ελέγγπνο πίζησζε, θαηά θαλφλα 

ξπζκίδεηαη, απφ ηα εζληθά δίθαηα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, φκσο νη ηξάπεδεο  εθαξκφδνπλ 

παξάιιεια θαη ηνπο θαλφλεο θαη ζπλήζεηεο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, νη 

νπνίνη έρνπλ γίλεη δεθηνί θαη απφ ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ ( Αηγππηηάδεο 

2016). 
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Δπηπιένλ ππάξρνπλ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο (π.ρ. Charles Kendall), νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ πεξηπηψζεηο απψιεηαο ή δεκίαο θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ αγαζψλ, λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζπκβφιαηα, λα ζπληνλίζνπλ θαη λα 

επηζεσξήζνπλ ηηο παξαδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ζαιάζζεο, λα 

απνδεκηψζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζε ιηκάληα, φπσο 

επίζεο λα δψζνπλ απνδεκηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο αιινίσζεο, θαηαζηξνθήο ή 

δεζκεχζεηο εκπνξεπκάησλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο (Charles Kendall 2019). 

 

 

4.3. Μέηξα Πξόιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ πλαιιαγκαηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

Οη δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα κηαο ρψξαο. πλεπψο ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επελδπηψλ, ησλ 

δαλεηδφκελσλ θαη ησλ δαλεηζηψλ. Με ηνλ φξν ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ελλννχκε, ηνλ 

αξηζκφ ησλ κνλάδσλ ελφο μέλνπ λνκίζκαηνο, ν νπνίνο κπνξεί λα αγνξάζεη κηα κνλάδα 

εγρψξηνπ λνκίζκαηνο. Έλα λφκηζκα γίλεηαη ηζρπξφηεξν, φηαλ ε ηηκή ηνπ απμάλεηαη ζε 

ζρέζε κε θάπνην άιιν, ελψ φηαλ κεηψλεηαη ε ηηκή ηνπ, ηφηε δηνιηζζαίλεη. Οη 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ, φηαλ παξεκβαίλνπλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο κε ζθνπφ λα 

επεξεάζνπλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα ην θαηλφκελν ηελ 

ππνηίκεζεο ή ηεο αλαηίκεζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλαηίκεζε ηνπ 

εγρψξηνπ λνκίζκαηνο  ( ceteris paribus) ηφηε,  ζα παξαηεξεζεί κείσζε ησλ εμαγσγψλ, 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ, ελψ  ηα επαλαπαηξηδφκελα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα 

θαίλνληαη κεησκέλα θαηά ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζην εγρψξην λφκηζκα (Ννχιαο 2015).  

 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ κέηξα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, πνπ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ νη επηρεηξήζεηο ή νη επελδπηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ν ζπλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο.  

Αξκπηηξάδ. Αξκπηηξάδ νλνκάδεηαη ε ηαπηφρξνλε δηαδηθαζία αγνξάο θαη πψιεζεο 

λνκηζκάησλ, φηαλ δηαπηζηψλνληαη δηαθνξέο ζηηο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ απηψλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ δηαηξέρεη θηλδχλνπο απφ ηηο απμνκεηψζεηο 
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ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, γηαηί ε αγνξά θαη ε πψιεζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα. Παξφια απηά φζνη επηρεηξήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηελ κέζνδν απηή, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο, ην θφζηνο ζπλαιιαγήο θαη ζηα δχν 

ρξεκαηηζηήξηα (αγνξέο), ην θφζηνο κεηαηξνπήο ηεο ηζνηηκίαο, αλ επηηξέπεηαη ε αλνηρηή 

πψιεζε κεηνρψλ (short selling) θαη πνηα είλαη ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ζηηο δχν 

αγνξέο. Τπάξρνπλ ηέζζεξα είδε αξκπηηξάδ (Ννχιαο 2015):  

1. Γηκεξέο αξκπηηξάδ. Γειαδή ην αξκπηηξάδ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζηελ 

αγνξά θαη πψιεζε  δχν δηαθνξεηηθψλ λνκηζκάησλ. Γηα λα επηηχρνπκε δηκεξέο 

αξκπηηξάδ, ζα πξέπεη λα αγνξάζνπκε ην λφκηζκα ζηελ αγνξά πνπ καο ην 

πξνζθέξεη θζελφηεξα θαη λα ην πνπιήζνπκε ζηελ αγνξά πνπ ην δεηάεη 

αθξηβφηεξα (Ννχιαο 2015). 

2. Σξηγσληθφ αξκπηηξάδ. Σν ηξηγσληθφ αξκπηηξάδ πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζε 

ηξία λνκίζκαηα. Καη εδψ ηζρχεη ν θαλφλαο ηνπ αξκπηηξάδ, δειαδή αγνξάδσ 

θζελά θαη πνπιάσ αθξηβά (Ννχιαο 2015). 

3. Αξκπηηξάδ θαιπκκέλνπ επηηνθίνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε επελδχνπκε ζε μέλν 

λφκηζκα, ελψ ηαπηφρξνλα θαιχπηνπκε ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν 

πξαγκαηνπνηψληαο πξνζεζκηαθέο πξάμεηο. ηφρνο ηνπ αξκπηηξάδ θαιπκκέλνπ 

επηηνθίνπ, είλαη λα επηηχρνπκε θέξδε απφ ηελ δηαθνξά πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

κεηαμχ ηνπ πξνζεζκηαθνχ πξηκ ή ηελ έθπησζε επηηνθίσλ ησλ δχν λνκηζκάησλ. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ αξκπηηξάδ θαιπκκέλνπ επηηνθίνπ απνηειείηαη απφ ηξία 

βήκαηα. 1) Μεηαηξνπή  θαη επέλδπζε γηα n κέξεο ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο ζε 

μέλν λφκηζκα. 2) Σαπηφρξνλα ηελ πψιεζε ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο γηα n κέξεο 

ζηελ πξνζεζκηαθή αγνξά. 3) Μεηά απφ n κέξεο κεηαηξέπνπκε ην μέλν λφκηζκα 

ζε εγρψξην ζηελ πξνζεζκηαθή ηηκή πνπ έρεη ζπκθσλεζεί (Ννχιαο 2015).  

4. Αξκπηηξάδ αθάιππηνπ επηηνθίνπ. Γειαδή επέλδπζε ζε μέλν λφκηζκα, κε ζηφρν 

λα επηηεπρζνχλ θέξδε απφ ηελ δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ ηξέρνπζα 

θαη ηελ αλακελφκελε ηζνηηκία ησλ επηηνθίσλ ησλ δχν μέλσλ λνκηζκάησλ.  Ζ 

δηαδηθαζία ηνπ αξκπηηξάδ αθάιππηνπ επηηνθίνπ πεξηιακβάλεη 2 βήκαηα. 1) Σελ 

κεηαηξνπή θαη επέλδπζε  ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο ζε μέλν, γηα n εκέξεο. 2) 

Μεηά απφ ηηο n εκέξεο, ηεο κεηαηξνπή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ζε εγρψξην κε ηελ 

ηξέρνπζα ηζνηηκία (Ννχιαο 2015). 

Παξάγσγα. Ζ ρξήζε ησλ παξαγψγσλ βνεζάεη ζην λα κεηαθπιήζεη  ν θίλδπλνο απφ ηνλ 

έλα ζπλαιιαζζφκελν ζηνλ άιιν θαη απηφ επηηπγράλεηαη γηαηί ππάξρνπλ αληίζεηεο 

εθηηκήζεηο ή απφςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ ή ηίηισλ ζην 
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κέιινλ. Τπάξρνπλ ηέζζεξα είδε παξαγψγσλ. 1) Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο (futures), 2) ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο(options), 3) ηα πξνζεζκηαθά 

ζπκβφιαηα (forwards) θαη 4) νη αληαιιαγέο απαηηήζεσλ (swaps). Σα ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο θαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, είλαη ζπκβάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλάκεζα ζε έλα κέινο θαη κηα νξγαλσκέλε αγνξά, είλαη 

ηππνπνηεκέλα (έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά), αληαιιάμηκα θαη εχθνια ζηελ 

δηαρείξηζε. Σα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα θαη νη αληαιιαγέο, δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

νξγαλσκέλεο αγνξέο, πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη νη εκπιεθφκελνη θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο 

ησλ ζπκβνιαίσλ (ηηκή παξάδνζεο, ρξφλνο παξάδνζεο) (Μπισλάο 2001). 

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο (ΜΔ). Σα ΜΔ είλαη κηα ζπκθσλία 

κεηαμχ δχν ζπκβαιινκέλσλ, γηα λα αγνξάζνπλ θαη λα πνπιήζνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή θαη ζε κηα ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία. Με ηελ ρξήζε ησλ ΜΔ, κπνξνχκε 

λα εθκεηαιιεπηνχκε φιεο ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο (αλνδηθέο- θαζνδηθέο), 

ρξεζηκνπνηνχκε κηθξφηεξν αξρηθφ θεθάιαην, ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο 

ξεπζηνπνίεζεο, κηθξφ θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη εγγχεζε φηη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ (Μπισλάο 2001). 

2. Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο. Σα options είλαη ζπκβφιαηα κεηαμχ δχν 

ζπκβαιινκέλσλ, φπνπ ν θάηνρνο ηνπ δηθαηψκαηνο έρεη ην δηθαίσκα, αιιά φρη 

ηελ ππνρξέσζε, λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαη 

πνζφηεηα, εληφο κηαο πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ή ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, δειαδή ζηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηνπ δηθαηψκαηνο. Σα 

options, παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κεγάινπ θέξδνπο αθφκε θαη ζε πησηηθέο ή 

ζηάζηκεο αγνξέο, πεξηνξίδνπλ ηελ δεκία ηνπο  ζην πφζν πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπο, έρνπλ ρακειφ θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη  δελ θνξνινγείηαη ε 

πψιεζε ηνπο (Μπισλάο 2001). 

3. Πξνζεζκηαθά πκβφιαηα (forwards). Σα Forwards είλαη ζπκβφιαηα κεηαμχ δχν 

κεξψλ (πνπ έρνπλ αληίζεηεο πξνζδνθίεο) θαη ζπκθσλνχλ λα αληαιιάμνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν πξντφλ, ζε κηα νξηζκέλε ηηκή θαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. Ο αγνξαζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αγνξάζεη ζηελ 

πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία (εκεξνκελία παξάδνζεο) θαη ζηελ πξνζεζκηαθή 

ηηκή  ην ππνθείκελν πξντφλ, ελψ ν πσιεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πνπιήζεη 

ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ζηελ πξνζεζκηαθή ηηκή ην ππνθείκελν 
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πξντφλ. Έλαο αγνξαζηήο forward θεξδίδεη φηαλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ πξντφληνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

πξνζεζκηαθή ηηκή, ελψ έλαο πσιεηήο θεξδίδεη, φηαλ  θαηά ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ πξντφληνο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

πξνζεζκηαθή ηηκή (Μπισλάο 2001).  

4. Αληαιιαγέο Απαηηήζεσλ (swaps). Οη αληαιιαγέο απαηηήζεσλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ δχν ζπκβαιινκέλσλ, νη νπνίνη ζπκθσλνχλ λα 

αληαιιάμνπλ γηα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπγθεθξηκέλεο ξνέο 

ρξήκαηνο. Καηά θαλφλα ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ swaps, πξαγκαηνπνηείηαη 

απεπζείαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ην γεγνλφο 

φηη κπνξεί θάπνηνο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο λα παξαθνινπζεί ηελ 

εμέιημε ηεο ζπλαιιαγήο ή λα ζέηεη ην γεληθφηεξν πιαίζην απηήο. Σα swaps δελ 

κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά, εθηφο αλ ππάξρεη ε 

ζπγθαηάζεζε θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ (Μπισλάο 2001).  

 

 

4.4. Μέηξα Πξόιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Κηλδύλνπ Σνπνζεζίαο- Γεηηνλίαο 

 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε κηαο ρψξαο, δειαδή ζηα ζχλνξα ηεο κε πνηεο άιιεο ρψξεο 

γεηηνλεχνπλ, πφζε απφζηαζε απέρεη απφ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζεκαληηθέο- ηζρπξέο 

ρψξεο, αλ θαη θαηά πφζν κπνξνχλ λα ηελ βνεζήζνπλ, αλ αλήθεη ζε θάπνηα εκπνξηθή 

ζπκκαρία π.ρ. Δ.Δ., αλ ππάξρεη θφβνο γηα κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα, αλ ηα 

κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα έρνπλ πςειφ ή ρακειφ αλζξψπηλν θεθάιαην θαη αλ κπνξνχλ 

λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Meldrum 2000, Dolado, Goria and 

Ichino 1994).  

 

Πεξίπνπ 100 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηνλ θφζκν δνπλ ζε άιιε ρψξα απφ ηε δηθή ηνπο, 

ελψ νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο, πξνέξρνληαη απφ ρψξεο θησρφηεξεο κε ρακειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη εγθαζίζηαληαη  ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ εγρψξησλ θαη αιινδαπψλ λα κεηαβάιινληαη 

βξαρππξφζεζκα εμαηηίαο  ηεο πξνζθνξάο ή ηεο δήηεζεο (Friedberg and Hunt 1995). 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ Dolado, Goria, and Ichino(1994) αλ θαη ε κεηαλάζηεπζε 

παξαδνζηαθά ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ρψξα ππνδνρήο 

θαη θπξίσο κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, παξφια απηά 
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δηαπηζηψλεηαη φηη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

αλάπηπμε ηείλνπλ λα γίλνπλ ιηγφηεξν ζεκαληηθέο φζν πςειφηεξν είλαη ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην ησλ εηζαρζέλησλ κεηαλαζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο εγρψξηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Χζηφζν, ην αλζξψπηλν θεθάιαην ησλ κεηαλαζηψλ πξέπεη λα είλαη πνιχ πςειφηεξν απφ 

απηφ ησλ εγρψξησλ εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ν αξλεηηθφο αληίθηππνο 

ησλ εηζξνψλ κεηαλάζηεπζεο. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη κεηαλάζηεο 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπζζψξεπζε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηε ρψξα 

ππνδνρήο: πξψηνλ, θέξλνπλ καδί ηνπο ηηο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ πξηλ απφ ηελ 

άθημε ηνπο θαη, δεχηεξνλ, κεηά ηελ άθημή ηνπο, ζπζζσξεχνπλ δηαθνξεηηθά ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην απφ ηνπο ληφπηνπο ή κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπζζψξεπζε 

γλψζεο ησλ ληφπησλ (Dolado, Goria and Ichino 1994).  

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηε φηη γηα λα κπνξέζνπκε λα ιάβνπκε κέηξα πξφιεςεο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ γεηηνλίαο- ηνπνζεζίαο, ζα πξέπεη λα αλαιχζνπκε ηα ππέξ 

θαη ηα θαηά ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο κηαο ρψξαο, ελψ παξάιιεια λα εμεηαζηνχλ νη 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο αλ ππάξρνπλ, ζε πνην βαζκφ επεξεάδνπλ ηελ ρψξα ππνδνρήο, αλ 

ε επηρείξεζε πνπ ζθέθηεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε κηα μέλε ρψξα ρξεηάδεηαη θζελά 

εξγαηηθά ρέξηα ή αλ ηεο είλαη απαξαίηεην εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ (Borjas 

1995).  

 

 

4.5. Μέηξα Πξόιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ  Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

ε απηή ηε ππνελφηεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηαρσξίζνπκε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζε 

δχν κέξε. Γειαδή έρνπκε πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο 

εθάζηνηε θπβέξλεζεο θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

αδπλακία θάπνηνπ πειάηε- νθεηιέηε. Γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ θπβεξλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί,  ε πξφζεζε πνπ έρεη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε λα απνπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο, λα εξεπλεζεί ην ηζηνξηθφ ησλ επηδφζεσλ απνπιεξσκήο κηαο 

θπβέξλεζεο, λα δηαπηζησζεί αλ ππήξραλ ζην παξειζφλ απεηιέο απφξξηςεο ρξένπο ή 

αλαδηάηαμε ηνπ ρξένπο (Meldrum 2000). 
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Ο θίλδπλνο αζέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απμάλεη ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, παξάιιεια ν  θηλδχλνπ κε απνπιεξσκήο ησλ  θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

εληζρχεη ηε κεηάδνζε ησλ θξαδαζκψλ ζηε ζπλνιηθή δήηεζε, εθηφο εάλ ε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή είλαη ζε ζέζε λα εμνπδεηεξψζεη ηελ εμάπισζε ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ζην θφζηνο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ην πςειφηεξν θφζηνο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, επηβξαδχλεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο επηβξαδχλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Corsetti 2013). 

 

Όζν αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή αδπλακία ελφο 

νθεηιέηε, σο κέηξν πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ  πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζα 

κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εηαηξίεο factoring. Σν factoring, απεπζχλεηαη ζε 

εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ ή εκπνξεχνληαη αγαζά ή ππεξεζίεο θαη ζπλαιιάζζνληαη ζε 

ζηαζεξή βάζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Σν factoring, πξνθπιάζζεη κηα εηαηξία απφ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν φηαλ: 1) Πνπιά κε πίζησζε θαη ππάξρεη αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο, 

2)φηαλ απαηηείηαη άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ 

είζπξαμε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ,  3) φηαλ εκθαλίδεηαη ε αλάγθε λα πνπιεζνχλ νη 

εκπνξηθέο απαηηήζεηο κε ζθνπφ λα απμεζνχλ γξεγνξφηεξα νη ηακεηαθέο ξνέο θαη λα 

βειηηψζνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη 4) φηαλ 

αλαδεηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο ηνπο. (eurobank 

factors 2019). Οη ππεξεζίεο factoring δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ αλάιεςε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε : 1) factoring κε δηθαίσκα αλαγσγήο, φπνπ ν πξνκεζεπηήο 

αλαιακβάλεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηνπο νθεηιέηεο θαη 2) factoring ρσξίο  

δηθαίσκα αλαγσγήο, φπνπ ν factor θαιχπηεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζε πεξίπησζε πνπ 

νη νθεηιέηεο εκθαλίζνπλ  νηθνλνκηθή αδπλακία λα απνπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. Σα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη θαλείο απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εηαηξίεο 

είλαη ε ειαρηζηνπνηήζεη απσιεηψλ απφ επηζθαιείο εκπνξηθέο απαηηήζεηο, ε επθνιία 

δηείζδπζεο ζε μέλεο αγνξέο, ρσξίο λα ππάξρεη ν θφβνο γηα ηελ ηθαλφηεηα πιεξσκήο 

ησλ λέσλ πειαηψλ- νθεηιεηψλ, ε επαλεθηίκεζε ηνπ πειαηνινγίνπ κηαο εηαηξίαο 

βαζηδφκελε ζηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ε βειηίσζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, γηαηί ην factoring δελ ζεσξείηαη δάλεην, δελ απαηηείηαη 

δέζκεπζε παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ  ελψ νη πξνθαηαβνιέο εκθαλίδνληαη σο 

ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ (eurobank factors 2019). 
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4.6. Μέηξα Πξόιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Κηλδύλνπ Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ 

 

Δίλαη αληηιεπηφ φηη ν θίλδπλνο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, είλαη ν θίλδπλνο πνπ δελ κπνξεί 

λα πξνβιεθζεί γηαηί πξνέξρεηαη απφ θαηλφκελα ηεο θχζεο (ζεηζκνί, πιεκκχξεο, 

μεξαζίεο), φκσο άκεζα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ 

ηεο θαηαζηξνθήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο εμαηηίαο ηεο  

έιιεηςεο απνζεκάησλ ή αδπλακίαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα πξνζεγγίζεη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ (Bouchet et. al., 2003). Παξφια απηά ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε κηα πξνζέγγηζε γηα ην πσο κπνξεί έλαο επελδπηήο ή 

επηρεηξεκαηίαο λα αμηνινγήζεη κηα ρψξα βαζηδφκελνο ζην ηζηνξηθφ ηεο ρψξαο γηα ηηο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Δίλαη γεληθά θαηαλνεηφ φηη, θαζψο αλαπηχζζεηαη κηα ρψξα, 

αθηεξψλεη κεγαιχηεξνπο πφξνπο ζηελ αζθάιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο. Με ηηο πξφζθαηεο θαηαζηξνθηθέο αλζξψπηλεο θαη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ ηζνπλάκη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία θαη ηνπ ηπθψλα Καηξίλα, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ νηθνλνκνιφγσλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ θαηαζηξνθψλ απμάλεηαη. Καζψο 

αλαπηχζζνληαη νη νηθνλνκίεο, ππάξρνπλ ιηγφηεξνη ζάλαηνη θαη δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο  θπζηθέο θαηαζηξνθέο. ν Horwich (2000) ππνζηεξίδεη φηη έλαο θξίζηκνο 

παξάγνληαο γηα ηελ αληαπφθξηζε κηαο νηθνλνκίαο ζε κηα θπζηθή θαηαζηξνθή είλαη ην 

επίπεδν ηνπ πινχηνπ ηεο ρψξαο. Ο Albala-Bertrand (1993) ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη 

πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο  θπζηθέο θαηαζηξνθέο, είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ 

αζζελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο βάζεηο. Ο Kahn (2005) δείρλεη φηη ν αξηζκφο 

ησλ ζαλάησλ, ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ησλ άζηεγσλ κεηψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ην 

εηζφδεκα θαη φηη νη πην δεκνθξαηηθέο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο αλζξψπηλεο 

απψιεηεο απφ φηη νη ιηγφηεξν δεκνθξαηηθέο ρψξεο. Τπάξρνπλ δχν ζπληζηψζεο ηεο 

ζρέζεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο-εηζνδήκαηνο. Πξψηνλ, ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

απμάλεη ηελ ηδησηηθή δήηεζε γηα αζθάιεηα. Καη δεχηεξνλ ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα 

επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο ρξεζηκνπνηψληαο πξφζζεηα 

δαπαλεξά πξνιεπηηθά κέηξα (Hideki and Skidmore 2007).  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ είλαη εχθνια λα ιάβνπκε κέηξα γηα 

πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Δθείλν πνπ κπνξνχλ  λα θάλνπλ φζνη επηζπκνχλ 

λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε κηα μέλε ρψξα  είλαη  λα εμεηάζνπλ ην ηζηνξηθφ ησλ θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ ηεο ρψξαο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηξνθψλ. Γειαδή πφζν 



 
66 

γξήγνξα κηα ρψξα επαλέξρεηαη ζηελ θαλνληθφηεηα ηεο κεηά απφ έλα θαηαζηξνθηθφ 

θπζηθφ θαηλφκελν θαη αλ παξέρεη ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεη ή 

επηδνηνχκελα δάλεηα θαη πφζν γξήγνξά κπνξεί λα ηα παξέρεη. Έλα αθφκα κέηξν 

πξφιεςεο ελάληηα ζηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο είλαη ε απηαζθάιηζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε κεγάινπο θαη έγθπξνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη άκεζα ζα κπνξνχλ λα 

απνδεκηψζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα        

(Tracy and Nickerson 1989). 

 

 

4.7. Μέηξα Πξόιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Πνιηηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

Μία απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο πεξηνρέο ηεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο έξεπλαο είλαη 

απηή πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ αληίθηππν ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ζην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηα δηάθνξα κέζα κε ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο επηρεηξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απηφλ ηνλ θίλδπλν. Οξηζκέλα ζηνηρεία ζην πεξηβάιινλ κηαο αγνξάο 

είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη μεθεχγνπλ απφ ηελ ηθαλφηεηα κηαο κεκνλσκέλεο επηρείξεζεο 

λα ηα ειέγρεη. Τπάξρεη πνιηηηθφο θίλδπλνο ηφζν γηα ηνπο εγρψξηνπο επελδπηέο φζν θαη 

γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη πνιιέο απφ ηηο ηερληθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ 

είλαη νη ίδηεο θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο (Keillor, Wilkinson and Owens 2005).   

 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία (Varadarajan et al., 1992) ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηθνχ 

θηλδχλνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο «αλεμέιεγθηα», δειαδή νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηέηνηνπο θηλδχλνπο κφλν 

κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Με άιια ιφγηα, νη επηρεηξήζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα κεηψζνπλ ή λα  απνκαθξχλνπλ ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην δηεζλέο επηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο. (Keillor, 

Wilkinson and Owens, 2005). Πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα έρεη κηα επηρείξεζε 

φηαλ π.ρ. αζθεί πηέζεηο γηα δεκφζηεο θαη θπβεξλεηηθέο ζπκκαρίεο, γηα βηνκεραληθέο 

ζπκκαρίεο ή γεληθά φηαλ ππάξρνπλ πηέζεηο ψζηε λα πξνσζεζνχλ ζπκθέξνληα θαη λα 

ππάξρνπλ ζπλεηζθνξέο πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο. Ζ άζθεζε πίεζεο κπνξεί λα 

δηεμάγεηαη είηε απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο είηε απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο. Δλψ ε άζθεζε 

πίεζεο επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε ελφο κφλν ζηφρνπ, φπσο ε θαηάξγεζε ελφο 

εκπνδίνπ γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί έλαο επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο, νη δεκφζηεο θαη 
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θπβεξλεηηθέο ζρέζεηο επηθεληξψλνληαη θαηά θαλφλα ζηε δεκηνπξγία ελφο γεληθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο (Baysinger and Woodman 

1982). 

 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ ζπκκαρηψλ, δειαδή ζπκκαρίεο κεηαμχ 

αληαγσληζηψλ εηαηξηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, ζεσξείηαη κηα θαιή ιχζε αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζεκεξηλψλ ή ησλ πηζαλψλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ (Astley 1984). Γειαδή ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη επηρεηξήζεηο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνζσπηθή  ηνπο ηθαλφηεηα λα 

επεξεάδνπλ ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, δελ είλαη αξθεηά ζεκαληηθή γηα λα επηηχρεη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα, δεκηνπξγνχλ ζπκκαρίεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ίδην θιάδν 

ή κε παξφκνηνπο ζηφρνπο θαη έηζη απμάλεηαη ζεκαληηθά ε δχλακε ηνπο. (Keillor, 

Wilkinson and Owens 2005).   

 

ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο, νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο 

πνιηηηθνχο θηλδχλνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πνιηηηθή ησλ πξνσζήζεσλ θαη ησλ 

ζπλεηζθνξψλ. Με άιια ιφγηα πξνζθέξνληαη δψξα ή θάπνην είδνο δσξνδνθίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ ηα ζπκθέξνληα κηαο επηρείξεζεο ή ελφο θιάδνπ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη, κηα γθάκα πηζαλψλ πνιηηηθψλ εξγαιείσλ δηαζέηνπλ νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε πξνιεπηηθά, είηε 

αληηδξαζηηθά (Keim and Zeithaml 1986, Baysinger 1984).  

 

4.8. ύλνςε 

 

ην ηέηαξην  θεθάιαην αλαθέξνπκε πνηά ζεκεία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, ζε θάζε 

ππνθαηεγνξία ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο θαη πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηαρείξηζεο 

θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ απηψλ, ηηο νπνίεο ε θάζε επηρείξεζε ή επελδπηήο 

κπνξεί λα ηηο επηιέμεη αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (π.ρ. ξηςνθίλδπλνο- 

ζπλεηφο), ηελ έγθπξε πιεξνθφξεζε ηνπ, ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα, αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνθνκίδεη. Γηα λα αληαπνθξηζεί κία επηρείξεζε ζηνπο 

θηλδχλνπο  ρψξαο, ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηηο ηαθηηθέο ή ζηξαηεγηθέο πνπ ηαηξηάδνπλ 

θαιχηεξα ζηελ απεηιή πνπ αληηκεησπίδνπλ, αιιά θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο.  

 

ην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο βηβιηνγξαθηθέο απφςεηο αλαθνξηθά κε ην 

πψο αλαιχνπκε ηνπο θηλδχλνπο, αιιά θαη πψο κπνξεί θάπνηνο λα επηιέμεη δηαθνξεηηθφ 
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ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη φηη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο 

κίαο επηρείξεζεο ή ελφο επελδπηή  είλαη ε επηζπκία λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηνπο 

θηλδχλνπο αγνξάο- ρψξαο θαη λα απνθνκίζεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε.  
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Κεθάιαην 5. Μειέηεο Πεξίπησζεο  

 

5.1. Μειέηε Πεξίπησζεο ηεο Turk Telecom (πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο) 

  

H Turk Telekom, είλαη ν πξψηνο νινθιεξσκέλνο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ζηελ 

Σνπξθία θαη κεηξά 178 ρξφληα παξνπζίαο ζηελ γείηνλα ρψξα. Γηαζέηεη έλα  επξχ 

δίθηπν ππεξεζηψλ θαη κηα γθάκα πξντφλησλ ζηνπο ηνκείο ησλ αηνκηθψλ θαη εηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ. Ζ εηαηξία ελέθξηλε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηαδηθηχνπ, ηειεθψλνπ θαη ηειεφξαζεο κε ην εληαίν ζήκα  Turk 

Telekom. Σν 55% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο αλήθεη ζην LYY (Levent Yapılandırma 

Yönetimi A.Ş.) ην 25% αλήθεη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Σνπξθίαο θαη ην 5% αλήθεη ζην Σνπξθηθφ Σακείν Πινχηνπ. Σν ππφινηπν 15% 

δηαηίζεηαη ζην θνηλφ. Οη κεηνρέο ηεο είλαη εηζεγκέλεο ζην Borsa Istanbul. H Turk 

Telekom, αηνκηθψλ θαη εηαηξηθψλ απνηειεί ην πξψην brand name ζηελ Σνπξθία, 

απαζρνιεί 33.417 ρηι. εξγαδνκέλνπο, ελψ εμππεξεηεί 46 εθαηνκκχξηα πειάηεο (Turk 

Telecom 2019). 

 

Ζ εηαηξία έρεη ιάβεη δάλεηα ζε δνιάξηα χςνπο πεξίπνπ δεθαηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ θαη ζε επξψ χςνπο πεξίπνπ πέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 

2018, ε εηαηξία θαηέγξαςε απψιεηεο ζρεδφλ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ ιηξψλ, εμαηηίαο ηεο 

αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ρξένπο ζε μέλν λφκηζκα . Ζ ηνχξθηθε ιίξα 

έραζε ην έλα πέκπην ηεο αμίαο ηεο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ. Γειαδή ην ηνπξθηθφ λφκηζκα 

ππέζηε δηνιίζζεζε (ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο).  Μηα έθζεζε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο 

ηεο Σνπξθίαο αλαθέξεη φηη ην 85% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα ησλ 293 

δηζ. Γνιαξίσλ ηεο ρψξαο αλήθεη ζε 2.300 εηαηξείεο. Οη Σνχξθνη αμησκαηνχρνη 

δειψλνπλ φηη νη κεγάιεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο 

αληηζηάζκηζεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ αζηάζεηα ησλ λνκηζκάησλ (Financial Times 

2019). 
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5.2. Μειέηε Πεξίπησζεο ηεο  Anika Therapeutics (Κίλδπλνο Φπζηθώλ 

        Καηαζηξνθώλ) 

  

H Anika Therapeutics, είλαη κηα παγθφζκηα εηαηξεία ηαηξηθήο ηερλνινγίαο. Πξνζθέξεη 

έλα επξχ θάζκα ζεξαπεηψλ πνπ θπκαίλνληαη απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ θαη ηελ 

αλαγέλλεζε ησλ ηζηψλ κέρξη ηελ πεξηπνίεζε ησλ πιεγψλ θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ 

δέξκαηνο. Πξαγκαηνπνηεί καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο εγέηεο ηεο βηνκεραλίαο, 

φπσο ε Depuy Synthes Mitek Sports Medicine Inc., ε Medtronic Inc. θαη ε Boehringer 

Ingelheim Vetmedica Inc.. Ζ έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην  Bedford ηεο Μαζαρνπζέηεο ζηηο 

Ζ.Π.Α.(Anika Therapeutics 2019). 

 

Μηα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πνιπεζληθήο εηαηξίαο  Anika βξίζθεηαη ζην Izmit ηεο 

Σνπξθίαο, κηα πεξηνρή αξθεηά θνληά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  Σνλ Αχγνπζην ηνπ 

1999, ε πεξηνρή ηνπ Izmit ρηππήζεθε απφ έλαλ ζεηζκφ 7,6 ηεο θιίκαθαο ξίρηεξ. Σα 

απνηειέζκαηά ηνπ ζεηζκνχ είραλ ζεκαληηθφ άκεζν αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε 

φρη κφλν ηεο εηαηξίαο Anika, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ίδηα ηεο ρψξαο. Έλα 

ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ εζφδσλ ηεο πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξία ζηελ 

Σνπξθία, δέρηεθε ζνβαξφ πιήγκα, εμαηηίαο ηνπ ζεηζκνχ. Δπηπιένλ ν ηνπξθηθφο 

δηαλνκέαο ηεο (Biomeks), αλαγθάζηεθε θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ εμαηηίαο ησλ 

δπζιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηνλ ζεηζκφ, λα αλαβάιεη ηηο παξαδφζεηο ησλ 

πξντφλησλ ζηνπο ηνπηθνχο πειάηεο, γεγνλφο πνπ επηβάξπλε ηελ πνξεία ησλ πσιήζεσλ 

ηεο εηαηξίαο. Ο πξφεδξνο θαη επηθεθαιήο ηεο ηνχξθηθεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο, 

αλαθνίλσζε γηα ην ηξίην ηξίκελν, πσιήζεηο ρακειφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο, ελψ ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο ππέζηε δεκία πεξίπνπ 0,02 δνιάξηα αλά κεηνρή (Ewing, Kruse and 

Özdemir 2004, Bouchet et al. 2003).  

 

 

5.3. Μειέηε Πεξίπησζεο ηεο  ΦΑΓΔ Α.Δ. (Πνιηηηθόο Κίλδπλνο) 

  

Ζ ΦΑΓΔ μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο απφ ηελ Αζήλα ην 1926 θαη θαηάθεξε λα εμειηρζεί ζε 

κία εγεηηθή δηεζλή εηαηξεία γαιαθηνθνκηθψλ κε εμεηδίθεπζε ζην γηανχξηη. Καηέρεη ηελ 

πξψηε ζέζε ζηελ Διιεληθή αγνξά γηανπξηηνχ, ελψ δειψλεη παξνχζα  ζηελ αγνξά 
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γηανπξηηνχ ησλ ΖΠΑ θαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 άιιεο ρψξεο. Σα πξντφληα ΦΑΓΔ 

δηαλέκνληαη ζε πεξίπνπ 300 αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά 

ηνπο ηξνθνδνηνχλ πεξίπνπ 50.000 θαηαζηήκαηά ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40  ρψξεο, 

θπξίσο ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε (ΦΑΓΔ 2019).  

 

Ζ εηαηξία απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ζεκείσλε θέξδε, δπζηπρψο απφ ην 

2010 θαη κεηά, δειαδή θαηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα 

κλεκφληα, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα βχζηζεο  ησλ πσιήζεσλ ηεο 

εηαηξίαο. Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο απνθαζίδεη ην 2012 λα κεηαθέξεη ηελ έδξα ηεο 

ζην Λνπμεκβνχξγν. χκθσλα κε ηελ νκηιία ηνπ θ. Βαζίιε Ράπαλνπ ζηελ Αθαδεκία 

Αζελψλ, κέξνο ηεο νπνίαο παξαζέηεηαη ζην site ηεο εθεκεξίδαο Πξψην Θέκα, εμεγεί 

ηνπο ιφγνπο πνπ ε ΦΑΓΔ αιιά θαη άιιεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο κεηέθεξαλ ηηο έδξεο 

ηνπο, εθηφο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ. Αλαιπηηθφηεξα ν θ. Ράπαλνο αλέθεξε φηη ε έιιεηςε 

εκπηζηνζύλεο ζηηο εθάζηνηε Ειιεληθέο θπβεξλήζεηο απφ ην 2008 θαη κεηά, νη νπνίεο 

αδπλαηνχζαλ λα πινπνηήζνπλ πνιηηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ ηελ  

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε καθξνρξφληα επεκεξία κηαο θνηλσλίαο, είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηε λνκνζεζία 

θαη ηνπο θαλφλεο θαη γεληθφηεξα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. «Η εκπηζηνζύλε είλαη βαζηθό 

ζηνηρείν θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη επκάξεηαο, θαζώο επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο λα θπβεξλά θαη ηεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δξα ρσξίο λα θαηαθεύγεη ζηελ 

θαηαπίεζε» Ράπαλνο (06/12/2018). ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθέξνπκε έλα δεκνζίεπκα 

ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή (2018), φπνπ ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Μεραληζκνχ ηήξημεο (ESM) Καιίλ Αλεβ Γηαλζε ππνζηήξηδε φηη ε Διιάδα ην 2014 

πεξλνχζε κηα «δχζθνιε» πεξίνδν, αιιά εξγαδφηαλ γηα κηα θαζαξή έμνδν απφ ηα 

κλεκφληα. Σελ ίδηα πεξίνδν ν θ. Βαξνπθάθεο Γηάλλεο αλέιαβε ην ραξηνθπιάθην ηνπ 

ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ηξφηθα- ζεζκνχο θαη 

θαζπζηεξψληαο λα εθαξκφζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο, αλάγθαζε ηνπο Έιιελεο πνιίηεο λα 

ππνζηνχλ ηα capital control.(Καζεκεξηλή, 2018).   Η απόδνζε ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. Ζ 

Διιάδα πζηεξνχζε ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο, αιιά ε θαηάζηαζε 

επηδεηλψζεθε εμαηηίαο ηεο θαθνδηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οη θόξνη. Ζ Διιάδα 

είλαη πξσηαζιήηξηα ζηε Δπξψπε ζε αχμεζε θφξσλ θαηά 9,3 κνλάδσλ ηνπ ΑΔΠ. Η 

πνηόηεηα Δηαθπβέξλεζεο. Απφ ην 2004 θαη κεηά, ε Διιάδα παξνπζηάδεη θαζνδηθέο 

ηάζεηο ζηνλ δείθηε δηαθπβέξλεζεο, δειαδή παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο απφθιηζε απφ 

ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ.. Να ζεκεησζεί φηη ν δείθηεο πνηφηεηαο δηαθπβέξλεζεο βαζίδεηαη 
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ζε ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ World Economic Forum (Πξψην Θέκα 

2018).   
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Κεθάιαην 6. πκπεξάζκαηα 

 

Πνιιέο θνξέο ζηελ βηβιηνγξαθία έρεη αλαθεξζεί, ε επηξξνή πνπ έρεη ε 

παγθνζκηνπνίεζε ζηελ πνιηηηθή, ηελ ηερλνινγία, ηνλ πνιηηηζκφ θαζψο θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ππήξμε ζεκαληηθή 

θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ εμέιημε ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα 

ηελ αθξίβεηα, ήηαλ ν ιφγνο πνπ νη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνσζήζεθαλ θαη εληζρχζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη φηη απφ 

ηελ κία πιεπξά νη θαηαλαισηέο απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, κε θαιχηεξε πνηφηεηα θαη ρακειφηεξεο ηηκέο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο κέζσ επξχηεξσλ αγνξψλ, θαιχηεξε 

πξφζβαζε ζε πφξνπο θαη απμεκέλα θέξδε.  

 

Οη επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζε κία λέα αγνξά, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ κε 

πνηα κνξθή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζα δηεηζδχζνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά, ελψ παξάιιεια ζα  πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε  ηνπο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αγνξά πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ πςειά θέξδε ή κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 

αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα. Ζ επηηπρεκέλε πνξεία κηαο επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη κφλν 

απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξέρεη πνηνηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο ζε 

ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο, αιιά εμαξηάηαη θαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, φπσο είλαη νη 

πνιηηηθέο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο κηαο ρψξαο, ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο, 

ην νπνίν νλνκάδεηαη θίλδπλνο ρψξαο- αγνξάο.  

 

Ο θίλδπλνο ρψξαο δηακνξθψλεηαη απφ νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, λνκηθνχο, 

θνηλσληθνχο, γεσγξαθηθνχο, δεκνγξαθηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο. Απφ ηα 

παξαπάλσ αληηιακβαλφκαζηε φηη ν θίλδπλνο ρψξαο, είλαη έλα πνιχπινθν ζέκα ην 

νπνίν απαηηεί εθηελή αλάιπζε, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή αλ δελ ππάξρεη εθηελή 

αλάιπζε ή αλ ππάξρεη ιαλζαζκέλε εθηίκεζε, ηφηε ε επηρεηξήζεηο έρνπλ κεγάιεο 

πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ δπζκελείο θαηαζηάζεηο. Γηα λα κπνξέζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν ρψξαο, ζα κπνξνχζαλ λα βαζηζηνχλ ζηελ  

αλάιπζε νξγαληζκψλ ή ηδξπκάησλ πνπ δεκνζηνπνηνχλ δσξεάλ ή κε πιεξσκή ηνλ 

βαζκφ θηλδχλνπ θάζε ρψξαο.     
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Οη νξγαληζκνί θαη ηα ηδξχκαηα πνπ είλαη παγθφζκηνο αλαγλσξηζκέλα αλαιχνπλ ηνλ 

θίλδπλν ρψξαο βαζηδφκελνη ζε δείθηεο. Οη δείθηεο δίλνπλ κηα γεληθή εηθφλα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ρσξψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. πγθξίλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ηθαλφηεηεο, αλαιχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ νηθνλνκηψλ θαη παξάιιεια εκθαλίδνπλ ηηο 

καθξνρξφληεο πξννπηηθέο ησλ ρσξψλ. Δπηπιένλ δηαπηζηψλεηαη ε ζπλνιηθή επίδξαζε 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη απφ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην κηαο ρψξαο. Με άιια ιφγηα νη δείθηεο εκθαλίδνπλ έλα πιάλν, γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ κπνξεί κηα ρψξα λα απμήζεη ηηο επελδχζεηο, ην δηεζλέο εκπφξην θαη λα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη 

επηηαθηηθφ λα πνχκε φηη νη δείθηεο πνπ αλαθέξακε είλαη κεξηθνί απφ ηνπο βαζηθνχο 

δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παγθνζκίσο θαη επειπηζηνχκε ε ζπγθεθξηκέλε 

δηπισκαηηθή λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα κειινληηθή έξεπλα ζηνλ θίλδπλν ρψξαο. 

 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη, φζν πην κεγάινο είλαη ν  θίλδπλνο ρψξαο ηφζα πεξηζζφηεξα 

θέξδε αλακέλνπλ λα απνθηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη γηα απηφ αλαιακβάλνπλ κεγάια 

ξίζθα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κεγάια 

ξίζθα, είλαη εθείλεο πνπ θαηέρνπλ κεγάια νηθνλνκηθά θεθάιαηα. Οη κηθξέο θαη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαηά θαλφλα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο πνπ έρνπλ 

κηθξφ θίλδπλν ρψξαο. Απφ ηελ βηβιηνγξαθία ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ρψξεο πνπ 

επηδεηνχλ λα πξνζειθχζνπλ μέλα θεθάιαηα θαη μέλεο επελδχζεηο, πξνζπαζνχλ  λα 

πεξηνξίζνπλ ζην ειάρηζην δπλαηφ ηνλ θίλδπλν ρψξαο.   

 

Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, 

δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο, φπσο 

έρνπκε αλαιχζεη εθηελψο ζην θεθάιαην ηέζζεξα. πλνπηηθά αλαθέξνπκε φηη νη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο θηλδχλνπ ρψξαο κπνξεί λα είλαη ε απνθπγή, ε απφθαζε δειαδή ηεο 

εηαηξίαο λα εγθαηαιείςεη ην αξρηθφ πιάλν δξαζηεξηνπνίεζεο, είλαη ε αληηζηάζκηζε 

θηλδχλνπ κέζσ παξαγψγσλ, ε κεηαθχιηζε θηλδχλνπ ζε ηξάπεδεο ή ζε αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, ε εμηζνξξφπεζε θηλδχλνπ- αξκπηηξάδ, ε δηαθνξνπνίεζε ή  επηκεξηζκφο 

θηλδχλνπ, ν νπνίνο επηηπγράλεηαη είηε δηαθνξνπνηψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

εηαηξίαο είηε δηαηεξψληαο ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο. 

 

Σέινο ζην πέκπην θεθάιαην αλαθέξνπκε θάπνηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Δζθεκκέλα 

επηιέρζεθαλ εηαηξίεο κε κεγάινπο ηδίξνπο θαη θχθιν εξγαζηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ 
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managers πνπ αλαιχνπλ ηνλ θίλδπλν ρψξαο. Παξφια απηά  αθφκα θαη νη κεγάιεο 

εηαηξίεο- θνινζζνί κπνξνχλ λα πιεγνχλ απφ ηνλ θίλδπλν ρψξαο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαηαζηάζεηο κε αλαζηξέςηκεο γηα απηέο.  
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