Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διπλωματική Εργασία
Διεθνείς Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις:
Οδηγός για τη Δραστηριοποίηση Ελλήνων Επιχειρηματιών σε
χώρες-φορολογικούς παραδείσους

του
Γεωργίου Στράτου του Μηνά

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος
στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Ιούνιος 2019

Περίληψη
Βασικός στόχος της παρούσης διπλωματικής εργασίας αποτελεί η κατάρτιση ενός
οδηγού για τη δραστηριοποίηση Ελλήνων επιχειρηματιών σε τρεις χώρες- φορολογικούς
παραδείσους. Οι χώρες που επιλέχθηκαν είναι η Κύπρος, η Ελβετία και η Σιγκαπούρη.
Η επιλογή των χωρών αυτών δεν έγινε τυχαία. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιλέχθηκε διότι
είναι Ελληνική, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη χώρα μας και η οικονομία της
παρουσιάζει χαρακτηριστικά και επιτεύγματα αξιοζήλευτα για την Ελληνική οικονομία.
Η Ελβετία επιλέχθηκε διότι βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης και η οικονομίας της
καθώς και το επιχειρηματικό της περιβάλλον θεωρούνται ιδιαιτέρως ελκυστικά για
άμεσες ξένες επενδύσεις.
Τέλος, η Σιγκαπούρη, αν και βρίσκεται πολύ μακριά μας, θεωρούμε ότι έπρεπε να
επιλεχθεί καθώς η οικονομία της αποτελεί μοναδική θα λέγαμε περίπτωση παγκοσμίως.
Βεβαίως, οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση στη χώρα
αυτή(καλύτερα πόλη-κράτος) είναι μεγάλες καθώς ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα
έντονος και πολύ απαιτητικός. Όμως και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει η
οικονομία αυτή είναι πολύ μεγάλες.
Προς διευκρίνηση, ως ¨επιχειρηματική δραστηριότητα¨ εννοείται η ίδρυση μητρικής ή
θυγατρικής εταιρείας με έδρα μία από τις τρεις παραπάνω χώρες. Άλλωστε, για να
μπορέσει μία Ελληνική επιχείρηση να καρπωθεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των
χωρών αυτών(όπως το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον) θα πρέπει να έχει έδρα εκεί.
Επομένως, δεν εξετάζουμε τις περιπτώσεις των εξ΄ αποστάσεως εξαγωγών Ελληνικών
επιχειρήσεων(ακόμη και αν έχουν εμπορικούς αντιπροσώπους) στις χώρες αυτές. Όπως
επίσης, δεν εξετάζουμε και την περίπτωση των υποκαταστημάτων Ελληνικών
επιχειρήσεων στις παραπάνω οικονομίες, διότι όπως γνωρίζουμε τα υποκαταστήματα
διατηρούν το Ελληνικό Α.Φ.Μ. και φορολογούνται στην έδρα της μητρικής(ήτοι στην
Ελλάδα).
Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, όπου η άντληση των
στοιχείων προήλθε κυρίως από πηγές βιβλιογραφίας, γίνεται αναφορά στα
χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων και στους παράγοντες που επηρεάζουν τις
διεθνείς διαπραγματεύσεις.
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Στο δεύτερο μέρος, όπου η άντληση των στοιχείων προήλθε από ηλεκτρονικές πηγές,
γίνεται η ανάλυση των χαρακτηριστικών της κάθε μίας χώρας σε τρία χωριστά κεφάλαια.
Τα περιεχόμενα του κάθε κεφαλαίου είναι σχεδόν τα ίδια για κάθε χώρα προκειμένου να
υπάρχει και δυνατότητα σύγκρισης. Επίσης, στο τέλος του καθενός εκ των τριών
κεφαλαίων παραθέτουμε συμπεράσματα βάσει της ανάλυσης που έχει προηγηθεί.
Θεωρούμε ότι τα ευρήματα της εργασίας είναι σημαντικά, κατανοητά και χρήσιμα για
επικείμενες επενδύσεις στις χώρες αυτές. Σημειωτέoν, ότι τα ευρήματα έχουν σχέση
κυρίως με το φορολογικό καθεστώς της κάθε χώρας και τα οφέλη που μπορούν να
αποκομίσουν Ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με το Ελληνικό φορολογικό σύστημα.
Επιπλέον, αρκετά εκ των ευρημάτων είναι συγκεντρωμένα σε πίνακες προς ευκολότερη
πρόσβαση και χρησιμοποίησή τους.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Κεφάλαιο 1. Περί διαπραγματεύσεων
Η διαπραγμάτευση είναι στην ουσία η επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
ανθρώπων για την επίλυση κάποιου προβλήματος που προέκυψε ή το κλείσιμο κάποιας
συμφωνίας για μία

επικείμενη συνεργασία ή πώληση (Acuff F.L., 2008). Εάν

παρατηρήσουμε προσεκτικά η διαπραγμάτευση συναντάται σε όλο το φάσμα των
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και σε όλα τα επίπεδα των ανθρωπίνων σχέσεων. Για
παράδειγμα διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται μεταξύ των μελών μίας οικογένειας,
καθώς επίσης και μεταξύ κρατών. Τυγχάνει μάλιστα οι στρατηγικές, οι διαδικασίες
καθώς και οι στόχοι των διαπραγματεύσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν
πραγματοποιούνται να έχουν κοινά χαρακτηριστικά (Lewicki R. J., 2004).
Βεβαίως, μπορεί κάποιος να αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις για δικούς του
προσωπικούς λόγους. Όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν θα μπορεί να
διεκδικήσει τους στόχους του και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του καθώς όπως
γνωρίζουμε στην πραγματικότητα σχεδόν τίποτα δεν σου χαρίζεται αλλά σου
παραχωρείται μέσω των προσωπικών προσπαθειών και διεκδικήσεων που λαμβάνουν
χώρα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Τέτοιας λοιπόν μεγάλης σημασίας ζήτημα
αποτελούν οι διαπραγματεύσεις για τον καθένα μας.
-

Πριν από κάθε διαπραγμάτευση πρέπει να προετοιμαζόμαστε επιμελώς
ξεκαθαρίζοντας τις δικές μας επιδιώξεις και προσπαθώντας να κατανοήσουμε τα
συμφέροντα της άλλης πλευράς για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε την
στρατηγική που θα ακολουθήσουμε κατά την διάρκεια των συνομιλιών. Όσο
καλύτερα προετοιμαστούμε τόσες περισσότερες ευκαιρίες δημιουργούμε για την
διεξαγωγή μίας επιτυχημένης και πιο σύντομης διαπραγμάτευσης.

-

Όταν διαπραγματευόμαστε πηγαίνουμε σε αυτόν που αποφασίζει χωρίς να
χάνουμε τον χρόνο μας διεξάγοντας συνομιλίες με ανθρώπους που δεν έχουν την
εξουσιοδότηση να λάβουν αποφάσεις.

-

Προσπαθούμε να χτίσουμε καλές σχέσεις με την άλλη πλευρά δημιουργώντας ένα
καλό κλίμα. Όλοι γνωρίζουμε την σημαντικότητα της αρχής αυτής και βλέπουμε
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καθημερινά την αξία των καλών σχέσεων στην επίλυση προβλημάτων και στην
δημιουργία εποικοδομητικών συνεργασιών.
-

Αποφεύγουμε τις γρήγορες και μεγάλες παραχωρήσεις, επιλέγοντας τις μικρές,
πολλές και ίσες μεταξύ τους.

-

Δίνουμε έμφαση στα θετικά σημεία μίας διαπραγμάτευσης και χτίζουμε πάνω σε
αυτά.

-

Πάντα διατηρούμε την ψυχραιμία μας, η οποία μας βοηθά να έχουμε ¨καθαρό¨
μυαλό για σωστή κρίση,

ιδιαίτερα στις παρατεταμένες και πολύπλοκες

διαπραγματεύσεις οι οποίες απαιτούν χρόνο και υπομονή.
-

Δεν τα παρατάμε ποτέ.

-

Θα πρέπει πάντοτε να δείχνουμε σεβασμό στην κουλτούρα, τις αξίες, την
ιδεολογία και στις συνήθειες της άλλης πλευράς. Η στάση μας αυτή εκτιμάτε
ιδιαίτερα από την άλλη πλευρά και συνδράμει σημαντικά στην δημιουργία καλού
κλίματος άρα και στην δημιουργία περισσοτέρων πιθανοτήτων για μία
επιτυχημένη διαπραγματευτική διαδικασία.

Θα μπορούσαν να αναφερθούν αρκετές ακόμη αρχές-συμβουλές καθώς η κάθε
διαπραγμάτευση είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη παρά τα κάποια κοινά χαρακτηριστικά
που συναντούμε σε όλες γενικώς τις διαπραγματεύσεις. Άλλωστε, η διαπραγμάτευση θα
μπορούσε να οριστεί ως η συζήτηση μεταξύ αλληλεξαρτώμενων μερών που έχουν
αποκλίνοντες στόχους με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας (Pruitt D., 1981). Μάλιστα, ο
βαθμός της αλληλεξάρτησης μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών εξαρτάται από την
ύπαρξη ή μη ικανοποιητικότερων εναλλακτικών λύσεων (Giebels E., 2000).
Τέλος, μπορεί οι παραπάνω συμβουλές να μας φαίνονται απλές και εύκολες στην
εφαρμογή τους, όπως για παράδειγμα και η κωπηλασία(όταν δεν την γνωρίζουμε και δεν
είμαστε καλά προπονημένοι) μέχρι όμως που θα μπούμε στην βάρκα (Salacuse, 2002).
Εκεί όμως πιθανόν θα αντιληφθούμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Οι
δυσκολίες που θα συναντήσουμε προέρχονται και από το γεγονός ότι συνήθως σε μία
διαπραγμάτευση το κέρδος του ενός είναι αναπόφευκτα ζημία για τον άλλο (Harvard
Business School, 2008).
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Κεφάλαιο 2. Περί διεθνών επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων
2.1. Εισαγωγή
Μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαιότητας, αλληλοσεβασμού και δημοκρατικού διαλόγου,
χωρίς σύγκρουση ή σύρραξη, μπορούμε να επιτύχουμε συμφωνίες σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνικής μας δραστηριότητας(οικονομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό κ.α.).
Ιδιαίτερης σημασίας αποτελούν οι διεθνείς συμφωνίες είτε σε επίπεδο κρατών είτε σε
επίπεδο επιχειρήσεων(πολλές φορές υπάρχει άμεση επιρροή μεταξύ και των δύο αυτών
κατηγοριών). Οι συμφωνίες λοιπόν αυτές επιτυγχάνονται μέσα από την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης. Η έννοια της διαπραγμάτευσης είναι ιστορικά τόσο στενά
συνδεδεμένη με την διπλωματία και τις διεθνείς σχέσεις, που σε πολλές μελέτες
ταυτίζεται μαζί τους (Βαληνάκης, 1988).
Όσο πιο αποτελεσματική είναι η διαδικασία αυτή της διαπραγμάτευσης τόσο πιο
επιτυχημένες διαχρονικά είναι οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται. Βεβαίως, μία
αποτελεσματική διαπραγμάτευση δεν είναι απλώς θέμα εφαρμογής κανόνων. Κάθε
διαπραγμάτευση είναι ξεχωριστή και επηρεάζεται ποικιλοτρόπως από ένα πλήθος
διαφορετικών παραγόντων (Salacuse, 2002). Μάλιστα, η επιτυχία ή η αποτυχία των
διαπραγματεύσεων συχνά εξαρτάται άμεσα από τις ικανότητες και τις γνώσεις των
ατόμων που βρίσκονται στο τραπέζι των συνομιλιών.
Καθώς ο κόσμος των επιχειρήσεων έχει μετατραπεί σε έναν χώρο διαρκώς
μεταβαλλόμενων συνθηκών με πεδίο ολόκληρο τον πλανήτη, με νέες ευκαιρίες να
παρουσιάζονται σε μία αγορά αλλά και να εξαφανίζονται από μία άλλη, απαιτείται για
κάθε επιχείρηση, που επιθυμεί να αναπτυχθεί ή ακόμη και για να επιβιώσει, να αναπτύξει
παγκόσμια αντίληψη και να ενδιαφερθεί για την ανταγωνιστικότητά της αλλά και την
δραστηριοποίησή της στο εξωτερικό. Θα πρέπει δηλαδή οι επιχειρηματικές δράσεις να
μην περιορίζονται σε εγχώριο επίπεδο αλλά να αφορούν και τις διεθνείς σχέσεις και
διασυνδέσεις. Στο σημείο αυτό ακριβώς εμπλέκεται και η μεγάλη σημασία των διεθνών
επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων.
Όμως η εμπειρία των εμπλεκομένων στις διεθνείς διαπραγματεύσεις δείχνει ξεκάθαρα
ότι αποτελούν μία δύσκολη και επίπονη πολλές φορές διαδικασία, η οποία μπορεί να
αποτύχει ακόμη και αν χρησιμοποιούνται οι πιο κατάλληλες τακτικές και εφαρμόζονται
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οι πλέον ενδεδειγμένοι θεσμοί/στρατηγικές.

Οι λόγοι της αποτυχίας είναι οι

επιπρόσθετοι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε διεθνή
διαπραγμάτευση. Οι διαπραγματευτές θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να
αναγνωρίζουν τους παράγοντες αυτούς, να κατανοούν την δομή τους και να επινοούν
κατάλληλες στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους.
Συνοπτικά

παρουσιάζονται

παρακάτω

οι

σημαντικότεροι

εκ

των

διεθνών

διαπραγματευτικών παραγόντων:
-Η κουλτούρα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη μιας διεθνούς
συμφωνίας. Καθώς η κουλτούρα αποτελεί ισχυρό παράγοντα διαμόρφωσης του τρόπου
σκέψης, επικοινωνίας και συμπεριφοράς των ανθρώπων, είναι σαφές ότι επηρεάζει και
το ύφος των διαπραγματεύσεών τους. Λέγοντας κουλτούρα εννοείται η συνολική
πνευματική παράδοση και δημιουργία ενός κοινωνικού συνόλου ή μιας κοινωνικής
ομάδας. Επίσης, η κουλτούρα μπορεί να οριστεί ως ο συλλογικός προγραμματισμός του
μυαλού που ξεχωρίζει τα μέλη μιας κατηγορίας ανθρώπων από εκείνους μιας άλλης
(Hofstede Geert, 1980). Είναι λοιπόν δυνατόν οι πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα σε έναν
Κινέζο για παράδειγμα και έναν Αμερικανό διαπραγματευτή να αποτελέσουν εμπόδιο
και να μπλοκάρουν κάθε συμφωνία.
-Όπως είναι γνωστό τόσο στον εγχώριο όσο και εντονότερα στον διεθνή επιχειρηματικό
στίβο συναντώνται ιδεολογίες κατά πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Όταν λοιπόν σε μία
διαπραγμάτευση τα μέρη αυτής δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν και κυρίως να
σεβαστούν τις διαφορετικές μεταξύ τους ιδεολογίες τότε είναι δύσκολο η
διαπραγμάτευση αυτή να έχει θετική εξέλιξη και να προάγει θετικές συμφωνίες και για
τις δύο πλευρές.
-Το περιβάλλον της διαπραγμάτευσης επίσης μπορεί να αποτελέσει επιπρόσθετο
παράγοντα για μία συμφωνία. Καθώς, ακόμη και στη σημερινή εποχή της άμεσης
παγκόσμιας επικοινωνίας, πολλές φορές για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων
απαιτείται η φυσική παρουσία της μιας διαπραγματευτικής πλευράς στην χώρα της
άλλης. Μία ξένη χώρα αποτελεί συνήθως ξένο περιβάλλον και μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά στην εξέλιξη των συνομιλιών.
-Η ξένη γραφειοκρατία που επιβάλλεται από τις τοπικές κυβερνήσεις αποτελεί επίσης
ένα

σημαντικό

διεθνές

διαπραγματευτικό
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παράγοντα.

Οι

ικανοί

ωστόσο

διαπραγματευτές γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν τις διαδικασίες που αναπτύσσουν
ξένοι ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί.
-Οι διαφορετικοί νόμοι και τα διαφορετικά πολιτικά συστήματα που υπάρχουν
μεταξύ των κρατών παγκοσμίως αποτελούν ένα ακόμη επιπρόσθετο παράγοντα για τους
διαπραγματευτές διεθνών επιχειρηματικών υποθέσεων. Είναι μάλλον αναπόφευκτο για
μία διαπραγματευτική ομάδα να μην έρθει αντιμέτωπη με τους τοπικούς νόμους και την
τοπική κυβέρνηση της χώρα της άλλη πλευράς, γεγονός που μερικές φορές δημιουργεί
δυσχέρειες στην επίτευξη συμφωνίας.
-Επίσης, σε αντιδιαστολή με τις εγχώριες συμφωνίες οι διεθνείς διαπραγματεύσεις έχουν
να αντιμετωπίσουν και τον παράγοντα της διαφορετικότητας του νομίσματος. Καθώς
οι διεθνείς επιχειρηματικές συμφωνίες πολύ συχνά λαμβάνουν χώρα μεταξύ κρατών με
διαφορετικό τοπικό νόμισμα θα πρέπει στις διαπραγματευτικές συνομιλίες να
συμπεριληφθεί και να ξεπεραστεί και το εμπόδιο αυτό διότι μπορεί να εγκυμονεί
σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους λόγω της συχνής μεταβλητότητας των ισοτιμιών.
-Τέλος, η αστάθεια και οι απότομες αλλαγές που παρατηρούνται τόσο σε διεθνές
επίπεδο όσο και στις τοπικές κοινωνίες λόγω ευμετάβλητων πολιτικών και κοινωνικών
συστημάτων σίγουρα επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Πολλές φορές
μάλιστα είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν από τους διαπραγματευτές οι απότομες
εξελίξεις σε μία ξένη χώρα. Παρά ταύτα κατά το στάδιο της προετοιμασίας των
διαπραγματεύσεων θα πρέπει να εξετάζονται πολύ προσεκτικά τα στοιχεία που υπάρχουν
από έγκυρες πηγές για την οικονομική-πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα με
την οποία πρόκειται λάβει χώρα η επιχειρηματική διαπραγμάτευση.
Οι παράγοντες λοιπόν αυτοί θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τα
διαπραγματευτικά μέρη διότι αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά και αυξάνουν τον κίνδυνο
επίτευξης διεθνών συμφωνιών και επιμηκύνουν τον χρόνο που χρειάζονται οι
διαπραγματευτές για να καταλήξουν σε συμφωνία. Λόγω λοιπόν της σπουδαιότητας των
7 επιπρόσθετων παραγόντων για τις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις στις
επόμενες παραγράφους θα γίνει ανάλυση των τρόπων επιτυχημένης αντιμετώπισής τους.
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2.2. Παράγοντας Α: Κουλτούρα
Ο όρος ¨κουλτούρα¨ περιλαμβάνει θα λέγαμε πολλά χαρακτηριστικά μιας κοινότητας ομάδας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει κοινωνικές πεποιθήσεις, αξίες, συνήθειες, μοντέλα
συμπεριφοράς και τρόπους επικοινωνίας. Όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια μιας κοινότητας
επηρεάζονται από το πολιτιστικό της υπόβαθρο, την ιστορία καθώς από την θρησκεία
που ασπάζονται τα μέλη αυτής.
Καθώς λοιπόν η διαπραγμάτευση είναι επικοινωνία, η αποτελεσματική διαπραγμάτευση
είναι πάνω απ’ όλα καλή επικοινωνία (Salacuse, 2002). Η επικοινωνία όμως σε μία
διαπραγμάτευση επηρεάζεται άμεσα από όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν την
κουλτούρα των διαπραγματευτικών μερών. Για τον λόγο άλλωστε αυτό οι έμπειροι
διαπραγματευτές πριν καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών συγκεντρώνουν από
έγκυρες πηγές όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την κουλτούρα της άλλης
πλευράς.
Βεβαίως, η κάθε εθνικότητα μπορεί να έχει περισσότερες από μία κουλτούρες καθώς
μπορεί να συμπεριλαμβάνει κοινωνικές ομάδες με διαφορετική θρησκεία (παράδειγμα η
Νιγηρία όπου στο νότιο τμήμα της χώρας οι κάτοικοι είναι κατά το πλείστο Χριστιανοί
ενώ στο Βόρειο τμήμα Μουσουλμάνοι) ή και διαφορετική γλώσσα.
Επίσης, όπως γνωρίζουμε το κάθε άτομο είναι διαφορετικό και έχει την δική του
προσωπικότητα. Ήτοι δεν σκέφτονται και δεν αντιδρούν το ίδιο όλοι οι Γερμανοί για
παράδειγμα ή όλοι οι Κινέζοι. Η διαπραγματευτική τους συμπεριφορά επηρεάζεται και
από πολλά άλλα στοιχεία όπως για παράδειγμα από την επιχείρηση που εκπροσωπούν
και τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα αυτής ή ακόμα και το κλίμα που αναπτύσσεται
μεταξύ των μερών αν δηλαδή έχει αναπτυχθεί κλίμα συμπάθειας ή και εμπιστοσύνης.
Άρα λοιπόν πρέπει κατά την διάρκεια της προετοιμασίας μίας διεθνούς διαπραγμάτευσης
οι δύο πλευρές να αναγνωρίσουν την πολιτισμική ομάδα που ανήκει η άλλη πλευρά και
να μαθαίνουν για την κουλτούρα αυτής για την αποφυγή περιττών σφαλμάτων κατά την
διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν θα πρέπει να δημιουργούν στερεότυπες
αντιλήψεις σχετικά με τον παράγοντα κουλτούρα. Οι στερεότυπες αντιλήψεις και μπορεί
να προσβάλλουν την άλλη πλευρά αλλά και μπορεί να οδηγήσουν την δική μας πλευρά
σε λάθος κατευθύνσεις.
Παρακάτω θα αναφερθούν κάποιες ενδεικτικές συμπεριφορές μερικών λαώνεθνικοτήτων, βάσει της κουλτούρας αυτών, που είναι χρήσιμες για τις διεθνείς
επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις αρκεί να μην βάζουμε ¨ταμπέλες¨ και να μην είμαστε
[6]

απόλυτοι για τα άτομα με τα οποία διαπραγματευόμαστε ένεκεν της εθνικότητάς τους.
Για τον σκοπό αυτό γίνεται παράθεση του παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά τύπου διαπραγματευτή
Πηγή: Salacuse, 2002, σελ.88
Χαρακτηριστικό

Διαπραγματευτής

Διαπραγματευτής

Τύπου Α

Τύπου Β

Στόχος

Συμβόλαιο

Σχέση

Στάση

Κερδίζω-χάνεις

Κερδίζω-κερδίζεις

Προσωπικό ύφος

Ανεπίσημο

Επίσημο

Επικοινωνία

Άμεση

Έμμεση

Ευαισθησία στο χρόνο

Μεγάλη

Μικρή

Συναισθηματισμός

Έντονος

Ήπιος

Μορφή συμφωνίας

Ειδική

Γενική

Οικοδόμηση συμφωνίας

Από κάτω προς τα πάνω

Από πάνω προς τα κάτω

Οργάνωση ομάδας

Ένας αρχηγός

Ομοφωνία

Ρίσκο

Υψηλό

Χαμηλό

Παρακάτω παρουσιάζουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά των Αμερικανών, των
Ιαπώνων, των Βραζιλιάνων, των Σαουδαραβών, των Ρώσσων και των Κινέζων
διαπραγματευτών προκειμένου να δούμε μερικά παραδείγματα και από τους δύο τύπους
διαπραγματευτών:
Ξεκινώντας λοιπόν από τον Αμερικανό διαπραγματευτή θα λέγαμε ότι ανήκει στον
τύπο Α. Συνήθως ο διαπραγματευτής αυτός δείχνει εμμονή στην άσκηση πιέσεων
προκειμένου οι προτάσεις του να γίνουν αποδεκτές. Θεωρεί απόλυτα σωστό οι
επιχειρηματικές συνομιλίες να πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια γεύματος.
Αναμένει άμεση απάντηση όταν προτείνει ή ρωτήσει κάτι. Όταν απαντά σε μία πρόταση
που του γίνεται ότι ¨είναι δύσκολο να γίνει¨ εννοεί <<ίσως>> αρκεί η άλλη πλευρά να
βελτιώσει την προσφορά της. Ταράζεται όταν υπάρχουν διαστήματα σιωπής κατά την
διάρκεια της διαπραγμάτευσης και μπορεί να ερμηνεύσει την σιωπή ως αγένεια ή ακόμη
και ως πανουργία. Θεωρεί ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας δεσμεύει αυστηρά τα μέρη
και συνηθίζει να τονίζει τη φράση ¨A deal is a deal¨. Θεωρεί ως ένδειξη φιλικής διάθεσης
το να αποκαλέσει κάποιον με το μικρό του όνομα ακόμη και σε μία πρώτη συνάντηση.
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Επίσης, ο Αμερικανός κλείνει γρήγορα τις συμφωνίες του ήτοι για αυτόν ο χρόνος είναι
χρήμα. Προσπαθεί να κλείνει συμφωνίες με πολλές λεπτομέρειες που καθορίζουν τον
τρόπο χειρισμού για όσο τον δυνατόν περισσότερες καταστάσεις προκύψουν. Στην
ομάδα του υπάρχει ένας διαπραγματευτής ο οποίος έχει όλη την εξουσία και βγαίνει
μπροστά για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος και μάλιστα, όπως
αναφέρθηκε, το συντομότερο δυνατόν. Ο Αμερικανός διαπραγματευτής, συγκριτικά με
τα άλλα στυλ διαπραγματευτών, συνήθως αναλαμβάνει κινδύνους.
Σε αντίθεση με τον Αμερικανό διαπραγματευτή ο Ιάπωνας διαπραγματευτής ανήκει
στον τύπο Β. Την άσκηση πιέσεων κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης την θεωρεί
επιθετική πρακτική και μερικές φορές ακόμη και εχθρική. Έχει την συνήθεια να
καθυστερεί να απαντήσει αμέσως με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαστήματα σιωπής κατά
την διάρκεια των διαπραγματεύσεων του. Όταν απαντά σε μία πρόταση που του γίνεται
ότι ¨είναι δύσκολο να γίνει¨ εννοεί <<όχι>>. Νιώθει άβολα όταν βομβαρδίζεται με
ερωτήσεις και προτάσεις χωρίς να του δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος για να απαντήσει.
Είναι δυνατόν κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης σε κάποιες στιγμές να βρίσκεται
με κλειστά τα μάτια. Ο Ιάπωνας διαπραγματευτής θεωρεί ότι στόχος των συνομιλιών δεν
είναι η υπογραφή ενός συμβολαίου αλλά η ανάπτυξη μιας σχέσης μεταξύ των δύο
πλευρών. Για αυτόν η υπογραφή μιας συμφωνίας αποτελεί την έναρξη μιας σχέσης.
Θεωρεί έλλειψη σεβασμού τη χρήση μικρού ονόματος ειδικά όταν αυτό συμβεί στην
πρώτη συνάντηση. Χρησιμοποιεί έμμεσους τρόπους επικοινωνίας οι οποίοι σε κλίμα
αντιπαράθεσης λαμβάνουν ακραίες μορφές και θα πρέπει η άλλη πλευρά να είναι σε θέση
να αποκωδικοποιήσει κάποια στοιχεία της επικοινωνίας του όπως χειρονομίες και ασαφή
σχόλια για να κατανοήσει τις προθέσεις του. Επίσης, όπως συνεπάγεται από τις
προηγούμενες αναφορές ο Ιάπωνας διαπραγματεύεται με αργό ρυθμό. Συνηθίζει να
κρύβει τα συναισθήματά του κατά την διάρκεια των συνομιλιών. Προτιμά συμβάσεις υπό
την μορφή γενικών αρχών παρά αναλυτικών κανόνων. Η λήψη των αποφάσεων της
διαπραγματευτικής του ομάδας γίνεται με την διαδικασία της ομοφωνίας. Επίσης,
συνηθίζει να ζητά πολλές πληροφορίες κατά την διάρκεια των συνομιλιών και δεν
επιθυμεί να αναλαμβάνει κινδύνους.
Ο Βραζιλιάνος διαπραγματευτής θεωρεί ότι οι σοβαρές επιχειρηματικές συνομιλίες δεν
έχουν θέση κατά την διάρκεια γεύματος. Έχει την συνήθεια να απαντά γρήγορα κατά την
διάρκεια των συνομιλιών και μάλιστα είναι δυνατόν να βιαστεί να απαντήσει σε μια
πρόταση πριν ακόμη η άλλη πλευρά την ολοκληρώσει εφόσον έχει καταλάβει ποια είναι
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η πρόταση(δηλαδή διακόπτει την άλλη πλευρά). Ο διαπραγματευτής αυτός δείχνει τα
συναισθήματά του στο τραπέζι των συνομιλιών.
Ο Σαουδάραβας διαπραγματευτής κατά την διάρκεια των συνομιλιών είναι δυνατόν να
διακόψει αρκετές φορές είτε από τηλεφωνήματα είτε ακόμη και από επισκέπτες που
επιθυμούν επειγόντως να τον δουν. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έλλειψη ενδιαφέροντος
του για την διαπραγμάτευση αλλά είναι μέρος της κουλτούρας του να θεωρεί αγένεια να
αρνηθεί μία επίσκεψη ή ένα τηλεφώνημα ενός φίλου ή ενός συνεργάτη του. Ο
Σαουδάραβας διαπραγματευτής είναι δυνατόν να απορρίψει κάποιες συναλλαγές λόγω
του ισλαμικού νόμου, όπως για παράδειγμα τον δανεισμό με τόκο. Θα πρέπει η άλλη
πλευρά να μετονομάσει τον τόκο σε διαχειριστικά έξοδα για παράδειγμα.
Ο Ρώσος διαπραγματευτής έχει χαρακτηριστικά και από τους δύο τύπους
διαπραγματευτών(Α και Β). Όπως λέγεται πάντοτε τηρεί τους όρους μίας συμφωνίας,
συνηθίζει όμως να αγνοεί τις προφορικές συμφωνίες. Άρα μία έμπειρη, απέναντι του,
διαπραγματευτική ομάδα προσέχει ιδιαίτερα το γραπτό κομμάτι της συμφωνίας. Το
φαινόμενο αυτό παρατηρείται γενικά στους διαπραγματευτές των χωρών της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης. Η πλευρά του Ρώσου διαπραγματευτή λειτουργεί με την διαδικασία
της ομαδικής διαπραγμάτευσης και της λήψης αποφάσεων με ομοφωνία.
Τέλος, ο Κινέζος διαπραγματευτής έχει τα χαρακτηριστικά του τύπου Β. Αυτός ο
διαπραγματευτής προτιμά μία συμφωνία υπό την μορφή γενικών αρχών παρά
αναλυτικών κανόνων, διότι θεωρεί ως ουσία της συμφωνίας την σχέση εμπιστοσύνης
μεταξύ των διαπραγματευτικών μερών. Πιστεύει ότι η σχέση αυτή είναι που θα βοηθήσει
και στην επίλυση τυχόν απρόβλεπτων καταστάσεων-προβλημάτων που τυχόν
προκύψουν. Η ομάδα του Κινέζου διαπραγματευτή συνήθως είναι πολυμελής και οι
αποφάσεις της ομάδας λαμβάνονται με την διαδικασία της ομοφωνίας και επιπλέον είναι
δυνατόν ο επικεφαλής της ομάδας να μην έχει καμία εξουσία στη λήψη αποφάσεων αλλά
να λειτουργεί απλά ως αγγελιοφόρος (Global, 2019). Άρα απαιτείται συνήθως
περισσότερος χρόνος για το κλείσιμο συμφωνιών όταν στις συνομιλίες συμμετέχουν
Κινέζοι διαπραγματευτές. Συνηθίζει να χρησιμοποιεί ακόμη και παραπλανητικές
τακτικές και προσποιητή έμμεση επικοινωνία προκειμένου να επιτύχει ευνοϊκότερες
συμφωνίες. Επίσης, συνηθίζει λίγο πριν το κλείσιμο μιας συμφωνίας να ζητήσει ακόμη
καλύτερη προσφορά από την άλλη διαπραγματευτική ομάδα.
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2.3. Παράγοντας Β: Ιδεολογία
Εξίσου σημαντικό παράγοντα για τις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις
αποτελούν οι ιδεολογίες που ασπάζονται οι διαπραγματευτές. Λέγοντας ιδεολογίες
εννοούμε

συνήθως

πολιτικές

πεποιθήσεις

ή

συστήματα(π.χ.

καπιταλισμός,

κομμουνισμός, εθνικισμός, σοσιαλισμός κ.α.).
Όπως λοιπόν όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν και θεωρούν ως πιο σωστή και δίκαιη μία
συγκεκριμένη ιδεολογία, έτσι και οι διαπραγματευτές έχουν τις δικές τους ιδεολογικές
απόψεις, οι οποίες επηρεάζουν την γενικότερη στάση τους και δίνουν απαντήσεις σε
θεμελιώδεις ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις πολίτη-κράτους, τον ρόλο του κράτους,
την εφαρμογή οικονομικών συστημάτων, της έννοια του ατομικού κέρδους, της ιδιωτικής
περιουσίας, των ξένων επενδύσεων, της εθνικής κυριαρχίας, των σχέσεων μεταξύ
κρατών κ.λπ. Όπως βέβαια είναι αυτονόητο ιδεολογικές διαφορές δεν υπάρχουν μόνο
μεταξύ αλλοεθνών διαπραγματευτών αλλά και μεταξύ όμοιων πολιτικών συστημάτων
από χώρα σε χώρα. Ο καπιταλισμός για παράδειγμα των ΗΠΑ είναι διαφορετικός από
αυτόν της Ιαπωνίας. Άλλωστε οι ιδεολογίες που αναπτύσσονται από τους πολίτες μίας
χώρας διαμορφώνονται από πολλούς παράγοντες όπως η ιστορία της χώρας αυτής, η
θρησκεία, η γεωγραφική της θέση, η επιρροή της από άλλους γειτονικούς λαούς κ.α.
Επιπλέον, ακόμη και στην ίδια χώρα υπάρχουν πολλές διαφορετικές ιδεολογικές
αντιλήψεις μεταξύ των πολιτών της.
Κατανοώντας λοιπόν το ρόλο της ιδεολογίας στην στάση, στα πιστεύω και στην
γενικότερη επικοινωνία ενός ανθρώπου, κατανοούμε και την μεγάλη σημαντικότητα του
παράγοντα αυτού στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Είναι πιθανό κατά την διάρκεια μίας
διαπραγμάτευσης όταν τα μέρη αυτής δεν αντιμετωπίζουν και δεν δίνουν τον πρέποντα
σεβασμό στον παράγοντα ιδεολογία να προκύψουν σημαντικά προβλήματα
αντιπαράθεσης, δυσπιστίας, επικοινωνίας και υιοθέτησης απόλυτων απόψεων, τα οποία
προβλήματα είναι ικανά να οδηγήσουν σε μη επιτυχείς διαπραγματευτικές διαδικασίες.
Θα πρέπει λοιπόν οι διαπραγματευτές να αντιληφθούν ότι στο τραπέζι των συνομιλιών
σκοπός είναι το κλείσιμο μίας επιτυχημένης συμφωνίας και όχι η προσπάθεια διακήρυξης
των ιδεολογιών και προσηλυτισμού της μιας ομάδας από την άλλη. Βασική στρατηγική
των έμπειρων διαπραγματευτών αποτελεί η αποφυγή ιδεολογικών συζητήσεων κατά την
διάρκεια των συνομιλιών καθώς γνωρίζουν ότι η ουσία είναι άλλη καθώς και ότι δεν είναι
δυνατόν η μία διαπραγματευτική ομάδα να αλλάξει τις ιδεολογικές αντιλήψεις της άλλης.
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Απαιτείται όμως να ακολουθηθούν κάποια απαραίτητα βήματα κατά το στάδιο της
προετοιμασίας από μία διαπραγματευτική ομάδα για την σωστή αντιμετώπιση του
παράγοντα αυτού. Τα βήματα αυτά της ομάδας συνοψίζονται στα εξής:

i.

Να προσπαθήσει με τρόπο αντικειμενικό να αντιληφθεί τις δικές της
ιδεολογικές απόψεις.

ii.

Να προσπαθήσει να γνωρίσει τις ιδεολογικές αντιλήψεις της άλλης
διαπραγματευτικής ομάδας.

iii.

Να σεβαστεί τις αντιλήψεις αυτές και να προσπαθήσει να τις κατανοήσει
καθώς με τον τρόπο αυτό θα αντλήσει σημαντικές πληροφορίες απαραίτητες
για την διαπραγμάτευση. Η σημαντικότερη ίσως πληροφορία από την
διαδικασία αυτή είναι η κατανόηση των συμφερόντων και των πραγματικών
επιδιώξεων της άλλης ομάδας.

iv.

Να προσπαθήσει να εντοπίσει τις ιδεολογικές διαφορές της άλλης πλευράς
και με δημιουργικό πνεύμα να βρει εναλλακτικούς τρόπους συμφωνιών που
γεφυρώνουν τις διαφορές αυτές όπως η ικανοποίηση των κοινών μεταξύ τους
συμφερόντων.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι οι ιδεολογικές αντιλήψεις που υιοθετούνται από τους
πολίτες μίας χώρας είναι δυνατόν να αποτελούν κίνητρο για τις διεθνείς επιχειρηματικές
διαπραγματεύσεις με την χώρα αυτή. Για παράδειγμα στην περίπτωση που μία
πολυεθνική εταιρεία Αμερικανικών συμφερόντων επιθυμεί να πραγματοποιήσει άμεση
ξένη επένδυση στην Ιαπωνία με κατασκευή παραγωγικών μονάδων, θα αποτελεί κίνητρο
για την εταιρεία αυτή η ιδεολογία της αφοσίωσης που ενστερνίζονται οι Ιάπωνες
εργαζόμενοι προς της εταιρεία που εργάζονται, σε περίπτωση που η Αμερικανική
πολυεθνική αποφασίσει να στελεχώσει τις μονάδες της με εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό.

2.4. Παράγοντας Γ: Το περιβάλλον της διαπραγμάτευσης
Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την πορεία των συνομιλιών
είναι το περιβάλλον της διαπραγμάτευσης. Ο λόγος της σημαντικότητας του παράγοντα
αυτού είναι απλός καθώς είναι κατανοητό και ανθρώπινο για τον οποιονδήποτε
διαπραγματευτή, όσο έμπειρος και να είναι, ότι η διαπραγμάτευση σε ένα περιβάλλον
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αφιλόξενο, άβολο και παράξενο πιθανόν να μην έχει μία ομαλή και επιτυχή διαδικασία
και επομένως να μην καταλήξει σε κάποια συμφωνία.
Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να διεξάγουν τις
συνομιλίες των διεθνών επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων στην χώρα τους και πιο
συγκεκριμένα στο χώρο τους. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουν να έρθουν αντιμέτωποι με
ξένα έθιμα, ξένη κουζίνα, ξένη γλώσσα, διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες,
διαφορετική ώρα κ.α., στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τον κάθε διαπραγματευτή είτε
περισσότερο είτε λιγότερο δημιουργώντας πιέσεις και περιορισμούς. Επομένως, μία
διαπραγματευτική ομάδα έχει μάλλον σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της άλλης όταν οι
διαπραγματεύσεις διεξάγονται στο χώρο της και είναι αυτή ο οικοδεσπότης. Άρα έχει
αυξημένη βαρύτητα η συμφωνία για τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών.
Επιπροσθέτως, όταν μία επιχείρηση διαπραγματεύεται με μία άλλη στο δικό της χώρο
το κόστος είναι πολύ λιγότερο από το να διαπραγματευόταν στη χώρα της άλλης
επιχείρησης καθώς τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής της διαπραγματευτικής ομάδας
είναι πολλές φορές διόλου ευκαταφρόνητα ιδιαίτερα όταν η άλλη χώρα βρίσκεται σε
μακρινή απόσταση από την δική μας και το κόστος διαμονής είναι ιδιαίτερα υψηλό. Και
βέβαια πέρα από το κόστος σε χρήμα για τις διαπραγματεύσεις στις οποίες είμαστε
φιλοξενούμενοι σε μία ξένη χώρα υπάρχει και το κόστος σε χρόνο. Τα στελέχη
πολυεθνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εκτός έδρας διεθνείς διαπραγματεύσεις
απαιτείται να απουσιάσουν πολλές φορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα και από την
επιχείρησή τους αλλά και από την οικογένεια τους γεγονός που συχνά προκαλεί έντονες
συναισθηματικές πιέσεις.
Πέραν του γεγονότος ότι σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαζόμαστε να διαπραγματευτούμε
στο χώρο της άλλης επιχείρησης, αυτό έχει και κάποια πλεονεκτήματα. Η παρουσία μας
στο χώρο της άλλης επιχείρησης φανερώνει την σοβαρότητα των προθέσεών μας σχετικά
με την επίτευξη μίας συμφωνίας. Μάλιστα πολλές φορές η κίνησή μας αυτή εκτιμάτε
δεόντως από την διαπραγματευτική ομάδα της άλλης επιχείρησης και δημιουργεί από
την αρχή των συνομιλιών ευνοϊκό κλίμα συνεργασίας που βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην
επίτευξη συμφωνιών και στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων.
Όμως θα λέγαμε ότι το μεγαλύτερο όφελος για έναν διαπραγματευτή που είναι
φιλοξενούμενος στο χώρο της ξένης επιχείρησης είναι η ευκαιρία που έχει να αποκτήσει
γνώση σχετικά με την επιχείρηση αυτή. Οι γνώσεις αυτές σχετίζονται με την λειτουργία
και τις δραστηριότητες της επιχείρησης, τις συνθήκες που επικρατούν, τις ανάγκες της
επιχείρησης και άλλα γνωρίσματα αυτής τα οποία θα δώσουν την δυνατότητα στον
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διαπραγματευτή να κατανοήσει καλύτερα τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της άλλης
διαπραγματευτικής πλευράς. Επίσης, του δίνουν την δυνατότητα να αποκτήσει γρήγορα
καλές σχέσεις με στελέχη της αλλοδαπής επιχείρησης που όπως γνωρίζουμε είναι
σημαντικές τόσο για την πορεία των συνομιλιών όσο και για τη διατήρηση μακροχρόνιων
συνεργασιών.
Βεβαίως, όταν οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα στο δικό μας περιβάλλον πάλι
έχουμε την δυνατότητα για την ανάπτυξη καλών σχέσεων. Όμως, γνωρίζουμε ότι είναι
πιο εύκολο για τον οποιοδήποτε άνθρωπο να ¨ανοιχθεί¨ όταν κινείται στον χώρο του και
είναι οικοδεσπότης παρά όταν είναι φιλοξενούμενος σε ένα ξένο περιβάλλον. Επίσης, σε
ορισμένες περιπτώσεις η διαπραγμάτευση σε άλλη χώρα είναι ο μόνος τρόπος να
πετύχουμε μία γρήγορη συμφωνία (Salacuse, 2002).
Άρα η απόφαση της επιλογής του περιβάλλοντος των διαπραγματεύσεων είναι πολύ
σημαντική για τις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, υπάρχουν και
εναλλακτικές λύσεις, όπως η διεξαγωγή των συνομιλιών εναλλάξ στο χώρο των δύο
επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας ισορροπία στις συνέπειες για τις διαπραγματευτικές
ομάδες, ή η διεξαγωγή σε μία τρίτη χώρα ώστε να μην έχει κάποια πλευρά τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του οικοδεσπότη ή του φιλοξενούμενου.
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα και οι δύο διαπραγματευτικές ομάδες να βρίσκονται στο
χώρο τους και οι συνομιλίες να διεξάγονται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Ο τρόπος
αυτός για την διεξαγωγή των συνομιλιών εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Παρόλα αυτά,
οι ηλεκτρονικές διαπραγματεύσεις συνήθως παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες στις δύο
πλευρές. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν να παρέχουν όλες τις πληροφορίες από την
μη λεκτική επικοινωνία(γλώσσα του σώματος) που πολλές φορές είναι ιδιαίτερα
χρήσιμες για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Επίσης, στις ηλεκτρονικές διαπραγματεύσεις δεν δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες με τις
ενώπιος ενωπίω συναντήσεις για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και φιλικού
κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μερών, αλλά εκ των πραγμάτων έχουν περισσότερο
επίσημο και τυπικό χαρακτήρα. Για τους παραπάνω λόγους συνήθως οι επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές διαπραγματεύσεις όταν τα μέρη γνωρίζονται μεταξύ
τους, έχουν επαρκείς γνώσεις για τα θέματα των συνομιλιών και τα θέματα αυτά δεν είναι
σύνθετα αλλά δύνανται να επιλυθούν εξ αποστάσεως.
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2.5. Παράγοντας Δ: Ξένη γραφειοκρατία
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στον παράγοντα της ξένης γραφειοκρατίας
εννοώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται στην διεθνή επιχείρησηοργανισμό με τον οποίο διαπραγματευόμαστε. Η δομή της επιχείρησης αυτής(π.χ.
αποκεντρωμένη ή συγκεντρωτική) και ο τρόπος λήψεως αποφάσεων(π.χ. ποια τμήματα
και ποια στελέχη έχουν μεγαλύτερη επιρροή στη λήψη των αποφάσεων) είναι
πληροφορίες απαραίτητες για την άλλη διαπραγματευτική πλευρά και μάλιστα πριν την
έναρξη των συνομιλιών. Πραγματικά χάνονται πολύτιμοι πόροι(σίγουρα χρόνος και
χρήμα) όταν διαπραγματευόμαστε με το λάθος τμήμα του οργανισμού ή με λάθος
στελέχη ή και ακόμα με τον λάθος οργανισμό.
Πριν λοιπόν καθίσουμε στο διαπραγματευτικό τραπέζι θα πρέπει να έχουμε εξακριβώσει
ότι θα συνομιλήσουμε με την σωστή εταιρεία(βάσει πάντοτε των επιδιώξεων και
συμφερόντων μας) αλλά και το σωστό τμήμα και τα αρμόδια στελέχη αυτής.
Η συλλογή των πληροφοριών αυτών για την άλλη επιχείρηση δεν είναι εύκολη ιδιαίτερα
όταν διαπραγματευόμαστε για πρώτη φορά με αυτήν. Όμως μπορούμε είτε από άλλες
εταιρίες που έχουν διαπραγματευτεί στο παρελθόν με τον ζητούμενο οργανισμό, είτε από
δικηγόρους και σύμβουλους επιχειρήσεων, είτε ακόμη και από ντόπιες επιχειρήσεις με
τις οποίες πιθανόν να έχουμε καλές σχέσεις να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την
γραφειοκρατική

κουλτούρα

και

τον

γραφειοκρατικό

μηχανισμό

της

άλλης

διαπραγματευτικής πλευράς.
Έχοντας λοιπόν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία στη φαρέτρα μας πριν την έναρξη των
διαπραγματεύσεων δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ¨η διαδικασία για την επίτευξη
συμφωνίας περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές, αλλά συνδεόμενες μεταξύ τους,
διαπραγματεύσεις: εκείνες ανάμεσα σε εμάς και την άλλη πλευρά, εκείνες στο εσωτερικό
του άλλου οργανισμού και εκείνες μέσα στο δικό μας οργανισμό¨ (Salacuse, 2002).
Έτσι λοιπόν, όταν διαπραγματευόμαστε με έναν διεθνή οργανισμό στην ουσία
διαπραγματευόμαστε με την αντιπροσωπευτική ομάδα αυτού και όχι με ολόκληρο τον
οργανισμό. Γνωρίζοντας όμως τον γραφειοκρατικό του μηχανισμό αποφάσεων
μπορούμε να ακολουθήσουμε το σωστό μονοπάτι συνομιλιών και επαφών ώστε να
φθάσουμε σε μια συμφέρουσα συμφωνία. Αν για παράδειγμα οι συνομιλίες δεν
προχωρούν λόγω της αδιαλλαξίας της άλλης πλευράς τότε θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να
βρούμε έναν εναλλακτικό δίαυλο επικοινωνίας με τον γραφειοκρατικό μηχανισμό του
άλλου οργανισμού. Συνέβη προ ετών μεταξύ των διαπραγματεύσεων μίας Ιαπωνικής και
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μίας Αμερικάνικης εταιρείας για πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού, οι συνομιλίες να
μην προχωρούν λόγω του ότι το τμήμα των οικονομολόγων της Αμερικανικής εταιρείας
που έλεγχε μάλιστα και τη διαπραγματευτική της αντιπροσωπία δεν ήθελε να
προχωρήσει η συμφωνία-αγορά λόγω κόστους. Όμως η Ιαπωνική πλευρά γνωρίζοντας
ότι το τμήμα των μηχανικών του Αμερικανικού οργανισμού επιθυμούμε την αγορά λόγω
πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες βρήκε δίαυλο επικοινωνίας με το τμήμα αυτό μέσω της
προσωπικής γνωριμίας κάποιων στελεχών. Τελικώς, όντας και ο πρόεδρος της
Αμερικανικής εταιρείας μηχανικός η συμφωνία έκλεισε και οι Ιάπωνες προχώρησαν στην
πώληση.
Επίσης, θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ποιος είναι ο <<αρχηγός>> της άλλης ομάδας
καθώς αυτό δεν είναι πάντοτε προφανές. Για παράδειγμα έχοντας απέναντι μας μία
Κινεζική πολυμελής διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι εύκολο να αντιληφθούμε ποιος
την διευθύνει. Οι έμπειροι βεβαίως διαπραγματευτές έχουν την ικανότητα διαβλέποντας
προσεκτικά κάποιες λεπτομέρειες να κατανοούν ποιος είναι ο αρχηγός. Λέγεται για
παράδειγμα από την εμπειρία με Κινέζους διαπραγματευτές ότι αυτός που σερβίρει το
τσάι στους άλλους είναι ο αρχηγός.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε κάθε διαπραγματευτική ομάδα δεν υπάρχουν μόνο
οι εταιρικές επιδιώξεις αλλά και οι προσωπικές. Λέγοντας προσωπικές επιδιώξεις των
διαπραγματευτών εννοούνται οι προσωπικοί τους στόχοι σχετικά με τη θέση, την
υπόληψη ή ακόμα και την πιθανή προαγωγή τους.
Οι προσωπικοί στόχοι των διαπραγματευτών και ιδιαιτέρως του αρχηγού τους μπορεί να
είναι άμεσα συνυφασμένοι(είτε συγκυριακά είτε ουσιαστικά) με το αποτέλεσμα των
διαπραγματεύσεων με την δική μας εταιρεία. Επομένως θα πρέπει να έχουμε στο ¨πίσω
μέρος του μυαλού μας¨ και αυτό το πλαίσιο των προσωπικών στόχων και να μην
απορούμε σε τυχόν άρνηση των προτάσεων μας, η οποία μπορεί να προέρχεται ακόμη
και από τον φόβο του αρχηγού της ομάδας μήπως κατηγορηθεί από τους προϊσταμένους
του ότι ενδίδει εύκολα στις προτάσεις της άλλης πλευράς.
Γνωρίζοντας λοιπόν τις προσωπικές επιδιώξεις, ιδίως του αρχηγού της ομάδας,
μπορούμε να παρουσιάσουμε εναλλακτικές προτάσεις που θα ικανοποιούν τις επιδιώξεις
αυτές και να φθάσουμε από τον πιο σύντομο δρόμο στην καλύτερη δυνατή συμφωνία.
Τέλος, σχετικά με τον παράγοντα της ξένης γραφειοκρατίας, δεν θα πρέπει να θεωρείται
από τον κάθε διαπραγματευτή ως ουτοπική η διαδικασία της δωροδοκίας. Ιδιαίτερα σε
συνομιλίες με επιχειρήσεις από Αφρικανικές χώρες, όπου η διαφθορά είναι αρκετά
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διαδεδομένη, είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε περιπτώσεις διαπραγματευτών που
επιδιώκουν να δωροδοκηθούν προκειμένου να κλείσουν μία συμφωνία.
Βέβαια δεν θα πρέπει να συγχέουμε τις περιπτώσεις δωροδοκίας με αυτές της
οικοδόμησης καλών σχέσεων που υπάρχουν στην κουλτούρα μερικών χωρών όπως η
προσφορά κάποιου προσωπικού δώρου. Η άρνηση σε περιπτώσεις δωροδοκίας πρέπει να
θεωρείται δεδομένη, όμως η άρνηση σε περιπτώσεις οικοδόμησης καλών σχέσεων
μπορεί να θεωρηθεί από την άλλη πλευρά ως απόρριψη της επιθυμίας δημιουργίας καλού
κλίματος συνεργασίας. Η διάκριση όμως αυτή όπως και πολλές άλλες αρετές των
διαπραγματευτών

αποκτώνται

από

την

πολυετή

εμπειρία

τους στο

διεθνή

διαπραγματευτικό στίβο.

2.6. Παράγοντας Ε: Οι διαφορετικοί νόμοι και τα διαφορετικά πολιτικά
συστήματα
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετίζεται με το
γεγονός ότι παρά την εποχή της παγκοσμιοποίησης στην οποία ζούμε η κάθε χώρα έχει
το δικό της πολιτικό και νομικό σύστημα. Οι εν λόγω διαφορές είναι μερικές φορές
μεγάλες από χώρα σε χώρα και οι διεθνοποιημένες εταιρείες έχουν διαρκώς να
αντιμετωπίσουν

τις

ιδιαιτερότητες

του

συστήματος

στη

κάθε

χώρα

που

δραστηριοποιούνται.
Έτσι λοιπόν και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις τα στελέχη των εταιρειών έχουν να
αντιμετωπίσουν τις τοπικές κυβερνήσεις και τους τοπικούς νόμους της άλλης
διαπραγματευτικής πλευράς. Σε πολλές άλλωστε περιπτώσεις είτε λόγω μη επαρκούς
πληροφόρησης-προετοιμασίας σχετικά με το πολιτικό-νομικό σύστημα μίας χώρας, είτε
λόγω απειρίας της διαπραγματευτικής τους ομάδας, πολυεθνικές εταιρείες είτε
καθυστέρησαν σημαντικά είτε δεν κατάφεραν να κλείσουν διεθνείς συμφωνίες.
Επίσης, πάντοτε υπάρχει η πρόκληση/απειλή για μία εταιρεία από άλλη χώρα να μην
τύχει αμερόληπτης αντιμετώπισης από τα τοπικά δικαστήρια σε περίπτωση δικαστικής
διαμάχης ή από την τοπική κυβέρνηση επειδή(η εταιρεία αυτή) θεωρείται ξένη. Αυτός
άλλωστε είναι και ένας από τους σημαντικότερους λόγους όπου πολυεθνικοί οργανισμοί
συστήνουν κοινοπραξίες, τις λεγόμενες Joint Ventures, με τοπικές εταιρίες
(Χατζηδημητρίου, 2003).
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Επίσης, θεωρείται απαραίτητο ως διαπραγματευτική ομάδα να φροντίσουμε να μάθουμε
πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την αλλοδαπή εταιρεία ποια είναι η θέση της
τοπικής κυβέρνησης σχετικά με την συμφωνία που θέλουμε να επιτύχουμε.
Επιπροσθέτως, απαιτείται να γνωρίζουμε εάν θα πρέπει να είναι ενήμεροι οι αρμόδιοι
τοπικοί φορείς για την διενέργεια των διαπραγματεύσεων ή ακόμη και αν απαιτείται να
συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προλάβουμε τυχόν λήψη μέτρων από την πλευρά της
τοπικής κυβέρνησης για την παρεμπόδιση ή ακόμη και την απόρριψη μίας συμφωνίας
που έχουμε κλείσει με μία εταιρεία. Ως αιτιολογία μπορεί να θεωρηθεί ότι η συμφωνία
αυτή δεν είναι συμφέρουσα για την χώρα και δεν εντάσσεται στις προτεραιότητες της
τοπικής κυβέρνησης.
Εκτός βέβαια του πολιτικού συστήματος μεγάλη σημασία για τη διαπραγματευτική
διαδικασία έχει και το νομικό σύστημα της χώρας της εταιρείας με την οποία
διαπραγματευόμαστε. Αρκεί να αναφερθεί ότι σε ορισμένες χώρες και μόνο η διαδικασία
της διαπραγμάτευσης προϋποθέτει νομικές υποχρεώσεις όπως αυτές της καλής πίστης,
εντιμότητας και αποκάλυψης των απαραίτητων πληροφοριών στους διαπραγματευτές
(Salacuse, 2002).
Άλλωστε στο τραπέζι των συνομιλιών χρησιμοποιούνται πολύ συχνά νομικοί όροι, οι
οποίοι δύνανται να έχουν διαφορετικές έννοιες στα νομικά συστήματα των χωρών των
δύο διαπραγματευτικών μερών. Ακόμη μάλιστα και όροι ιδιαίτερα γνωστοί όπως αυτός
της ¨ιδιοκτησίας¨ ο οποίος έχει διαφορετικές νομικές προεκτάσεις για παράδειγμα στο
Αμερικανικό νομικό σύστημα και διαφορετικές στο Γαλλικό.
Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο για μία εταιρεία που επίκειται να δραστηριοποιηθεί αρχικά
μέσω διαπραγματεύσεων σε μία ξένη χώρα να ζητήσει βοήθεια για την γνώση του
νομικού συστήματος της χώρας αυτής για τους τομείς που την αφορούν. Η βοήθεια αυτή
μπορεί να δοθεί είτε από κάποιο εξειδικευμένο δικηγόρο είτε από κάποιο νομικό
σύμβουλο της χώρας αυτής. Η επιλογή πρέπει να γίνει με κάποια βασικά κριτήρια που
θα εξασφαλίζουν ότι θα γίνει επιλογή του σωστού προσώπου.
Τέλος, οι εταιρείες που έχουν εμπειρία στις διεθνείς διαπραγματεύσεις γνωρίζουν την
καθοριστική συμβολή της διεθνούς διαιτησίας στην επίτευξη μίας δίκαιης επίλυσης
κάποιας μελλοντικής διαφωνίας που τυχόν/ενδέχεται να προκύψει μεταξύ των δύο
πλευρών. Με τον τρόπο αυτό και οι δύο διαπραγματευόμενες εταιρίες αποφεύγουν τον
κίνδυνο μεροληπτικής απόφασης ενός τοπικού δικαστηρίου καθώς και τον κίνδυνο
μεγάλης καθυστέρησης έκδοσης απόφασης λόγω χρονοβόρων διαδικασιών του τοπικού
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δικαστικού συστήματος. Πολλές χώρες έχουν χαμηλή κατάταξη στη παγκόσμια
αξιολόγηση για τη δραστηριοποίηση πολυεθνικών εταιρειών σε αυτές λόγω των μεγάλων
καθυστερήσεων στη νομική διευθέτηση εμπορικών διαμαχών.
Για να είναι εξασφαλισμένες οι διαπραγματευτικές ομάδες ότι για την επίλυση
μελλοντικών διαφορών θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα της διεθνούς διαιτησίας, θα
πρέπει να εμπεριέχεται με σαφήνεια στους όρους της συμφωνίας.

2.7. Παράγοντας ΣΤ: Νομισματικές διαφορές
Όταν διαπραγματευόμαστε και κλείνουμε διεθνείς συμφωνίες είναι πιθανόν να
πληρώσουμε ή να πληρωθούμε σε νόμισμα διαφορετικό από το εγχώριο βάσει πάντοτε
των όρων της εκάστοτε συμφωνία μας με την άλλη επιχειρηματική πλευρά. Καθώς όμως
οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται διαρκώς, ακόμη και κατά τη διάρκεια μίας
ημέρας, υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος για μία επιχείρηση που έχει
κλείσει συμφωνία(ώστε οι συναλλαγές που προκύπτουν από αυτήν να γίνουν) σε νόμισμα
διαφορετικό από το εγχώριο.
Όπως γνωρίζουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων μεσολαβεί σημαντικό διάστημα
από το κλείσιμο μίας συμφωνίας μέχρι την ολοκλήρωση όλων των σχετικών
συναλλαγών. Όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας των πληρωμών τόσο αυξάνεται και ο
συναλλαγματικός κίνδυνος για τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται σε νόμισμα
διαφορετικό του εγχώριου.
Έτσι είναι δυνατόν μία επιχείρηση να προσδοκά σημαντικά κέρδη από μία διεθνή
συμφωνία που έκλεισε, αλλά η αρνητική μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του
εγχώριου νομίσματος με το νόμισμα της συναλλαγής να εξανεμίσει σημαντικό μέρος των
κερδών. Ήτοι μία συμφωνία που αρχικά μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη δύναται
να καταλήξει μη συμφέρουσα καθαρά και μόνο λόγω της μεταβολής της
συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Επομένως, ο παράγοντας αυτός επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις διεθνείς
επιχειρηματικές

διαπραγματεύσεις.

Παρακάτω

αναφέρουμε

τις

εναλλακτικές

δυνατότητες που έχει μία επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τον συναλλαγματικό
κίνδυνο:
i.

Ο πρώτος και αυτονόητος τρόπος είναι να επιμείνει και να κλείσει την
συμφωνία στο εγχώριο νόμισμα. Βεβαίως για να επιτύχουμε μία τέτοια
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συμφωνία θα πρέπει να έχουμε και την ανάλογη διαπραγματευτική δύναμη.
Ο τρόπος αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάντοτε και μάλιστα σε ορισμένες
περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε συμφωνίες που αφορούν άμεσες ξένες
επενδύσεις σε μία αγορά με διαφορετικό νόμισμα, είναι αδύνατον να
μετατεθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος.

ii.

Ένας άλλος τρόπος είναι να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ δύο επιχειρήσεων
ώστε οι συναλλαγές να εκτελεστούν και στα δύο(διαφορετικά τοπικά)
νομίσματα ώστε να μοιραστεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Δηλαδή ένα
μέρος των συναλλαγών να γίνει στο εγχώριο νόμισμα της μίας εταιρείας και
ένα μέρος να εκτελεστεί στο εγχώριο νόμισμα της άλλης.

iii.

Επίσης, είναι δυνατόν να συμφωνηθεί ως νόμισμα συναλλαγών διαφορετικό
από το εγχώριο και των δύο διαπραγματευτικών μερών. Το νόμισμα που
επιλέγεται συνήθως είναι από τα νομίσματα με την μεγαλύτερη
συναλλαγματική ζήτηση διεθνώς όπως το Αμερικανικό δολάριο(USD), η
Αγγλική λίρα(GBP), το ευρώ(EURO), το Ελβετικό φράγκο(CHF) κ.α. Σε
αυτήν την περίπτωση και οι δύο εταιρείες αναλαμβάνουν συναλλαγματικό
κίνδυνο διότι μπορεί να συναλλάσσονται σε ¨ισχυρά¨ νομίσματα αλλά η
συναλλαγματική διαφορά των νομισμάτων αυτών διαρκώς μεταβάλλεται σε
σχέση με το εγχώριο νόμισμα τους.

iv.

Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για μία εταιρεία για τη διεξαγωγή διεθνών
συναλλαγών σε νόμισμα διαφορετικό του εγχώριου είναι να λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατευτεί από το συναλλαγματικό
κίνδυνο. Για παράδειγμα δύναται η εταιρεία να τηρεί σε συνεργαζόμενη
τράπεζα λογαριασμό στο νόμισμα που πρόκειται να γίνουν οι πληρωμές της
διατηρώντας υπόλοιπα στο απαιτούμενο ύψος των επικείμενων συναλλαγών.
Ως συνηθέστερος τρόπος αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου είναι
η χρήση χρηματοοικονομικών παράγωγων(προϊόντων). Στην ουσία τα
παράγωγα αποτελούν συμφωνίες μεταξύ δύο μερών, για παράδειγμα ένα
χρηματοπιστωτικό οργανισμό και μία επιχείρηση, ώστε σε μελλοντική
ημερομηνία

να

εκτελεστεί

χρηματοοικονομικού

η

προϊόντος,
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αγοραπωλησία
για

παράδειγμα

ενός
ένα

υποκείμενου
νόμισμα

σε

προκαθορισμένη τιμή. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση καλύπτεται έναντι
του συναλλαγματικού

κινδύνου. Επιγραμματικά γίνεται αναφορά

στις

τέσσερις πιο γνωστές και διαδεδομένες κατηγορίες παραγώγων: Τα
συμβόλαια

μελλοντικής

εκπλήρωσης(Futures),

τα

δικαιώματα

προαίρεσης(Options), τα προθεσμιακά συμβόλαια(Forwards) και τα
συμβόλαια ανταλλαγής(Swaps).
Τέλος, στην περίπτωση που διαπραγματευόμαστε με εταιρείες αναπτυσσόμενων χωρών,
θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ενδέχεται η τοπική κυβέρνηση να έχει θέσει περιορισμούς
για την χορήγηση ξένου συναλλάγματος. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
αδυναμία πληρωμών από την πλευρά της συνεργαζόμενης εταιρείας λόγω μη έγκρισης
χορήγησης συναλλάγματος από την κεντρική τράπεζας της χώρας ως αποτέλεσμα
μέτρων προστατευτισμού της τοπικής οικονομίας από την εγχώρια κυβέρνηση.
Όλα τα παραπάνω ενδεχόμενα πρέπει να εξετάζονται πολύ προσεκτικά από τις
διαπραγματευτικές ομάδες ώστε να μη φέρνουν τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουν
μπροστά σε απρόσμενες και οικονομικά ζημιογόνες καταστάσεις ως επακόλουθα των
διεθνών συμφωνιών που κλείνουν.

2.8. Παράγοντας Ζ: Η αστάθεια και οι απότομες αλλαγές
Μία διεθνής επιχειρηματική διαπραγμάτευση θεωρείται επιτυχημένη όχι μόνο όταν
κλείνετε μία συμφέρουσα συμφωνία και για τις δύο πλευρές αλλά και όταν αυτή η
συμφωνία μπορεί να παραμένει σε ισχύ για όλη την συμφωνημένη διάρκεια χωρίς να
απαιτούνται επαναδιαπραγματεύσεις. Οι αλλαγές είναι διαρκείς σε όλα τα επίπεδα της
καθημερινής ζωής.
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η διαπραγματευτική συμφωνία αποτελεί
μία μορφή πρόβλεψης. Άλλωστε δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν γεγονότα όπως
ξαφνικές αλλαγές κυβερνήσεων, οικονομικές κρίσεις, υποτιμήσεις νομισμάτων,
εσωτερικές πολιτικές αναταραχές, πόλεμοι κ.α., καθώς και οι συνέπειες αυτών.
Όλα τα παραπάνω γεγονότα έχουν έντονες αρνητικές επιδράσεις στις διεθνείς
επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις καθώς στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό
περιβάλλον οι συνέπειες της οποιαδήποτε εγχώριας αλλαγής δεν σταματούν στα σύνορα
των χωρών αλλά πολλές φορές εξαπλώνονται ταχύτατα ακόμη και σε χώρες που
βρίσκονται σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
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πρωτοφανής οικονομική κρίση στις ΗΠΑ το 2008 η οποία προκάλεσε ντόμινο αρνητικών
εξελίξεων διεθνώς και εξαπλώθηκε γρήγορα σε πολλές χώρες παγκοσμίως.
Από τα παραπάνω λοιπόν είναι κατανοητό ότι σε πολλές περιπτώσεις διεθνών
διαπραγματεύσεων είναι αναπόφευκτη η αστάθεια και η μη τήρηση των συμφωνιών που
προκύπτουν λόγω αστάθμητων παραγόντων. Στις περιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις
συνήθως

προχωρούν

στην

διαδικασία

των

επαναδιαπραγματεύσεων.

Η

επαναδιαπραγμάτευση μπορεί να μην είναι καθόλου επιθυμητή από την μία πλευρά,
ωστόσο είναι προτιμότερη από την ολική σύγκρουση των μερών και την οριστική
απόρριψη των συμφωνιών.
Βεβαίως όπως λένε και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές: ¨A deal is a deal¨. Για αυτό τον
λόγο θα πρέπει οι συμβάσεις που υπογράφουμε να περιέχουν λεπτομερείς όρους και
εγγυήσεις προβλέποντας πιθανές αλλαγές συνθηκών. Ώστε να διασφαλιστούμε
μελλοντικά από αστάθειες και απότομες αλλαγές εξασφαλίζοντας όσο τον δυνατόν
περισσότερο την εταιρεία που αντιπροσωπεύουμε από μελλοντικές οικονομικές
απώλειες και δικαστικές διαμάχες.
Η πιθανότητα των επαναδιαπραγματεύσεων θα πρέπει να προβλέπεται στους όρους της
αρχικής μας συμφωνίας και να ορίζεται ένα σαφές πλαίσιο της διαδικασίας αυτής προς
διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας μας.
Κλείνοντας είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι η καλύτερη συμφωνία είναι η ισορροπημένη
συμφωνία δηλαδή αυτή που συμφέρει και τις δύο πλευρές. Αν η συμφωνία είναι
αμοιβαίως συμφέρουσα και οι δύο πλευρές έχουν κίνητρο να τη διατηρήσουν (Salacuse,
2002). Στην αντίθετη περίπτωση ακόμη και αν είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε πετύχει
μία σαφώς πιο συμφέρουσα συμφωνία σε σχέση με την άλλη πλευρά, λόγω για
παράδειγμα της διαπραγματευτική μας ισχύος, στο τέλος τα οφέλη που θα αποκομίσουμε
πιθανόν να είναι λιγότερα συγκριτικά με τα οφέλη μίας ισορροπημένης συμφωνίας.
Η αλήθεια είναι ότι όσο καλά και να έχουμε ¨δέσει¨ την άλλη πλευρά με όρους στην
σύμβαση, όταν τα οφέλη της είναι περισσότερα από την απόρριψη της συμφωνίας παρά
από τη διατήρησή της, τότε θα βρει τρόπους ¨να μας κάνει τη ζωή δύσκολη¨ και τελικώς
να μην έχει διάρκεια και καλό τέλος η συγκεκριμένη σύμβαση.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οδηγός για τη Δραστηριοποίηση Ελλήνων Επιχειρηματιών σε χώρεςφορολογικούς παραδείσους

Κεφάλαιο 3. Κύπρος
3.1. Γενικές πληροφορίες
Το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον μιας χώρας επηρεάζεται από διάφορους
παράγοντες όπως η γεωγραφική της θέση, οι φυσικοί της πόροι, η μορφολογία του
εδάφους της, οι διεθνείς της σχέσεις, τα δημογραφικά της στοιχεία, η κουλτούρα του
πληθυσμού της, η ιστορία της κ.α.
Σχετικά με τον σημαντικό παράγοντα της γεωγραφικής θέσης πρέπει να αναφερθεί ότι το
νησί βρίσκεται σε ιδιαίτερα στρατηγική θέση καθώς η περιοχή της ανατολικής μεσογείου
στην οποία ανήκει αποτελεί σταυροδρόμι τριών ηπείρων: της Ευρώπης, της Αφρικής και
της Ασίας.
Έχοντας συνολική έκταση 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο
νησί της Μεσογείου μετά τη Σαρδηνία και τη Σικελία. Έχει μέγιστο πλάτος 100
χιλιόμετρα από το βόρειο μέχρι το νότιο άκρο της και μέγιστο μήκος 240 χιλιόμετρα από
το ανατολικό μέχρι το δυτικό άκρο της (Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας, 2019).
Μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, η Κυπριακή Δημοκρατία
ελέγχει μόνο τα δύο τρίτα του νησιού, ενώ το βόρειο τμήμα βρίσκεται υπό την παράνομη
κατοχή της Τουρκίας. Το 1983 η Τουρκία παρανόμως ανακήρυξε τα κατεχόμενα εδάφη
σε κράτος, ονομάζοντάς το «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου», το λεγόμενο
"ψευδοκράτος". Η ενέργεια αυτή καταδικάστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του
Ο.Η.Ε.. Το "κράτος" αυτό αναγνωρίζεται σήμερα μόνο από την Τουρκία.
Τέλος, σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, αναφέρουμε
ότι η Κύπρος έχει μεσογειακό κλίμα με ξηρά και μεγάλης διάρκειας καλοκαίρια (από
Μάϊο ως Οκτώβριο). Μάλιστα υπολογίζεται ότι το νησί έχει 300 ημέρες τον χρόνο
ηλιοφάνεια.
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Παρατίθεται στη συνέχεια ένας πίνακας γενικών πληροφοριών της

Κυπριακής

Δημοκρατίας:

Πίνακας 2. Γενικά στοιχεία Κυπριακής Δημοκρατίας
Πηγή: Διαδικτυακή πύλη ΕΚΕ, 2019
Επίσημη ονομασία: Κυπριακή Δημοκρατία

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01/05/2004
Πολιτικό Σύστημα: Προεδρική Δημοκρατία
Πρόεδρος: Νίκος Αναστασιάδης
Πληθυσμός (2017) 848.300
Έκταση: 9,251 τετραγωνικά χιλιόμετρα
Γλώσσες: Η Ελληνική και η Τουρκική είναι οι επίσημες γλώσσες. Η Αγγλική
ομιλείται ευρέως.

Πρωτεύουσα: Λευκωσία
Νόμισμα: Ευρώ ( από 01.01.2008, όταν αντικατέστησε τη Λίρα Κύπρου)
ΑΕΠ: (2016) : €17,9 δις
Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ (2017) : 3.9%

•

Πολιτικό σύστημα

Σχετικά με το πολιτικό σύστημα πρέπει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έγινε ανεξάρτητη
Δημοκρατία το 1960. Σήμερα ο πρόεδρος της δημοκρατίας είναι ο αρχηγός του κράτους
και εκλέγεται από τον λαό(το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται είναι η απλή
αναλογική) για πενταετή θητεία. Ο πρόεδρος διορίζει το υπουργικό συμβούλιο και ασκεί
την εκτελεστική εξουσία. Τέλος, η νομοθετική εξουσία ασκείται από την βουλή των
αντιπροσώπων, η οποία επίσης έχει πενταετή θητεία.
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•

Υποδομές

Σχετικά με τις υποδομές του νησιού(αρχικά) είναι αξιοσημείωτο ότι διαθέτει
ανεπτυγμένο

τηλεπικοινωνιακό

σύστημα,

το

οποίο

χρησιμοποιεί

εκτεταμένο

υποθαλάσσιο δίκτυο οπτικών ινών και έχει πρόσβαση στα κύρια δορυφορικά συστήματα.
Οι υποδομές αυτές καθιστούν την Κύπρο σημαντικό κόμβο στην περιοχή την Ανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής με άριστες τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις σε
περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.
Επίσης, οι δύο διεθνείς αερολιμένες στη Πάφο και στη Λάρνακα εξυπηρετούν την
αυξημένη τουριστική κίνηση και αποτελούν αρωγοί στο ρόλο της Κύπρου ως
επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο.
Τέλος, τα λιμάνια της Λάρνακας και της Λεμεσού αποτελούν τις θαλάσσιες πύλες της
Κύπρου και έχουν εξελιχθεί σε σημαντικά κέντρα διανομής και αποθήκευσης.

•

Ποιότητα ζωής

Η οικονομική-κοινωνική ανάπτυξη που έχει λάβει χώρα στην Κύπρο έχει αποτελέσει τη
βασική αιτία του πολύ καλού βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της δημοκρατίας. Η
ποιότητα ζωής στην Κύπρου συγκριτικά με άλλες χώρες, ακόμη και ιδιαίτερα
ανεπτυγμένες, θεωρείται ότι κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα.
Μάλιστα σε έρευνα που παρουσίασε το Βρετανικό περιοδικό ¨The economist¨ σχετικά
με τον υπολογισμό του παγκόσμιου δείκτη ποιότητας ζωής, λαμβάνοντας υπόψη ποικιλία
παραγόντων όπως το επίπεδο οικογενειακής ζωής, της εγκληματικότητας, της ελευθερία,
της πολιτικής σταθερότητας, της ισότητας των δύο φύλων, της υγείας και του
εισοδήματος αποδεικνύουν ότι η Κύπρος κατατάσσεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή/υψηλή
θέση.
Τα στοιχεία της έρευνας αυτής βέβαια αναφέρονται στο έτος 2005, ωστόσο οι συνθήκες
διαβίωσης των κατοίκων της Κύπρου εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές παρά
την οικονομική κρίση που βίωσε η Δημοκρατία μερικά χρόνια πριν. Ακολούθως
παρατίθενται τα στοιχεία της έρευνας αυτής:
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Πίνακας 3. Παγκόσμιος δείκτης ποιότητας ζωής
Πηγή: The Economist

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στην
Κύπρο είναι από τα χαμηλότερα παγκοσμίως βάσει διεθνών στατιστικών. Συγκεκριμένα
βάσει στατιστικών της Interpol το ποσοστό εγκληματικότητας στην Κύπρο είναι πολύ
χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Επικοινωνία – Διεθνείς σχέσεις

Η Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως στη Κύπρο. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται
ευρέως στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση αλλά και στην καθημερινή ζωή. Μάλιστα
πρέπει να αναφερθεί ότι η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται σε αρκετά μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Σε επίπεδο διεθνών σχέσεων η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με
τις χώρες της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής καθώς και με άλλες αναπτυγμένες και
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αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι διατηρεί διπλωματικές
αποστολές σε περισσότερες από 30 χώρες.
Τέλος, πρέπει φυσικά να αναφερθεί ότι η Κύπρος είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

•

Εκπαιδευτικό σύστημα

Στην Κύπρο η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 5 ετών. Σε όλες τις
πόλεις της Κυπριακής Δημοκρατίας λειτουργούν και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα οποία
καλύπτουν τις ανάγκες και των ξενόγλωσσων μαθητών, με βασική γλώσσα διδασκαλίας
την Αγγλική.
Στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν 3 δημόσια πανεπιστήμια: το
πανεπιστήμιο Κύπρου, το ανοιχτό πανεπιστήμιο Κύπρου και το τεχνολογικό
πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης, λειτουργούν και 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: το Ευρωπαϊκό
πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 47% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας ηλικίας
από 25 ως 34 ετών λαμβάνει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσοστό αυτό είναι το
υψηλότερο μέσα στην Ευρωπαϊκή ένωση. Μάλιστα, το 80% περίπου των Κυπρίων
φοιτητών σπουδάζει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Τέλος, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι Κύπριοι σε ηλικία εργασίας και με ανώτατη
εκπαίδευση κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή ένωση, το οποίο φθάνει
στο 30%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Φιλανδία με ποσοστό 29,5% (Διαδυκτική πύλη
ΕΚΕ, 2019).

3.2. Οικονομικό περιβάλλον
Η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου πραγματοποιήθηκε το έτος 1960. Από τότε
και με την πάροδο περίπου 60 ετών η Κυπριακή οικονομία σταδιακά μετατράπηκε από
κλειστή οικονομία σε οικονομία παροχής υπηρεσιών με έμφαση στις εξαγωγές. Ως
κινητήρια δύναμη της μετατροπής αυτής υπήρξε η προσαρμοστικότητα της Κυπριακής
οικονομίας στις τάσεις των διεθνών αγορών καθώς και η επιτυχημένη συνεργασία του
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δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Από την μία μεριά ο δημόσιος τομέας επένδυσε σε
υποδομές απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη και από την άλλη πλευρά ο
ιδιωτικός τομέας εκμεταλλεύτηκε τις εξωστρεφείς επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Σχετικά με τον τομέα των υπηρεσιών είναι αξιοσημείωτο ότι η συνεισφορά του στο ΑΕΠ
της Κυπριακής οικονομίας κατά το έτος 2017 έφθασε στο 80% αποτελώντας έτσι τον
πλέον αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε κάποια
συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Κυπριακή οικονομία τα οποία την έχουν
καταστήσει σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό και ναυτιλιακό κέντρο. Επιγραμματικά
αναφέρονται μερικά από αυτά:
-η στρατηγική(για επιχειρηματικές δραστηριότητες) τοποθεσία της χώρας
-το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού
-το προηγμένο δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών
-το φορολογικό σύστημα
-το χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων σε
συνδυασμό με τις απλές διοικητικές διαδικασίες
-το διεθνούς φήμης ναυτιλιακό κέντρο το οποίο έχει λειτουργήσει τα τελευταία
έτη ως ¨μαγνήτης¨ για μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες.
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις συνέπειες που είχε η παγκόσμια οικονομική κρίση
στην Κυπριακή οικονομία καθώς και στους οικονομικούς δείκτες της:

•

Η οικονομική κρίση

Η εξαιρετική πορεία της Κυπριακής οικονομίας διακόπηκε προσωρινά με την εκδήλωση
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, η οποία δεν άφησε ανεπηρέαστη την
Κύπρο. Βεβαίως, η αρνητική πορεία της Κυπριακής οικονομίας ήταν εν μέρει
αποτέλεσμα της υπερβολικής πιστωτικής επέκτασης καθώς και των μη βιώσιμων
επιπέδων κατανάλωσης στην οικονομία, τα οποία οδήγησαν στη δημιουργία
υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Αποτέλεσμα των ανισορροπιών αυτών
ήταν η απώλεια πρόσβασης στις διεθνείς χρηματαγορές τον Ιούνιο του 2011 (Διαδυκτική
πύλη ΕΚΕ, 2019).
Ένα χρόνο μετά η Κυπριακή δημοκρατία υπέβαλε αίτημα για χρηματοοικονομική
στήριξη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο(ΔΝΤ) και στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό
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στήριξης (European Stability Mechanism - ESM). Τελικώς, επιτεύχθηκε συμφωνία η
οποία προέβλεπε την εφαρμογή ενός προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής σε
συνδυασμό με ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικής στήριξης από τον Μάρτιο του 2013
και για περίοδο 3 ετών.
Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών βοήθησε στην σταδιακή σταθεροποίηση της
οικονομίας καθώς και στη σταδιακή ανάκαμψη της με αποτέλεσμα τον Μάρτιο του 2016
να ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα προσαρμογής. Σήμερα η Κύπρος βρίσκεται
σε/υπό μεταμνημονιακή εποπτεία, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι την αποπληρωμή του 75%
της χρηματοοικονομικής στήριξης που έλαβε η Κυπριακή οικονομία μέσω του
προγράμματος στήριξης.
Τέλος, αναφορικά με το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου είναι γεγονός ότι το ανεπαρκές
ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο που επικρατούσε προ κρίσης καθώς και η μεγάλη
έκθεση των Κυπριακών τραπεζών στα Ελληνικά κρατικά ομόλογα, τα οποία τον Μάρτιο
του 2012 ¨κουρεύτηκαν¨ (διαδικασία P.S.I.), οδήγησαν τελικά στην κατάρρευση
ολόκληρου του χρηματοοικονομικού τομέα της οικονομίας. Το πρόγραμμα στήριξης
επίδρασε στην σταθερή ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου με την σταδιακή
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πελατών. Η πρόοδος των Κυπριακών τραπεζών
που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα είναι σημαντικότατη, ωστόσο οι Κυπριακές τράπεζες
έχουν να αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον ως κύρια πρόκληση την μείωση του δείκτη
των NPL’s (μη εξυπηρετούμενων δανείων).

•

Οικονομικοί δείκτες

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση η Κυπριακή
οικονομία είχε παρουσιάσει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε συνδυασμό με
χαμηλά επίπεδα ανεργίας. Αλλά και μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος
προσαρμογής η Κυπριακή οικονομία επανήλθε δυναμικά σε ρυθμούς ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2017 ήταν η 3η συνεχόμενη χρονιά με θετικό ρυθμό
ανάπτυξης στο επίπεδο του 3,9%, ενώ το 2016 το ποσοστό ανήλθε στο 3,4% και το 2015
στο 2%. Οι προσδοκίες για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας στη Κύπρο είναι
ευοίωνες και για τα επόμενα χρόνια.
Σχετικά με την ανεργία, δεν επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές προβλέψεις κατά την διάρκεια
της κρίσης όπου αναμενόταν ποσοστό ανεργίας μεγαλύτερο του 20%. Το υψηλότερο
[28]

ποσοστό ανεργίας ήταν αυτό του 2014 όπου έφθασε στο 16%. Από εκεί και μετά επήλθε
σταδιακή πτώση, με την ανεργία να ανέλθει το 2016 στο 12,9% και το 2017 στο 11,1%
του συνολικού εργατικού δυναμικού. Σημαντική όμως πρόκληση για το μέλλον αποτελεί
το υψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων και των μακροχρόνια ανέργων.
Επιπροσθέτως και σχετικά με τον πληθωρισμό, είναι γνωστό ότι η προσαρμογή των
τιμών και της αγοράς εργασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκτηση της
ανταγωνιστικότητας και της βελτίωση της παραγωγικότητας μίας οικονομίας. Στην
περίπτωση της Κυπριακής οικονομίας το ποσοστό πληθωρισμού δείχνει ότι ικανοποιείται
η προϋπόθεση αυτή. Συγκεκριμένα το έτος 2017 ο πληθωρισμός στην Κύπρο ανήλθε στο
0,5% ήτοι σε μέσα επίπεδα πληθωρισμού της Ε.Ε.
Τέλος, οι ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης των τελευταίων ετών συνετέλεσαν στη
δημιουργία δημοσιονομικού πλεονάσματος της τάξης του 0,3% του ΑΕΠ το 2016 και
του 1,8% του ΑΕΠ το 2017 (Διαδυκτική πύλη ΕΚΕ, 2019).

3.3. Φορολογικό Σύστημα
3.3.1. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
Αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία το κάθε άτομο που είναι
φορολογικός κάτοικος φορολογείται για τα εισοδήματα που αποκτά και εντός αλλά και
εκτός της Κύπρου, ενώ οι μη φορολογικοί κάτοικοι φορολογούνται μόνο για τα
εισοδήματα που αποκτούν εντός της Κύπρου.
Φορολογικός κάτοικος της Κύπρου θεωρείται αυτός που παραμένει στη Δημοκρατία για
περισσότερες από 183 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους. Μετά την 1η
Ιανουαρίου 2017 φορολογικός κάτοικος της Κύπρου θεωρείται και αυτός που παραμένει
στη Δημοκρατία για λιγότερες από 183 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους
αρκεί να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
i. δεν παραμένει σε οποιοδήποτε κράτος για περισσότερες από 183 ημέρες
ii. δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος
iii. παραμένει στη Δημοκρατία για τουλάχιστον 60 ημέρες
iv. διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία είτε του ανήκει είτε την
ενοικιάζει
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v. ασκεί επιχείρηση ή εργοδοτείται στη Δημοκρατία ή κατέχει αξίωμα σε
πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη
διάρκεια του φορολογικού έτους (Deloitte Cyprus, 2018).
Σχετικά με τους φορολογικούς συντελεστές των φυσικών προσώπων είναι αξιοσημείωτο
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει από τους χαμηλότερους θεσμοθετημένους
φορολογικούς συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φορολόγηση των εισοδημάτων
των φυσικών προσώπων γίνεται κλιμακωτά με τις πρώτες €19.500 να είναι
αφορολόγητες. Παρακάτω παρατίθεται σχετικός πίνακας:

Πίνακας 4. Φορολογικοί συντελεστές φυσικών προσώπων
Πηγή: Deloitte, Φορολογικές πληροφορίες 2018-Κύπρος
Φορολογητέο

Φορολογικός

Ποσό φόρου (€)

Συσσωρευμένος

εισόδημα (€)

συντελεστής (%)

0 – 19.500

0

0

0

19.501 – 28.000

20

1.700

1.700

28.001 – 36.300

25

2.075

3.775

36.301 – 60.000

30

7.110

10.885

60.001 και άνω

35

φόρος (€)

Ωστόσο πέρα από τους παραπάνω φορολογικούς συντελεστές στην Κύπρο ισχύουν
απαλλαγές βάσει της φορολογικής νομοθεσίας δηλαδή εισοδήματα που απαλλάσσονται
από το φόρο εισοδήματος. Εν συντομία περιγράφονται παρακάτω τα εισοδήματα τα
οποία υπό όρους και προϋποθέσεις δεν φορολογούνται:
- Εισόδημα από μερίσματα και τόκους
- Κέρδος από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό
- Εισόδημα από έμμισθη απασχόληση στο εξωτερικό
- Κέρδος από την πώληση χρεογράφων
- Απαλλάσσεται από φορολογία, εισόδημα που λαμβάνεται: ως φιλοδώρημα επί
αφυπηρετήσει, από αποζημίωση λόγω θανάτου ή τραυματισμού, ταμείο
προνοίας, ταμείο συντάξεων, ή άλλα εγκεκριμένα ταμεία.
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Τέλος, η ζημιά που προκύπτει από ατομική επιχείρηση, στο τρέχον έτος ή/και
προηγούμενα έτη, αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα κάτω από όρους και
προϋποθέσεις (Διαδυκτική πύλη ΕΚΕ, 2019).

3.3.2. Φόρος εισοδήματος εταιρειών
Αρχικά, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας
θεωρείται μία εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκείται στη Δημοκρατία.
Επίσης, εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, φορολογείται πάνω
στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της
Δημοκρατίας. Ενώ/Αντίθετα, εταιρεία που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της
Δημοκρατίας, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές
μόνο εντός της Δημοκρατίας (Deloitte Cyprus, 2018).
Το σημαντικότερο όμως που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία
εφαρμόζεται ομοιόμορφος φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου 12,5%. Το
ποσοστό αυτό αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό εταιρικού φόρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Επιπλέον, σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών ισχύουν απαλλαγές σε
συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων(τα οποία απαλλάσσονται από τον

φόρο).

Επίσης, έχουν θεσμοθετηθεί και εκπιπτόμενες δαπάνες, δηλαδή έξοδα που αφαιρούνται
από τον υπολογισμό του εταιρικού φορολογητέου εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι
τα έξοδα αυτά έγιναν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την απόκτηση εισοδήματος
από πλευράς της εταιρείας.
Όπως είναι αυτονόητο κάθε εταιρεία που φορολογείται στην Κύπρο έχει την δυνατότητα:
i. να απολαμβάνει το προνόμιο της φορολόγησής της με έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
φορολογικό συντελεστή και ii. να μειώνει ακόμη περισσότερο τη φορολογική της
υποχρέωση(το φόρο από τα κέρδη της) χρησιμοποιώντας τις εισοδηματικές απαλλαγές
και τις εκπιπτόμενες δαπάνες.
Στους δύο πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται οι κατηγορίες εταιρικών εισοδημάτων
που απαλλάσσονται από την φορολογία καθώς και οι δαπάνες οι οποίες μειώνουν το
φορολογητέο εταιρικό εισόδημα :
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Πίνακας 5. Εταιρικά εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο
Πηγή: Deloitte, Φορολογικές πληροφορίες 2018-Κύπρος
Απαλλαγή
• Μερίσματα

Όλα

• Τόκοι, εκτός από τόκους που αποκτούνται

Όλοι

από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης
ή που συνδέονται στενά με τη συνήθη
διεξαγωγή της επιχείρησης
• Κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγματικές

Όλα

διαφορές εκτός από συναλλαγματικές διαφορές
που προκύπτουν από την εμπορία
συναλλάγματος και σχετικών παραγώγων
• Κέρδη που προκύπτουν από διάθεση

Όλα

Τίτλων (μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες,
ιδρυτικοί και άλλοι τίτλοι εταιρειών)
• Όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος το οποίο

Όλο

προκύπτει από Αναδιάρθρωση μείωση
ή εξόφληση των πιστωτικών διευκολύνσεων
ή χορηγήσεων ή οφειλών
• Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση

Όλα

που διατηρείται στο εξωτερικό
• Ενοίκια από διατηρητέα οικοδομή

Όλα
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Πίνακας 6. Εκπιπτόμενες δαπάνες από το εταιρικό φορολογητέο εισόδημα
Πηγή: Deloitte, Φορολογικές πληροφορίες 2018-Κύπρος
Εκπίπτουν
• Τόκοι για την απόκτηση

Όλοι

περιουσιακών στοιχείων που
χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση
• Δαπάνες για συντήρηση

Ανάλογα με το εμβαδόν

διατηρητέας οικοδομής

της οικοδομής

• Δωρεές σε εγκεκριμένα

Όλες

φιλανθρωπικά ιδρύματα
(με αποδείξεις)
• Κέρδη που προκύπτουν από εκμετάλλευση

Μέχρι και 80%

άυλων περιουσιακών στοιχείων
(παράδειγμα: brand name)
• Κέρδη που προκύπτουν από διάθεση

Μέχρι και όλο

άυλων περιουσιακών στοιχείων
• Εισφορές εργοδότη σε εγκεκριμένα ταμεία

Όλες πάνω στους μισθούς
των υπαλλήλων

• Δαπάνες για επιστημονικές έρευνες

Όλες

περιλαμβανομένης της έρευνας και
της ανάπτυξης οι οποίες διενεργούνται
από μικρές και μεσαίες καινοτόμες
επιχειρήσεις
Επιπροσθέτως, αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που μέσα σε ένα φορολογικό έτος
προκύπτει ζημία αντί κέρδους για μία εταιρεία, τότε η εταιρεία δύναται να μεταφέρει το
ποσό της ζημίας μέχρι και για τα επόμενα πέντε έτη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει
συμψηφισμός φορολογητέας ζημίας με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη και επομένως να
αποφύγει η εταιρεία μερικώς ή και ολικώς την φορολόγηση.
Τέλος, πολύ σημαντικές για κάθε φορολογικό κάτοικο της Κυπριακής Δημοκρατίας(είτε
είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι εταιρεία) είναι οι εξής δύο διατάξεις:
i.

Αφορολόγητος επαναπατρισμός κερδών και κεφαλαίου

ii.

Δεν υπάρχει φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας(καταργήθηκε από την 1η
Ιανουαρίου 2017).
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Είναι επομένως προφανή, για έναν Έλληνα επιχειρηματία, τα φορολογικά οφέλη που
μπορεί να αποκομίσει εάν αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο σε
σύγκριση(βέβαια) με τους φόρους που προκύπτουν από το αντίστοιχο φορολογικό
καθεστώς της Ελλάδος. Παρακάτω θα αναφερθούμε και στο Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας(Φ.Π.Α.) από τον οποίο προκύπτουν επιπρόσθετες και πολύ σημαντικές
φορολογικές ελαφρύνσεις για μία εταιρεία που σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στη
Κύπρο, σε σχέση με το αντίστοιχο καθεστώς Φ.Π.Α που ισχύει στην Ελλάδα.

3.3.3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Ο εν θέματι φόρος εφαρμόζεται σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών
οι οποίες πραγματοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, εφαρμόζεται στις
αποκτήσεις αγαθών από άλλα Κράτη μέλη καθώς και στις εισαγωγές αγαθών από Τρίτες
χώρες (Διαδυκτιακή πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας, 2019).
Οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν στην Κύπρο είναι οι εξής:
Συντελεστές Φ.Π.Α.
Κανονικός

19%

Μειωμένος

9%

Μειωμένος

5%

Μηδενικός

0%

Παρακάτω αναφέρουμε αναλυτικά τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ο κάθε
συντελεστής Φ.Π.Α.:
•

Κανονικός συντελεστής

Με κανονικό συντελεστή φορολογούνται όλες οι παραδόσεις αγαθών και παροχές
υπηρεσιών που δεν φορολογούνται με μηδενικό ή μειωμένο συντελεστή και δεν
εξαιρούνται της φορολογίας.
•

Μειωμένος συντελεστής 9%

Με μειωμένο συντελεστή 9% φορολογούνται:
1. Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης
οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, κρασιού και αναψυκτικών).
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2.

Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους,
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών.

3. Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό
της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί και με τουριστικά,
εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία.
4. Θαλάσσια εγχώρια μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών
τους.
•

Μειωμένος συντελεστής 5%

Με μειωμένο συντελεστή 5% φορολογούνται:
1. Παραδόσεις τροφίμων.
2. Παραδόσεις παρασκευασμένων ή μη παρασκευασμένων τροφίμων ή ποτών
(εξαιρουμένων

των

οινοπνευματωδών

ποτών,

μπύρας,

κρασιών

και

αναψυκτικών) ή και των δύο με ή χωρίς μεταφορικά (π.χ. take away, delivery).
3. Παραδόσεις φαρμάκων και εμβολίων για ιατρική και κτηνιατρική χρήση.
4. Παραδόσεις ζώων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων.
5. Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά.
6. Δικαιώματα εισόδου σε παραστάσεις θεάτρου, τσίρκο, συναυλίες, μουσεία κτλ.
7. Δικαιώματα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις και δικαίωμα χρήσης αθλητικών
εγκαταστάσεων.
8. Υπηρεσίες κομμωτικής.
9. Ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών.
10. Αγορά ή ανέγερση κατοικίας (με προϋποθέσεις).
•

Μηδενικός συντελεστής

Με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ φορολογούνται:
1. Οι εξαγωγές αγαθών.
2. Παραδόσεις, μετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης, ναυλώσεις και
μισθώσεις πλοίων τα οποία χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής
θάλασσας και εκτελούν μεταφορές επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται
εμπορική ή άλλη δραστηριότητα.
3. Παραδόσεις, μετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης, ναυλώσεις και
μισθώσεις αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες
που εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο.
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4. Υπηρεσίες για τις άμεσες ανάγκες των πλοίων και αεροπλάνων.
5. Μεταφορά επιβατών από το εσωτερικό της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή
αντιστρόφως με πλοίο ή αεροσκάφος.
6. Παραδόσεις χρυσού στην Κεντρική Τράπεζα κτλ.
•

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από το πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ:
1. Μισθώσεις ακίνητης περιουσίας η οποία χρησιμοποιείται για κατοικία.
2. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (κάποιες είναι φορολογητέες).
3. Νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη.
4. Ταχυδρομικές υπηρεσίες.
5. Ασφαλιστικές υπηρεσίες.
6. Παραδόσεις κτιρίων για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση πολεοδομικής άδειας
πριν την 1η Μαΐου 2004.
7. Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων κάτω από προϋποθέσεις.
(Deloitte Cyprus, 2018)
Όπως παρατηρούμε και στο Φ.Π.Α. οι συντελεστές που εφαρμόζονται στην Κυπριακή
οικονομία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Οι χαμηλοί ή ακόμη και μηδενικοί
συντελεστές Φ.Π.Α. σε κλάδους που αποτελούν την ατμομηχανή του Α.Ε.Π. της Κύπρου,
όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,
είναι μέρος ενός επιτυχημένου προγράμματος μέτρων το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας.
Το παράδειγμα της Κύπρου θα πρέπει να προβληματίσει, από θετική σκοπιά, τους
εκάστοτε ιθύνοντες της Ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε καθώς αναφερθήκαμε στο
Φ.Π.Α. βλέπουμε ότι οι συντελεστές που ισχύουν στο Ελληνικό φορολογικό σύστημα
είναι σημαντικά μεγαλύτεροι/υψηλότεροι(και θα είναι ακόμη και μετά τις επικείμενες
μειώσεις που έχουν εξαγγελθεί) από τους αντίστοιχους συντελεστές της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
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3.4. Δείκτες Doing Business 2019
Το έργο Doing Business αποτελεί μία ετήσια έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας(The
World Bank Group), η οποία πραγματοποιείται από το 2002 και περιλαμβάνει
αντικειμενικές αξιολογήσεις 190 χωρών-οικονομιών ως προς τα πλεονεκτήματα ή
μειονεκτήματα που

αυτές παρουσιάζουν για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων. Οι οικονομίες κατατάσσονται από το 1 ως το 190 βάσει
συγκεντρωτικών βαθμολογιών σε 10 τομείς, καθένας από τους οποίους αποτελείται από
διάφορους δείκτες, δίνοντας ίσο βάρος σε κάθε τομέα. Οι τομείς αυτοί είναι οι
ακόλουθοι:
1. Ξεκινώντας μια επιχείρηση: Διαδικασίες, χρόνος, κόστος και κατώτατο
κεφάλαιο που καταβάλλεται/απαιτείται για την ίδρυση εταιρείας.
2. Έκδοση οικοδομικής

άδειας: Διαδικασίες, χρόνος και κόστος για την

ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων για την αδειοδότηση κατασκευής.
3. Ηλεκτροδότηση: Διαδικασίες, χρόνος και κόστος σύνδεσης με το ηλεκτρικό
δίκτυο, αξιοπιστία του τροφοδοτικού και του ηλεκτρικού ρεύματος και διαφάνεια
των τιμολογίων.
4. Εγγραφή ιδιοκτησίας: Διαδικασίες, χρόνος και κόστος μεταφοράς μιας
περιουσίας και ποιότητα του συστήματος διαχείρισης της γης.
5. Δανειοδότηση
6. Προστασία των επενδυτών μειοψηφίας: Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων
στις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και στην εταιρική διακυβέρνηση .
7. Φορολόγηση: Φορολογικοί συντελεστές για μία επιχείρηση και τα μέλη αυτής.
Επίσης, οι απαιτούμενες πληρωμές και ο χρόνος για την συμμόρφωση μίας
επιχείρησης με όλους τους φορολογικούς κανονισμούς και διαδικασίες μετά την
έναρξη δραστηριοτήτων.
8. Εμπορία πέρα από τα σύνορα: Χρόνος και κόστος για την εξαγωγή προϊόντων
συγκριτικού πλεονεκτήματος και εισαγωγής εξαρτημάτων-πρώτων υλών.
9. Επιβολή συμβάσεων: Χρόνος και κόστος για την επίλυση εμπορικής διαφοράς
και ποιότητα των δικαστικών διαδικασιών.
10. Επίλυση της αφερεγγυότητας: Χρόνος, κόστος, έκβαση και ποσοστό
ανάκτησης για μια εμπορική αφερεγγυότητα καθώς και μέτρηση της ισχύος του
νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητα.
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Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων από την έρευνα του έργου Doing
Business σχετικά με την Κυπριακή Δημοκρατία για το έτος 2019. Ο πίνακας παρουσιάζει
τη συνολική κατάταξη της Κύπρου μεταξύ των 190 χωρών καθώς και την κατάταξή της
στους 10 επιμέρους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Πίνακας 7. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Doing Business 2019-Κύπρος
Πηγή: Doing Business 2019

Όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα η Κύπρος συνολικά κατατάσσεται στην 57 η
θέση, με την Ελλάδα να βρίσκεται 15 θέσεις πιο κάτω και συγκεκριμένα στην 72η θέση.
Παρατηρώντας τους επιμέρους κλάδους των μετρήσεων της έρευνας βλέπουμε ότι η
Κυπριακή οικονομία παρουσιάζει κατά σειρά τις καλύτερες επιδόσεις στους εξής τομείς:
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-Επίλυση αφερεγγυότητας(26η θέση)
-Προστασία των επενδυτών μειοψηφίας(38η θέση)
-Φορολόγηση(47η θέση)
-Εμπορία πέρα από τα σύνορα(49η θέση)
-Ξεκινώντας επιχείρηση(52η θέση)
Σε καθένα από τους κλάδους αυτούς η κατάταξη είναι καλύτερη από τη συνολική, άρα
θα λέγαμε ότι είναι οι τομείς που τείνουν να βελτιώσουν στο μέλλον τη συνολική θέση
της Κύπρου στη Παγκόσμια κατάταξη της επιχειρηματικότητας.
Οι τομείς οι οποίοι επιδέχονται βελτιώσεις και κατά σειρά θα πρέπει να εξεταστούν με
ιδιαίτερη προσοχή και ανάλογη βαρύτητα από τους εκάστοτε ιθύνοντες της Κυπριακής
κυβέρνησης είναι οι εξής:
-Επιβολή συμβάσεων(138η θέση)
-Έκδοση οικοδομικής άδειας(126η θέση)
-Εγγραφή ιδιοκτησίας(94η θέση)
-Δανειοδότηση(73η θέση)
-Ηλεκτροδότηση(70η θέση)
Η βελτίωση στους 5 αυτούς τομείς με τη λήψη κατάλληλων μέτρων από την Κυπριακή
κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 5 πρώτων κλάδων
πρόκειται να καταστήσουν την Κύπρο ως ένα ακόμη πιο ελκυστικό επιχειρηματικό
περιβάλλον παγκοσμίως.
Πάντως θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη έρευνα, Doing Business 2019, μάλλον αδικεί την
Κυπριακή οικονομία καθώς δε συμπεριλαμβάνει σημαντικές παραμέτρους που
σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα όπως για παράδειγμα: i. τη γεωγραφική θέση μιας
χώρας, ii. το βιοτικό επίπεδο και το κόστος ζωής, iii. το εργατικό δυναμικό και τις
υποδομές καθώς και iv. τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη που πιθανόν έχει μία
οικονομία από τις επικείμενες επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει. Σε όλους αυτούς
τους τομείς όπως αναλύουμε παρακάτω η Κύπρος παρουσιάζει σημαντικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
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3.5. Επιχειρηματικό Περιβάλλον - Συμπεράσματα
Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μία από τις βασικές προτεραιότητες της
Κυπριακής κυβέρνησης είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Και πράγματι η
Κύπρος έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα σύνολο ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για
την δραστηριοποίηση μίας ξένης επιχείρησης στο νησί.
Παρακάτω θα αναφέρουμε τους κύριους λόγους για μία επιχείρηση, είτε Ελληνική είτε
ξένη, για να επενδύσει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

•

Στρατηγική θέση και επενδυτικές ευκαιρίες

Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο για την γεωγραφική θέση του νησιού, η Κύπρος
βρίσκεται σε στρατηγική θέση αποτελώντας σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Λόγω της
θέσης αυτής το νησί αποτελεί

κόμβο των πολυσύχναστων δρομολογίων των

αεροπορικών και των ναυτιλιακών γραμμών που ενώνουν τον Δυτικό με τον Αραβικό
κόσμο. Η Κύπρος αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης έχει αναπτυχθεί
σε ένα σύγχρονο κέντρο διεθνών δραστηριοτήτων (Διαδυκτική πύλη ΕΚΕ, 2019).
Πολλές ξένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την έδρα τους στην Κύπρο ως εφαλτήριο για
επενδύσεις και στις 3 ηπείρους που έχει γύρω της. Ιδιαίτερη ανάπτυξη του φαινομένου
αυτού παρατηρείται στους τομείς των ναυτιλιακών και των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών. Τέλος, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του Ευρώ
έχει αυξήσει την ελκυστικότητα του νησιού για την πραγματοποίηση άμεσων ξένων
επενδύσεων.

•

Βιοτικό επίπεδο – κόστος ζωής

Ένα από τα επιτεύγματα της πορείας της Κυπριακής οικονομίας είναι το υψηλό βιοτικό
επίπεδο που υπάρχει στο νησί σε σύγκριση με το αντίστοιχο επίπεδο άλλων
ανεπτυγμένων κρατών καθώς και σε σύγκριση με το κόστος ζωής της Κύπρου. Μάλιστα,
σχετικά με το γενικό κόστος ζωής της Κύπρου διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι
αντιστοιχεί περίπου στο μισό από το κόστος ζωής που συναντάται στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης και στο μεγαλύτερο μέρος των Η.Π.Α.. Ο συνδυασμός αυτός του
υψηλού βιοτικού επιπέδου και του χαμηλού κόστους ζωής έχουν καταστήσει την Κύπρο
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τον τρίτο πιο δημοφιλή προορισμό μεταξύ των Ευρωπαίων αγοραστών ακινήτων
(Διαδυκτική πύλη ΕΚΕ, 2019). Σε αυτό συμβάλλει βέβαια και το συγκριτικά χαμηλό
κόστος των κατοικιών και των γραφείων καθώς και η προσφορά πολυάριθμων επιλογών.

•

Εργατικό δυναμικό

Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του Κυπριακού πληθυσμού είναι ο κύριος λόγος του
υψηλού επιπέδου κατάρτισης και εξειδίκευσης του τοπικού εργατικού δυναμικού.
Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στις ηλικίες από 25 ως 35 ετών με κατάρτιση
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η Κύπρος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των πολιτών
της Ε.Ε.. Επίσης, η άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας από το μεγαλύτερο μέρος του
τοπικού εργατικού δυναμικού αποτελεί άλλο ένα απαραίτητο προσόν. Τέλος, είναι
απαραίτητο να αναφερθεί ότι το εργατικό κόστος του εργατικού δυναμικού της Κύπρου
είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με το μέσο εργατικό κόστος στην Ε.Ε.
(Διαδυκτική πύλη ΕΚΕ, 2019).

•

Υποδομές

Ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών έχουν γίνει στην Κύπρο σημαντικές επενδύσεις για
τη βελτίωση των υποδομών. Έτσι, εν έτη 2019 αρχικά αναφέρουμε ότι η Κύπρος διαθέτει
σύγχρονα τραπεζικά και ασφαλιστικά δίκτυα. Επίσης, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
έχουν γίνει επενδύσεις που έχουν οδηγήσει στη δημιουργία τεχνολογικά προηγμένων
καλωδιακών και δορυφορικών δικτύων. Τα δίκτυα αυτά έχουν αναδείξει την Κύπρο ως
τηλεπικοινωνιακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής.
Γενικότερα, η εστίαση αυτή στις υποδομές για την ανάπτυξη των υπηρεσιών στο νησί
επιτρέπει την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών οποιουδήποτε είδους νομικής
οντότητας και κλάδου υπηρεσιών είτε τοπικής είτε ξένης επιχείρησης. Γι’ αυτό άλλωστε
το μεγαλύτερο μέρος του Α.Ε.Π. προέρχεται από τον τομέα των υπηρεσιών.

•

Ναυτιλία

Η Κύπρος διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο ως σημαντικό ναυτιλιακό και διαχειριστικό
κέντρο και θα συνεχίσει να ενισχύει τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία µε τη
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διατήρηση και ενίσχυση των ναυτιλιακών υποδομών. Τα φορολογικά κίνητρα σε
συνδυασμό µε τις άριστες υποδομές, καθιστούν την Κύπρο την ιδανική επιλογή για
πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Κύπρος
είναι το τρίτο μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στην Ε.Ε.
Η Κύπρος είναι το μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει ένα εγκεκριμένο
Φορολογικό πλαίσιο (Tonnage Tax basis) για σκοπούς εμπορικής ναυτιλίας.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες που
έχουν επιλέξει να έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα ακόλουθα:
1. Οι πλοιοκτήτριες και διαχειριστικές εταιρείες φορολογούνται µε βάση τη καθαρή
χωρητικότητα του πλοίου, και όχι µε βάση τον Κυπριακό Εταιρικό Φόρο (12.5%).
2. Η διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων κάθε Εταιρείας γίνεται από το
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και όχι τον Έφορο Φορολογίας.
3. Παρέχεται η πλήρης εξαίρεση των κερδών από τον Εταιρικό Φόρο και τη
Φορολογία επί της διανομής των κερδών (μερίσματα).
4. Προωθείται η διαφάνεια του μητρώου εγγεγραμμένων εταιρειών και σκαφών.
Εν κατακλείδι, το ευνοϊκό φορολογικό σύστημα σε συνάρτηση µε τη εξαιρετική
νομοθεσία περί Εμπορικής Ναυτιλίας συμβάλλει στη δημιουργία ενός ιδανικού
φορολογικού πλαισίου ναυτιλιακών ομίλων και ενός ιδανικού προορισμού για ιθύνουσες
πολυεθνικές εταιρείες (KTC, 2019).
Τέλος, σε σχέση με τον τομέα της ναυτιλίας στην Κύπρο αναφέρουμε δύο πρόσφατες
σημαντικές ειδήσεις:
i.

Όπως ανακοίνωσε το Φεβρουάριο του 2019 το υφυπουργείο Ναυτιλίας της
Κύπρου, κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου αυξήθηκε κατά 21% ο
αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών που εδρεύουν στην Κύπρο, από τις 168
πέρσι σε 203 φέτος, με την τάση μάλιστα να είναι έντονα ανοδική. Σε σχέση
μάλιστα με το 2013, ο αριθμός των εταιρειών είναι σχεδόν διπλάσιος.

ii.

Λόγω των ιδιαίτερων δεσμών της Κύπρου με την Μεγάλη Βρετανία μεγάλο
μέρος της προσπάθειας ανάπτυξης του ναυτιλιακού κλάδου στην Κύπρο, από
την πλευρά του νεοσύστατου Κυπριακού υφυπουργείου ναυτιλίας(συστάθηκε
πριν από περίπου ένα χρόνο), επικεντρώθηκε στην προσέλκυση μέρους
εταιρειών του περίφημου ναυτιλιακού κέντρου του Λονδίνου. Με τον τρόπο
[42]

αυτό το αρμόδιο υφυπουργείο προσδοκά να εκμεταλλευτεί την διογκωμένη
ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί λόγω του Brexit (Economistas, 2019).

•

Ευνοϊκό φορολογικό σύστημα

Όπως αναλύσαμε παραπάνω, ο επιχειρηματικός κόσμος αλλά και όλοι οι πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας απολαμβάνουν ένα απλό φορολογικό σύστημα, με
ανταγωνιστικούς φορολογικούς συντελεστές, από τους χαμηλότερους σε επίπεδο Ε.Ε. Το
σύστημα μάλιστα αυτό είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές.
Επίσης, ένα ακόμη πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τη δραστηριοποίηση μίας
Ελληνικής, για παράδειγμα, επιχείρησης στην Κύπρο αποτελεί η συμφωνία που έχει
αναπτύξει η Κύπρος με περισσότερες από 60 χώρες για την αποφυγή της διπλής
φορολόγησης των εισοδημάτων.
Όλα τα παραπάνω ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την
επιλογή της από ξένες επιχειρήσεις για επενδύσεις στο νησί, θα λέγαμε ότι
εμπλουτίζονται και από την πρόσφατη ανακάλυψη «τεράστιου» κοιτάσματος φυσικού
αερίου στο οικόπεδο 10 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης(ΑΟΖ) της Κύπρου.
Ωστόσο, θα λέγαμε ότι μοναδική απειλή για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτών
αποτελούν οι απαιτήσεις και προκλήσεις των αξιωματούχων της γειτονικής Τουρκίας, οι
οποίοι ζητούν με επιτακτικό τρόπο μερίδιο από αυτά τόσο για την ίδια την Τουρκία όσο
και για το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος. Όμως παρά τις αντιξοότητες αυτές, το
δεδομένο είναι ότι τα αποτελέσματα της υψηλής ποιότητας και του μεγέθους των
κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κύπρου μπορούν να την αναδείξουν ως μία
εναλλακτική πηγή εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα οφέλη βέβαια μιας τέτοιας
εξέλιξης προμηνύουν ένα ιδιαίτερα ευοίωνο μέλλον και για την Κυπριακή οικονομία
αλλά και για όλους όσους ζουν και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά μέσα σε αυτήν.
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Κεφάλαιο 4. Ελβετία
4.1. Γενικές πληροφορίες
Η Ελβετία είναι γνωστή και ως "Confoederatio Helvetica". Για το λόγο αυτό αναφέρεται
με τη συντομογραφία "CH". "Confoederatio" σημαίνει συνομοσπονδία και "Helvetica"
προέρχεται από τη λατινική λέξη "Helvetier", το οποίο ήταν το όνομα του λαού που ζούσε
στην περιοχή (Αbout Switzerland, 2019).
Η Ελβετία είναι μια μικρή χώρα στην καρδιά της Ευρώπης. Έχει στρατηγική θέση ως
σταυροδρόμι της Κεντρικής Ευρώπης. Συνορεύει δυτικά με τη Γαλλία, νότια και
νοτιοανατολικά με την Ιταλία, βόρεια και βορειοανατολικά με τη Γερμανία και
ανατολικά με την Αυστρία και το Λιχτενστάιν. Έχει έκταση 41.285 τετραγωνικά
χιλιόμετρα και πληθυσμό περίπου 8 εκατομμύρια κατοίκους. Η Ελβετία φιλοξενεί στην
επικράτεια της σχεδόν το 20% των Άλπεων. Περίπου 100 κορυφές είναι πάνω από 4.000
μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Ελβετίας είναι η πολιτιστική πολυμορφία της.
Οι πρόγονοι των ανθρώπων που ζουν σήμερα στη χώρα έχουν τις ρίζες τους σε
διαφορετικούς πολιτισμούς. Χαρακτηριστικό αποτέλεσμα αυτής της πολιτιστικής
ποικιλίας είναι ότι αν και η Ελβετία είναι μια μικρή σχετικά χώρα έχει τέσσερις
διαφορετικές επίσημες γλώσσες: τα γερμανικά (ομιλούνται από το 74% του πληθυσμού),
τα γαλλικά (20%),τα ιταλικά (5%) και το Romansh (1%) (Αbout Switzerland, 2019).
Ιστορικά, η Ελβετία υφίσταται ως ανεξάρτητο έθνος με την μορφή της ομοσπονδίας από
το έτος 1648, όταν και δήλωσε την ανεξαρτησία της. Από το 1648 και έπειτα αρκετά
μικρά κρατίδια προσχώρησαν στην Ελβετική ομοσπονδία μέχρι και το έτος 1815 οπότε
η Ελβετία απέκτησε τα σημερινά της γεωγραφικά όρια.
Πρόεδρος της Ελβετικής ομοσπονδίας(ήτοι αρχηγός κράτους) είναι μέλος του
επταμελούς Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Εκλέγεται για ένα χρόνο από την
Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Ο ρόλος του είναι τυπικός και αντιπροσωπευτικός και
θεωρείται πρώτος μεταξύ ίσων(μεταξύ των μελών του Συμβουλίου). Κατά παραδοσιακό
τρόπο, οι Πρόεδροι εκλέγονται με σειρά αρχαιότητας και ο Αντιπρόεδρος της μιας
χρονιάς γίνεται Πρόεδρος την επόμενη.
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Ως προς τη θρησκεία που ασπάζονται οι Ελβετοί, βλέπουμε ότι είναι Χριστιανοί σε
ποσοστό 92% και σε ποσοστό 8% συναντούμε λοιπές Θρησκείες. Πιο συγκεκριμένα, οι
Χριστιανοί διακρίνονται κατά το δόγμα σε Ρωμαιοκαθολικός με ποσοστό 48% και σε
προτεστάντες με ποσοστό 44%.

4.2.Διοικητικός ιστός
Η Ελβετία αποτελείται από 26 "Καντόνες", που αναφέρονται επίσης ως καντόνια ή
κράτη. Τα καθήκοντα των καντονιών ορίζονται στο καντονικό σύνταγμα και
περιλαμβάνουν: την εκπαίδευση, τις μεταφορές(καντονικοί δρόμοι) και τους
κοινωνικούς θεσμούς.
Επίσης, κάθε καντόνι έχει το δικό του φορολογικό σύστημα. Έτσι, από φορολογική

άποψη, είναι πολύ σημαντικό σε ποιο καντόνι πρόκειται να δραστηριοποιηθεί μία
επιχείρηση και να ζήσουν τα μέλη της ως κάτοικοι Ελβετίας.
Παρακάτω αναφέρονται τα 26 Ελβετικά καντόνια και τα ακρωνύμια τους:
Εικόνα 1. Η σημερινή Ελβετική Συνομοσπονδία, όπως διαμορφώθηκε το 1979
Πηγή: maps Switzerland
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Συνοπτικά, αναφερόμαστε στα 2 σημαντικότερα καντόνια: 1.Ζυρίχη(ΖΗ): Στο καντόνι
αυτό βρίσκεται η πόλη της Ζυρίχης που είναι η μεγαλύτερη στην Ελβετία. Έχει πληθυσμό
περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους, 2.Βέρνη(ΒΕ): Το καντόνι αυτό φιλοξενεί την
πρωτεύουσα της Ελβετίας, την πόλη Βέρνη, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Ελβετίας.
Οι επόμενοι τρεις πίνακες αναφέρουν χρήσιμες γεωγραφικές και δημογραφικές
πληροφορίες για τα Ελβετικά καντόνια, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα
υψηλόβαθμα στελέχη των ξένων επιχειρήσεων, που λαμβάνουν αποφάσεις για τη
δραστηριοποίηση της επιχείρησής τους σε Ελβετικό έδαφος.

Πίνακας 8. Ταξινόμηση Καντονιών βάσει γεωγραφικής έκτασης
Πηγή: About Switzerland, 2019

[46]

Πίνακας 9. Ταξινόμηση Καντονιών βάσει πληθυσμού
Πηγή: About Switzerland, 2019

Πίνακας 10. Ταξινόμηση Καντονιών βάσει ποσοστού ξένου πληθυσμού.
Πηγή: About Switzerland, 2019

Αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι πίνακες 8,9 και 10 μεταξύ των 26
καντονιών ως προς την γεωγραφική τους έκταση, τον πληθυσμό τους και του ποσοστού
αλλοδαπών πολιτών.
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4.3.Εκπαιδευτικό σύστημα
Η Ελβετία ισχυρίζεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα
παγκοσμίως. Επειδή τα καντόνια είναι υπεύθυνα για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες
(νηπιαγωγεία, σχολεία, πανεπιστήμια), η εκπαίδευση μπορεί να διαφέρει σημαντικά
μεταξύ των καντονιών. Για παράδειγμα, σε μερικά καντόνια διδάσκεται η πρώτη ξένη
γλώσσα στην τέταρτη τάξη, ενώ σε άλλα ξεκινούν από την έβδομη τάξη. Στην Ελβετία
τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν στα δημόσια σχολεία. Τα ιδιωτικά σχολεία είναι
συνήθως(ιδιαίτερα) δαπανηρά. Τα δημόσια σχολεία περιλαμβάνουν το Νηπιαγωγείο, το
"Volksschule"(Δημοτικό σχολείο), το Γυμνάσιο(δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και το
"Universitäten"(πανεπιστήμιο). Υπάρχουν έντεκα πανεπιστήμια στην Ελβετία. Εννέα εξ΄
αυτών ανήκουν στα καντόνια και δύο στην ομοσπονδία. Μετά το δημοτικό σχολείο τα
παιδιά μπορούν είτε να επιλέξουν να πάνε στο γυμνάσιο είτε να ξεκινήσουν μαθητεία.
Ανάλογα με το επάγγελμα μία μαθητεία διαρκεί δύο έως τέσσερα χρόνια. Οι μαθητείες
περιλαμβάνουν όλα τα επαγγέλματα, από χειροτεχνία(μηχανικός, ξυλουργός, αρτοποιός,
κομμωτήριο κλπ.)

έως

επαγγέλματα γραφείου(γραμματέας, λογιστής, ειδικός

πληροφορικής κ.λπ.). Οι μαθητευόμενοι εκπαιδεύονται σε μια εταιρεία ή έναν οργανισμό
και ταυτόχρονα παρακολουθούν το σχολείο για μία ή δύο μέρες την εβδομάδα. Μετά την
ολοκλήρωση της μαθητείας, είναι δυνατόν κάποιος να ακολουθήσει μία ακαδημαϊκή
σταδιοδρομία (Αbout Switzerland, 2019).

4.4.Οικονομικά στοιχεία
Περίπου το 50% του πληθυσμού της Ελβετίας ασχολείται με τον τομέα των υπηρεσιών.
Ο τομέας αυτός αποτελεί και το πιο σημαντικό κεφάλαιο της οικονομίας. Επίσης, στον
τομέα των υπηρεσιών ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν οι τραπεζικές υπηρεσίες που
παρέχονται, από πλήθος τοπικών τραπεζικών ιδρυμάτων, σε ντόπιους αλλά κυρίως
ξένους επενδυτές. Στον τομέα των τραπεζικών εργασιών η Ελβετία έχει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα λόγω καινοτόμων προϊόντων που προσφέρονται αλλά και του υψηλού
επιπέδου εμπιστοσύνης και ασφάλειας που προσφέρουν και εμπνέουν στους ξένους
επενδυτές τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα.
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Ως προς τον πρωτογενή τομέα πρέπει να τονίσουμε ότι η Ελβετία κατά τα δύο τρίτα της
έκτασής της καλύπτεται από βουνά, δάση και λίμνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα μικρό
ποσοστό του πληθυσμού της να ασχολείται με την γεωργία(λιγότερο από 10%). Επίσης,
η χώρα είναι φτωχή σε ορυκτό πλούτο. Και τα δύο αυτά δεδομένα καθιστούν αναγκαίες
τις εισαγωγές για την κάλυψη του ελλείμματος του πρωτογενούς τομέα.
Τέλος και ως προς το δευτερογενή τομέα ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, περίπου
40%, ασχολείται κυρίως με τη βιομηχανία και το εμπόριο. Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη
ακμή στο βιομηχανικό κλάδο είναι τα ρολόγια, οι μηχανές, τα μέταλλα και η
κλωστοϋφαντουργία. Στα προϊόντα αυτά, αλλά κυρίως στις υπηρεσίες στηρίζεται το
μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της χώρας (Αbout Switzerland, 2019).
Οι εξαγωγές για κάθε οικονομία έχουν πολλαπλή συνεισφορά. Επηρεάζονται όμως
σημαντικά και από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η Ελβετία έχει δικό της νόμισμα(το
Ελβετικό φράγκο) το οποίο αντικατοπτρίζοντας την πορεία της τοπικής οικονομίας είναι
ιδιαίτερα ισχυρό και σταθερό. Το γεγονός αυτό βοηθά σε πολλούς τομείς της οικονομίας
όχι όμως και στις εξαγωγές. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Ελβετική ομοσπονδία
βλέποντας τις συνεχείς τάσεις ισχυροποίησης του νομίσματός της έναντι των άλλων πιο
διαδεδομένων νομισμάτων παγκοσμίως(δολάριο Η.Π.Α., ευρώ και λίρα Αγγλίας)
αποφάσισε και ¨κλείδωσε¨ την ισοτιμία του Ελβετικού φράγκου το Σεπτέμβριο του 2011.
Συγκεκριμένα για αρκετά χρόνια(περίπου 3,5) η ισοτιμία ευρώ και Ελβετικού φράγκου
ήταν 1 προς 1,20. Ο λόγος που πάρθηκε η απόφαση αυτή ήταν οι ισχυρές πιέσεις που
δέχονταν οι Ελβετικές εξαγωγές ένεκεν της συνεχόμενης ισχυροποίησης του τοπικού
νομίσματος(το ισχυρό τοπικό νόμισμα προκαλεί αύξηση της τιμής των εγχώριων
προϊόντων μέσω των συναλλαγματικών ισοτιμιών). Επιπλέον, καθώς η Ελβετία δεν
ανήκει στην Ε.Ε. δεν απολαμβάνει τα προνόμια της κοινής αγοράς, γεγονός που επίσης
δεν βοηθά τις εξαγωγές.
Τον Ιανουάριο του 2015 η Ελβετική συνομοσπονδία μη μπορώντας να αντέξει άλλο στις
πιέσεις της ελεύθερης αγοράς συναλλάγματος, ¨ξεκλείδωσε¨ την ισοτιμία του
νομίσματός της. Τις ημέρες εκείνες η ισοτιμία του ευρώ με το φράγκο έφθασε στο 1 προς
1. Σήμερα η ισοτιμία του ευρώ(€) με το Ελβετικό φράγκο(CHF) είναι 1 προς 1,12. Αν
αναλογιστούμε ότι πριν από περίπου 10 χρόνια 1 € αντιστοιχούσε σε 1,52CHF μπορούμε
να καταλάβουμε τα τεράστια κέρδη όλων αυτών που επένδυσαν διαχρονικά στο Ελβετικό
φράγκο. Άλλωστε, όπως γνωρίζουμε η αγορά συναλλάγματος ενέχει υψηλό
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ρίσκο(μεγαλύτερο και από το χρηματιστήριο μετοχών), αλλά δίνει και ευκαιρίες για
μεγάλα κέρδη. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της σταθερής ισχυροποίησης του CHF ως
αντίκτυπο της πολύ θετικής πορείας της Ελβετικής οικονομίας.
Από την άλλη μεριά, όσοι επένδυσαν στο ευρώ έναντι του φράγκου έχουν υποστεί τα
τελευταία 10-15 χρόνια μεγάλες απώλειες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και χιλιάδες
Έλληνες δανειολήπτες οι οποίοι αγόρασαν το στεγαστικό τους δάνειο σε CHF(λόγω του
χαμηλότερο επιτοκίου σε σχέση με το ευρώ) όταν η ισοτιμία ήταν στα επίπεδα του 1
ευρώ προς 1,60 CHF(περίπου πριν 12-13 χρονιά). Έτσι, μετά από όλα αυτά τα χρόνια και
παρότι πληρώνουν κανονικά βλέπουν ότι χρωστούν περισσότερο από το κεφάλαιο που
αρχικά δανείστηκαν.
Κλείνοντας, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε επιγραμματικά μερικούς οικονομικούς
δείκτες οι οποίοι δείχνουν την δυναμική και τις προοπτικές της Ελβετικής οικονομίας και
εξηγούν τη διαρκή σταθερότητα και ισχυροποίηση, όπως αναφέραμε παραπάνω, του
τοπικού νομίσματος:
-

Α.Ε.Π. ονομαστικό: 658.978 δισ. Ελβετικά Φράγκα.

-

Α.Ε.Π. κατά κεφαλήν: 78.700 Ελβετικά Φράγκα.

-

Η ελβετική οικονομία είχε καταταχθεί το 2017 στη 19η θέση και το κατά
κεφαλήν Α.Ε.Π. στην 5η υψηλότερη παγκοσμίως(από την 6η το 2016).

-

Η Ελβετική οικονομία παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική, καταλαμβάνοντας την
1η θέση ως προς την ανταγωνιστικότητα(βάσει του World Economic Forum)
και ως προς την καινοτομία(βάσει του Global Innovation Index) παγκοσμίως.

-

Η χώρα είναι ο 9ος μεγαλύτερος εξαγωγέας κεφαλαίων παγκοσμίως.

-

Χαμηλός πληθωρισμός με σταθερούς δείκτες μεταξύ 0,5% και 2%.

-

Η Ελβετία είναι μία από τις σταθερότερες και πιο δυναμικές αγορές εργασίας
προσφέροντας υψηλής ποιότητας λύσεις προς όφελος των εργαζομένων, ενώ
παράλληλα εμφανίζει τα χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ευρώπη.

-

Πάνω από 320.000 Ευρωπαίοι πολίτες διέρχονται καθημερινά τα Ελβετικά
σύνορα για να εργασθούν.

-

Η Ελβετία θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τουριστικός χειμερινούς
προορισμούς παγκοσμίως.
(Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βέρνη, 2019)
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4.5.Φορολογικό σύστημα
4.5.1.Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
Το Ελβετικό φορολογικό σύστημα είναι αρκετά σύνθετο λόγω της διοικητικής δομής της
Ελβετίας. Όπως αναφέραμε παραπάνω, στην Ελβετία υπάρχουν 26 καντόνια και
επιπλέον υπάρχουν περίπου 2.250 δήμοι που επιβάλλουν τους δικούς τους φόρους.
Στην Ελβετία όσοι από τους πολίτες θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι ή προσωρινά μόνιμοι
κάτοικοι υπόκεινται σε εξ΄ ολοκλήρου φορολογική υποχρέωση. Ως κατοικία ορίζεται ο
τόπος όπου ένα άτομο διαμένει με πρόθεση να εγκατασταθεί μόνιμα και να
δραστηριοποιηθεί προς εξασφάλιση των προσωπικών και επιχειρηματικών του
συμφερόντων. Επίσης, ένα άτομο θεωρείται φορολογικός κάτοικος εάν παραμείνει στη
χώρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνήθως περισσότερες από 90 ημέρες ή
ακόμη και για τουλάχιστον 30 ημέρες εργασίας.
Προκειμένου να γίνει κατανοητό το Ελβετικό φορολογικό σύστημα, είναι σκόπιμο να
αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4 διαφορετικά επίπεδα φορολογίας. Τα επίπεδα αυτά είναι τα
εξής:
-

Ομοσπονδιακό επίπεδο: διέπετε από το ομοσπονδιακό Σύνταγμα.

-

Επίπεδο καντονιών: διέπετε από το εκάστοτε καντόνι φορολογικής κατοικίας.

-

Δημοτικό επίπεδο: διέπετε από το δήμο στον οποίο κατοικεί ο φορολογούμενος.

-

Εκκλησία:

τα

μέλη

μιας

από

τις

δύο

εκκλησίες(Προτεστάντες

και

Ρωμαιοκαθολικοί) φορολογούνται σε σχεδόν όλα τα καντόνια.
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας που
εισπράττονται σε κάθε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εκκλησιών της
Ελβετίας:
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Πίνακας 11. Επίπεδα φορολογικού συστήματος Ελβετίας
Πηγή: Expatica, 2019

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι οι Ελβετικοί φορολογικοί νόμοι βασίζονται στην αρχή
ότι το εισόδημα και ο πλούτος μιας οικογένειας φορολογούνται μαζί. Ένεκεν τούτου, το
κάθε νοικοκυριό υποβάλλει μόνο μία φορολογική δήλωση, όπου το εισόδημα και ο
πλούτος και των δύο συζύγων προστίθενται. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών που
κερδίζουν εισόδημα πρέπει να δηλώσουν το εισόδημά τους στη φορολογική δήλωση του
γονέα τους(Expatica, 2019).
Αξιοσημείωτες είναι οι μεγάλες φορολογικές διαφορές μεταξύ των ελβετικών καντονιών.
Στην Ελβετία ο φόρος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το καντόνι της κατοικίας. Το
εύρος των φορολογικών συντελεστών μεταξύ των καντονιών είναι αρκετά μεγάλο.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών
προσώπων κατά το φορολογικό έτος 2017. Ένα άτομο που είχε εισόδημα 100.000CHF
θα έπρεπε να καταβάλλει φόρο μόνο 7.592CHF στο καντόνι του Zug, ενώ στο καντόνι
του Neuchatel θα έπρεπε να πληρώσει φόρο 19.233CHF, ήτοι 2,5 φορές περισσότερο.
Επίσης, ένας παντρεμένος με δύο παιδιά και εισόδημα 100.000CHF θα έπρεπε να
καταβάλει φόρο στο καντόνι του Zug ποσό 920CHF, ενώ στο καντόνι του Neuchatel
9.249CHF, δηλαδή 10 φορές περισσότερο (Le news, 2018).
Σε συνέχεια των παραπάνω περιπτώσεων παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος
αναφέρει τα ποσοστά φορολογίας εισοδήματος σε όλα τα καντόνια για έναν ανύπανδρο
χωρίς παιδιά και για έναν παντρεμένο με δύο τέκνα. Οι διαφορές είναι χαρακτηριστικές:
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Πίνακας12. Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ανά καντόνι
Πηγή: Le news, 2019

Ο πίνακας 12 απεικονίζει χαρακτηριστικά τις αποκλίσεις των φορολογικών συντελεστών
φυσικών προσώπων μεταξύ των 26 καντονιών.
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4.5.2.Φόρος εισοδήματος εταιρειών
Μια εταιρεία θεωρείται κάτοικος Ελβετίας, αν η έδρα της βρίσκεται στην Ελβετία. Η
φορολογική κατοικία συνδέεται επίσης με τον τόπο της πραγματικής διοίκησης της
εταιρείας, η οποία μπορεί να είναι ο τόπος από τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις της
διοίκησης. Εν κατακλείδι, βάσει του ελβετικού φορολογικού νόμου ως «μόνιμη
εγκατάσταση», θεωρείται ένας καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
μέσω του οποίου διεξάγεται η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης εξ΄
ολοκλήρου ή εν μέρει (Τaxexperts, 2019).
Οι εταιρείες που θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελβετίας υπόκεινται στον ελβετικό
φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων επί των φορολογητέων κερδών τους που
πραγματοποιούνται στην Ελβετία. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται σε τρία επίπεδα:
ομοσπονδιακό, καντονιών και κοινοτικό.
Πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι κάθε καντόνι έχει τη δική του φορολογική νομοθεσία
και επιβάλλει φόρους με διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές και στις εταιρείες.
Ως εκ τούτου, η φορολογική επιβάρυνση στο εισόδημα (και στο κεφάλαιο) διαφέρει από
καντόνι σε καντόνι. Πρέπει να σημειωθεί ότι συνολικά, ο μέσος όρος του ανώτατου
φορολογικού συντελεστή επί των κερδών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω επίπεδα
φορολόγησης εταιρειών, κυμαίνεται μεταξύ 11,5% και 24,2%, ανάλογα με την τοποθεσία
της εταιρείας (Τaxexperts, 2019).
Προκειμένου να έχουμε μία εικόνα των φορολογικών συντελεστών σε κάθε ένα από τα
26 καντόνια, ως προς την φορολογία εισοδήματος εταιρειών, παραθέτουμε τον πίνακα
13. Ο πίνακας αυτός αναφέρει τους συντελεστές φορολογίας εταιρικού εισοδήματος για
το φορολογικό έτος 2018. Οι συντελεστές συμπεριλαμβάνουν και τα τρία επίπεδα
φορολόγησης(ομοσπονδιακό, καντονιών και κοινοτικό) και υπολογίζουν τη φορολόγηση
ενός νομικού προσώπου επί των καθαρών του κερδών. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι οι φορολογικοί συντελεστές ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών
κοινοτήτων εντός του ίδιου καντονιού.
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Πίνακας 13. Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος εταιρειών ανά καντόνι
Πηγή: (Τransformaconsulting, 2018)
Capital of

Corporate
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Where
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income tax

communal

rates

rate

Θεωρούμε ότι ο παραπάνω πίνακας αποτελεί σημαντικό δεδομένο προς επεξεργασία από
τους αρμόδιους μίας επιχείρησης για την λήψη αποφάσεων ως προς την περιοχή
δραστηριοποίησης μίας εταιρείας εντός των Ελβετικών συνόρων. Βεβαίως, οι
φορολογικοί συντελεστές ενδέχεται να υποστούν αλλαγές σε επόμενες φορολογικές
χρήσεις καθώς στην οικονομία μίας χώρας συνήθως τίποτα δεν είναι παγιωμένο. Παρόλα
αυτά, οι παραπάνω αναφορές είναι ενδεικτικές και παρουσιάζουν πολύ πρόσφατες
φορολογικές διαφορές-ευκαιρίες ανά περιοχή.
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4.5.3.Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας(Φ.Π.Α.) αποτελεί μία από τις κύριες πηγές
χρηματοδότησης της Ελβετικής συνομοσπονδίας. Είναι ένας γενικός φόρος
κατανάλωσης που εισπράττεται με συντελεστή 7,7% στις περισσότερες εμπορικές
συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών. Ορισμένες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που αφορούν τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία και εφημερίδες, υπόκεινται σε μειωμένο
Φ.Π.Α. 2,5%.
Ωστόσο, άλλες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών, εκπαιδευτικών και
πολιτιστικών υπηρεσιών, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. Επίσης, απαλλάσσονται του
Φ.Π.Α. τα αγαθά που πωλούνται και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εξωτερικό. Τέλος,
ειδικός συντελεστής Φ.Π.Α. ίσος με 3,7% ισχύει για τον κλάδο των ξενοδοχείων και των
καταλυμάτων.
To σύστημα υπολογισμού του Φ.Π.Α. στην Ελβετία είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της
Ε.Ε.(αν και η Ελβετία δεν ανήκει στην Ε.Ε.). Έτσι, ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται στο κράτος
από τον προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών αλλά μεταβιβάζεται συνήθως στον πελάτη ως
μέρος της τιμής του προϊόντος.
Στην Ελβετία υποχρέωση για καταβολή Φ.Π.Α. έχει κάθε ατομική επιχείρηση και κάθε
εταιρεία που εκτελεί εμπορικές δραστηριότητες εντός της Ελβετίας και ο ετήσιος κύκλος
εργασιών(τζίρος) της υπερβαίνει το όριο των 100.000CHF. Αυτό ισχύει και για τις
εταιρείες που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό αλλά πραγματοποιούν εμπορικές
δραστηριότητες εντός της Ελβετίας. Σημειωτέον, ότι βάσει κανονισμού που θεσπίστηκε
το 2018, οι εταιρείες που εδρεύουν στο εξωτερικό και έχουν επιχειρηματική
δραστηριότητα στην Ελβετία θα απαλλάσσονται από τον Ελβετικό Φ.Π.Α. μόνο εάν ο
παγκόσμιος κύκλος εργασιών τους είναι λιγότερος από 100.000CHF. Διαφορετικά, έχουν
την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. με συντελεστή ανάλογο των προϊόντων που
εμπορεύονται ή των υπηρεσιών που παρέχουν (Expatica, 2019).
Συνοψίζοντας, βλέπουμε ότι και στην περίπτωση του Φ.Π.Α. η Ελβετία προσφέρει
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
χώρα. Οι συντελεστές Φ.Π.Α. είναι ιδιαίτερα χαμηλοί(απέχουν εν πολλοίς από τους
αντίστοιχους συντελεστές στην Ελλάδα) και σε πολλές περιπτώσεις παρέχεται ακόμη και
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απαλλαγή από τον συγκεκριμένο φόρο. Όπως κατανοούμε, τίποτα δεν είναι τυχαίο στην
πορεία των εγχώριων οικονομίων παγκοσμίως.

4.6.Δείκτες Doing Business 2019
Όπως αναφερθήκαμε παραπάνω, στην ανάλυση της Κυπριακής οικονομίας, έτσι και
τώρα στην περίπτωση της Ελβετικής συνομοσπονδίας θα εξετάσουμε την έρευνα Doing
Business 2019. Οι δύο πίνακες που ακολουθούν θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη
δυναμική της Ελβετικής οικονομίας καθώς και τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί από
την προηγούμενη/αντίστοιχη έρευνα του έτους 2018.
Αρχικά, ακολουθεί ο πίνακας που παρουσιάζει τη συνολική κατάταξη της Ελβετίας
μεταξύ των 190 χωρών καθώς και την κατάταξή της στους 10 επιμέρους τομείς που
χρησιμοποιεί πάντοτε η έρευνα ως βάση για την αξιολόγηση της κάθε οικονομίας:
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Πίνακας 14. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Doing Business 2019-Ελβετία
Πηγή: Doing business, 2019

Στη συνέχεια ακολουθεί πίνακας που απεικονίζει τις βαθμολογίες σε κάθε τομέα αλλά
και συγκεντρωτικά για την Ελβετία, για τα έτη 2018 και 2019. Στην τελευταία στήλη του
πίνακα εμφανίζονται οι τομείς στους οποίους επήλθε βελτίωση(από την προηγούμενη
έρευνα):
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Πίνακας 15. Συγκριτικά αποτελέσματα για Ελβετία μεταξύ έρευνας 2018 και 2019
Πηγή: Doing business, 2019

Παρατηρούμε ότι σε 3 τομείς έχει επέλθει βελτίωση των δεικτών. Ωστόσο, στον τομέα
που εμφανίζεται η μεγαλύτερη και με διαφορά υστέρηση, προστασία των επενδυτών
μειοψηφίας, δεν επήλθε καμία βελτίωση. Θα λέγαμε ότι ο τομέας αυτός αποτελεί
¨αγκάθι¨ στη συνολική εικόνα της Ελβετίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει
προτεραιότητα για την συνομοσπονδία η πραγματοποίηση νομικών μεταρρυθμίσεων που
θα εξασφαλίζουν και θα προστατεύουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα δικαιώματα των
μικροεπενδυτών. Με τον τρόπο αυτό η Ελβετική οικονομία θα δώσει επιπλέον κίνητρα
σε ντόπιους αλλά και ξένους μικροεπενδυτές να στραφούν προς επένδυση των
κεφαλαίων τους στον Ελβετικό επιχειρηματικό κόσμο. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει
πολλαπλά οφέλη και για τον ιδιωτικό αλλά και για το δημόσιο τομέα της χώρας.
Βεβαίως, θα ήταν παράλειψη αν δεν γινόταν αναφορά στους 3 τομείς όπου η Ελβετία
κατατάσσεται στις 20 πρώτες χώρες παγκοσμίως. Οι τομείς αυτοί είναι:
ηλεκτροδότηση(11η θέση), εγγραφή ιδιοκτησίας(16η θέση) και φορολόγηση(20η θέση).
Με την διόρθωση του δείκτη για την προστασία των επενδυτών μειοψηφίας η Ελβετική
οικονομία θα δύναται να καταταχθεί εντός των 30 επιχειρηματικά ελκυστικότερων
οικονομιών παγκοσμίως. Άλλωστε, στην πραγματικότητα τα δεδομένα της Ελβετικής
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οικονομίας της προσδίδουν περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από αυτά που
καταγράφει η έρευνα Doing Business.

4.7.Επιχειρηματικό Περιβάλλον - Συμπεράσματα
Αρχικά, θα πρέπει να τονιστεί ο φιλελληνισμός που υπάρχει στην Ελβετία και έχει
αναπτυχθεί από τις αρχές του 19ου αιώνα. Η συμμετοχή των Ελβετών φιλελλήνων στους
αγώνες των Ελλήνων για την Εθνική Ανεξαρτησία (1821 – 1830) αποτελεί τον πλέον
σημαντικό

κρίκο

στις

Ελληνοελβετικές

σχέσεις.

Επίσης,

ο

Ιωάννης

Καποδίστριας(πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος) ήταν αυτός που συνέβαλε στην
προσέγγιση των καντονιών(1813), στη δημιουργία του Ελβετικού Συντάγματος(1814),
αλλά και στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας και ουδετερότητας της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας(1815) (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βέρνη, 2019).
Ο φιλελληνισμός αυτός που συναντάται και σήμερα στην Ελβετία αποτελεί αρωγό στις
προσπάθειες Ελληνικών επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση επί Ελβετικού εδάφους.
Όπως στις διαπραγματεύσεις έτσι και στην επιχειρηματικότητα είναι σημαντικό να
υπάρχουν θετικές εντυπώσεις από την πλευρά της χώρας υποδοχής για τις ξένες
επιχειρήσεις που πρόκειται να φιλοξενήσουν.
Σχετικά με την κουλτούρα των Ελβετών θα λέγαμε ότι παρά τη δεκτικότητα που
επιδεικνύουν προς τις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, δεν είναι
εξίσου δεκτικοί στους ξένους επιχειρηματίες. Μάλλον, θα μπορούσαμε να τους
χαρακτηρίσουμε συντηρητικούς στις προσωπικές τους σχέσεις με ξένους ανθρώπους.
Άλλωστε, στην Ελβετική κουλτούρα συναντάται έντονα ο εθνοκεντρισμός και η
προσεκτική στάση απέναντι στις εξωτερικές επιρροές (Expatica, 2019). Τα στοιχεία αυτά
είναι εντονότερα στα Γερμανόφωνα καντόνια.
Ωστόσο, οι Ελβετοί και ιδιαίτερα ο επιχειρηματικός τους κόσμος εκτιμούν ιδιαίτερα την
ακρίβεια(ειδικά στα επαγγελματικά ραντεβού), την εντιμότητα και τη συνέπεια του
επιχειρηματία. Επίσης, μπορεί κάποιος να κερδίσει τις θετικές τους εντυπώσεις με τη
διακριτικότητα των λόγων του, τον έλεγχο των συναισθημάτων του και την σοβαρότητα
του στο ντύσιμο και στη γλώσσα του σώματός του. Γενικότερα, εκτιμούν την ευγένεια
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αλλά και την απλότητα που εμπνέει μία σεμνή παρουσία. Τέλος, είναι σημαντικό για τους
Έλληνες επιχειρηματίες να γνωρίζουν ότι οι Ελβετοί θεωρούνται σκληροί αλλά δίκαιοι
διαπραγματευτές.
Ως συμπέρασμα για την Ελβετία σχετικά με την δραστηριοποίηση Ελλήνων
επιχειρηματιών στους κόλπους της, θα θέλαμε να εκφράσουμε την άποψη ότι η Ελβετία
προσφέρει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες και αποτελεί ένα(ιδιαίτερα) ελκυστικό
επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι λόγοι που στηρίζουν την άποψη αυτή είναι οι ακόλουθοι:
•

Η καινοτομία στο επίκεντρο: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ελβετία το 2017
και για 7η συνεχόμενη χρονιά απέσπασε την πρώτη θέση παγκοσμίως στον τομέα
της καινοτομίας. Επίσης, σχετικά με την καινοτομία πρέπει να αναφερθεί ότι οι
Ελβετοί εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
αναλογικά με το συνολικό πληθυσμό της χώρας.

•

Κράτος φιλικό προς τις επιχειρήσεις: Βασική προτεραιότητα της εκάστοτε
συνομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι η παροχή επιχειρηματικών κινήτρων προς
τις νεοσύστατες επιχειρήσεις(εγχώριες και ξένες). Η προτεραιότητα αυτή
προέρχεται από την αντίληψη του κρατικού μηχανισμού ότι ο κάθε επικείμενος
επενδυτής-επιχειρηματίας αποτελεί έναν επικείμενο/δυνητικό πελάτη για την
χώρα τους.

•

Σταθερή οικονομία και σταθερό νόμισμα: Στο κεφάλαιο των οικονομικών
στοιχείων της Ελβετίας αναφέραμε τους δείκτες που συνθέτουν μία σταθερή και
διαρκώς αναπτυσσόμενη οικονομία με ένα ισχυρό τοπικό νόμισμα. Βάσει
πρόσφατων μετρήσεων για τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των οικονομιών
παγκοσμίως, η Ελβετική οικονομία κατέγραψε αύξηση 5% λαμβάνοντας την 19η
καλύτερη θέση.

•

Υψηλό βιοτικό επίπεδο και ποιότητα ζωής: Μπορεί η Ελβετική τοπική αγορά
να θεωρείται μικρή με πληθυσμό περίπου 8 εκατομμύρια(όσο δηλαδή και ο
πληθυσμός του Λονδίνου), όμως το ιδιαίτερα υψηλό βιοτικό επίπεδο του
πληθυσμού(Α.Ε.Π. κατά κεφαλήν: 78.700CHF) έχει ως αποτέλεσμα υψηλούς
ρυθμούς-ποσοστά εσωτερικής κατανάλωσης. Σε μία τέτοια τοπική αγορά είναι
επόμενο ότι υπάρχουν αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επίσης, όπως είναι
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γνωστό, οι Ελβετικές πόλεις θεωρούνται από τις καλύτερες παγκοσμίως ως προς
την προσωπική ασφάλεια και τις συνθήκες διαβίωσης.

•

Δίκτυο εταιρειών και τραπεζών: Στην Ελβετία πέρα από το διεθνούς εμβέλειας
τραπεζικό δίκτυο με πλήθος τραπεζικών ιδρυμάτων, φιλοξενούνται τουλάχιστον
15 εταιρείες από την λίστα Fortune 500(περιλαμβάνει τις 500 μεγαλύτερες
εταιρείες παγκοσμίως). Άρα η δραστηριοποίηση στην Ελβετία δίνει ευκαιρίες για
συνεργασίες με εταιρείες-κολοσσούς σε πολλούς τομείς όπως: η βιομηχανία
φαρμάκων, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι ασφάλειες, το εμπόριο, η
μεταποίηση κ.α..

•

Γεωγραφική θέση και υποδομές: Η στρατηγική θέση της Ελβετίας στην καρδιά
της Ευρώπης συνορεύοντας με οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, εκτός των
άλλων, προσφέρει ευκαιρίες για την επέκταση των εξαγωγών μίας επιχείρησης
καθώς και για την εισαγωγή υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού από τις
γειτονικές χώρες. Επίσης, οι υποδομές υψηλής τεχνολογίας της Ελβετίας στις
μεταφορές(διαθέτει σύγχρονο δίκτυο ακόμη και στις θαλάσσιες μεταφορές το
οποίο συνδέει τον ποταμό Ρήνο με την Βόρεια θάλασσα) αποτελεί άλλον ένα
σύμμαχο για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

•

Φορολογικό καθεστώς: Εκτός των σημαντικών κινήτρων που αναφέρθηκαν στο
κεφάλαιο της περιγραφής του φορολογικού συστήματος, θα πρέπει να τονιστεί
ότι η Ελβετία έχει υπογράψει συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής
φορολόγησης με 60 περίπου χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
(Business Setup, 2019).

Θα μπορούσαν να αναφερθούν και άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την χώρα
αυτή, αλλά(και) για λόγους συντομίας έγινε σύνοψη των σημαντικότερων εξ΄ αυτών.
Τέλος, να μην ξεχνάμε ότι αεροπορικώς η Ελβετία απέχει από την Ελλάδα, κατά μέσο
όρο, κάτι λιγότερο από 2 ώρες.
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Κεφάλαιο 5. Σιγκαπούρη
5.1. Γενικές πληροφορίες
Η Σιγκαπούρη είναι μία σύγχρονη πόλη-κράτος. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Μαλαισία
το 1965. Βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας. Η
θέση της είναι γεωστρατηγική καθώς βρίσκεται μεταξύ της Ινδίας και της Κίνας. Έχει
έκταση μόλις 719 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ήτοι είναι μικρότερη από την Ελλάδα κατά
περίπου 180 φορές. Μάλιστα, η έκταση αυτή δημιουργήθηκε από την επέκταση της
πόλης-κράτους εντός της θάλασσας κατά 130 τ.χλμ. για την αντιμετώπιση της
αυξανόμενης αστικοποίησης. Το κλίμα της χώρας είναι τροπικό. Ο συνδυασμός του
κλίματος και της έντονης αστικοποίησης έχει προκαλέσει σημαντική μόλυνση του
περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για την χώρα.
Κατά τον Ιούνιο του 2018 ο πληθυσμός της χώρας ήταν περίπου 5.650.000 κάτοικοι. Οι
εθνικότητες των ντόπιων κατοίκων είναι κυρίως Κινέζοι, Μαλαισιανοί και Ινδοί. Για τον
λόγο αυτό οι επίσημες γλώσσες του κρατιδίου είναι τα Κινέζικα, τα Μαλαισιανά, τα
Ινδικά και φυσικά τα Αγγλικά (Embassy of Greece in Singapore, 2019).
Παρακάτω παραθέτουμε χάρτη που απεικονίζει τη θέση της χώρας και τις γειτνιάζουσες
με αυτήν περιοχές.
Εικόνα 2. Η γεωγραφική θέση της Σιγκαπούρης
Πηγή: maps Singapore, 2019
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Το πολίτευμα της χώρας είναι η κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Μάλιστα, πρόεδρος της
Δημοκρατίας είναι, για πρώτη φορά στην ιστορία της Σιγκαπούρης, γυναίκα
μουσουλμανικής καταγωγής. Κατά το θρήσκευμα οι ντόπιοι ασπάζονται τον
βουδισμό(κυρίως οι Κινέζοι), τον Χριστιανισμό(κυρίως Κινέζοι και Ινδοί) και τον
μουσουλμανισμό(σχεδόν το σύνολο των Μαλαισιανών).
Παρά τo υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της, η Σιγκαπούρη αντιμετωπίζει
δημογραφικό πρόβλημα με συνέπεια τη γήρανση του πληθυσμού. Η μείωση της
γονιμότητας των κατοίκων έχει οδηγήσει την κυβέρνηση της χώρας στη λήψη πακέτου
επιπλέον οικονομικών κινήτρων(το λεγόμενο baby bonus). Λόγω μάλιστα της
υπογεννητικότητας η χώρα είναι εξαρτημένη από τις μεταναστευτικές ροές.
Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το ξένο εργατικό δυναμικό της χώρας από 300 χιλιάδες
το 1990 αυξήθηκε σε 1,6 εκατομμύρια το 2017. Η αντίδραση της τοπικής κυβέρνησης
είναι η εφαρμογή αυστηρών περιορισμών για την απόκτηση άδειας εργασίας από
αλλοδαπούς (Embassy of Greece in Singapore, 2019).
Κλείνοντας το κεφάλαιο των γενικών πληροφοριών για τη χώρα αυτή παραθέτουμε ένα
χρήσιμο πίνακα για τα δημογραφικά στοιχεία του ντόπιου πληθυσμού. Άλλωστε,
θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε Έλληνα που σκοπεύει να
μεταναστεύσει και να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά ειδικά σε μία μακρινή χώρα να
γνωρίζει βασικά χαρακτηριστικά της χώρας αυτής. Οι εθνικότητες επίσης, σε μία
πολυπολιτισμική σύνθεση του πληθυσμού(όπως συμβαίνει στη χώρα αυτή), προσδίδουν
στοιχεία της κουλτούρας των κατοίκων. Όπως αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος, η
κουλτούρα παίζει σημαντικότατο ρόλο και στις διαπραγματεύσεις αλλά και στις
γενικότερες συμπεριφορές των ανθρώπων της χώρας υποδοχής.
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Πίνακας 16. Πληθυσμός Σιγκαπούρης ανά εθνικότητα και φύλο
Πηγή: Στατιστική υπηρεσία Σιγκαπούρης, 2019

Όπως βλέπουμε από τα στοιχεία του πίνακα 16 οι Κινέζοι αποτελούν το μεγαλύτερο
κομμάτι(με διαφορά) του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Το γεγονός αυτό αποτελεί
πηγή άντλησης στοιχείων για την κουλτούρα των κατοίκων της χώρας καθώς και των
ντόπιων επιχειρηματιών.

5.2 Οικονομικά στοιχεία
Η Σιγκαπούρη στα 50 περίπου χρόνια από την ανεξαρτησία της έχει κατορθώσει να
αναπτύξει και να εδραιώσει μία ιδιαίτερα ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία. Δεν είναι
τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι κατέχει την 2η θέση στην έρευνα ¨Doing Business¨ της
Παγκόσμιας Τράπεζας για το έτος 2019. Επιπλέον, η Σιγκαπούρη κατατάσσεται στην 1η
θέση παγκοσμίως μαζί με τη Σουηδία στη χρήση του Internet και θεωρείται ο 3ος
ελκυστικότερος προορισμός παγκοσμίως για τους επαγγελματίες της τεχνολογίας.
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Επίσης, τα περίπου 500 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στη χώρα την
καθιστούν ως το 4ο μεγαλύτερο κέντρο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παγκοσμίως μετά
την Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Χονγκ Κόνγκ. Μάλιστα, λόγω της γεωγραφικής της
θέσης το λιμάνι της είναι από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως.
Έτσι, λοιπόν εν έτη 2019 η Σιγκαπούρη είναι μία από τις πλουσιότερες οικονομίες
τουλάχιστον στην Ασία με κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. περίπου στα 56.000USD. Παρότι, η
χώρα δεν έχει πρωτογενή τομέα λόγω περιορισμένης γεωγραφικής έκτασης, με
αποτέλεσμα να εισάγει σχεδόν όλα τα προϊόντα διατροφής, ο δευτερογενής και ο
τριτογενής τομέας υπερκαλύπτουν το έλλειμμα αυτό. Κλάδοι αιχμής της οικονομίας
θεωρούνται επίσης η ναυτιλία(όπως αναφέραμε η χώρα αποτελεί σημαντικό
περιφερειακό κόμβο) και η διύλιση πετρελαίου όπου η Σιγκαπούρη είναι το 3ο
μεγαλύτερο κέντρο διεθνώς (Embassy of Greece in Singapore, 2019).
Ένα βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της οικονομίας της Σιγκαπούρης αποτελεί η
καινοτομία. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών η κυβέρνηση έχει συνδέσει την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας με την καινοτομία, την έρευνα και την
επιχειρηματικότητα. Άλλωστε, οι υποδομές της χώρας καθιστούν ευκολότερη την
ανάπτυξη της επιχειρηματικής καινοτομίας.
Επίσης, ένα ακόμη πλεονέκτημα της οικονομίας αυτής αποτελεί η προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατατάσσεται παγκοσμίως ως 2η πιο προστατευτική στον
τομέα αυτό. Επιπλέον, η έμφαση που δίνει η κυβέρνηση της χώρας σε 5 κυρίως τομείς
τεχνολογίας(ηλεκτρονικής, μηχανικής ακρίβειας, επικοινωνιών, πληροφοριών και
βιοϊατρικής) αποτελεί πόλο έλξης για επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε τομείς υψηλής
τεχνολογίας.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και αρκετά ακόμη επιτεύγματα της οικονομίας αυτής
στα οποία έχει μεγάλη συμβολή η εκάστοτε κυβέρνηση με την πολιτική επενδύσεων
αρκετών δισεκατομμυρίων ειδικά από το 2011 και μετά. Η στόχευση των επενδύσεων
αυτών στις υποδομές υψηλής τεχνολογίας, στην έρευνα-ανάπτυξη και στην
επιχειρηματική καινοτομία έχει αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην οικονομία της χώρας.
Αλλά και το σημαντικότερο αποτελούν οι ευοίωνες προβλέψεις για περαιτέρω ανάπτυξη
με υποδοχή στην επικράτεια της χώρας επιπλέον μεγάλων ξένων επενδύσεων.
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Παρακάτω παραθέτουμε έναν συνοπτικό πίνακα με βασικούς οικονομικούς δείκτες και
την εξέλιξή τους:

Πίνακας 17. Η οικονομία της Σιγκαπούρης με μία ματιά
Πηγή: Monelary Authority of Singapore, 2019
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Χαρακτηριστικά στοιχεία του πίνακα 17 αποτελούν το ποσοστό αύξησης του Α.Ε.Π. και
το ποσοστό ανεργίας. Επίσης, υπολογίζοντας το Α.Ε.Π. του 2017 σε όρους ευρώ
βλέπουμε ότι ξεπερνά τα 280 δις.. Για το μέγεθος και τον πληθυσμό της χώρας το ποσό
αυτό είναι αξιοσημείωτο.
Κλείνοντας την περιγραφή των οικονομικών στοιχείων της Σιγκαπούρης κρίνουμε
σκόπιμο να αναφερθούμε στις εμπορικές σχέσεις της χώρας με την Ελλάδα.
Παραθέτουμε τον παρακάτω σχετικό πίνακα:

Πίνακας 18. Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Σιγκαπούρης
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων
Σιγκαπούρης
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Όπως βλέπουμε η χώρα μας έχει ένα ιδιαίτερα θετικό εμπορικό ισοζύγιο με την
Σιγκαπούρη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον πολύ περιορισμένο πρωτογενή τομέα
παραγωγής της οικονομίας της Σιγκαπούρης καθώς και στην έλλειψη ορυκτού πλούτου.
Επιπροσθέτως, το γεγονός αυτό αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για τις Ελληνικές
επιχειρήσεις που εξάγουν στη χώρα να αποκτήσουν εκεί και φυσική παρουσία. Ήτοι να
έχουν παρουσία είτε με κάποιο υποκατάστημα, είτε ίσως ακόμη καλύτερα με θυγατρική
εταιρείας. Όπως γνωρίζουμε η θυγατρική εταιρεία έχει διαφορετικό Α.Φ.Μ. και
φορολογείται με το φορολογικό σύστημα της έδρα της. Αναλύοντας αμέσως παρακάτω
το φορολογικό σύστημα της Σιγκαπούρης θα είναι εύκολο να κατανοήσουμε τα οφέλη
της ίδρυσης θυγατρικής μίας Ελληνικής εταιρείας που εξάγει μέχρι τώρα στη
Σιγκαπούρη(εξ΄ αποστάσεως).
Και αν εμβαθύνουμε περισσότερο, είναι γνωστή η πρακτική μεγάλων πολυεθνικών
εταιρειών όπου μεταφέρουν τεχνητά τα κέρδη τους(αγοροπωλησίες προϊόντων μεταξύ
των θυγατρικών με ανάλογες υπό και υπέρ-τιμολογήσεις) στις θυγατρικές όπου
φορολογούνται με χαμηλότερους συντελεστές. Έτσι, μία θυγατρική σε ένα ¨φορολογικό
παράδεισο¨ πάντα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για μία εταιρεία προκειμένου να
επιτύχει μείωση στη φορολογία των κερδών της.

5.3. Φορολογικό σύστημα
Ένας από τους βασικότερους λόγους της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με
την προσέλκυση σημαντικότατων ξένων επενδύσεων αποτελεί το φορολογικό σύστημα
της χώρας. Η Σιγκαπούρη θεωρείται ένας φορολογικός ¨παράδεισος¨ καθώς οι
συντελεστές που εφαρμόζει για την φορολόγηση των εταιρειών και των φυσικών
προσώπων είναι από τους χαμηλότερους παγκοσμίως. Κατά την τελευταία δεκαετία η
κυβέρνηση προχώρησε σε επιπλέον φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες που έχουν την
έδρα τους στη χώρα για την επιπλέον τόνωση της επιχειρηματικότητας(εντός του
κρατιδίου). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο φόρος αγαθών και υπηρεσιών(ο
αντίστοιχος Ελληνικός Φ.Π.Α.), ο οποίος εφαρμόζεται μόνο στα εισαγόμενα προϊόντα
με ενιαίο συντελεστή 7%. Επιπλέον, η Σιγκαπούρη πέρα από τις συμφωνίες αποφυγής
διπλής φορολόγησης που έχει συνάψει με αρκετές χώρες(και την Ελλάδα) έχει
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εθελοντικά μηδενίσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά από την Ε.Ε.. Εξαιρούνται τα
αλκοολούχα ποτά, τα αυτοκίνητα και μέρη αυτών, τα ορυκτά καύσιμα και τα προϊόντα
καπνού. Ας δούμε παρακάτω αναλυτικά το σύστημα φορολόγησης της χώρας για τις
εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα.

5.3.1. Φορολόγηση εταιρειών
Μια εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης εάν ο έλεγχος και η
διαχείριση της επιχείρησης ασκείται στη Σιγκαπούρη. «Έλεγχος και διαχείριση» είναι η
λήψη αποφάσεων σε στρατηγικά θέματα, όπως αυτά σχετικά με την πολιτική και τη
στρατηγική της εταιρείας (Embassy of Greece in Singapore, 2019).
Μάλιστα, όποια εταιρεία(εγχώρια ή αλλοδαπή) έχει την έδρα της στην Σιγκαπούρη
μπορεί να αποφύγει τη φορολόγηση όλων των κερδών της. Το γεγονός αυτό προέρχεται
από την απαγόρευση που ισχύει στη χώρα για τη φορολόγηση όλων των κερδών, εκτός
αυτών που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων.
Έτσι λοιπόν, η φορολόγηση των εταιρειών γίνεται μία φορά(εφάπαξ) επί των εταιρικών
εσόδων με φορολογικούς συντελεστές που θεωρούνται από τους χαμηλότερους
παγκοσμίως. Οι συντελεστές αυτοί διαμορφώνονται όπως αναφέρει ο κατωτέρω πίνακας:

Πίνακας 19. Εταιρικοί φορολογικοί συντελεστές Σιγκαπούρης
Πηγή: Inland Revenue Authority of Singapore, 2019

Πέρα όμως από τους συντελεστές αυτούς η κυβέρνηση της χώρας παρέχει υπό
προϋποθέσεις επιπλέον φορολογικά κίνητρα για νεοσύστατες εταιρείες. Οι προϋποθέσεις
αυτές είναι οι παρακάτω:
i.να έχουν της έδρα τους στην επικράτεια της χώρας,
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ii.οι διαχειριστές τους να είναι φορολογικοί κάτοικοι Σιγκαπούρης και
iii.οι μέτοχοί τους να μην είναι περισσότεροι των 20(εκ των οποίων μετόχων τουλάχιστον
ένας απαιτείται να κατέχει ποσοστό κατ’ ελάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου).
Για τις νεοσύστατες εταιρείες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν οι κάτωθι
φορολογικοί συντελεστές:

Πίνακας 20. Φορολογικά κίνητρα νεοσύστατων εταιρειών
Πηγή: Inland Revenue Authority of Singapore, 2019

Με ένα τέτοιο εταιρικό φορολογικό σύστημα(μάλλον) θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη
την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη αυτού του μικρού σε μέγεθος άλλα μεγάλου σε
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κρατιδίου. Οι κυβερνητικοί ιθύνοντες της χώρας και
θέλουν και μπορούν να καταλάβουν ότι οι καλύτεροι πελάτες ¨της επιχείρησης¨ που
διευθύνουν(την οικονομία της χώρας τους) είναι οι εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες.
Όσα και να συνεισφέρουν τα φυσικά πρόσωπα είναι πολύ λίγα σε σύγκριση με τα
πολλαπλά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία οικονομία από την υγιή
επιχειρηματικότητα. Και όπως μία επιχείρηση που δεν προσέχει τους καλούς της πελάτες
κάποια στιγμή θα τους δει να πηγαίνουν σε κάποιον ανταγωνιστή τους, έτσι και μία χώρα
που δεν δίνει κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας θα βλέπει διαχρονικά
τις εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις να πηγαίνουν σε άλλες χώρες(φαινόμενο δυστυχώς
ιδιαίτερα έντονο στη χώρα μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες).
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5.3.2. Φορολόγηση φυσικών προσώπων
Φορολογικά υπόχρεος στη Σιγκαπούρη θεωρείται ο μόνιμος κάτοικος(resident) και ο μη
κάτοικος(αλλοδαπός) που διέμεινε και εργάστηκε στη χώρα για πάνω από 183 ημέρες
κατά το φορολογικό έτος (Embassy of Greece in Singapore, 2019).
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν στη
Σιγκαπούρη για τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων ανάλογα με το ύψος των
εισοδημάτων τους:

Πίνακας 21. Φορολογικοί συντελεστές Σιγκαπούρης για φυσικά πρόσωπα
Πηγή: Inland Revenue Authority of Singapore, 2019

Βλέπουμε λοιπόν και στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων ανάλογη εικόνα με τη
φορολόγηση των εταιρειών, ήτοι ιδιαίτερα ελκυστικούς φορολογικούς συντελεστές.
Παράδειγμα κάποιος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 80.000SGD(περίπου 50.000€)
καλείται να πληρώσει φόρο 3.350SGD(περίπου 2.100€). Για να κατανοήσουμε τις
διαφορές στη φορολόγηση φυσικών προσώπων μεταξύ Σιγκαπούρης και Ελλάδας
παραθέτουμε τον επόμενο πίνακα:
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Πίνακας 22. Φορολόγηση φυσικών προσώπων στην Ελλάδα
Πηγή: Taxheaven, 2019

Στο παραπάνω παράδειγμα για ένα φυσικό πρόσωπο με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα
50.000€ ο φόρος που θα έπρεπε να πληρώσει στην Ελλάδα θα ήταν 15.500€. Φυσικό
πρόσωπο με το ίδιο εισόδημα στη Σιγκαπούρη θα έπρεπε να πληρώσει φόρο 2.100€.
Συνεπώς, στην Ελλάδα θα έπρεπε να πληρώσει περίπου 7,5 φορές υψηλότερο φόρο.
Κατανοητό λοιπόν το μέγεθος των διαφορών και στο ύψος της φορολόγησης αλλά και
στις επιπτώσεις αυτής στη συνολική εικόνα και πορεία των δύο οικονομιών του
παραδείγματός μας.

5.4 Δείκτες Doing Business
Όπως λένε οι Κινέζοι: ¨μία εικόνα χίλιες λέξεις¨. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα από την ετήσια έρευνα ¨Doing Business¨ της Παγκόσμιας τράπεζας για
το έτος 2019 σχετικά με την οικονομία της Σιγκαπούρης. Μία οικονομία που
κατατάσσεται 2η παγκοσμίως στην αξιόπιστη αυτή έρευνα έχοντας στους μισούς
μετρήσιμους δείκτες της έρευνας θέση μέσα στην πρώτη δεκάδα μάλλον αποτελεί
πρότυπο και για άλλες οικονομίες. Κάτωθι παρουσιάζεται ο σχετικός πίνακας:
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Πίνακας 23. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Doing Business 2019-Σιγκαπούρη
Πηγή: Doing Business, 2019

Μάλιστα, η εικόνα αυτή που παρουσιάζει η χώρα είναι διαχρονική καθώς κατά τα
τελευταία χρόνια η Σιγκαπούρη βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.
Επιπροσθέτως, από τα δεδομένα που συλλέξαμε για την οικονομία της χώρας
προβλέπουμε ότι και τα επόμενα χρόνια θα μοιράζεται τις πρώτες θέσεις στην έρευνα
¨Doing Business¨ μαζί με άλλες ισχυρές και εξίσου ανταγωνιστικές οικονομίες.

5.5. Επιχειρηματικό περιβάλλον- Συμπεράσματα
Οι επιχειρήσεις που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στη Σιγκαπούρη πρέπει να
γνωρίζουν ότι η χώρα χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Επιπλέον,
όπως αναφέραμε η χώρα αποτελεί ένα μεγάλο πολιτιστικό μωσαϊκό. Οι ντόπιοι
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επιχειρηματίες είναι Κινεζικής, Μαλαισιανής και Ινδικής καταγωγής. Άρα και ως προς
τις διαπραγματεύσεις τους έχουν τα χαρακτηριστικά του διαπραγματευτή της καταγωγής
τους. Χαρακτηριστικό ότι πάντοτε επιθυμούν να γνωρίσουν προσωπικά τον συνομιλητή
τους και να αξιολογήσουν εάν είναι δυνατόν να συνεργαστούν μαζί του.
Γενικά, οι επιχειρηματίες από τη Σιγκαπούρη είναι εξειδικευμένοι διαπραγματευτές και
δίνουν σημασία στη σχέση ποιότητας-τιμής. Θα χρειαστεί πιθανώς μια επιπλέον έκπτωση
στην τιμή, λίγο πριν το κλείσιμο της συμφωνίας, για τη χαρά της διαπραγμάτευσης (Katz
L., 2006). Είναι πολύ καλά ενημερωμένοι, επειδή είναι πολύ καλά δικτυωμένοι. Επίσης,
το σύστημα λήψης αποφάσεων είναι εξαιρετικά ιεραρχικό στη Σιγκαπούρη (Embassy of
Greece in Singapore, 2019).
Επιπροσθέτως σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, αναφέρουμε ότι σε
έρευνα του 2018 σχετικά με τη μέτρηση του Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας
(GCI), η Σιγκαπούρη κατατάσσεται στην 3η θέση μετά τις ΗΠΑ και την Ελβετία. Το
επίτευγμα αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη είναι ένα ισχυρό
διαμετακομιστικό κέντρο της νοτιοανατολικής Ασίας, με πλήρως ανεπτυγμένες
υποδομές. Το γεγονός αυτό διαμορφώνει ένα ανοικτό και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον
για τους επενδυτές. Συνέπεια όλων αυτών των χαρακτηριστικών είναι η επιλογή της
χώρας ως έδρα δραστηριοποίησης από περίπου 7.000 πολυεθνικές εταιρείες και 500
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Οι καταναλωτές στη Σιγκαπούρη έχουν υψηλό βιοτικό επίπεδο(κατά πολύ υψηλότερο
από τον ασιατικό μέσο όρο). Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών ενισχύεται
επιπλέον από την παρουσία μιας μεγάλης κοινότητας αλλοδαπών καθώς και από τις
μαζικές αφίξεις τουριστών, οι οποίοι αποτελούν μία σημαντική αγορά για τη χώρα.
Υπολογίζεται ότι το 2017 η χώρα φιλοξένησε περίπου 17 εκατομμύρια τουρίστες και
εισέπραξε περίπου 16,9 δις € (NATAS, 2019).
Όμως, παρά του υψηλού βιοτικού επιπέδου των καταναλωτών της χώρας και σύμφωνα
με μελέτη της κυβέρνησης, οι καταναλωτές προσελκύονται ιδιαιτέρως από τις
εκπτωτικές τιμές και προτιμούν να περιμένουν προσφορές προώθησης-κουπόνια μέσω
του διαδικτύου. Επιπλέον, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τις επιχειρήσεις διότι οι
καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι με υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες όσον
αφορά την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών (Embassy of Greece in Singapore,
2019).
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Τέλος, αναφέρουμε δύο ακόμη χαρακτηριστικά της χώρας που ενδιαφέρουν άμεσα τους
επιχειρηματίες:
i.σύμφωνα με την έρευνα ¨Corruption Reception Index 2016¨ η Σιγκαπούρη
κατατάσσεται 1η μεταξύ των χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας και 7η στον κόσμο, ως
χώρα με το λιγότερο διεφθαρμένο δημόσιο τομέα και
ii.η Σιγκαπούρη έχει επιλεχθεί ως έδρα Διεθνούς Διαιτησίας. Γνωρίζουμε ότι για να
επιλεχθεί ένα κράτος ως έδρα Διεθνούς Διαιτησίας θα πρέπει να διαθέτει ένα ανεξάρτητο
και αμερόληπτο δικαστικό σύστημα. Επίσης, το εσωτερικό εμπορικό δίκαιο μίας χώραςέδρας διεθνούς διαιτησίας θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τις οδηγίες της Επιτροπής
των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.
Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και στη Σιγκαπούρη δεν είναι όλα ιδανικά και
τέλεια. Για παράδειγμα η αγορά ακίνητης περιουσίας είναι μία από τις πιο ακριβές στον
κόσμο. Πρόκειται για μία πόλη-κράτος με έκταση μόλις 719 τ.χλμ, με πληθυσμό περίπου
5,7 εκατομμύρια κατοίκους και με μεγάλη ελκυστικότητα για επενδύσεις και γενικότερα
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επομένως, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αγορά και
ενοικίαση ακινήτων. Η ζήτηση αυτή είναι λογικό να έχει εκτοξεύσει τις τιμές των
ακινήτων. Άλλωστε, η Σιγκαπούρη είναι η 29η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στον κόσμο.
Οι επιχειρηματικές όμως αποφάσεις για την επέκταση δραστηριοτήτων σε μία ξένη
αγορά λαμβάνονται αφού αξιολογηθούν όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της
αγοράς αυτής. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει των επιδιώξεων και της φιλοσοφίας της κάθε
εταιρείας καθώς και των προβλέψεων έμπειρων εξειδικευμένων στελεχών για την αγοράστόχο. Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι η δραστηριοποίηση στην αγορά της Σιγκαπούρης
αποτελεί ταυτόχρονα μία μεγάλη ευκαιρία αλλά και μία μεγάλη πρόκληση για κάθε υγιή,
φιλόδοξη και διεθνώς ανταγωνιστική επιχείρηση. Σαν έναν ποδοσφαιριστή, θα λέγαμε,
που θέλει να δοκιμάσει να παίξει μπάλα σε μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.
Όμως, έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση να μπορέσει να βρει θέση στην ενδεκάδα
λόγω του πολύ υψηλού αγωνιστικού επιπέδου των συμπαιχτών του.
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα και Προτάσεις
Φθάνοντας στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας και έχοντας αναλύσει, στο κύριο μέρος
αυτής, τις οικονομίες των τριών επιλεγμένων χωρών είδαμε:
•

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους

•

Το φορολογικό τους σύστημα

•

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους και τα κίνητρα-ευκαιρίες που
παρέχουν στις επιχειρήσεις

•

Τις διαφορές μεταξύ τους και

•

Τις μεγάλες διαφορές της καθεμίας χώρας με την Ελλάδα

Εστιάζοντας στην τελευταία παρατήρηση, καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία της χώρας
μας δεν προβλέπεται μελλοντικά να έχει καλύτερη πορεία αν δεν προσαρμοστεί στα
δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των 3 χωρών που αναλύονται στην παρούσα εργασία.
Όπως αρκετές φορές αναφέραμε παραπάνω, η πορεία της κάθε οικονομίας δεν είναι
τυχαία.
Ευχόμαστε οι διαφορές στα χαρακτηριστικά και στην πορεία της Ελληνικής οικονομίας
συγκριτικά τουλάχιστον με την Κυπριακή οικονομία να προβληματίσουν κάποτε τους
εκάστοτε Έλληνες κυβερνητικούς ιθύνοντες. Επίσης, πρέπει να προβληματίσουν και
τους ιθύνοντες της Ε.Ε. που χειρίζονται καίρια θέματα της οικονομίας μας χωρίς όμως
ιδιαίτερη επιτυχία. Άλλωστε, το έχουν ομολογήσει κατά καιρούς και οι ίδιοι. Ο εύλογος
προβληματισμός των Ευρωπαϊκών αρχών πρέπει μάλλον να ξεκινήσει από το γεγονός ότι
εδώ και έτη συντηρούν ανομοιόμορφα χαρακτηριστικά, κίνητρα και ευκαιρίες μεταξύ
των χωρών της Ε.Ε.. Αποτέλεσμα είναι λόγω του σκληρού ανταγωνισμού κάποιες χώρες
να επωφελούνται και κάποιες να αδικούνται.
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας δεν είναι να μεταναστεύσουν από την χώρα μας και
άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις με προορισμό φορολογικούς παραδείσους. Μπορούν
κάλλιστα να δραστηριοποιούνται και εντός και εκτός Ελλάδας. Όμως θεωρούμε ότι
ακόμη και για Έλληνες επιχειρηματίες που δεν επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο

εξωτερικό η ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αποτελεί προϋπόθεση εκ των
ουκ άνευ για τη βιωσιμότητά τους. Καθώς οι “αντίπαλοι” πλέον δεν είναι μόνο άλλες
Ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι κυρίως οι ξένες πολυεθνικές
εταιρείες οι οποίες έχουν πολλά όπλα στη ¨φαρέτρα¨ τους.
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Άρα, ο αποκλεισμός των Ελλήνων επιχειρηματιών από το διεθνή επιχειρηματικό στίβο
μπορεί να τους προστατεύει από την έκθεση σε κινδύνους και κοστοβόρες επενδύσεις,
όμως μπορεί διαχρονικά να οδηγήσει σε αδιέξοδα. Ιδιαίτερα σε μία Ελληνική αγορά που
δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει τα ¨βήματά της¨ από την οικονομική κρίση των
τελευταίων ετών.
Κλείνοντας, θα αναφέρουμε προς τους Έλληνες επιχειρηματίες τη φράση ¨όποιος θέλει
ειρήνη ετοιμάζεται για πόλεμο¨. Δηλαδή, για να είναι πιο ισχυροί απέναντι σε
μελλοντικές μεγαλύτερες προκλήσεις ένεκεν της διαρκώς αυξανόμενης διεθνούς
επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται. Με την στροφή
τους σε διεθνείς δραστηριότητες αναγκαστικά μπαίνουν στη διαδικασία προσπάθειας
βελτίωσης καθώς ο ανταγωνισμός στις διεθνείς αγορές απαιτεί επιτακτικά τη διαρκή
βελτίωση. Απλά, θεωρούμε σημαντικό η δραστηριοποίηση αυτή να γίνει σε χώρες που
προσφέρουν κίνητρα και ευκαιρίες. Για τον λόγο αυτό άλλωστε αναλύσαμε τις
οικονομίες των συγκεκριμένων τριών χωρών.
Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι για πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνοποίησή τους
είναι μονόδρομος. Άλλωστε, μπορούν να δουν τα επιτεύγματα άλλων Ελληνικών
επιχειρήσεων στο εξωτερικό και να ακολουθήσουν τα βήματά τους.
Ευελπιστούμε, ότι η παρούσα εργασία δύναται να προσφέρει μία μικρή βοήθεια σε
Έλληνες επιχειρηματίες που προσπαθούν να βρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και αύξηση
του κύκλου εργασιών των εταιρειών τους με παράλληλη μείωση της φορολογίας τους,
άρα συνολικά αύξηση των κερδών τους. Πέρα όμως του κέρδους, το οποίο αποτελεί
βεβαίως το κύριο μέλημα κάθε επιχείρησης, η δραστηριοποίηση επιπλέον Ελληνικών
επιχειρήσεων στις τρεις αυτές χώρες θα προσφέρει διαχρονικά χρήσιμες εμπειρίες και
ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα στο
στίβο της διεθνούς και πολύ απαιτητικής επιχειρηματικότητας.
Συνοψίζοντας, δεν πρέπει να ξεχνούμε τη χρησιμότητα των επιτυχημένων διεθνών
διαπραγματεύσεων. Οι Έλληνες επιχειρηματίες που πρόκειται να αποκτήσουν έδρα σε
μία ή περισσότερες από τις 3 χώρες-φορολογικούς παραδείσους που αναλύσαμε
απαιτείται να είναι καλά προετοιμασμένοι στον τομέα των επιχειρηματικών
διαπραγματεύσεων. Οι επιχειρηματίες στις χώρες αυτές εκτιμούν τον επαγγελματισμό,
την συνέπεια λόγων και πράξεων καθώς και το χτίσιμο καλών σχέσεων. Διαφέρουν ως
προς την κουλτούρα τους και τις διαπραγματευτικές τους τεχνικές. Οι Κύπριοι
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επιχειρηματίες είναι αυτονόητο ότι ταιριάζουν σε πολλά με τους Έλληνες. Οι Ελβετοί
επιχειρηματίες έχουν πιο συντηρητικό προφίλ και είναι σκληροί αλλά δίκαιοι
διαπραγματευτές. Τέλος, οι επιχειρηματίες της Σιγκαπούρης(κατά κανόνα) έχουν τα
βασικά χαρακτηριστικά του Κινέζου διαπραγματευτή. Ήτοι, επενδύουν στο χτίσιμο
καλών σχέσεων, χρειάζονται χρόνο για την λήψη αποφάσεων και είναι πολύ καλά
ενημερωμένοι. Προϋπόθεση για να εκμεταλλευτούν οι Έλληνες επιχειρηματίες τα
κίνητρα-ευκαιρίες που προσφέρουν οι 3 φορολογικοί παράδεισοι είναι οι κερδοφόρες
επιχειρηματικές συμφωνίες. Συνεπώς, οι επιτυχημένες διεθνείς διαπραγματεύσεις τους
θα αποτελούν θεμέλιο λίθο για την υγιή επιχειρηματική ανάπτυξη και την εδραίωσή τους
στις χώρες αυτές.

[79]

Βιβλιογραφία

Acuff F.L., 2008. How to negotiate anything with anyone anywhere around the world.
New York: AMACOM.

Harvard Business School, 2008. Επιτυχημένες διαπραγματεύσεις. Αθήνα: Κριτική.

Giebels E., D. C. &. V. E., 2000. Interdependence in negotiation. European Journal of
Social Psychology, pp. 255-272.

Hofstede Geert, 1980. Culture's consequences. London: Sage publications.

Katz L., 2006. The negotiator's reference guide to 50 countries around the world.
Charleston: CreateSpace Independent Pub.

Lewicki R. J., S. D. &. M. J., 2004. Η φύση των διαπραγματεύσεων. Αθήνα: Κριτική.

Pruitt D., 1981. Negotiation Behavior. New York: Academic Press.

Salacuse, J., 2002. Κλείνοντας διεθνείς συμφωνίες. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Βαληνάκης, Γ., 1988. Εισαγωγή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Θεσσαλονίκη:
Παρατηρητής.

Χατζηδημητρίου, Γ., 2003. Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Ανικούλα.
[80]

Ηλεκτρονικές πηγές
Αbout Switzerland, 2019. Αbout Switzerland. [Ηλεκτρονικό]
Available at: https://www.about.ch
[Πρόσβαση 21 Μάϊος 2019].

Business Setup, W., 2019. Business Setup Worldwide. [Ηλεκτρονικό]
Available at: https://www.businesssetup.com
[Πρόσβαση 02 Ιούνιος 2019].

Deloitte Cyprus, 2018. Deloitte, Φορολογικές πληροφορίες 2018-Κύπρος. [Ηλεκτρονικό]
Available at: http://www2.deloitte.com
[Πρόσβαση 01 Μάϊος 2019].

Doing business, R., 2019. Doing business, Reports. [Ηλεκτρονικό]
Available at: http://www.doingbusiness.org
[Πρόσβαση 20 Απρίλιος 2019].

Economistas, 2019. Economistas. [Ηλεκτρονικό]
Available at: https://www.economistas.gr
[Πρόσβαση 16 Μάϊος 2019].

Embassy of Greece in Singapore, 2019. Embassy of Greece in Singapore. [Ηλεκτρονικό]
Available at: http://agora.mfa.gr
[Πρόσβαση 08 Ιούνιος 2019].

Expatica, 2019. Guide to taxes in Switzerland, Expatica. [Ηλεκτρονικό]
Available at: https://www.expatica.com/ch/finance/taxes/an-expats-guide-to-swiss-taxes
[Πρόσβαση 29 Μάϊος 2019].

Global, C., 2019. Commisceo Global. [Ηλεκτρονικό]
Available at: https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/china-guide
[Πρόσβαση 25 Μάρτιος 2019].

Inland Revenue Authority Of Singapore, 2019. Inland Revenue Authority Of Singapore.
[Ηλεκτρονικό]
Available at: https://www.iras.gov.sg
[Πρόσβαση 11 Ιούνιος 2019].
[81]

KTC, B. C. L., 2019. KTC Business Consultants Ltd. [Ηλεκτρονικό]
Available at: https://www.cypruscompanies.gr
[Πρόσβαση 15 Μάϊος 2019].

Le news, i. S., 2018. The large tax differences between Swiss cantons, Le news. [Ηλεκτρονικό]
Available at: https://lenews.ch/2018/07/12/the-large-tax-differences-between-swiss-cantons
[Πρόσβαση 29 Μάϊος 2019].

maps Singapore, 2019. maps Singapore. [Ηλεκτρονικό]
Available at: https://el.maps-singapore.com
[Πρόσβαση 08 Ιούνιος 2019].

Monelary Authority of Singapore, 2019. Monelary Authority of Singapore. [Ηλεκτρονικό]
Available at: http://www.mas.gov.sg
[Πρόσβαση 10 Ιούνιος 2019].

NATAS, N. A. O. T. A. O. S., 2019. NATAS. [Ηλεκτρονικό]
Available at: http://www.natas.travel/home/Home.aspx
[Πρόσβαση 16 06 2019].

Τaxexperts, 2019. Διεθνής φορολογικός οδηγός Ελβετίας, Τaxexperts. [Ηλεκτρονικό]
Available at: https://www.taxexperts.gr
[Πρόσβαση 29 Μάϊος 2019].

Taxheaven, 2019. Taxheaven. [Ηλεκτρονικό]
Available at: https://www.taxheaven.gr
[Πρόσβαση 13 Ιούνιος 2019].

Τransformaconsulting, 2018. Tax Rates Switzerland 2018. [Ηλεκτρονικό]
Available at: http://www.transforma.ch
[Πρόσβαση 29 Μάϊος 2019].

Διαδυκτιακή πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας, 2019. Διαδυκτιακή πύλη της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Επιχειρήσεις. [Ηλεκτρονικό]
Available at: www.cyprus.gov.cy
[Πρόσβαση 19 Απρίλιος 2019].
[82]

Διαδυκτική πύλη ΕΚΕ, Κ., 2019. Διαδυκτική πύλη ΕΚΕ, Κύπρου. [Ηλεκτρονικό]
Available at: www.businessincyprus.gov.cy
[Πρόσβαση 19 Απρίλιος 2019].

Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας, Α., 2019. Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθήνα.
[Ηλεκτρονικό]
Available at: https://www.cyprustradecenter.gr
[Πρόσβαση 17 Απρίλιος 2019].

Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βέρνη, Ε. υ. ε., 2019. Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βέρνη, Ελληνικό
υπουργείο εξωτερικών. [Ηλεκτρονικό]
Available at: https://www.mfa.gr/switzerland/presveia
[Πρόσβαση 28 Μάϊος 2019].

Στατιστική υπηρεσία Σιγκαπούρης, 2019. Στατιστική υπηρεσία Σιγκαπούρης. [Ηλεκτρονικό]
Available at: http://www.singstat.gov.sg
[Πρόσβαση 08 Ιούνιος 2019].

[83]

