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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η παρούσα διπλωµατική εργασία επιδιώκει να καταδείξει τον σηµαίνοντα ρόλο 

τόσο της στρατηγικής όσο και της πολιτικής στην διεθνοποίηση των ελληνικών 

επιχειρήσεων. ∆ύο φαινοµενικά ασύνδετοι παράγοντες σε σχέση µε µια οικονοµική 

δράση, όπως αυτή της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, αποδεικνύεται ότι συνδέονται 

απόλυτα.  

Αρχικά θέτουµε τους ορισµούς των δύο κεντρικών πυλώνων της υπόθεσης που 

ορίζουµε στην εργασία, της στρατηγικής και της πολιτικής. Η θεωρητική τεκµηρίωση 

προηγείται και έπεται η παράθεση παραδειγµάτων από την ελληνική πραγµατικότητα. 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται οι απαρχές της στρατηγικής, µε τη 

µορφή ιστορικής αναδροµής και την παρουσίαση των δηµιουργών της στρατηγικής, η 

σύνδεση πολιτικής και στρατηγικής, η παρουσίαση των σύγχρονων επιχειρησιακών 

στρατηγικών και οι οµοιότητες πολιτικής και επιχειρησιακής στρατηγικής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, πέρα από τον ορισµό της πολιτικής στο σύνολό της, 

ακολουθεί ο ορισµός και η ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής και στη συνέχεια 

παρατίθεται η επίδραση του πολιτικού συστήµατος µιας χώρας στις δραστηριότητες 

των επιχειρήσεων. 

Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο καταδεικνύεται η αξία και τα οφέλη του διεθνούς 

εµπορίου που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις µε σκοπό να αποδείξουµε γιατί οι 

ελληνικές επιχειρήσεις επιθυµούν την διεθνοποίηση τους. Η διάθρωση του κεφαλαίου 

του διεθνούς εµπορίου ξεκινά µε τις θεωρίες του διεθνούς εµπορίου, έπειτα αναλύονται 

τα υπέρ και τα κατά του διεθνούς εµπορίου, η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης του 

διεθνούς εµπορίου και το ισοζύγιο πληρωµών. Τέλος, παρουσιάζονται οι κυριότεροι 
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συσχετισµοί δυνάµεων σε παγκόσµιο επίπεδο µε αναφορά σε µεγάλους διεθνείς 

οργανισµούς και κρατικές ενώσεις. 

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγµατεύεται την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και 

στη συνέχεια ακολουθεί η ιστορική αναδροµή σχετικά µε την εµφάνιση και εξέλιξη των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, τα κίνητρα διεθνοποίησης των επιχειρήσεων µε παράθεση 

πλήθους θεωριών που αναδεικνύουν τα προαναφερθέντα κίνητρα. Έπεται η ανάλυση 

των στρατηγικών διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και οι τρόποι εισόδου των 

επιχειρήσεων στις νέες αγορές. 

Ακολουθεί το κεφάλαιο πέντε που αναφέρεται εξειδικευµένα στην διεθνοποίηση 

των ελληνικών επιχειρήσεων. Καταρχήν, παρουσιάζεται η ανάδειξη των ελληνικών 

διεθνοποιηµένων επιχειρήσεων, η εξάπλωση τους στην ΝΑ Ευρώπη όπου τίθεται ως 

σκοπός η αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατός και ο καινοτοµικός 

προσανατολισµός των ελληνικών επιχειρήσεων. Στην συνέχεια, παρατίθενται τα 

κίνητρα διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, η ελληνική παρουσία στην ΝΑ 

Ευρώπη και τα πλεονεκτήµατα ανά χώρα. Τέλος, παρουσιάζεται µια SWOT Analysis 

στις χώρες ενδιαφέροντος. 

Στο έκτο κεφάλαιο καταδεικνύεται η σύνδεση πολιτικής και στρατηγικής µε την 

οικονοµία. Ακολουθεί η παράθεση θεωρητικών προσεγγίσεων σύνδεσης πολιτικής και 

οικονοµίας, η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε και της Ελλάδας για τα Βαλκάνια, καθώς 

και η περιφερειακή συνεργασία µεταξύ Ελλάδας και χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

και οι Ελληνοβαλκανικές σχέσεις.     

Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο, αναπτύσσονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν 

από όλα τα ανωτέρω κεφάλαια και αποδεικνύεται η ορθότητα της υπόθεσης που τίθεται 

στην παρούσα διπλωµατική εργασία. Παρατίθενται, επίσης, παράρτηµα µε πίνακες και 
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διαγράµµατα, λίστα συντοµογραφιών που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία και η 

βιβλιογραφία στην οποία βασίστηκε η εκπόνηση του πονήµατος.       
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1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

1.1 Η έννοια της στρατηγικής 

H στρατηγική συνίσταται στο να κάνεις διαφορετικά πράγµατα 

απ’ ό,τι οι ανταγωνιστές σου ή να κάνεις τα ίδια πράγµατα 

µε διαφορετικό τρόπο. 

Michael Porter 

Το στρατηγικό µάνατζµεντ δεν είναι ένα κουτί γεµάτο µε τεχνάσµατα ή µια 

οµάδα τεχνικών. Είναι αναλυτική σκέψη καθώς και κινητοποίηση σηµαντικών πόρων. 

Αλλά ο ποσοτικός προσδιορισµός από µόνος του δεν είναι 

στρατηγικό µάνατζµεντ. Μερικά από τα πιο σηµαντικά θέµατα στο στρατηγικό µάνατζµεντ 

δεν επιδέχονται καµίας ποσοτικοποίησης. 

Peter Drucker 

Η στρατηγική συνίσταται στην χρήση ή στην απειλή χρήσης της µάχης για τους σκοπούς 

του πολέµου στον οποίο αυτή η µάχη εντάσσεται. 

Carl von Clausewitz 

Στρατηγική είναι η αντιστοίχηση που κάνει ένας οργανισµός µεταξύ των εσωτερικών του 

πόρων και ικανοτήτων, και των ευκαιριών και κινδύνων που δηµιουργούνται στο 

εξωτερικό του περιβάλλον. 

Hofer και Schendel 

Όπως διαφαίνεται από το παραπάνω πλήθος τον διαφόρων προσεγγίσεων περί 

στρατηγικής, η στρατηγική αποτελεί µια πολυδιάστατη και πολυσήµαντη έννοια καθώς 
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περικλείει πολιτικές, στρατιωτικές και επιχειρησιακές εκφάνσεις, γεγονός που 

καταδεικνύεται από τους ανωτέρω ορισµούς και από πλήθος άλλων που ορίζουν 

διαφορετικά την στρατηγική. 

1.2 Οι απαρχές της στρατηγικής 

Κάνοντας µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, αναζητώντας την προέλευση του 

όρου, ξεκινάµε από την αρχαιότητα από όπου η λέξη στρατηγική έχει τις ρίζες της στην 

αρχαία Ελλάδα και συγκεκριµένα προέρχεται από τη λέξη στρατηγός. Η τελευταία είναι 

σύνθεση του ουσιαστικού “στρατός” και του ρήµατος “άγω” που σηµαίνει οδηγώ.  

Στην αρχαία Αθήνα µετά τη µεταρρύθµιση του Κλεισθένη, ο οποίος και 

εισήγαγε το αξίωµα του στρατηγού, οι στρατηγοί ήταν δέκα, και ο καθένας τους ήταν 

αρχηγός µιας από τις δέκα “φυλές” στις οποίες είχε διαιρεθεί η Αθήνα. Οι στρατηγοί 

αυτοί αποτελούσαν το στρατιωτικό συµβούλιο της Αθήνας αλλά παράλληλα είχαν και 

πολιτική εξουσία. Ίσως ήταν και οι πρώτοι που εφάρµοσαν πρακτικά τη στρατηγική 

στην πιο γνήσια µορφή της.  
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Ένας από τους σηµαντικότερους ηγέτες και µια από τις σηµαντικότερες 

φυσιογνωµίες όλων τον εποχών, ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιµοποίησε συστηµατικά την 

στρατηγική κατά τον πολεµικό σχεδιασµό της εκστρατείας στην Ασία. Θεωρείται ότι 

ίσως ήταν ο πρώτος στρατηλάτης που χρησιµοποίησε τόσο συστηµατικά την 

στρατηγική και µε απόλυτη επιτυχία. 

Ωστόσο η έννοια της στρατηγικής απαντάται και στην Κίνα, πριν από περίπου 

2.500 χρόνια, µε την οποία ασχολήθηκε ο Sun Tzu, ένας από τους πλέον διάσηµους 

στρατηγούς που γνώρισε ο κόσµος και για ορισµένους επιστήµονες ο 

πατέρας της στρατηγικής. Ο Sun Tzu αναλύει τις βασικές αρχές της 

επιτυχηµένης στρατηγικής του, προσφέροντας έτσι συνταγές 

επιτυχίας στα σηµερινά στελέχη επιχειρήσεων, που βιώνουν 

καθηµερινά τη συχνά σκληρή επιχειρησιακή πραγµατικότητα. Κατά τον πατέρα της 

στρατηγικής ο ηγέτης ενός στρατού, κατ’ επέκταση και κατ’ αναλογία, κάθε 

οργάνωσης που εµπλέκεται σε κάθε είδους ανταγωνισµούς (επιχείρηση στην αγορά, 

πολιτικό κόµµα στην πολιτική κοινωνία, κοινωνική οργάνωση στο εκτός κράτους και 

αγοράς κοινωνικό πεδίο) ακόµη και µιας οµάδας εντός αυτών των οργανώσεων ή ενός 

ατόµου- πρέπει να γνωρίζει ότι η τέχνη του πολέµου «διέπεται από πέντε σταθερούς 

παράγοντες που όλοι τους πρέπει να υπολογίζονται.». Αυτοί οι παράγοντες είναι «ο 

Ηθικός Νόµος, ο Ουρανός, η Γη, ο Ηγέτης, η Μέθοδος και η Πειθαρχία». Με άλλα 

λόγια, ο ηγέτης πρέπει να προβαίνει σε µια πλήρη ανάλυση της συγκυρίας και του 

περιβάλλοντος, προτού εµπλακεί σε κατάσταση σύγκρουσης. 
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Εν συνεχεία, ο όρος στρατηγική αναλύεται στο «Βιβλίο των Πέντε 

∆ακτυλιδιών» και στη διδασκαλία του «αγίου των σπαθιών», δηλαδή του Ιάπωνα 

µονοµάχου-σαµουράι Μιγιαµότο Μουσάσι, ο οποίος γεννήθηκε το 1854 στην επαρχία 

Μιµασάκα και έζησε κατά τη µεταβατική περίοδο των εµφυλίων πολέµων και της 

διακυβέρνησης των Τοκουγκάβα. Ανακαλύφθηκε προσφάτως από το χώρο της 

επιστήµης της διοίκησης των επιχειρήσεων και η διδασκαλία του θεωρείται ισάξια 

αυτής του Sun Tzu µεταφερόµενη στο χώρο της οικονοµίας και της πολιτικής των 

οργανώσεων.  

1.3 Πολιτική και στρατηγική 

Σύµφωνα µε τον Κλαούζεβιτς και µε την άποψή του περί 

του πολέµου ως συνέχιση της πολιτικής µε άλλα µέσα, θα χρειαστεί 

να εισέλθουµε στο πεδίο της πολιτικής ώστε να εξετάσουµε το 

αντίστροφο, δηλαδή το πώς νοείται η πολιτική «ως συνέχιση του 

πολέµου µε άλλα µέσα».  
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Ο ανταγωνισµός βρίσκεται στη βάση της πολιτικής. Ο στόχος για τον οποίο 

ανταγωνίζονται οι ανταγωνιζόµενοι είναι κατά κύριο λόγο η κατάληψη και άσκηση της 

πολιτικής εξουσίας. Εξάλλου ο ορισµός της πολιτικής στην σχετικά ουδέτερη µορφή 

του ως «η διαδικασία µε την οποία οι οµάδες παίρνουν συλλογικές αποφάσεις» υπονοεί 

ακριβώς αυτό, ότι, δηλαδή, η πολιτική αποτελεί πεδίο µάχης. Οι πολιτικές µάχες 

κερδίζονται συχνά βάσει προµελετηµένων σχεδίων που, ανεξάρτητα από το αν έχουν 

τύχει καλής ή µέτριας επεξεργασίας και ανεξάρτητα από το αν έχουν εκπονηθεί από ένα 

άτοµο ή συλλογικά επιτελεία, προβλέπουν τόσο τις επιθέσεις του επιτιθέµενου όσο και 

τις αντεπιθέσεις του αµυνόµενου καθώς και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. Αυτή 

είναι η πολιτική στρατηγική που απαρτίζεται από τα διάφορα στοιχεία της τακτικής.  

Ωστόσο, ο θεωρητικός που εισήγαγε ουσιαστικά την έννοια –ή, 

µάλλον, το πρώτο µοντέλο της- της πολιτικής στρατηγικής στη 

νεώτερη πολιτική σκέψη ήταν ο Nicolo Machiavelli. Σκοπός του 

ήταν η συγγραφή ενός πρακτικού εγχειριδίου για να δείξει στους 

πολιτικούς πώς µπορούν να επιτύχουν το στόχο της κατάληψης και της διατήρησης της 

(πολιτικής) εξουσίας ανεξάρτητα από τους λόγους και τις αιτίες που τους παρακινούν. 

Έτσι το 1517 έγραψε τον περίφηµο «Ηγεµόνα». 

Ο Machiavelli περιγράφει τους δύο κύριους τύπους κυβερνήσεων: µοναρχίες 

και δηµοκρατίες. Στον «Ηγεµόνα» επικεντρώνεται στις µοναρχίες. Περιγράφει την 

αλήθεια αναφορικά µε την επιβίωση του µονάρχη, και δεν προτείνει υψηλά ηθικά 

ιδανικών. Το µοντέλο αυτό ονοµάστηκε «πολιτικός ρεαλισµός». Αφήνοντας (επαρκή) 

χώρο στην τύχη να καθορίζει το πολιτικό και κοινωνικο-ιστορικό γίγνεσθαι, ο 

Μακιαβέλι τονίζει ότι είναι, πρώτα και κύρια, ο χαρακτήρας ή η ζωντάνια ή η 

δεξιότητα του µεµονωµένου ηγέτη που καθορίζει την επιτυχία ενός κράτους. Εξετάζει 
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τα διάφορα µέσα µε τα οποία αποκτάται και διατηρείται η ηγεµονία και τα αξιολογεί 

µόνο σε σχέση µε το κατά πόσο συµβάλλουν στην αύξηση της δόξας του ηγεµόνα 

(παράλληλα, βεβαίως, µε την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος). 

  

1.4 Σύγχρονες επιχειρησιακές στρατηγικές 

Στα πλαίσια του σύγχρονου καπιταλισµού έχουν ακολουθηθεί µια σειρά από 

στρατηγικές που αποσκοπούσαν στην αναδιάταξη και αναδιάρθρωση-ανασυγκρότηση 

του επιχειρησιακού µοντέλου µε επιπτώσεις σε µια σειρά τοµείς εκ των οποίων ο 

βασικότερος είναι αυτός των εργασιακών σχέσεων και της ίδιας της έννοιας της 

εργασίας.  

Οι αιτίες της αναδιάρθρωσης-ανασυγκρότησης ανάγονται σε µια σειρά 

µεταβλητών, που επηρεάζονται από τις οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. 

Αυτές µε τη σειρά τους επιδρούν στη σκέψη και στις αποφάσεις των επιφορτισµένων µε 

τη χάραξη στρατηγικής στελεχών των επιχειρήσεων και των οργανισµών –στους 

τελευταίους εντάσσονται τα συνδικαλιστικά στελέχη καθώς και οι διάφοροι 

εκπρόσωποι των εργαζοµένων σε υπηρεσιακά-εργασιακά συµβούλια τόσο στο 

υπερεθνικό όσο και στο εθνικό ή τοπικό-κλαδικό-εταιρικό επίπεδο. Ο κοινός τόπος 

όλων των προσεγγίσεων που αναφέρονται στις εξελίξεις αυτές είναι η «αλλαγή εποχής» 

(νεοφορντισµός, µεταφορντισµός, ευέλικτη ειδίκευση, κλπ.). Οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις διαφέρουν ως προς τις κύριες αιτίες των αλλαγών. 

Η στρατηγική αποτελεί σηµαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο κάθε επιχείρησης 

ανεξάρτητα από το µέγεθος της, το είδος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που 

αναπτύσσει και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Αν και η στρατηγική 
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συντελεί στην επιτυχία, ωστόσο, δεν την εγγυάται. Τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής 

που συνεισφέρουν στην επιτυχία είναι τα ακόλουθα: 

v Απλοί, συνεπείς και µακροπρόθεσµοι σκοποί 

v Σαφής κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

v Αντικειµενική εκτίµηση των διαθέσιµων πόρων 

v Αποτελεσµατική υλοποίηση της διαµορφούµενης στρατηγικής  

           ∆εδοµένου ότι µία επιχείρηση πέρα από τον λειτουργικό κίνδυνο που έχει να 

αντιµετωπίσει έχει να αντιµετωπίσει και τον κίνδυνο της αγοράς, το πολυτάραχο και 

συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται. Έτσι, αναπόφευκτα η 

στρατηγική αποτελεί το σηµαντικότερο εφόδιο που διαθέτει η επιχείρηση καθώς 

αποτελεί µέσο διασύνδεσης της επιχείρησης µε το περιβάλλον της εφόσον προσφέρει 

την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί οποιαδήποτε οργανωσιακή αλλαγή και πολλές 

φορές προκαλεί αυτή η ίδια αλλαγές στο περιβάλλον της. Μέσω της στρατηγικής, η 

επιχείρηση µεταβάλλεται επιτυχηµένα και ανάλογα µε τις εκάστοτε περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραµένει βιώσιµη, να είναι κερδοφόρα και να 

εκµεταλλεύεται διαρκώς τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα µε σηµαντικά για αυτήν 

οφέλη. 

 Με την υιοθέτηση των υποδείγµατος των Πέντε ∆υνάµεων του Porter και της 

SWOT Analysis η επιχείρηση είναι σε θέση να καθορίζει την στρατηγική της. Το 

υπόδειγµα του Porter προσδιορίζει τις πέντε κύριες δυνάµεις που επηρεάζουν την 

ανταγωνιστική θέση µιας επιχείρησης: 
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1. Την απειλή από τους νεοεισερχόµενους στον κλάδο 

2. Τη διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

3. Τη διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

4. Την πίεση ή την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

5. Την ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των υφιστάµενων επιχειρήσεων 

 

 Μέσω της SWOT Analysis, η επιχείρηση είναι ανά πάσα στιγµή σε θέση να 

γνωρίζει που βρίσκεται η ίδια σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της προς το παρόν, αλλά 

κυρίως την κατεύθυνση που θα κινηθεί στο µέλλον, ποιες δυνάµεις της να ενισχύσει και 

ποίες αδυναµίες της να υπερνικήσει. Με αυτόν τον τρόπο έχει πολλές πιθανότητες να 

αντιµετωπίσει µε επιτυχία το ευµετάβλητο περιβάλλον και να πραγµατοποιήσει 

κερδοφόρες επιλογές.   

1.5 Ομοιότητες πολιτικής και επιχειρησιακής στρατηγικής  

Όπως διαφαίνεται από την ανωτέρω ανάλυση υπάρχουν πολλές αναλογίες 

ανάµεσα στην πολιτική στρατηγική και επιχειρησιακή στρατηγική. Και στις δύο 

περιπτώσεις δίνουµε έµφαση στο ταίριασµα (fit) ανάµεσα στο εξωτερικό και στο 

εσωτερικό περιβάλλον, ανάµεσα στις ευκαιρίες και στις απειλές από τη µία πλευρά και 

τις δυνάµεις και αδυναµίες από την άλλη. 

Παρόλο  το πλήθος και τις διαφορετικές ερµηνείες  του όρου και της εµφανής 

σύγχυσης που µπορεί να προκληθεί, η συστηµατική µελέτη κατέδειξε τα κοινά βασικά 

χαρακτηριστικά των ορισµών περί στρατηγικής.  Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 

τους είναι η φανερή ή λανθάνουσα αποδοχή του ορθολογικού προγραµµατισµού 

(rational planning) ως βασική διαδικασία διαµόρφωσης της στρατηγικής µιας 
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επιχείρησης, ενός οργανισµού ή ακόµα ενός κράτους . ∆ηλαδή, η επιχείρηση ή το 

κράτος  λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό και εσωτερικό 

τους  περιβάλλον πριν καθορίσουν την αποστολή τους, τους αντικειµενικούς τους 

στόχους, τις στρατηγικές τους επιλογές αλλά και τον τρόπο υλοποίησης και 

αξιολόγησης αυτών. Σύµφωνα µε αρκετούς ακαδηµαϊκούς η στρατηγική θα µπορούσε 

να θεωρηθεί ότι ακολουθεί τα εξής τρία διακριτά στάδια: 

v ∆ιαµόρφωση, 

v Υλοποίηση  

v Αξιολόγηση και έλεγχο. 

Την ορθολογική αυτή διαδικασία περιγράφει το Σχήµα 1.1, κατά την οποία 

γίνονται προσπάθειες καλύτερης “τοποθέτησης”(positioning) της επιχείρησης σε σχέση 

µε το περιβάλλον και διατήρησης της θέσης αυτής κατά το δυνατόν πιο 

αποτελεσµατικά. Η άποψη αυτή προϋποθέτει σταθερότητα, προβλεψιµότητα του 

περιβάλλοντος και γενική αποδοχή των οραµάτων και λοιπών στόχων από όλους τους 

δρώντες µέσα στην επιχείρηση. 

Αφού αναλύσαµε τον πρώτο πυλώνα της διατριβής, την στρατηγική, 

καταδεικνύοντας την ουσία και την σηµασία της, στη συνέχεια ακολουθεί εντελεχής 

ανάλυση του δεύτερου πυλώνα, της πολιτικής. Θα αναφερθούµε τόσο στον ορισµό της 

όσο και στις συνιστώσες της. 
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2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

2.1 Ο ορισμός της πολιτικής 

Η πολιτική είναι µια από τις αρχαιότερες δραστηριότητες της ανθρωπότητας. 

Με τον γενικό όρο πολιτική εννοείται το σύνολο των µέτρων που λαµβάνονται και των 

µεθόδων και διαδικασιών που ακολουθούνται, µέσω των οποίων, οµάδες ανθρώπων 

οργανώνονται και λειτουργούν, προκειµένου να πετύχουν κατά τον καλύτερο τρόπο και 

µε το µικρότερο δυνατό κόστος τους σκοπούς που επιδιώκουν σε διάφορους τοµείς 

δραστηριοτήτων. Ο όρος εφαρµόζεται τόσο σε κυβερνήσεις κρατών για τον τρόπο 

διακυβέρνησης και χειρισµού των διαφόρων υποθέσεων, όπως επίσης και σε 

οργανισµούς, εταιρείες και άλλες οργανώσεις, λαµβάνοντας ανάλογα ιδιαίτερο 

χαρακτηρισµό π.χ. ναυτιλιακή πολιτική, αγροτική πολιτική, βιοµηχανική πολιτική 

κ.λπ.. Η πολιτική είναι συνυφασµένη µε την εξουσία και τη δύναµη που πηγάζει από 

αυτή. 

Η άσκηση της πολιτικής αποτελεί τέχνη και επιστήµη και αφορά σε ιδέες και 

στον τρόπο εφαρµογής τους, τόσο σε ζωτικά ζητήµατα της ανθρώπινης ύπαρξης και 

υπόστασης (ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, πολιτισµός, κτλ), καθώς επίσης και σε 

όλα τα υπόλοιπα θέµατα που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο, στον πολίτη, στον 

εργαζόµενο, κτλ. Όταν η πολιτική µετατρέπεται στην τέχνη για να διατηρηθεί ή να 

κατακτήσει ένα κόµµα την εξουσία ως αυτοσκοπός, τότε υπεισέρχεται η διαφθορά, η 

κατάχρηση εξουσίας, το "χρήµα" και οι περισσότεροι πολίτες απογοητεύονται και 

παύουν να ενδιαφέρονται για αυτά που τους αφορούν, µε κίνδυνο τα αποτελέσµατα να 

είναι ολέθρια σε όλους τους τοµείς.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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2.2 Η εξωτερική πολιτική 

Κατά το πλείστον, τα κράτη δεν είναι πάντα σε θέση να καλύψουν όλες τις 

κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές τους ανάγκες εντός των εδαφικών τους ορίων µε 

ίδιες δυνάµεις, µε αποτέλεσµα οι κυβερνήσεις ανά τον κόσµο να αναζητούν να  

αυξήσουν την οικονοµική και κοινωνική ευηµερία καθώς και την πολιτική επιρροή 

τους εκτός των συνόρων τους.  

Η διαδικασία µε την οποία ένα κράτος εκπληρώνει όλους τους προαναφερθέντες 

εθνικούς σκοπούς µέσα στο παγκόσµιο χωριό ονοµάζεται εξωτερική πολιτική. Με τον 

όρο εξωτερική πολιτική αναφερόµαστε στις ενέργειες των κυβερνόντων που έχουν 

σχεδιαστεί µε σκοπό να προάγουν τα εθνικά συµφέροντα πέρα από τα στενά 

γεωγραφικά σύνορα ενός κράτους1. Βασική συνιστώσα της εξωτερικής πολιτικής 

αποτελεί η εθνική στρατηγική, η οποία ορίζεται ως η επιδίωξη ενός κράτους να 

υλοποιήσει την εξωτερική του πολιτική όπως αυτή έχει οριστεί. Για να είναι 

αποτελεσµατική, η εξωτερική πολιτική οφείλει να βασίζεται σε ρεαλιστικούς στόχους 

και σε ίδιες κρατικές δυνατότητες. 

Η εξωτερική πολιτική αποτελείται από τρία συστατικά: την διπλωµατία, την 

διεθνή οικονοµική πολιτική και την πολιτική εθνικής ασφάλειας. Στην παρούσα 

εργασία θα ασχοληθούµε µόνο µε την οικονοµική πολιτική, που περιλαµβάνει την 

επιδίωξη των εξωτερικών οικονοµικών αντικειµενικών σκοπών. Παρόλο που η 

εξωτερική πολιτική συνήθως σχετίζεται µε πολιτικούς στόχους και βλέψεις, δεν 

παραλείπεται η επιδίωξη της αειφόρου ανάπτυξης σε ένα εύρος πτυχών του εθνικού 

συµφέροντος. Σηµαντική πτυχή αποτελεί η οικονοµική πρόοδος και ευηµερία τόσο στο 
                                                           
1 Cecil V. Crabb Jr, American Foreign Policy in the Nuclear Age, 3η έκδοση (New York: Harper & 
Row,1972) 
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εσωτερικό µιας χώρας όσο και η διεύρυνση αυτής της ευηµερίας προς το εξωτερικό, µε 

άλλα λόγια να επιτευχθεί η διεθνοποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

∆εδοµένης της επιθυµίας των κρατών να αυξήσουν την οικονοµική ανάπτυξη και 

ευηµερία τους µέσω διεθνών οικονοµικών πρωτοβουλιών, η διεθνής οικονοµική 

πολιτική ενός κράτους ανάγεται πλέον σε ζήτηµα µείζονος σηµασίας και κεντρικό 

συστατικό της εξωτερικής πολιτικής. Παραδείγµατα τέτοιου είδους πολιτικής 

αποτελούν οι εµπορικές συµφωνίες, η εξωτερική οικονοµική βοήθεια, οι οικονοµικές 

και νοµισµατικές ενώσεις. 

 

2.3 Η επίδραση του πολιτικού συστήµατος στις επιχειρήσεις 

Με δεδοµένο το γεγονός ότι η πολιτική, µέσω των κυβερνήσεων, έχει 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις οικονοµίες των περισσότερων χωρών, θα 

µπορούσαµε να σχηµατοποιήσουµε την κρατική παρέµβαση όπως φαίνεται στο 

διάγραµµα: 

 

 Η ανάµειξη του κράτους και των κυβερνήσεων, δηλαδή των δρώντων της 

πολιτικής, στην οικονοµία έχει απασχολήσει όλους σχεδόν τους θεωρητικούς: 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

∆ΙΑΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ & 
Π[ΩΛΗΤΗΣ 
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α) Ακόµα και για τον A. Smith, κυριότερο υποστηρικτή της «οικονοµίας της αγοράς», 

ορισµένες δραστηριότητες, όπως η εθνική άµυνα, τα µεγάλα δηµόσια έργα και το 

σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης, διεξάγονται καλύτερα από το κράτος, παρά από 

τις (ιδιωτικές) επιχειρήσεις.   

β) Σύµφωνα µε τον M. Olson (υπόθεση της θεσµικής σκλήρυνσης), οι στενές σχέσεις 

µεταξύ κράτους και επιχειρήσεων ενέχουν τον κίνδυνο οι κυβερνήσεις να είναι 

περισσότερο ευαίσθητες απέναντι στα συµφέροντα ορισµένων συντεχνιακών οµάδων 

παρά στο συµφέρον ολόκληρης της κοινωνίας. 

Ο ρόλος, εποµένως, που καλείται να παίξει µια δηµοκρατική κυβέρνηση είναι 

να εξισορροπεί τα συµφέροντα µεταξύ διάφορων οµάδων: των επιχειρήσεων, των 

εργατικών συνδικάτων, των καταναλωτών και των οµάδων προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

γ) Αντίθετα, σοσιαλιστές και κοµµουνιστές (Lenin) υποστηρίζουν ότι η παρέµβαση του 

κράτους στην οικονοµία είναι ανεπαρκής και ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις θα έπρεπε να 

βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο, προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος. 

δ) Κάπου στο µέσον, ο Keynes υποστήριξε ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει την 

διαχείριση των βραχυχρόνιων οικονοµικών διακυµάνσεων µε σκοπό την διαµόρφωση 

ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα. Οι τακτικές 

προσαρµογές της δηµοσιονοµικής πολιτικής και των δηµόσιων δαπανών, ανάλογα µε 

την συγκυρία, ήταν τα εργαλεία µε τα οποία το κράτος µπορούσε να µετριάσει τις 

οικονοµικές διακυµάνσεις. 

ε) Ο Gerschenkron, τέλος, υποστηρίζει ότι ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος σε χώρες των οποίων η οικονοµία είναι καθυστερηµένη, αναλαµβάνοντας 

βιοµηχανικές επενδύσεις και µεγάλα δηµόσια έργα.  οι επικριτές του επισηµαίνουν τα 
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µειονεκτήµατα του κρατικού παρεµβατισµού, ιδίως την πιθανότητα κακής κατανοµής 

των παραγωγικών πόρων. 

Έχοντας αναλύσει τους δύο σηµαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες, 

πολιτική και στρατηγική, της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων και έχοντας 

θέσει το θεωρητικό υπόβαθρο στην συνέχεια θα ακολουθήσει και η τεκµηρίωση της 

παραπάνω υπόθεσης. Πρώτα, όµως, θα καταδείξουµε για ποιο λόγο οι ελληνικές 

επιχειρήσεις επιθυµούν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους εκτός συνόρων, µε άλλα 

λόγια να διεθνοποιηθούν. Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε το διεθνές εµπόριο 

και τα οφέλη που προκύπτουν από τη διενέργειά του.     
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3 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  

3.1 Οι θεωρίες του Διεθνούς Εμπορίου 

Οι χώρες µετέχουν στο διεθνές εµπόριο για δύο βασικούς λόγους, καθένας από 

τους οποίους αποφέρει σε αυτές όφελος. Πρώτον, οι χώρες συναλλάσσονται επειδή 

διαφέρουν η µια από την άλλη. Τα έθνη, όπως και τα άτοµα δύνανται να ωφεληθούν 

από τις διαφορές τους καταλήγοντας σε µία συµφωνία, κατά την οποία καθένα 

ασχολείται µε την παραγωγή αγαθών στα οποία έχει συγκριτικό ή απόλυτο 

πλεονέκτηµα παραγωγής. ∆εύτερον, οι χώρες συναλλάσσονται για να επιτύχουν 

οικονοµίες κλίµακας. Ακολουθεί η ανάλυση των θεωριών ∆ιεθνούς Εµπορίου. 

Μερκαντιλισµός 

Με την αύξηση των εθνικών κρατών και την ανάπτυξη του εµπορίου (κυρίως, 

λόγω της εξέλιξης της ναυπηγικής τεχνολογίας) µεταξύ του 16ου και του 18ου αιώνα 

εξελίχθηκε και πολλαπλασιάστηκε η εµπορική τάξη και, το εµπόριο θεωρήθηκε µια από 

τις πηγές της εθνικής οικονοµικής ευηµερίας (µερκαντιλισµός ή εµποροκρατισµός, 

κυρίως στη Γαλλία και τη Γερµανία, Mercantilism). 

 Ο µερκαντιλισµός είναι µια οικονοµική θεωρία σύµφωνα µε την οποία η 

οικονοµική ευηµερία ενός έθνους εξαρτάται από την προσφορά κεφαλαίων και ότι, ο 

όγκος του συνολικού εµπορίου µένει σταθερός (δεν µεταβάλλεται). Η δεύτερη πηγή 

οικονοµικής ευηµερίας είναι η ηγεµονία του εθνικού κράτους, µε την οποία τα 

κυρίαρχα κράτη αποκτούν ρόλο προστάτη (protectionism) κυρίως µέσω της επιβολής 

δασµών. Ουσιαστικά, το όφελος µιας χώρας από το διεθνές εµπόριο επιφέρει αυτόµατα 
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τη ζηµία της άλλης, δηλαδή επωφελούµενοι από το διεθνές εµπόριο δεν µπορούν να 

είναι όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό παρά µόνο εις βάρος των άλλων συµµετεχόντων. 

Στόχος του εµπορίου είναι η συσσώρευση σε πολύτιµα µέταλλα (π.χ. χρυσό) και 

αυτό επιτυγχάνεται µέσω του ευνοϊκού εµπορικού ισοζυγίου (εξαγωγές > εισαγωγών), 

το οποίο υπολογίζεται σε χρυσό ή ασήµι. Αυτό προσθέτει ένα νέο ρόλο στις 

κυβερνήσεις, αυτόν της ρύθµισης (regulation), των όρων του εµπορίου και των 

οικονοµικών συναλλαγών, γενικά. Ιδιαίτερη επιτυχία είχε ο µερκαντιλισµός στην 

Ισπανία, όπου ετέθησαν και οι βάσεις της «ποσοτικής θεωρίας χρήµατος» (quantity 

theory of money) και του πληθωρισµού. Αυτό το οικονοµικό ρεύµα αποτελεί την 

απαρχή της κρατικής παρέµβασης και ελέγχου της οικονοµίας στα οποία στήριξε τις 

αρχές του ο καπιταλισµός. ∆ιεθνώς, ο εµποροκρατισµός ευνόησε τον Ευρωπαϊκό 

ιµπεριαλισµό, καθώς οι κυρίαρχες ευρωπαϊκές χώρες αναζητούσαν νέες «διαθέσιµες» 

αγορές. 

Ο µερκαντιλισµός είναι συνδεδεµένος µε το όνοµα του Γάλλου Jean-

Baptiste Colbert, ο οποίος διετέλεσε υπουργός των οικονοµικών επί 

22 έτη στο 17ο αιώνα. Ο Colbert εργάστηκε µε σκοπό τη µείωση των 

εισαγωγών µε την επιβολή και την αύξηση των εξαγωγών, το οποίο 

και επέτυχε. Οι βιοµηχανίες ήταν οργανωµένες σε σωµατεία και µονοπώλια και, η 

παραγωγή αγαθών ήταν ρυθµισµένη από εκατοντάδες κανονισµούς και νόµους του 

κράτους. Για να ενδυναµώσει τη βιοµηχανία επέτρεψε την είσοδο από το εξωτερικό 

τεχνιτών, χειρωνακτών και µαστόρων. Ακόµα, ο Colbert, εργάστηκε για τη µείωση των 

εσωτερικών εµποδίων εµπορίου, µειώνοντας τους εσωτερικούς δασµούς και 

κατασκευάζοντας ένα δίκτυο εθνικών οδών και υδάτινων καναλιών. 
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Οι Φυσιοκράτες 

 Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε στη Γαλλία κατά τον 18ο αιώνα και πηγάζει από 

τον γαλλικό διαφωτισµό. Οι Φυσιοκράτες θεωρούσαν ότι ενδεικτικό του πλούτου µιας 

χώρας είναι το πλεόνασµα της αγροτικής της παραγωγής και ότι όλες οι υπόλοιπες 

δραστηριότητες απλώς απορροφούν το πλεόνασµα αυτό και το µετατρέπουν σε νέα 

προϊόντα. 

 Οι Φυσιοκράτες υποστηρίζουν την πλήρη ελευθερία του εµπορίου, χωρίς 

κρατικές παρεµβάσεις και χωρίς προστατευτικά µέτρα, που στρεβλώνουν το εµπόριο 

και παρέχουν οφέλη µόνο σε κάποια µέρη της δραστηριότητας αυτής. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία τους, µόνο αν το εµπόριο διεξαχθεί ελεύθερα θα µπορέσει να προσφέρει οφέλη 

σε όλους τους συµµετέχοντές του. 

 Όπως διαπιστώνεται οι απόψεις των Φυσιοκρατών έρχονται σε πλήρη αντίθεση 

µε αυτές των Μερκαντιλιστών και αποτυπώνουν ιδέες και αντιλήψεις που 

διατυπώνονται µεταγενέστερα, όπως αυτές του Adam Smith και των σύγχρονων 

θιασωτών του ελεύθερου εµπορίου. 

 

Η θεωρία του Απόλυτου Πλεονεκτήµατος 

Η θεωρία του Απόλυτου Πλεονεκτήµατος αναπτύχθηκε πρώτα από 

τον Adam Smith, και υποστηρίζει ότι οι χώρες θα πρέπει να 

εξειδικεύονται στην παραγωγή και εξαγωγή εκείνων των αγαθών και 

υπηρεσιών στις οποίες έχουν το πλεονέκτηµα έναντι των 
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ανταγωνιστών τους και να εισάγουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες στις οποίες οι άλλες 

χώρες έχουν πλεονέκτηµα. 

Το απόλυτο πλεονέκτηµα αναφέρεται σε εκείνες τις παραγωγικές 

δραστηριότητες οι οποίες δύναται να γίνουν σε µια χώρα όπου το κόστος όλων των 

παραγωγικών συντελεστών είναι συγκριτικά χαµηλότερο όχι µόνο σε σχέση µε τις ίδιες 

παραγωγικές δραστηριότητες σε µια άλλη χώρα αλλά και σε σχέση µε άλλες 

παρεµφερείς παραγωγικές δραστηριότητες στην ίδια την χώρα.      

 

Η θεωρία του Συγκριτικού Πλεονεκτήµατος  

Η έννοια και η θεωρία του Συγκριτικού Πλεονεκτήµατος 

αναπτύχθηκαν από τον Βρετανό οικονοµολόγο David Ricardo. 

Σύµφωνα µε το νόµο του Συγκριτικού Πλεονεκτήµατος, οι χώρες 

εξειδικεύονται στην παραγωγή και εξαγωγή των αγαθών και 

υπηρεσιών που παράγουν µε χαµηλότερο σχετικό κόστος από άλλες χώρες. Η αντίθεση 

µε τη θεωρία του Απόλυτου Πλεονεκτήµατος που µελετά την απόλυτη διαφορά 

παραγωγικότητας.  

 

Η θεωρία του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος 

Η θεωρία του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος αναπτύχθηκε από τον Michael 

Porter. Στην ανάλυση του αφήνει πίσω τη θεωρία του Ricardo και υποστηρίζει ότι το 

πλεονέκτηµα απορρέει από µελετηµένες επιχειρηµατικές αποφάσεις και ενέργειες παρά 

εµφανίζεται ως δώρο της φύσης. 

Σύµφωνα µε την µελέτη του συγκεκριµένα εσωτερικά χαρακτηριστικά µιας 

εθνικής οικονοµίας επηρεάζουν την ανάπτυξη του συγκριτικού πλεονεκτήµατος σε 
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ορισµένες βιοµηχανίες. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η εθνική κουλτούρα, η θέση του 

κεφαλαίου και της εργασίας, η βιοµηχανική δοµή της οικονοµίας, η φύση της 

αποτελεσµατικής ζήτησης και η κατάσταση των υποστηρικτικών βιοµηχανιών. Οι 

ανωτέρω παράγοντες καθορίζουν τόσο την εγχώρια όσο και τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα. Επίσης, κατέδειξε ότι µια οικονοµία µε ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα σε έναν βιοµηχανικό τοµέα έχει πάντα ορισµένες ισχυρές εταιρείες σε 

αυτόν τον τοµέα. Ο έντονος εσωτερικός ανταγωνισµός µεταξύ αυτών των 

ολιγοπωλιακών  εταιρειών τους παρέχει ισχυρή θέση στο διεθνή ανταγωνισµό. 

   Ωστόσο και οι εθνικές κυβερνήσεις διαδραµατίζουν σηµαίνοντα ρόλο στη 

δηµιουργία ή όχι ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της υποστήριξης ή όχι των 

συντελεστών προσφοράς ή ζήτησης, την προστασία ορισµένων κλάδων της 

βιοµηχανίας κ.α. 

 

Το µοντέλο των Hecksher-Ohlin  

 Το µοντέλο που ανέπτυξαν ο Σουηδός Eli Hecksher και ο µαθητής του Bertil 

Ohlin κατά την δεκαετία του ’20 είναι επίσης γνωστό ως το µοντέλο του συγκριτικού 

κόστους ή πλεονεκτήµατος των Hecksher-Ohlin. 

 Πρόκειται για ένα πιο εµπλουτισµένο µοντέλο από τη θεωρία του συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος του Ricardo καθώς περιλαµβάνει δύο συντελεστές παραγωγής, την 

εργασία και το κεφάλαιο. Επιπλέον, εισάγει την παράµετρο της αναλογίας των 

συντελεστών, οι οποίοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από τοµέα σε τοµέα 

παραγωγής. Το προϊόν για την παραγωγή του οποίου απαιτείται µεγαλύτερη αναλογία 

κεφαλαίου είναι εντάσεως κεφαλαίου, ενώ το προϊόν που η παραγωγή του απαιτεί 

µεγαλύτερη αναλογία του συντελεστή εργασίας είναι εντάσεως εργασίας. 
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 Σύµφωνα µε το θεώρηµα, µια χώρα θα εξειδικευτεί στην παραγωγή και εξαγωγή 

εκείνων των προϊόντων στα οποία έχει ένα πλεονέκτηµα κόστους έναντι των άλλων 

χωρών, δηλαδή µια χώρα θα εξάγει εκείνα τα προϊόντα που είναι εντάσεως του 

συντελεστή που βρίσκεται σε αφθονία 

3.2 Τα υπέρ και τα κατά του διεθνούς εµπορίου 

3.2.1 Τα οφέλη  

Τα κέρδη από το εµπόριο διανέµονται µεταξύ των παραγωγών των αγαθών που 

εξάγονται και των καταναλωτών, των αγαθών που εισάγονται. Ωστόσο, οι άνθρωποι σε 

όλο τον κόσµο κερδίζουν από το εµπόριο µε ποικίλους τρόπους. Τα κέρδη από το 

εµπόριο σε διεθνές επίπεδο οφείλονται στα κάτωθι: 

Κέρδη εξειδίκευσης 

Τα κέρδη εξειδίκευσης από το εµπόριο προκύπτουν από την παραγωγή και 

πώληση αγαθών, στα οποία υπάρχει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα και από την αγορά 

άλλων αγαθών από άλλους παραγωγούς που µπορούν να τα παράγουν σε χαµηλότερο 

κόστος. 

 

Κέρδη µοναδικότητας 

∆εδοµένου ότι η φύση δεν παρέχει τους ίδιους φυσικούς πόρους σε όλες τις 

χώρες δηµιουργούνται ελλείψεις στους µη έχοντες και πλεονάσµατα στους έχοντες. Τα 

κέρδη µοναδικότητας του εµπορίου προέρχονται από το εµπόριο αγαθών τα οποία όµως 

δεν διαθέτουν οι τοπικές πηγές όπως γεωργικά, ζωικά και ορυκτά είδη. 
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Κέρδη κλίµακας 

Η υπέρβαση των εγχώριων αγορών και η είσοδος στις διεθνείς αγορές 

διευκολύνει την εξειδίκευση, η οποία µε τη σειρά της επιτρέπει την επέκταση της 

παραγωγής. Αυτό λαµβάνει χώρα, εν µέρει, γιατί το ελάχιστο κόστος παραγωγής για 

ορισµένα αγαθά απαιτεί τα επίπεδα παραγωγής να υπερβαίνουν σε µια χώρα την 

εγχώρια ζήτηση της αγοράς. Τα κέρδη κλίµακας σηµειώνονται όταν η πρόσβαση στις 

αγορές εξαγωγών υποκινεί την παραγωγή µεγαλύτερων ποσοτήτων αγαθών στο 

χαµηλότερο µέσο κόστος. 

Μακροπρόθεσµα δυναµικά κέρδη 

Τα µακροπρόθεσµα δυναµικά κέρδη εµφανίζονται όταν το εµπόριο επιταχύνει 

την οικονοµική εξέλιξη και ανάπτυξη. Οι µακροπρόθεσµες βελτιώσεις επιτυγχάνονται 

όταν το εµπόριο διαδίδει την τεχνολογία, όταν το υψηλότερο εισόδηµα που 

δηµιουργείται από το εµπόριο επιταχύνει τον σχηµατισµό κεφαλαίου και τη βελτίωση 

του της διαβίωσης των κατοίκων της χώρας και όταν οι επιχειρηµατίες παρακινούνται 

να καινοτοµήσουν είτε µέσω του ανταγωνισµού από τις εισαγωγές είτε µέσω των 

αυξανόµενων ευκαιριών κέρδους που παρέχουν πλέον οι αγορές εξαγωγών. 

∆ιεθνής πολιτική σταθερότητα    

Το διεθνές εµπόριο, εκτός των άλλων, ενισχύει και τις διεθνείς σχέσεις. Από τη 

στιγµή που το εµπόριο βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο µιας χώρας, την καθιστά 

περισσότερο εξαρτηµένη έναντι των άλλων χωρών. Τα πολιτικά κέρδη από το εµπόριο 

εµφανίζονται όταν η οικονοµική αλληλεξάρτηση διευκολύνει τη διεθνή πολιτική 

σταθερότητα.  
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3.2.2 Οι αδυναµίες 
 

Πέρα όµως από τα αναµφισβήτητα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει µια χώρα 

από το διεθνές εµπόριο δεν εκλείπει και ο προβληµατισµός αναφορικά µε τα δυσάρεστα 

επακόλουθα του και τις «θυσίες» που πρέπει να κάνει µια χώρα. Ο σκεπτικισµός 

επικεντρώνεται στους τοµείς της εθνικής ασφάλειας, της απώλειας θέσεων εργασίας, 

της κοινωνικοπολιτιστικής επιβουλής, της προστασίας τοπικών βιοµηχανιών ειδικά 

αυτών που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο εξέλιξης και του εµπορικού ισοζυγίου. Οι 

αντιδράσεις συγκεφαλαιώνονται στα εξής: 

• Ελλοχεύει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια µιας χώρας όταν εξαρτάται 

από τις βιοµηχανίες άλλης σε θέµατα οπλισµού ή επικοινωνιών 

• Η επέκταση µιας εγχώριας εξαγωγικής βιοµηχανίας στις αποδέκτριες χώρες 

µε την εγκατάσταση της παραγωγής της εκεί ώστε να µειώσει το κόστος θα 

επιφέρει απώλεια θέσεων εργασίας στην ηµεδαπή.   

•  Η είσοδος µιας αλλοδαπής εταιρείας αναπόφευκτα επιφέρει και µετάδοση 

στοιχείων της κουλτούρας της που µπορεί να δηµιουργήσουν αντιδράσεις 

στους κατοίκους της χώρας που πιθανόν να αισθανθούν απειλή στα χρηστά 

ήθη και έθιµά τους. 

• Η είσοδος µιας σηµαντικής διεθνούς εταιρείας είναι δυνατό να καταστρέψει 

µικρές, νέες τοπικές επιχειρήσεις. 

• Είναι πιθανό το εµπορικό ισοζύγιο  µιας χώρας να χειροτερέψει εξαιτίας 

του διεθνούς εµπορίου, δηλαδή να εισάγονται περισσότερα αγαθά από ότι 

εξάγονται. Η έλλειψη ουσιαστικών φραγµών κατά την είσοδο προϊόντων 

κάνει τα ξένα προϊόντα πιο ελκυστικά, από άποψη τιµής, από τα εγχώρια.   
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3.3 Η απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου 

 Με µια σύντοµη ιστορική αναδροµή διαπιστώνουµε ότι η ανάγκη για 

απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου ταυτίζεται χρονικά µε την εκβιοµηχάνιση των 

οικονοµιών της Γηραιάς Ηπείρου. 

  Οι πλούσιες χώρες ασκούν µεγάλες πιέσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες για αν 

υιοθετήσουν πολιτικές απελευθέρωσης του εµπορίου, των ξένων επενδύσεων καθώς 

και αυστηρή νοµοθεσία για την πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία. Οι χώρες της 

∆ύσης στο βωµό της δικής τους ανάπτυξης ακολούθησαν στρατηγικές αποικιοποίησης, 

εκδούλευσης και επιβολής της δύναµής τους. 

 Βασικό κίνητρο για την κατάργηση δασµολογικών και µη δασµολογικών 

φραγµών και την επακόλουθη πλήρη απελευθέρωση του εµπορίου αποτέλεσε ο 

ισχυρισµός ότι ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου είναι η διενέργεια 

ελεύθερου εµπορίου. Σε παγκόσµιο επίπεδο η απελευθέρωση του εµπορίου επετεύχθη 

µε τους ρυθµιστικούς κανόνες που καθιέρωσε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (οι 

δράσεις του θα αναφερθούν στο κεφάλαιο: Οι παγκόσµιοι συσχετισµοί δυνάµεων) και 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, 

υπηρεσιών και φυσικών προσώπων εντός των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

έχουν υπογράψει την Συνθήκη Σέγκεν.2 

                                                           

2 Συµφωνία Σένγκεν ή Συνθήκη Σένγκεν καλείται η συµφωνία που υπεγράφη στις 14 Ιουνίου του 1985 
στο Σένγκεν ανάµεσα σε πέντε κράτη µέλη (Γερµανία, Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεµβούργο και Κάτω Χώρες) 
και είχε ως στόχο την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα την εγκατάσταση 
καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, υπηκόους των κρατών που υπέγραψαν τη 
συµφωνία καθώς και αστυνοµική και δικαστική συνεργασία. Η σύµβαση Σένγκεν τέθηκε σε ισχύ το 1995 
και ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε οκτώ την έναρξη ισχύος της συνθήκης του 
Άµστερνταµ το Μάιο του 1999. Έκτοτε, το κεκτηµένο Σένγκεν εφαρµόζεται και αναπτύσσεται 
περαιτέρω εντός του νοµικού και θεσµικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα από την τελευταία 
διεύρυνση τα ανατολικά σύνορα του χώρου Σένγκεν φθάνουν τα 4.278 χλµ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1985
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1995
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CE%BC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CE%BC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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 Πέρα, όµως, από την ελεύθερη κυκλοφορά όπως αυτή προβλέπεται από τη 

Συνθήκη Σέγκεν καθιερώνεται  και η ενιαία εσωτερική αγορά. Με την Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου το 1992, 

τέθηκαν οι βάσεις για την εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και την άρση 

των εµποδίων περί ελεύθερου εµπορίου. Τα άρθρα 8 Α, 8 Β και 8 Γ ΕΕΠ ορίζουν την 

ενιαία αγορά, σύµφωνα µε τα οποία: 

Η ενιαία εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά 

σύνορα µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. 

 

 Το πρόγραµµα της εσωτερικής αγοράς καλύπτει την κατάργηση των φυσικών, 

των φορολογικών και τεχνικών φραγµών που οδηγεί σε µια εσωτερική αγορά άνευ 

συνόρων. Η πραγµάτωση του στρατηγικού προγράµµατος της ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς δηµιούργησε ένα οργανωµένο ρυθµιστικό σύστηµα λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, προσανατολισµένο προς την αξιοποίηση των δυναµικών ανταγωνιστικών 

και λιγότερο των στατικών πλεονεκτηµάτων. Καθοριστικός παράγοντας του 

συγκριτικού πλεονεκτήµατος δεν είναι πλέον τα «εφόδια» κάθε κράτους µέλους σε κατ’ 

ιδίαν συντελεστές παραγωγής. Πλέον, το συγκριτικό πλεονέκτηµα προκαλείται από 

πολιτικές επιλογές που έχουν στόχο κυρίως τις επενδύσεις, τις υποδοµές, την 

εκπαίδευση καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη. 
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3.4 Το ισοζύγιο πληρωμών 

 Η καταγραφή των συναλλαγών µιας χώρας µε τον υπόλοιπο κόσµο καλείται 

ισοζύγιο πληρωµών. Κάθε χώρα πραγµατοποιεί συνεχώς αγορές και πωλήσεις αγαθών, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων µεταξύ αυτής και του υπολοίπου κόσµου. Η εξίσωση αυτή 

είναι η βάση του ισοζυγίου πληρωµών. Στις χρεώσεις καταχωρούνται οι υποχρεώσεις 

που έχει το κράτος να πληρώσει σε ξένους, ενώ στις πιστώσεις καταχωρούνται οι 

απαιτήσεις πού έχει το κράτος από ξένους. Το ισοζύγιο πληρωµών απαρτίζεται από το 

λογαριασµό τρεχουσών συναλλαγών, το λογαριασµό κεφαλαίου και το λογαριασµό 

συναλλαγµατικών αποθεµάτων. Ο λογαριασµός τρεχουσών συναλλαγών και ο 

λογαριασµός κεφαλαίου δίδουν την ουσιαστική εµπορική και κεφαλαιουχική κίνηση 

µιας χώρας για µια συγκεκριµένη περίοδο. 

Ισοζύγιο Πληρωµών 

Λογαριασµός τρεχουσών συναλλαγών 

• Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών 

• Εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών 

• Μονοµερείς παροχές από αλλοδαπούς στην ηµεδαπή και αντιστρόφως 

Λογαριασµός κεφαλαίου 

• Αποτελείται από εισροές και εκροές άµεσων επενδύσεων, βραχυχρόνιων 

επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

Λογαριασµός συναλλαγµατικών αποθεµάτων 

• Αναφέρεται σε µεταβολές στα αποθέµατα µετατρέψιµων νοµισµάτων, 

υποχρεώσεις σε ξένες νοµισµατικές αρχές και αποθέµατα χρυσό  
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3.5 Οι παγκόσµιοι συσχετισµοί δυνάµεων 
 

 Οι µεγάλοι παγκόσµιοι οργανισµοί δρουν καταλυτικά στο πεδίο του 

συσχετισµού δυνάµεων σε διεθνές επίπεδο. Συνήθως δεν απευθύνονται άµεσα στις 

επιχειρήσεις αλλά έµµεσα επιδρούν στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους, 

προσφέροντας έτσι πλήθος επιχειρηµατικών ευκαιριών στο διεθνές περιβάλλον και 

διευκολύνσεις εµπορικών συναλλαγών µέσω άρσης των συνοριακών γραµµών. Εν 

ολίγοις, συντελούν ουσιαστικά την δηµιουργία του παγκόσµιου χωριού. 

Οι κρατικές ενώσεις της εποχής µας έχουν αλλάξει τα δεδοµένα, 

µειώνοντας το ρόλο του κράτους και την αναγκαιότητα των κλασικών 

πολέµων, τονίζοντας την εποχή της παγκοσµιοποίησης και δίνοντας µια 

νέα δυναµική κοινωνικής και οικονοµικής προόδου. 3 

3.5.1 Η ∆ιεθνής Τράπεζα     
 

Η ∆ιεθνής Τράπεζα (World Bank) επίσηµα ονοµάζεται International Bank for 

Reconstruction and Development και αποτελείται από δύο σκέλη: το ∆ιεθνές 

Χρηµατοδοτικό Οργανισµό και το ∆ιεθνή Οργανισµό Ανάπτυξης. Ο αρχικός 

προσδιορισµός της τράπεζας ήταν η αναδόµηση και η ανάπτυξη των κατεστραµµένων 

από τον πόλεµο χωρών, σύντοµα όµως επικέντρωσε ένα µεγάλο µέρος του 

ενδιαφέροντός της στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

 Η ∆ιεθνής Τράπεζα χορηγεί τα hard loans, τα hard loans είναι δάνεια 25 ετούς 

διάρκειας που εξοφλούνται σε ισχυρά, «σκληρά», νοµίσµατα χωρίς περίοδο χάριτος και 

                                                           
3 ∆ιεθνής Επιχείρηση Περιβάλλον-∆οµή και Προκλήσεις, Γιάννης Ν. Θανόπουλος, Interbooks 2006  
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σε τρέχοντα επιτόκια. Συνήθως, είναι ασφαλή και παρέχουν  υψηλά εχέγγυα 

αποπληρωµής και το rating της Τράπεζας είναι πολύ υψηλό (ΑΑΑ).  

Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ανάπτυξης παρέχει τα soft loans, τα οποία έχουν 40 και 

πλέον έτη αποπληρωµής, εξοφλούνται σε νοµίσµατα που συχνά δεν έχουν καλή 

µετατρεψιµότητα, διαθέτουν σηµαντική περίοδο χάριτος και µε τα χαµηλότερα επιτόκια 

της αγοράς. Έτσι, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ανάπτυξης καθίσταται το µεγαλύτερο 

πρόγραµµα βοήθειας σε παγκόσµιο επίπεδο λόγω της χρηµατοδότησης των 

υπανάπτυκτων χωρών. 

Παράλληλα, ο ∆ιεθνής Χρηµατοδοτικός Οργανισµός βοηθά το αναπτυξιακό 

έργο της ∆ιεθνούς Τράπεζας προσφέροντας δανεισµό σε ιδιωτικούς φορείς 

αναπτυσσόµενων χωρών, σε περιπτώσεις που ο επιχειρηµατικός κίνδυνος είναι 

αυξηµένος και καθιστά αδύνατη τη δηµιουργία νέων παραγωγικών επιχειρήσεων. Ο 

δανεισµός µέσω του οργανισµού συµβάλει στη δηµιουργία τοπικών κεφαλαιαγορών και 

κοινοπραξιών (joint ventures) 

3.5.2 To ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο  
 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει σκοπό να παρέχει αρωγή στις χώρες να 

αντιµετωπίσουν το έλλειµµα στο ισοζύγιο πληρωµών τους. Το ∆ΝΤ συνεργάζεται µόνο 

µε χώρες, επιβάλλει τάξη στο διεθνή νοµισµατικό χώρο απαλύνοντας τις έντονα 

ελλειµµατικές περιόδους των ισοζυγίων πληρωµών, και κατ’ επέκταση, τη 

σταθεροποίηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Έχει ουσιαστική δύναµη κατά την 

επιτήρηση συναλλαγµατικών ισοτιµιών και συµβάλλει στο συντονισµό της διεθνούς 

οικονοµικής πολιτικής. 
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3.5.3 H Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργήθηκε για να τεθεί τέλος στους συχνούς και 

αιµατηρούς πολέµους µεταξύ των γειτονικών χωρών που κατέληξαν στον Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Ήδη από το 1950, µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και 

Χάλυβα αρχίζει η ένωση των ευρωπαϊκών χωρών σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο 

µε στόχο τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης. Τα έξι ιδρυτικά µέλη είναι το Βέλγιο, η 

Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο και οι Κάτω Χώρες. Επίσης, το 1957, 

µε τη Συνθήκη της Ρώµης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ), ή 

«Κοινή Αγορά». 

Η ∆ανία, η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1973, αυξάνοντας τον αριθµό των κρατών µελών σε εννέα. 

Χάρη στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, τεράστια ποσά µεταφέρονται στις 

φτωχότερες περιφέρειες µε στόχο τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την 

ανάπτυξη υποδοµών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνει την επιρροή του στις 

υποθέσεις της ΕΕ και, το 1979, όλοι οι πολίτες μπορούν για πρώτη φορά να εκλέξουν 

απευθείας τα μέλη του. 

Το 1981, η Ελλάδα γίνεται το δέκατο µέλος της ΕΕ, ενώ η Ισπανία και η 

Πορτογαλία ακολουθούν πέντε χρόνια αργότερα. Το 1986 υπογράφεται η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία παρέχει τη βάση για ένα φιλόδοξο εξαετές πρόγραµµα που 

αποσκοπεί στην εξάλειψη των εµποδίων στο ελεύθερο εµπόριο µεταξύ των κρατών 

µελών της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη οδηγεί στη δηµιουργία 

της «Ενιαίας Αγοράς».  
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Το 1993, η Ενιαία Αγορά ολοκληρώνεται µε την καθιέρωση των «τεσσάρων 

ελευθεριών»: της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και 

κεφαλαίων. Στη δεκαετία του ΄90 υπογράφονται, επίσης, δύο συνθήκες: το 1993, η 

συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, το 1999, η συνθήκη του 

Άµστερνταµ. Αρχίζει ο προβληµατισµός για το πώς θα προστατευθεί το περιβάλλον 

και, επίσης, για τον τρόπο µε τον οποίο οι Ευρωπαίοι µπορούν να αναλάβουν κοινή 

δράση σε θέµατα ασφάλειας και άµυνας. Το 1995, η ΕΕ αποκτά τρία ακόµη νέα µέλη, 

την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Ένα µικρό χωριό στο Λουξεµβούργο δίνει 

το όνοµά του στις συµφωνίες του Σένγκεν που επιτρέπουν σταδιακά στους Ευρωπαίους 

πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς να υποβάλλονται σε έλεγχο διαβατηρίων στα εσωτερικά 

σύνορα.  

Το 2002 γίνεται πραγµατικότητα η νοµισµατική ένωση, τα δεύτερη συνιστώσα 

της ONE ολοκληρώνοντας την ενιαία οικονοµική και νοµισµατική πολιτική. Έτσι, 

αρχίζει η κυκλοφορία του ενιαίου νοµίσµατος, του ευρώ. Το τύπωµα, η κοπή και η 

διανοµή τους σε δώδεκα χώρες είναι µια λογιστική ενέργεια µεγάλης κλίµακας. Ο 

αριθµός των κερµάτων που τίθενται σε κυκλοφορία υπερβαίνει τα 80 δισ. Τα 

χαρτονοµίσµατα είναι οµοιόµορφα για όλες τις χώρες. Τα κέρµατα έχουν µία 

οµοιόµορφη όψη, στην οποία αναγράφεται η αξία του κέρµατος, ενώ στην άλλη όψη 

απεικονίζεται ένα εθνικό έµβληµα.  

Το 2004 διευρύνεται η ΕΕ µε την προσθήκη οκτώ νέων χώρες της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης. Η Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η 

Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία προσχωρούν στην ΕΕ. 

Αυτό είναι το τέλος της διχοτόµησης της Ευρώπης που είχε αποφασιστεί από τις 
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µεγάλες δυνάµεις πριν από 60 χρόνια στη Γιάλτα. Προσχωρούν επίσης η Κύπρος και η 

Μάλτα. 

Το 2007, δύο ακόµη χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η Βουλγαρία και η 

Ρουµανία, προσχωρούν στην ΕΕ, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθµό των κρατών 

µελών σε 27 δηµιουργώντας έναν από σηµαντικότερους οργανισµούς το αιώνα..  

Πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη 

των οικονοµιών των κρατών µελών της, την συνεχή και ισόρροπη επέκταση, την 

διατήρηση αυξηµένης πολιτικής και οικονοµικής σταθερότητας, την βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσης των πολιτών της και την εγκαθίδρυση στενών σχέσεων 

συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών.   

3.5.4 Η Βορειοαµερικανική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΝΑFTA) 
 

 To 1989 o Καναδάς και οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής συµφώνησαν να 

εξαλείψουν τους µεταξύ τους εµπορικούς δασµούς. Το επόµενο βήµα έγινε το 1994, µε 

µια νέα συµφωνία µεταξύ του Καναδά, του Μεξικού και των ΗΠΑ όπου όριζε τα εξής: 

• εντός 10 ετών θα καταργηθούν όλοι οι δασµοί επί των αγαθών 

• θα αποµακρυνθούν όλοι οι εµπορικοί οι εµπορικοί φραγµοί για υπηρεσίες µέχρι 

το 2000 

• θα προστατεύονται τα πνευµατικά δικαιώµατα και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

• θα αποµακρυνθούν οι περισσότεροι περιορισµοί ξένων επενδύσεων που 

προέρχονται από τρίτες χώρες 
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Για τους πολίτες των ΗΠΑ και του Καναδά, η NAFTA δηµιούργησε όχι µόνο 

µια νέα κοινή αγορά αλλά και έναν τρόπο παραγωγής σε ανταγωνιστικά κόστη 

δεδοµένου ότι το Μεξικό θα παρείχε σηµαντικά χαµηλότερο κόστος εργασίας. Ωστόσο, 

δεν έλειπαν και οι αντιδράσεις τόσο στις HΠΑ, όπου πολιτικοί και εργατικά συνδικάτα 

φοβούνταν µήπως χαθούν θέσεις εργασίας που σταδιακά θα µεταφέρονταν στο Μεξικό 

λόγω χαµηλότερου λειτουργικού κόστους, όσο και στο Μεξικό που φοβούνταν ότι αυτό 

το βήµα θα ήταν αρχή της οικονοµικής εξάρτησης της χώρας από ΗΠΑ και Καναδά. 

3.5.5 Λοιπές γεωγραφικές ενώσεις κρατών    

• Ένωση των Κρατών της Νοτιανατολικής Ασίας (ΑSEAN). ∆ηµιουργήθηκε το 

1992  µε µέλη χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας δηµιούργησαν µεταξύ τους µια 

περιοχή ελεύθερου εµπορίου. Σκοπός τους είναι µέχρι το 2008 να έχουν 

δηµιουργήσει µια κοινή αγορά σχετικά όµοια µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

• Οικονοµική Κοινότητα ∆υτικοαφρικανικών χωρών. 

• Προτιµησιακή Εµπορική Περιοχή Αφρικής. Αποτελείται από χώρες της 

ανατολικής και νότιας Αφρικής. 

• Οµάδα των Άνδεων. Απαρτίζεται από τη Βενεζουέλα, την Κολοµβία, το 

Εκουαδόρ, το Περού και τη Βολιβία. 

• Κοινή Αγορά της Νοτίου Αµερικής. Περιλαµβάνει χώρες όπως την Αργεντινή, 

την Ουρουγουάη, την Παραγουάη και τη Βραζιλία που είναι γνωστή ως 

Mercosur.     
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3.5.6 Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)   

 
Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προήλθε από τον 

Οργανισµό για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Συνεργασία που συστάθηκε το 1948 µε 

σκοπό την διαχείριση της αµερικανικής και καναδικής βοήθειας που δόθηκε για την 

ανοικοδόµηση της Ευρώπης µετά από τον καταστροφικό Β Παγκόσµιο Πόλεµο µε το 

λεγόµενο σχέδιο Marshall.  

Πλέον, στόχος του ΟΑΣΑ είναι τα κράτη µέλη του να χτίζουν δυνατές 

οικονοµίες µε αυξηµένη αποτελεσµατικότητα και να απελευθερωθεί το διεθνές 

εµπόριο. Η συνεισφορά του ειδικά στην οικονοµία είναι βαρύνουσας σηµασίας, το 

οικονοµικό του τµήµα έχει ως στόχο τον εντοπισµό, τον προσδιορισµό της δοµής και 

την ανάλυση διαφόρων µακροοικονοµικών και µικροοικονοµικών θεµάτων. Εκδίδει το 

Economic Outlook δυο φορές το χρόνο, όπου αναφέρονται οι τάσεις οι τάσεις και η 

αναµενόµενη οικονοµική πρόοδος για τα επόµενα δυο χρόνια τόσο των κρατών µελών 

της όσο και των µη µελών της. 

3.5.7 Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου       
 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου  (WTO)  δηµιουργήθηκε  µε την τελική 

Πράξη του Γύρου Ουρουγουάης που υπογράφτηκε στο Μαρακές τον Απρίλιο του 1994 

και τέθηκε σε ισχύ από 1.1.1995. Εδρεύει στην Γενεύη της Ελβετίας, αριθµεί 153 κράτη 

µέλη και αποτελεί τον κατεξοχήν Οργανισµό που πραγµατεύεται τα θέµατα του 

∆ιεθνούς Εµπορίου συνεχίζοντας το έργο της GATT (General Agreement on Tariffs 

and Trade). O ΠΟΕ έχει τα χαρακτηριστικά ∆ιεθνούς Οργανισµού  ενώ η GATT  ήταν 

µια απλή  συµφωνία . Μολαταύτα η συνέχεια της GATT εξασφαλίζεται  µε διάταξη που 
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προβλέπει ότι ο νέος Οργανισµός θα διέπεται από τις αποφάσεις, τις διαδικασίες και  τις 

πρακτικές που ίσχυαν στην GΑΤΤ. Ο σκοπός του οργανισµού είναι η διευκόλυνση τόσο 

των παραγωγών αγαθών και υπηρεσιών, όσο και εξαγωγέων και εισαγωγέων. 

Η συµφωνία  ίδρυσης του ΠΟΕ περιλαµβάνει τέσσερα παραρτήµατα:  

• Παράρτηµα  1: περιλαµβάνει την πολυµερή συµφωνία για το διεθνές εµπόριο  

αγαθών. ∆ηλαδή, τη συµφωνία για το διεθνές  εµπόριο  αγροτικών προϊόντων, 

την εφαρµογή υγειονοµικών µέτρων, το διεθνές εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών 

ειδών και ενδυµάτων, τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο, τα επενδυτικά µέτρα που 

επηρεάζουν το διεθνές εµπόριο, το anti-dumping  και τα µέτρα αντί-

επιδοτήσεων, τον υπολογισµό της δασµολογητέας αξίας, την εξέταση των 

εµπορευµάτων πριν τη φόρτωση, τους κανόνες καταγωγής, τις διαδικασίες για 

τη χορήγηση  αδειών εισαγωγής , τις ρήτρες διασφάλισης. Περιλαµβάνει, 

επίσης, τη γενική συµφωνία για το διεθνές εµπόριο  υπηρεσιών. Τέλος, 

περιλαµβάνει τη συµφωνία για  τα  δικαιώµατα  πνευµατικής ιδιοκτησίας  που 

επηρεάζουν το εµπόριο.   

• Παράρτηµα 2: περιλαµβάνει τη συµφωνία για τη  διευθέτηση των εµπορικών 

διαφορών. 

• Παράρτηµα 3: περιλαµβάνει το µηχανισµό  ελέγχου των εµπορικών πολιτικών 

του  ΠΟΕ.  

• Παράρτηµα 4: περιλαµβάνει τις πολυµερείς εµπορικές συµφωνίες, όπως τη 

συµφωνία για το εµπόριο αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας, τη συµφωνία για 

τις δηµόσιες συµβάσεις και τις διεθνείς συµφωνίες για τα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα  και το βόειο κρέας. 
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Από την ανωτέρω ανάλυση του διεθνούς εµπορίου προκύπτει ότι έχει 

καθιερωθεί ως πρακτική και ως ζητούµενο σε παγκόσµιο επίπεδο λόγω των πολλαπλών 

θετικών επιδράσεων στις κοινωνίες και στις οικονοµίες των χωρών. Πλέον, το διεθνές 

εµπόριο περιφρουρείται και διευρύνεται χάρη σε πλήθος συµφωνιών και οργανισµών 

µε αποτέλεσµα να συντελούν στην άνοδο της διεθνούς επιχείρησης, µιας επιχείρησης 

που ξεφεύγει από τα στενά γεωγραφικά σύνορα και δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Ακολουθεί η ανάλυση της διεθνούς επιχείρησης, από τις απαρχές της µέχρι το 

σήµερα. 
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4. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων 

4.1 Εμφάνιση και εξέλιξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων  

  
Η διεθνής επιχείρηση είναι εκείνη η επιχείρηση που έχει τουλάχιστον µια 

από τις επιχειρηµατικές λειτουργίες της σε περισσότερες από µία χώρες. 

 

Ο ανωτέρω ορισµός αναλύει την σύγχρονη διεθνοποιηµένη επιχείρηση, ωστόσο 

η διεθνής επιχείρηση δεν είναι φαινόµενο των νεότερων χρόνων αλλά έχει εµφανιστεί 

ως φαινόµενο από τα αρχαία χρόνια.  

Στην περιοχή της µεσογείου διαφορές ελληνικές πόλεις κράτη ίδρυσαν αποικίες 

µε κύριο σκοπό το εµπόριο. Το γεωγραφικό πεδίο δράσης των ελλήνων ήταν τα 

παράλια της Μικράς Ασίας, η Ιταλία, η Μασσαλία, η Κορσική, τα βόρεια παράλια της 

Αφρικής και η Σαρδηνία.  Από τις πρώτες αποικίες είναι εκείνες στην Ταρσό και στην 

Αλ Μίνα κατά το 800 π.Χ . Στην πρώτη προηγήθηκαν οι Ρόδιοι και ακολούθησαν οι 

Ευβοείς, ενώ στη δεύτερη συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Η εγκατάσταση εκεί ελληνικών 

εµπορικών πρακτορείων οφείλεται στην έντονη ζήτηση σιδήρου από τα ελληνικά 

εργαστήρια. Το 688 π.Χ Κρήτες και Ρόδιοι, έκτισαν την πρώτη ελληνική αποικία στα 

νότια παράλια της Σικελίας και την ονόµασαν Γέλα. Κατά τον 5 αιώνα π.Χ οι 

σπουδαιότερες από τις ελληνικές αποικίες της ανατολικής ακτής της Σικελίας ήταν η 

Κατάνη, οι Λεοντίνοι και οι Συρακούσες. Κατά το 560 π.Χ Φωκαιείς ίδρυσαν την 

Αλαλία στην Κορσική , την Κάλαρι και την Ολβία στη Σαρδηνία. Μια άλλη αποικία , η 

Κυρήνη , στα παράλια της Λιβύης , που ιδρύθηκε κατά το 630 π.Χ άρχισε να προοδεύει 

σηµαντικά µετά το 575 π.Χ. Λίγες ελληνικές αποικίες ιδρύθηκαν και στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Εκτός, όµως , από τις αποικίες στην Ανατολική και τη ∆υτική Μεσόγειο και 
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ιδιαίτερα στη Νότια Ιταλία, οι 'Έλληνες ίδρυσαν αποικίες στην Προποντίδα και τον 

Εύξεινο Πόντο. Οι  Μιλήσιοι ήταν επίσης οι πρώτοι που ίδρυσαν αποικίες στον Εύξεινο 

Πόντο.  

Στα νεότερα χρόνια, κατά τον 14ο µέχρι και τον 20ο αιώνα, εµφανίστηκε η 

αποικιοκρατία από τις δυτικές χώρες που άρχισαν να αναδύονται ως µελλοντικές 

µεγάλες δυνάµεις. Στα χρόνια του Μεσαίωνα παρατηρείται διεθνής δραστηριότητα στο 

τραπεζικό τοµέα, οικογένειες τραπεζιτών στην Ιταλία του 14ου αιώνα διατηρούσαν 

υποκαταστήµατα στο Λονδίνο, την Μπριζ  και το Παρίσι. Στο τέλος του 14ου  αιώνα 

υπήρχαν 150 ιταλικές τράπεζες µε διεθνείς δραστηριότητες αλλά και εµπορικές 

εταιρείες οι οποίες είχαν εγκαταστήσει αντιπροσώπους ή και εµπορικούς σταθµούς σε 

σηµαντικές πόλεις της Ευρώπης.  

Μεταξύ του 16ου και 17ου αιώνα µεγάλου µεγέθους ευρωπαϊκές εµπορικές 

εταιρείες δηµιούργησαν εκτεταµένα εµπορικά δίκτυα αποκτώντας µονοπωλιακά 

δικαιώµατα εξαγωγής εµπορίου µεταξύ µητρόπολης και αποικιών µε αντάλλαγµα την 

προώθηση ων οικονοµικών και πολιτικών στόχων των ευρωπαϊκών κρατών. 

 Τον 17ο αιώνα παρατηρείται µια ενθάρρυνση προς την µετανάστευση 

επιχειρηµατιών και εξειδικευµένων εργατών στις νέες χώρες, κυρίως από τη Μεγάλη 

Βρετανία προς την Αµερική και την Αφρική, οι οποίοι σε συνδυασµό µε την µεταφορά 

κεφαλαίων και τεχνολογίας, ίδρυσαν εταιρείες γεωργικής εκµετάλλευσης και 

µεταποιητικές µονάδες. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα έκανε την εµφάνισή της µια νέα µορφή διεθνών 

συναλλαγών. Βρετανικές επιχειρήσεις ανέθεταν σε βρετανικούς εµπορικούς οίκους, 

εγκατεστηµένους στις υπερπόντιες αποικίες, την αντιπροσώπευσή τους µέσω 

συµβολαίων. Με αυτόν τον τρόπο, οι βρετανικές επιχειρήσεις έλυναν τα προβλήµατα 
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επικοινωνίας, η οποία ήταν αρκετά δυσχερής λόγω της απόστασης, διατηρώντας 

ταυτόχρονα κάποιο βαθµό ελέγχου επί των δραστηριοτήτων τους στις αποµακρυσµένες 

χώρες.    

Μετά το 1830 η διεθνής δραστηριοποίηση των εταιρειών επικεντρώθηκε στην 

µεταποίηση όπου οι µητρικές εταιρείες επέκτειναν την παραγωγή τους σε νέες χώρες. 

Από το 1870 έως την έναρξη του Α Παγκοσµίου Πολέµου εµφανίζονται οι πρώτες 

βιοµηχανικές πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι τεχνικές καινοτοµίες, ως άµεσο απότοκο της 

βιοµηχανικής επανάστασης, έδωσαν νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν 

την παραγωγή τους, µετατρεπόµενες σταδιακά σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα, 

θεαµατική πρόοδος στις εγχώριες και διεθνείς µεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες και 

στην τεχνική των αποθηκεύσεων, δηµιούργησαν νέες ευκαιρίες εµπορίου σε διεθνές 

επίπεδο. Παράλληλα, η εισαγωγή του ηλεκτρισµού και της µηχανής εσωτερικής καύσης 

στην παραγωγή έδωσαν περαιτέρω ώθηση στη βιοµηχανία, παρέχοντας ευκαιρίες για τη 

δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας. 

Στην περίοδο του µεσοπολέµου παρά την κατάρρευση των διεθνών 

κεφαλαιαγορών λόγω του κραχ του 1929 και της µεγάλης οικονοµικής ύφεσης 

παρατηρείται αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις της 

εποχής χαρακτηρίζονται από την εµφάνιση δύο φαινοµένων, πρώτον της 

καθετοποίησης µεταξύ των παραγωγικών δραστηριοτήτων που η επιχείρηση 

αναλάµβανε σε διάφορες χώρες, και της αυξανόµενης έντασης των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών επιχειρήσεων, δεύτερον άρχισε η εξειδίκευση και η δηµιουργία 

υποκατάστατων προϊόντων. 

Στην µεταπολεµική περίοδο ως και σήµερα πραγµατοποιείται εξάπλωση των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, κυρίως των αµερικανικών πολυεθνικών, στον τοµέα της 
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βιοµηχανικής παραγωγής παραµερίζοντας τον πρωτογενή τοµέα. Στις µέρες µας η 

διεθνοποίηση της παγκόσµιας οικονοµίας γίνεται εντονότερη και το θεσµικό πλαίσιο 

σταδιακά γίνεται πιο ελαστικό. Άλλωστε η απελευθέρωση των αγορών και η ελεύθερη 

κίνηση κεφαλαίων διευκόλυνε σηµαντικά τις κινήσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων .               

4.2 Κίνητρα διεθνοποίησης των επιχειρήσεων4  
   

Υπάρχουν τρεις θεωρίες που συνέβαλαν καταλυτικά στην προσπάθεια 

ερµηνείας του φαινοµένου των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των κινήτρων που 

συµβάλλουν στη δηµιουργία τους. Η πρώτη , χρονολογικά, είναι η θεωρία του κύκλου 

του προϊόντος του Raymond Vernon. Η δεύτερη είναι η εκλεκτική θεωρία της διεθνούς 

παραγωγής του John H. Dunning και τρίτη είναι η θεωρία του στρατηγικού µάνατζµεντ 

του Michael Porter.  

4.2.1 H θεωρία του κύκλου προϊόντος 
 

Ο Vernon χρησιµοποίησε στην ανάλυση του την άποψη του Posner περί 

τεχνολογικού χάσµατος ανάµεσα στις ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες καθώς 

και την άποψη του Linder σχετικά µε την οµοιότητα της ζήτησης στις ανεπτυγµένες 

χώρες. Αυτό ουσιαστικά έκανε και ο Vernon το 1966 όταν προσπάθησε να εξηγήσει τις 

Αµερικανικές ΑΞΕ µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο µε βάση τα χαρακτηριστικά -

πλεονεκτήµατα των πιθανών χωρών υποδοχής (Location advantages).  Συγκεκριµένα  

είπε (δανειζόµενος την πρωτότυπη ιδέα από τον χώρο του µάρκετινγκ) ότι η ζωή κάθε 

προϊόντος περνά 3 φάσεις, τις οποίες και συνέδεσε µε την απόφαση σχετικά µε το που 
                                                           
4 Πολλάλης Γ.& Μελάς Κ. (2005), Παγκοσµιοποίηση & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Αθήνα-Εκδόσεις 
Παπαζήση, pp. 284. 
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µπορεί να παραχθεί το προϊόν ανάλογα µε την κάθε φάση ζωής τους. Πιο αναλυτικά 

διέκρινε τα ακόλουθα στάδια στην παραγωγή ενός προϊόντος: 

 1. Νέο προϊόν: Πρόκειται για την είσοδο στην αγορά ενός καινούργιου 

προϊόντος.  Αυτό το προϊόντος θα παραχθεί αρχικά στις ΗΠΑ (µη ξεχνάµε ότι η θεωρία 

του δηµιουργήθηκε αρχικά για να εξηγήσει τις Αµερικάνικες ΑΞΕ).  Γιατί στις ΗΠΑ; 

Γιατί  οι ΗΠΑ ως πλούσια χώρα έχει απαιτητικούς καταναλωτές που επιθυµούν να 

δοκιµάσουν νέα προϊόντα.  Επίσης είναι πλούσια χώρα σε  κεφάλαιο και τεχνολογία.  

Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων έντασης κεφαλαίου 

και υψηλής τεχνολογίας.  Επίσης υπάρχουν επιπλέον λόγοι που κάνουν την επιχείρηση 

να επιλέξει ως πρώτη αγορά του νέου προϊόντος τις ΗΠΑ. Ένας λόγος είναι ότι το 

προϊόν ως καινούργιο δεν έχει σταθεροποιήσει τα χαρακτηριστικά του, επίσης πιθανό 

είναι να µην έχει σταθεροποιηθεί  ο τρόπος παραγωγής τους, όπως και να απαιτούνται 

εξειδικευµένοι προµηθευτές ενδιαµέσων αγαθών.  Όλοι αυτοί οι λόγοι σχεδόν 

υποχρεώνουν τους παραγωγούς να βρίσκονται κοντά στους καταναλωτές τους αλλά και 

τους προµηθευτές τους δεδοµένου  ότι έτσι µόνο θα µπορούν να λύνονται προβλήµατα 

που αφορούν το προϊόν.  Πάνω από όλα δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το νέο προϊόν 

σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες εύπορων αµερικανών καταναλωτών.   

2. Ώριµο προϊόν: Σε αυτήν τη φάση ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος σταθεροποιούνται (πχ.  ο σχεδιασµός του) και γενικά δεν υπάρχει ο 

«πειραµατισµός» που υπήρχε στην προηγούµενη φάση.  Επίσης, πάλι αντίθετα απ’ ότι 

στην προηγούµενη φάση, υπάρχει προβληµατισµός σχετικά µε το κόστος παραγωγής 

του, δεδοµένου ότι ίσως έχουν αρχίσει να εµφανίζονται ανταγωνιστές.  Επιπλέον 

µπορεί να παρουσιαστούν νέες αγορές στο εξωτερικό.  Αυτές οι νέες αγορές θα πρέπει 

να µοιάζουν καταναλωτικά στις ΗΠΑ (γιατί;).  Με βάση αυτό το σκεπτικό οι αγορές 
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του εξωτερικού που θεωρούνται κατάλληλες για την παραγωγή του προϊόντος 

βρίσκονται στην Ευρώπη.  Εκεί υπάρχουν εύποροι καταναλωτές και επίσης υπάρχει 

καλή και σχετικά φθηνή (λιγότερο ακριβή απ’ ότι στις ΗΠΑ) βιοµηχανική υποδοµή.   

Βέβαια το ερώτηµα που τίθεται και που εν µέρη απαντήσαµε (διαφορές στο κόστος 

παραγωγής)  είναι γιατί µια επιχείρηση δεν εξάγει από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη αλλά  

προτιµά τις ΑΞΕ. Πέρα λοιπόν από τις διαφορές στο κόστος παραγωγής, υπάρχουν και 

άλλοι παράγοντες που κάνουν ασύµφορο το εµπόριο, όπως διάφορες µορφές 

παρεµβατισµού, αλλά και η επιθυµία των επιχειρήσεων να έχουν µια δυναµική 

παρουσία στις ευρωπαϊκές αγορές.  Ούτως η άλλως οι επιχειρήσεις γνώρισαν τις 

ευρωπαϊκές αγορές αρχικά µέσω εξαγωγών του νέου τους προϊόντος για να καλύψουν 

τις ανάγκες ορισµένων «εκλεκτικών» ευρωπαίων καταναλωτών. 

 3. Τυποποιηµένο προϊόν: Αρχικά η παραγωγή του προϊόντος στην Ευρώπη 

µπορεί να καλύπτει την εσωτερική αγορά. Αργότερα όµως µπορεί να έχουµε και 

εξαγωγές προς άλλες χώρες. Αυτές οι χώρες θα είναι είτε οι ΗΠΑ είτε άλλες, κυρίως,  

αναπτυσσόµενες χώρες. Σε αυτήν την περίπτωση και καθώς το προϊόν αποκτά τελείως 

σταθερά χαρακτηριστικά και γίνεται πάρα πολύ εύκολα ανταγωνίσιµο , ο πρωταρχικός 

και βασικότερος στόχος µιας επιχείρησης είναι να το παράγει όσο το δυνατό φθηνότερα 

για να µην αναγκαστεί να το αποσύρει από τις αγορές.  Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ευρώπη, 

στην δεκαετία του 1960 (αλλά ούτε και σήµερα),  αποτελούν τους φθηνότερους τόπους 

παραγωγής των λεγόµενων τυποποιηµένων προϊόντων.  Αντίθετα οι αναπτυσσόµενες 

χώρες µε τα χαµηλά εργατικά κόστη µπορούν να παράγουν το προϊόν.  Έτσι αυτές οι 

χώρες αναλαµβάνουν την παραγωγή και εξαγωγές του προϊόντος. 
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4.2.2 Η εκλεκτική θεωρία  
 

Η άποψη του Dunning για τους προσδιοριστικούς παράγοντες της διεθνούς 

παραγωγής άρχισε να διαµορφώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ενώ παγιώθηκε 

και διατυπώθηκε µε την τελική του µορφή τη δεκαετία του 1970. Η εκλεκτική θεωρία 

του Dunning για τη διεθνή παραγωγή υποστηρίζει πως το σύνολο των άµεσων 

επενδύσεων που γίνεται σε µια χώρα εξαρτάται από τρεις κατηγορίες παραγόντων. 

  Η πρώτη κατηγορία είναι το πλεονεκτήµατα τοποθεσίας. Κάθε χώρα έχει τα 

δικά της χαρακτηριστικά, όπως προσφορά παραγωγικών συντελεστών, επίπεδο και 

ποιότητα καταναλωτών, νοµοθεσία, κλίµα, κλπ, τα οποία δύνανται να ενθαρρύνουν ή 

να αποθαρρύνουν τις ΑΞΕ. 

  Η δεύτερη κατηγορία είναι το πλεονεκτήµατα εσωτερικοποίησης. Μια 

επιχείρηση επιθυµεί να διασφαλίσει, από τους ανταγωνιστές της,  τις ενδιάµεσες αγορές 

της, όπως τη δηµιουργία τεχνολογίας, µέσω ΑΞΕ. 

  Η τρίτη κατηγορία είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Μια πολυεθνική 

επιχείρηση κατέχει εκείνες τις µοναδικές ικανότητες που της επιτρέπουν να αναλάβει 

τον κίνδυνο µιας άµεσης επένδυσης σε χώρες εκτός της µητρικής της. 

Έτσι, ο Dunning  µε το «εκλεκτικό υπόδειγµα» θεωρεί ότι οι ΑΞΕ, ως ένα 

πολυσύνθετο φαινόµενο, δεν µπορούν να ερµηνευθούν µόνο µε µια κατηγορία 

πλεονεκτηµάτων αλλά και µε τις τρεις. 

4.2.3 Η θεωρία του στρατηγικού µάνατζµεντ 
  

Η τελευταία, χρονολογικά, θεωρία είναι αυτή του στρατηγικού µάνατζµεντ του 

Michael Porter που διατυπώθηκε τη δεκαετία του 1990. Ο Porter διαµόρφωσε τη 
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θεωρία του, προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί οι επιχειρήσεις ορισµένων χωρών 

υπήρξαν πιο ανταγωνιστικές σε συγκεκριµένους τοµείς. 

Με τη µελέτη του ανακάλυψε κάποιους καθοριστικούς παράγοντες σχετικά µε 

τα εµπορικά πρότυπα των χωρών και ιδιαίτερα των εκβιοµηχανισµένων. Συγκεκριµένα, 

τα εσωτερικά χαρακτηριστικά µιας εθνικής οικονοµίας επηρεάζουν τη ανάπτυξη του 

συγκριτικού πλεονεκτήµατος σε ορισµένες βιοµηχανίες. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η 

εθνική κουλτούρα, η θέση του κεφαλαίου και της εργασίας, η βιοµηχανική δοµή της 

οικονοµίας, η φύση της ζήτησης και η κατάσταση των υποστηρικτικών βιοµηχανιών. 

Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν τις εγχώριες συνθήκες ανταγωνισµού οι οποίες µε τη 

σειρά τους επηρεάζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του στρατηγικού µάνατζµεντ, οι διεθνείς 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από την «αλυσίδα αξιών». Είναι οι 

διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες που κυµαίνονται από την εξαγωγή της πρώτης 

ύλης ως την παραγωγή και το µάρκετινγκ. Η µεµονωµένη επιχείρηση καλείται να 

αποφασίσει µε πόσες και ποιες από αυτές τις δραστηριότητες θα ασχοληθεί καθώς και 

σε ποια µέρη του κόσµου θα τις αναπτύξει. Ως προς την επιλογή της περιοχής ο Porter 

έχει ενσωµατώσει στη θεωρία του στρατηγικού µάνατζµεντ την εκλεκτική θεωρία του 

Dunning και τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας, εσωτερίκευσης και τοποθεσίας. 

Το βασικό κίνητρο για τη διεθνοποίηση µιας επιχείρησης, κατά τον Porter, είναι 

ότι η πολυεθνική επιχείρηση παρέχει πρόσβαση σε µια µεγαλύτερη γκάµα πιθανών 

στρατηγικών µέσω των οποίων θα προσπαθήσει να αντλήσει οφέλη από την «αλυσίδα 

αξιών». Επιπλέον, έχει στη διάθεσή της περισσότερες τεχνικές και µηχανισµούς από 

µια τοπική επιχείρηση. Αυτές οι εναλλακτικές δηµιουργούν διεθνή συµπλέγµατα 
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εταιρικών σχέσεων µε τη µητρική πολυεθνική επιχείρηση, καθιστώντας την και πάλι 

κυρίαρχη τόσο επί των εγχωρίων όσο και επί των διεθνών ανταγωνιστών της.  

4.2.4 Επιµέρους θεωρίες  

v Θεωρία της εσωτερίκευσης          

Η θεωρία της εσωτερίκευσης, Internalization theory, βασίζεται στους Coase και 

Williamson οι οποίοι, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, έθεσαν το θέµα του κόστους 

συναλλαγών (transaction cost). Επειδή, κατά τη σχολή αυτή, η µεγιστοποίηση των 

κερδών είναι αποτέλεσµα της ελαχιστοποίησης του κόστους συναλλαγών (transaction 

costs minimisation) και επειδή η πολυεθνική επιχείρηση διευθύνει ένα διεθνές δίκτυο 

παραγωγής, η θεωρία αυτή ενδιαφέρεται για διαφορετικούς τρόπους συναλλαγής και 

όχι για τα όρια της επιχείρησης. Έτσι αν µια επιχείρηση δεν γίνει πολυεθνική, µπορεί 

εναλλακτικά να εξάγει τελικά ή ενδιάµεσα προϊόντα. Βέβαια το κόστος συναλλαγής 

ελαχιστοποιείται στην πρώτη και όχι στη δεύτερη περίπτωση, ειδικά σε επιχειρήσεις 

έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας.  

v Ανταγωνιστικές θεωρίες διεθνούς βιοµηχανίας 

Οι ανταγωνιστικές θεωρίες διεθνούς βιοµηχανίας, Competitive International 

Industry Approaches, αρχικά αποτέλεσαν επέκταση της θεωρίας κύκλου ζωής 

προϊόντων. Αργότερα κεντρικό σηµείο αναφοράς αυτών των θεωριών υπήρξε η έννοια 

της τεχνολογικής συσσώρευσης (technological accumulation). Η δηµιουργία σε ένα 

βιοµηχανικό κλάδο νέας τεχνολογίας είναι µια διαδικασία σταδιακή και διαφορετική. 

Σταδιακή γιατί ο χρονικός ορίζοντας ανάπτυξης νέας τεχνολογίας είναι µεγάλος και 

διαφορετικός, γιατί αν και οι επιχειρήσεις µοιράζονται λίγο-πολύ την ίδια τεχνολογία, η 

κάθε µια χρησιµοποιεί τη δική της µέθοδο, τα δικά της εργαστήρια, το δικό της 
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επιστηµονικό δυναµικό κτλ. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείται µια τεχνολογική 

συµπληρωµατική σχέση (technological complementarity) ανάµεσα στις επιχειρήσεις. 

Έτσι αν µια περιοχή ή χώρα γίνει το κέντρο τεχνολογικής ανάπτυξης µε ερευνητικά 

κέντρα, επιστηµονικό δυναµικό κλπ., τότε επιχειρήσεις από άλλες χώρες θα επενδύσουν 

στη συγκεκριµένη χώρα µε στόχο την τεχνολογία της (χώρας), η οποία λειτουργεί 

συµπληρωµατικά στην τεχνολογία τους (επιχειρήσεων). 

v Χρηµατοοικονοµικές θεωρίες 

Τέλος υπάρχουν χρηµατοοικονοµικές θεωρίες (financial theories) που 

επιχειρούν να εξηγήσουν τη διεθνή παραγωγή. Έτσι το κεφάλαιο θα επενδυθεί στις 

χώρες όπου τα επιτόκια είναι υψηλά και δεν υπάρχει κίνδυνος υποτίµησης. Επίσης 

χώρες µε εµπορικά πλεονάσµατα διαθέτουν ισχυρό νόµισµα, το οποίο αποτελεί κίνητρο 

επέκτασης των επιχειρήσεων αυτής της χώρας στο εξωτερικό. 

v Κλασσική µακροοικονοµική θεωρία 

Η κλασική θεωρία του Adam Smith υποστηρίζει ότι στις οικονοµικά 

αναπτυγµένες χώρες ο συντελεστής “κεφάλαιο” βρίσκεται σε υπερβάλλουσα προσφορά 

(αφθονία) µε αποτέλεσµα η αµοιβή του (δηλαδή το κέρδος) να µειώνεται. Έτσι οι 

αναπτυγµένες χώρες έχουν κίνητρο να επενδύσουν στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. 

Οι τελευταίες χαρακτηρίζονται από υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας και έτσι η 

αµοιβή του κεφαλαίου είναι υψηλότερη. 

4.3 Στρατηγικές πολυεθνικών επιχειρήσεων 

Η στρατηγική µιας επιχείρησης µπορεί να προσδιοριστεί ως οι πράξεις που 

επιτελούν οι managers προκειµένου να υλοποιήσουν τους στόχους της επιχείρησης. Για 

τις περισσότερες επιχειρήσεις, ο κυρίαρχος στόχος είναι η µεγιστοποίηση της 
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µακροχρόνιας κερδοφορίας. Στην συνέχεια, προτίθεται ανάλυση των βασικών αρχών 

της στρατηγικής καθώς και τα µέσα µε τα οποία οι επιχειρήσεις µπορούν να αυξήσουν 

την κερδοφορία τους από τη διεθνή επέκτασή τους, καθώς και οι στρατηγικές που 

υιοθετούν οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται στην παγκόσµια αγορά.  

 

4.3.1 Η διεθνής στρατηγική (international strategy)5 
 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, που υιοθετούν µια διεθνή στρατηγική προσπαθούν 

να δηµιουργήσουν κέρδη µέσω της µεταφοράς ικανοτήτων και προϊόντων σε ξένες 

αγορές, όπου οι τοπικοί ανταγωνιστές δε διαθέτουν αυτές τις ικανότητες και τα 

προϊόντα. Οι περισσότερες διεθνείς επιχειρήσεις δηµιουργούν κέρδη µεταφέροντας στις 

αγορές υποδοχής διαφοροποιηµένα προϊόντα, τα οποία παρήχθησαν στη χώρα 

προέλευσης. Παράλληλα, τείνουν να εγκαθιδρύουν µονάδες για τις λειτουργίες 

                                                           
5 Charles W. L. Hill (2004), International Business: Competing in the Global Marketplace, 5th Edition, 
Boston-McGraw Hill/ Irwin, pp.428-429.  
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παραγωγής και marketing σε κάθε βασική χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται 

επιχειρηµατικά. 

Μια διεθνής στρατηγική έχει νόηµα, όταν µια πολυεθνική έχει σηµαντικές 

ικανότητες, που οι τοπικοί ανταγωνιστές σε ξένες χώρες δε διαθέτουν και όταν η 

επιχείρηση αντιµετωπίζει σχετικά µικρές πιέσεις για προσαρµογή στα τοπικά πρότυπα 

και µείωση κόστους. Υπό τέτοιες συνθήκες, µια διεθνής στρατηγική µπορεί να 

αποδειχθεί πολύ κερδοφόρος.  

Παραταύτα, όταν υπάρχουν υψηλές πιέσεις για τοπική προσαρµογή, οι 

επιχειρήσεις που εφαρµόζουν αυτήν την στρατηγική υστερούν ή ακόµα µειονεκτούν σε 

σχέση µε τις επιχειρήσεις, που δίνουν έµφαση στην προσαρµογή της στρατηγικής τους, 

σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες της αγοράς υποδοχής. Επιπροσθέτως, λόγω της 

αύξησης του αριθµού των απαραίτητων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, οι επιχειρήσεις 

που υιοθετούν αυτήν την στρατηγική τείνουν να υποφέρουν από τα υψηλά λειτουργικά 

κόστη. Το γεγονός αυτό καθιστά την στρατηγική αυτή ακατάλληλη στις βιοµηχανίες 

όπου υπάρχουν υψηλές πιέσεις κόστους.       

4.3.2 Η πολυεγχώρια στρατηγική (multidomestic strategy) 

Σύµφωνα µε την πολυεγχώρια στρατηγική η πολυεθνική επιχείρηση ιδρύει 

θυγατρικές σε κάθε αγορά που την ενδιαφέρει µε στόχο να παράγουν για να καλύψουν 

τις ανάγκες της κάθε αγοράς. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της στρατηγικής είναι ότι 

οι θυγατρικές δρουν σχεδόν ως αυτόνοµες µονάδες.  ∆εν τις ενδιαφέρει ο διεθνής 

ανταγωνισµός, παρά µόνο ο ανταγωνισµός που αντιµετωπίζουν από άλλες θυγατρικές 

άλλων ΠΕ καθώς και εγχωρίων επιχειρήσεων στη χώρα υποδοχής.  
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Το βασικότερο µειονέκτηµα της πολυεγχώριας στρατηγικής είναι ότι λόγω της 

προσήλωσης της στην τοπική αγορά δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά 

και έτσι µπορεί να χάνει διάφορες ευκαιρίες επέκτασης σε άλλες αγορές. Επίσης, 

δεδοµένου ότι οι θυγατρικές ενδέχεται να παράγουν το ίδιο προϊόν σε κάθε χώρα, αυτό 

επιβαρύνει την αποδοτικότητα της ΠΕ από άποψη κόστους. 

4.3.3 Η παγκοσµιοποιηµένη στρατηγική (global strategy) 

Ο άλλος  τύπος στρατηγικής  είναι η παγκοσµιοποιηµένη στρατηγική (global 

strategy). Με βάση αυτή τη στρατηγική οι δραστηριότητες της ΠΕ σε µια χώρα 

επηρεάζονται από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η θυγατρική σε άλλες χώρες.  Σε 

αυτήν την περίπτωση η ΠΕ αναπτύσσει παγκόσµια προϊόντα για να καλύψει 

οµοιογενείς ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς. 

Το κυριότερο µειονέκτηµα της παγκοσµιοποιηµένης στρατηγικής είναι ότι 

παραβλέπει τις ιδιαιτερότητες ανάµεσα στις χώρες και έτσι όπως και στην περίπτωση 

της πολυεγχώριας στρατηγικής ενδέχεται να χάσει σηµαντικές ευκαιρίες επέκτασης της 

παραγωγής σε νέες αγορές µε νέα προϊόντα. 

4.3.4 Η διεθνική στρατηγική (transnational strategy) 

Σύµφωνα µε τους Bartlett και Ghoshal (1995),  καθηγητές στο Harvard και το 

London Business School  αντίστοιχα, υπάρχει και ένας τρίτος τύπος στρατηγικής, η 

λεγόµενη διεθνική στρατηγική (transnational strategy).   

Αυτή η στρατηγική λαµβάνει υπ’ όψιν της τόσο τις παγκόσµιες δυνάµεις που 

οδηγούν σε οµοιογενή παραγωγή όσο και τις τοπικές δυνάµεις που οδηγούν σε 

διαφοροποίηση.  Αυτή η στρατηγική ουσιαστικά πρεσβεύει ότι η επιτυχία µιας ΠΕ 

οφείλεται στο βαθµό ευελιξίας της.  Η ευελιξία µιας ΠΕ επιτυγχάνεται όταν έχει 
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καλύτερη κατανόηση και των δύο τύπων των προαναφερθέντων δυνάµεων που µπορεί 

να επηρεάσουν τις αποφάσεις της επιλογής τόπων παραγωγής και διανοµής ενδιαµέσων 

και τελικών αγαθών. 

4.4 Τρόποι εισόδου σε νέες αγορές 

 Οι επιχειρήσεις έχουν αρκετές επιλογές όσο αφορά στην είσοδο τους σε νέες 

αγορές µε διαφορετικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τόσο για την ίδια την 

επιχείρηση όσο και για την χώρα υποδοχής. 

4.4.1 Έµµεσες εξαγωγές (indirect exporting) 

  Με αυτήν την επιλογή οι εξαγωγές του προϊόντος γίνονται χωρίς άµεση 

συµµετοχή της επιχείρησης. Η επιχείρηση πωλεί το προϊόν στον µεταπράτη και εκείνος 

διοχετεύει το προϊόν στην αγορά. Αυτή επιλογή αποδεικνύει άγνοια των συνθηκών της 

αγοράς και σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους εισόδου χαρακτηρίζεται από τη µικρότερη, 

εκ µέρους της επιχείρησης, επενδυτικής συµµετοχής, τον χαµηλότερο επιχειρηµατικό 

κίνδυνο και το χαµηλότερο εµπορικό κέρδος από τη δραστηριότητα στην νέα αυτή 

αγορά. 

4.4.2 Άµεσες εξαγωγές (direct exporting)     

 Η επιχείρηση µε αυτήν την επιλογή συνειδητοποιεί την δυνατότητα κέρδους. 

Έτσι, µέσω συνεργασίας µε την κατάλληλη εταιρεία ή οποία συνήθως αναλαµβάνει τη 

διάθεση και το µάρκετινγκ των προϊόντων της. Η δηµιουργία ενός τµήµατος εξαγωγών 

και οι σχετικές δραστηριότητες προϋποθέτουν µεγάλο επενδυτικό κόστος, το οποίο 

επιφέρει µεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο από ό,τι είχαµε στις έµµεσες εξαγωγές αλλά 

και αντίστοιχα µεγαλύτερο δυνατό κέρδος.     
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4.4.3 Συνεκµεταλλεύσεις και άλλα ιδιοκτησιακά καθεστώτα 

 Ο όρος συνεκµεταλλεύσεις ή αλλιώς κοινοπραξίες προέρχεται από τον αγγλικό 

όρο joint ventures (JVs). Με την εµπειρία που η εταιρεία έχει ήδη αποκτήσει από τις 

άλλες εξαγωγικές και διεθνείς δραστηριότητές της, είναι σε θέση να δηµιουργήσει µια 

πιο ουσιαστική παρουσία στις ξένες αγορές. Συνήθως οι συνεκµεταλλεύσεις αποτελούν 

ένα αρκετά σίγουρο βήµα στη διεθνοποίηση µιας επιχείρησης. Ωστόσο, οι 

συνεκµεταλλεύσεις συνοδεύονται από αυξηµένη επιχειρηµατική επένδυση µε 

συνακόλουθη αύξηση του επιχειρηµατικού κινδύνου αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται και το 

κέρδος από την δραστηριότητα. 

4.4.4 Στρατηγικοί επενδυτές (strategic alliances)   

 Σε αρκετές περιπτώσεις η διεθνοποίηση χρειάζεται ειδικές γνώσεις ή 

περισσότερα χρήµατα από αυτά που η ίδια η εταιρεία διαθέτει. Έτσι, ένας στρατηγικός 

επενδύτης που θα είναι σε θέση να δώσει τις παραπάνω δυνατότητες κρίνεται 

απαραίτητος. 

 Στο παρόν κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε την εµφάνιση της διεθνούς επιχείρησης, 

ένα µόρφωµα των νεότερων χρόνων, µια µετεξέλιξη της επιχείρησης. Αναλύσαµε τα 

κίνητρα της διεθνοποίησης, τα οποία είναι κυρίως οικονοµικά, και τα πολλαπλά 

οικονοµικά οφέλη. Τέλος, αναφερθήκαµε και στις στρατηγικές διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων. Στο πέµπτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε και στην παρουσία των 

ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές προσκήνιο, την εξάπλωσή τους στο χώρο της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θα έχουµε µια σύντοµη περιγραφή των ελληνικών 

διεθνοποιηµένων επιχειρήσεων καθώς και των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν από 

τις δραστηριότητές τους.         



ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2008-
2009 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ  
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Μ.Π.Σ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 

60 

 

5. Η ανάδειξη των ελληνικών διεθνοποιηµένων επιχειρήσεων  

5.1 Η εξάπλωση των ελληνικών επιχειρήσεων στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική µετατόπιση του εξαγωγικού και 

«εξωστρεφούς» ενδιαφέροντος των ελληνικών επιχειρήσεων από τις παραδοσιακές 

αγορές της ∆υτικής Ευρώπης και του αναπτυγµένου κόσµου (χώρες ΟΟΣΑ- ΗΠΑ, 

Ιαπωνία, Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστραλία, κ.α.) στις αγορές των Βαλκανίων και της 

Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σηµαντικό ρόλο της µετατόπισης του 

ενδιαφέροντος αποτελεί η γεωγραφική εγγύτητα των χωρών αυτών σε σχέση µε την 

Ελλάδα. 

Οι συνολικές επενδύσεις ελληνικών κεφαλαίων στις αγορές της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης ξεπερνούν το ποσό των 15 δισ. ευρώ οι συνολικές, µε 

προοπτική να αυξηθούν κατά πολύ καθώς οι χώρες σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή 

παρουσιάζουν υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και εδραιώνουν ένα σταθερό 

µακροοικονοµικό περιβάλλον.  
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Υιοθετούνται εξάλλου µε γρήγορους ρυθµούς οι αναγκαίες οικονοµικές και θεσµικές 

µεταρρυθµίσεις, γεγονός το οποίο συµβάλλει στη δηµιουργία ενός ευνοϊκού 

επενδυτικού περιβάλλοντος και αποτελεί ταυτόχρονα πεδίο ανάπτυξης ευκαιριών και 

προκλήσεων για τη δραστηριοποίηση των ξένων επενδυτών. Μεταξύ αυτών και το 

ελληνικό επιχειρηµατικό στοιχείο, το οποίο συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους και 

διεκδικεί τον ρόλο του ισχυρού περιφερειακού παράγοντα (βλ. παράρτηµα 8.1, 8.2, 8.3 

και 8.5). Ειδικά στη Βουλγαρία, στη Ρουµανία και στη Σερβία, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις συγκαταλέγονται µεταξύ των τριών µεγαλύτερων ξένων επενδυτών.  

Επίσης οι χώρες αυτές βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο σε ό,τι αφορά την 

ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και τη διείσδυση των τραπεζικών εργασιών 

στην οικονοµική δραστηριότητα. Σταδιακά ενισχύεται η εµπιστοσύνη των πολιτών στο 

τραπεζικό σύστηµα, κάτι που οδηγεί σε αύξηση των καταθέσεων και της πιστωτικής 

επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Οι αγορές της Ρουµανίας, της 

Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Αλβανίας, στις οποίες οι εγχώριες 

τράπεζες έχουν παρουσία, αποτελούν µια πρόκληση για τους έλληνες τραπεζίτες λόγω 

των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης που παρουσιάζουν, και τους οποίους αναµένεται να 



ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2008-
2009 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ  
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Μ.Π.Σ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 

62 

 

διατηρήσουν τουλάχιστον για µία τετραετία, κυρίως στη λιανική τραπεζική, σε µια 

περίοδο που στην Ελλάδα έχουν εµφανιστεί τα πρώτα σηµάδια κόπωσης.  

Εν τω µεταξύ το συνολικό κόστος των δηµοσίων καθώς και των µικρών έργων 

που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΣΟΑΒ (Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης 

των Βαλκανίων) και βρίσκονται σήµερα υπό υλοποίηση ξεπερνάει τα 720 εκατ. ευρώ, 

ενώ συγχρόνως ο συνολικός προϋπολογισµός των εγκεκριµένων ιδιωτικών 

παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ ανέρχεται ήδη σε 138,6 εκατ. ευρώ.  

5.1.2 Αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος  

Η στρατηγική διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη πρέπει να στηριχθεί σε διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να έχει μέλλον. 

Χρειάζεται να αναζητηθούν στοιχεία διαφορετικότητας και μοναδικότητας για τα οποία ο 

σύγχρονος καταναλωτής είναι διαθέσιμος να πληρώσει κάτι παραπάνω, ένα premium έναντι 

των κοινών προϊόντων του εμπορίου. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητο να εκφράζουν 

νέες τεχνολογίες. Μπορεί να εκφράσουν τη διαφορετική σκέψη των Ελλήνων, να έχουν τις 

ρίζες τους στην παράδοση, στον τρόπο που εμείς βλέπουμε την προσφορά στον σύγχρονο 

καταναλωτή. Η αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µπορεί να καθοδηγηθεί 

από το τρίπτυχο ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.  

1. Η Σχεδίαση έχει απεριόριστες δυνατότητες για δηµιουργία καινοτοµικών 

λύσεων. Περιλαµβάνει τόσο την αισθητική πτυχή, την άυλη διάσταση του ωραίου, όσο 

και την τεχνολογική, δηλαδή τη λειτουργικότητα των λύσεων, του τρόπου 

εξυπηρέτησης. Οι γείτονές µας οι Ιταλοί έχουν να επιδείξουν επιτυχίες στον τοµέα 

αυτό. Η ενδοσκόπηση στην Ελληνική κουλτούρα και παράδοση µπορεί να δώσει ιδέες 

µοναδικές.  
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2. Η Ποιότητα είναι σηµαντική, ιδιαίτερα για χώρες σχετικά ακριβές, όπως η 

Ελλάδα τείνει να γίνει σήµερα. Η ποιότητα όµως σήµερα έχει ανέβει γενικά. Σε µεγάλο 

βαθµό έχει γίνει στοιχείο προαπαιτούµενο και λιγότερο στοιχείο διαφοροποίησης. Για 

να σταθεί κανείς στην αγορά, σε χώρα σχετικά ακριβή, πρέπει να έχει ποιότητα. Η 

στρατηγική διαφοροποίησης µε στόχευση σε τµήµατα πολύ υψηλής ποιότητας απαιτεί 

επενδύσεις και σηµαντική Ε&Α, πράγµα που δεν φαίνεται εφικτό για την ελληνική 

επιχείρηση. Όµως για την Ελληνική επιχείρηση είναι αναγκαίο η διαφοροποίηση να 

εµπεριέχει τη διάσταση της ποιότητας.  

3. Το Περιβάλλον, η αειφόρος ανάπτυξη, η οικολογική διάσταση προσφέρει 

νέες ευκαιρίες διαφοροποίησης. ∆εν πρέπει να το βλέπουν οι επιχειρήσεις ως 

περιορισµό, ως συµµόρφωση σε ρυθµίσεις και νοµοθεσία. Μπορεί να αποτελέσει 

ευκαιρία για δηµιουργία νέων προσφορών στον προβληµατισµένο σύγχρονο 

καταναλωτή. Για παράδειγµα εταιρείες όπως η COCOMAT ή APIVITA έχουν 

ενσωµατώσει οικολογικές διαστάσεις στην ανταγωνιστική τους στρατηγική. Αυτό τους 

έχει προσδώσει µακροπρόθεσµα διατηρήσιµο πλεονέκτηµα και αποτελεί τη βάση 

επιτυχίας τους. Με τη χρήση φυσικών υλών, µε νέες συνθέσεις, µε αξιοποίηση 

παραδοσιακών συνταγών πιο φιλικών σε συνδυασµό µε σύγχρονη τεχνολογία µπορεί να 

εξαχθούν νέες λύσεις.  

5.1.3 Καινοτοµικός προσανατολισµός  

Η αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στις παραπάνω διαστάσεις 

µπορεί να οδηγήσει σε καινοτοµίες. Πολύ περισσότερο αν και οι τρεις διαστάσεις 

συνδυασθούν και επιδιωχθούν ολοκληρωµένα. Αυτό για τις περισσότερες επιχειρήσεις 
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αποτελεί ριζικό αναπροσανατολισµό. Επιδίωξη του νέου, της καινοτοµίας σε όλο το 

σύστηµα.  

Η παραγωγή καινοτοµίας δεν είναι απαραίτητο να προσανατολίζεται σε βασική 

τεχνολογική έρευνα, σε µεγάλες τεχνολογικές καινοτοµίες, σε ριζικές ανατροπές. Αυτό 

απαιτεί µεγάλα ποσά για Ε&Α. Εξάλλου η Ελλάδα είναι πολύ χαµηλά σε έρευνα και 

τεχνολογία, ακόµη και σε σύγκριση µε µικρές χώρες. ∆εν µπορεί να κάνει µεγάλα, µη 

ρεαλιστικά άλµατα.  

Μικρές καινοτοµίες, που αλλάζουν την προσφορά στον καταναλωτή είναι πιο 

κατάλληλες για τους προϋπολογισµούς της ελληνικής επιχείρησης. Υπάρχουν 

απεριόριστες δυνατότητες για µικρές, προοδευτικής φύσης καινοτοµίες:  

 
v σε εφαρµογές νέας, βασικής τεχνολογίας στις παραγωγικές διαδικασίες  

v στο προσφερόµενο προϊόν και στον τρόπο εξυπηρέτησης  

v στην ανάδειξη λύσεων και ιδεών που στηρίζονται στην Ελληνική παράδοση και 

το Ελληνικό περιβάλλον.  

Οι µικρές καινοτοµίες συνήθως περνούν απαρατήρητες. Όµως διαµορφώνουν 

πορεία. Οι πηγές ιδεών είναι πολλαπλές, όλο το σύστηµα: τα στελέχη, οι εργαζόµενοι 

και οι σχέσεις στην αγορά, οι πελάτες, οι ανταγωνιστές, ο κοινωνικός ιστός, η 

παράδοση. ∆εν είναι απαραίτητα τα εργαστήρια και τα τµήµατα Ε&Α. Έτσι µπορούµε 

να προωθήσουµε µια «διάχυτη» άποψη της καινοτοµίας η οποία αναδύεται από το 

εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.  

Η καινοτοµία είναι άρρηκτα δεµένη µε το ανθρώπινο κεφάλαιο και την 

κουλτούρα της επιχείρησης και της χώρας. Με το νοητικό κεφάλαιο και τις γνώσεις. Με 
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τις κοινωνικές αξίες και το πλέγµα κοινωνικών σχέσεων. Με τη στάση απέναντι στη 

µάθηση και στην επιδίωξη νεωτερισµών.  

Η Ελλάδα δεν υστερεί στον τοµέα του ανθρώπινο δυναµικού. Μάλιστα στους 

διεθνείς δείκτες για το ανθρώπινο δυναµικό κατατάσσεται πιο υψηλά από ότι σε άλλους 

δείκτες της οικονοµίας, της τεχνολογίας, της διοίκησης και των επιχειρήσεων. Επίσης 

έχει τη δική της µοναδική παράδοση και κοινωνικό περιβάλλον. Υστερεί όµως στην 

κουλτούρα αναζήτησης του νέου, προώθησης βελτιώσεων και αλλαγών.  

Ο τοµέας των επιχειρήσεων υστερεί ιδιαίτερα στην καινοτοµία. Σε άλλες µικρές 

χώρες οι επιχειρήσεις έχουν πολύ υψηλότερες επιδόσεις σε καινοτοµία (π.χ 

Σκανδιναβικές χώρες). Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να αντιγράψουµε τις πολιτικές των 

χωρών αυτών. Απλά να ξεκινήσουµε µια προσπάθεια συζήτησης για προώθηση 

µορφών καινοτοµίας που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες συνθήκες του Ελληνικού 

περιβάλλοντος καθώς και του τρόπου ενίσχυσής τους.  

Στο ανοιχτό παγκόσµιο περιβάλλον η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής 

οικονοµίας θα κριθεί κυρίως από την ικανότητα των ίδιων των επιχειρήσεων να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για καινοτοµία, για δηµιουργία νέων προσφορών στις 

διεθνείς αγορές. Από την ικανότητά τους να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωµένο 

προσανατολισµό στο τρίπτυχο σχεδίαση – ποιότητα – περιβάλλον. Ο προσανατολισµός 

αυτός πρέπει να ενσωµατωθεί στο σύστηµα, να γίνει σκοπός και τρόπος λειτουργίας της 

επιχείρησης. Αναπόσπαστο µέρος της κουλτούρας της. Έτσι, η επιχείρηση θα µπορεί να 

βρίσκει συνεχώς νέα στοιχεία καινοτοµίας και να ανανεώνει τη στρατηγική 

διαφοροποίησης χωρίς να αλλοιώνει την ταυτότητά της. 
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5.2 Κίνητρα διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων 

Θεωρούµε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τριών ειδών κίνητρα για να 

επεκταθούν στο εξωτερικό. ∆ιακρίνουµε σε ειδικά κίνητρα επιχείρησης (firm specific 

motives), στρατηγικά κίνητρα (strategic motives) και ειδικά κίνητρα χώρας (country 

specific motives).Τα ειδικά κίνητρα επιχείρησης (firm specific motives) έχουν 

αναπτυχθεί από τους Hood και Young (1979), Dunning και άλλους µελετητές. 

 Η λογική πίσω από τα κίνητρα αυτά είναι ότι µια επιχείρηση όταν επεκτείνει τη 

δραστηριότητά της στο εξωτερικό, έχει να αντιµετωπίσει υψηλότερα κόστη, απ’ ό,τι 

όταν δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Έτσι, όταν µια ελληνική επιχείρηση 

δραστηριοποιείται σε µια ξένη χώρα έχει να αντιµετωπίσει το κόστος της διαφορετικής 

γλώσσας, διαφορετικού νοµικού πλαισίου, διαφορετικής νοοτροπίας κλπ. Για να 

αντιµετωπίσει αυτά τα κόστη (τα οποία δεν αντιµετωπίζουν οι αλβανικές επιχειρήσεις) 

η ξένη επιχείρηση πρέπει να έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα τα οποία δεν έχουν οι 

τοπικές επιχειρήσεις. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν 

πλεονεκτήµατα όπως καλύτερο management, ευκολότερη πρόσβαση σε διεθνείς αγορές 

απ’ ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, πρόσβαση σε φτηνότερο χρηµατικό κεφάλαιο κτλ. Όλα 

αυτά αποτελούν κίνητρα (motives) για την ελληνική επιχείρηση να επεκτείνει τη 

δραστηριότητά της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το όφελος από τα πλεονεκτήµατα 

αυτά πρέπει να εξουδετερώνει το κόστος λειτουργίας στο εξωτερικό. 

Η δεύτερη κατηγορία κινήτρων, τα στρατηγικά κίνητρα (strategic motives) 

περιλαµβάνουν: Το πλεονέκτηµα της πρώτης κίνησης (first mover advantage), δηλαδή 

µια ελληνική επιχείρηση εισέρχεται στην ξένη αγορά για να την κατακτήσει πριν από 

ξένους ή άλλους έλληνες ανταγωνιστές. Ένα δεύτερο κίνητρο είναι η επίτευξη 
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αρχηγικού κόστους (cost leadership), όπως έχει αναπτυχθεί από τον Porter. Η επίτευξη 

αυτού του στόχου δεν είναι δυνατή στην Ελλάδα λόγω υψηλού εργατικού κόστους. 

Έτσι, η επιχείρηση παράγει στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οι οποίες έχουν 

χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε την Ελλάδα. Έτσι επενδύοντας στο εξωτερικό η 

επιχείρηση αποκτά αρχηγία κόστους στο εσωτερικό. Αντίστοιχα η επιχείρηση µπορεί 

να έχει µια στρατηγική διαφοροποίησης (differentiation strategy). 

Επιπλέον, υπάρχουν οι στρατηγικές του ειδικού κόστους (cost focus) και ειδικής 

διαφοροποίησης (differentiation focus). Οι στρατηγικές αυτές έχουν επίσης αναπτυχθεί 

από τον Porter και αναφέρονται σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία µπορούν να 

αποτελέσουν κίνητρα επενδύσεων στο εξωτερικό.  

Τέλος τα κίνητρα χώρας (country specific motives) αναφέρονται σε παράγοντες 

που έχουν οι χώρες Ελλάδα-χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης και οι οποίοι ωθούν τις 

ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτές. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι οι παράγοντες 

συντελεστών των χωρών αυτών (π.χ. φτηνό εργατικό δυναµικό), παράγοντες ζήτησης 

(π.χ. η αγορά µπορεί να απορροφήσει ένα ελληνικό προϊόν χαµηλής ποιότητας το οποίο 

δε γίνεται δεκτό από τους έλληνες καταναλωτές), εµπόδια εµπορίου (π.χ. αν υποδοχής 

µια χώρα επιβάλει ποσοστώσεις στις ελληνικές εισαγωγές, τότε η ελληνική επιχείρηση 

επενδύει στο εσωτερικό της χώρας δηµιουργώντας µια µονάδα παραγωγής και έτσι 

αποφεύγει ποσοστώσεις ή φόρους). Συνοπτικά παραθέτονται τα κίνητρα διεθνοποίησης 

στο παράρτηµα, στον πίνακα 8.4.    
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5.3 Η ελληνική παρουσία και τα βασικά πλεονεκτήµατα ανά χώρα  
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                   
 
 
 

v Μακροχρόνιες και εδραιωµένες διµερείς εµπορικές σχέσεις (4η σηµαντικότερη 

χώρα προορισµό παγκοσµίως των ελληνικών προϊόντων κατά το 2007) 

v Γεωγραφική εγγύτητα 

v Είσοδος στην ΕΕ-27 από 1-1-2007, η οποία δηµιουργεί ευµενέστερο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον µε χαµηλότερο επενδυτικό κίνδυνο 

v Έντονη ελληνική επενδυτική παρουσία (η Ελλάδα είναι ο 2ος µεγαλύτερος 

επενδυτής στην Βουλγαρία) 

v Υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης της βουλγαρικής οικονοµίας και άνοδος του βιοτικού 

επιπέδου  

v ∆υνατότητες εξαγωγής όλων των κατηγοριών ελληνικών προϊόντων τράπεζες, 

τηλεπικοινωνίες, βιοµηχανία σιδήρου, υάλου, τροφίµων, ποτών, ένδυση-

υπόδηση, τουρισµός, Υπηρεσίες (πληροφορική, υγεία, logistics, real estate, 

κλπ.) 

v Σταδιακή βελτίωση του εγχώριου επιχειρηµατικού κλίµατος 

v ∆ιάνοιξη νέων µεθοριακών διαβάσεων 

v Πετρελαιαγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη 

v Εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης διασυνοριακής συνεργασίας 

(INTERREGIIA, ΙVA, Ελλάδα-Βουλγαρία) 

Αναλυτικότερα, οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία, συνολικά, για το 

διάστηµα 1992 ως 2006 υπερέβησαν κατά πολύ το 1,5 δισ. ευρώ, καταλαµβάνοντας 
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ποσοστό 10% στις συνολικές άµεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα αυτή και την τρίτη 

θέση µετά την Αυστρία και την Ολλανδία. Ειδικότερα, οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν 

το 23,6% των συνολικών τραπεζικών κεφαλαίων.  

Η ελληνική επενδυτική παρουσία παραµένει σταθερή τα τελευταία έξι χρόνια, 

µε επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου κατ' έτος, µε υψηλότερες επενδύσεις 

εκείνες του έτους 2002. Στην πραγµατικότητα η επενδυτική δραστηριότητα των 

ελληνικών επιχειρήσεων διαφέρει από τα επίσηµα βουλγαρικά στοιχεία, καθώς σε αυτά 

δεν συµπεριλαµβάνονται επενδύσεις οι οποίες προέρχονται από διαθέσιµα κεφάλαια ή 

κέρδη ή είναι αποτέλεσµα τραπεζικού δανεισµού ή προέρχονται από τρίτη χώρα. Κατά 

την τελευταία δεκαετία τα ελληνικά κεφάλαια κατείχαν για µεγάλο διάστηµα την 

πρώτη θέση στη Βουλγαρία.  

Οι ενεργές ελληνικές επιχειρήσεις ανέρχονται σε περίπου 1.500 (µε 

εγγεγραµµένες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία πάνω από 3.000) και έχουν δηµιουργήσει 

πολλές δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στη Νότια Βουλγαρία όπου 

λειτουργούν εργοστάσια και βιοτεχνίες παραγωγής ενδυµάτων και υποδηµάτων. Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι η ελληνική επιχειρηµατική παρουσία στη Βουλγαρία είναι 

ιδιαίτερα δυναµική στους τοµείς των υπηρεσιών (κυρίως τράπεζες), υποδοµών, 

βιοµηχανίας τροφίµων/ποτών, µεταλλευµάτων, εµπορίου και δικτύων διανοµής και 

παραγωγής ενδυµάτων.  

Τον Ιούλιο του 2003 κατακυρώθηκε η δεύτερη άδεια ιδιωτικής τηλεόρασης µε 

παµβουλγαρική εµβέλεια στον ελληνικών συµφερόντων τηλεοπτικό σταθµό Nova TV 

(Ant1). Τα τελευταία έτη η ΕΚΟ - ΕΛ∆Α - Βουλγαρία έκανε σηµαντικές επενδύσεις.  

Το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ιδιωτικοποίηση του 

44% του χρηµατιστηρίου της Σόφιας και για συνεργασία µε το χρηµατιστήριο της 
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Σόφιας κατά τα πρότυπα της συνεργασίας µε το χρηµατιστήριο της Λευκωσίας. 

∆υνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών εντοπίζονται επίσης σε προϊόντα της αµυντικής 

βιοµηχανίας. Στον κατασκευαστικό τοµέα, το 2004 η κοινοπραξία των 

κατασκευαστικών εταιρειών ΜΤ ΑΤΕ, Ερµόν ΑΕ και ∆οµοκάτ ΑΕ ανέλαβε το έργο 

µελέτης, κατασκευής και εγκατάστασης εξοπλισµού σε σταθµό βιολογικού καθαρισµού 

αστικών λυµάτων του Ράζλογκ (επί παραποτάµου του Νέστου), συνολικής αξίας 4,85 

εκατ. ευρώ. Η Προοδευτική επισκευάζει τον δρόµο Σάντοβο - Ράζλογκ. Η ελληνική 

εταιρεία Τέρνα ΑΕ επελέγη για την ανακατασκευή και ηλεκτροδότηση τµήµατος 37,7 

χλµ. της σιδηροδροµικής γραµµής Φιλιππούπολη - Σβίλενγκραντ στην περιοχή 

Κρούµοβο - Παρβοµάι (το έργο συγχρηµατοδοτείται από την ΕΕ, πρόγραµµα ISPA).  

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ         

 

v Μακροχρόνιες και εδραιωµένες διµερείς εµπορικές σχέσεις (6η σηµαντικότερη 

χώρα προορισµό παγκοσµίως των ελληνικών προϊόντων κατά το 2007) 

v Η µεγαλύτερη αγορά καταναλωτών µε 21,6 εκατ. κατοίκους 

v Είσοδος στην ΕΕ-27 από 1-1-2007, η οποία δηµιουργεί ευµενέστερο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον µε χαµηλότερο επενδυτικό κίνδυνο 

v Ισχυρή ελληνική επενδυτική παρουσία (αποτελεί την 1η χώρα προορισµού των 

ελληνικών επενδύσεων µεταξύ των χωρών της Βαλκανικής) 

v ∆υναµικά εξελισσόµενη οικονοµία (ανάπτυξη της τάξης του 6%) 

v Σηµαντικές εξαγωγικές δυνατότητες για τους κλάδους των τραπεζικών 

εργασιών, τηλεπικοινωνιών, συµβουλευτικών και χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών και κατασκευών, τροφίµων και ποτών, ναυτιλιακών, 
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κλωστοϋφαντουργίας, πληροφορικής, ασφαλειών, ειδών συσκευασίας, 

πλαστικών, φαρµακευτικών και καλλυντικών 

v Προώθηση ρουµανικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση των Ξένων Επενδύσεων 

v Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή σε θέµατα 

προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων, προστασίας περιβάλλοντος, ποιότητας, 

κλπ. 

v Η υλοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων στην Ρουµανία τα επόµενα χρόνια 

µέσω διαρθρωτικών ταµεία για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

v  Η χρηµατοδότηση της Ρουµανίας από την ΕΕ µέσα στο διάστηµα 2007-2013 

αναµένεται ότι θ’ ανέλθει αθροιστικά στα 19,6 δις €. Σε αυτά προστίθενται 

εισπράξεις από την ΚΑΠ. 

v Χαµηλότερο εργατικό κόστος στη Ρουµανία. 

v Χαµηλός φορολογικός συντελεστής για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα:16%. 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα ρουµανικά στοιχεία, η χώρα µας κατέχει την ένατη 

θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών στη Ρουµανία µε συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο 

ύψους 505,5 εκατ. ευρώ (στα επίσηµα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται οι µεταβιβάσεις 

κεφαλαίων ελληνικών επενδύσεων µέσω Κύπρου, Λουξεµβούργου, Ιρλανδίας, 

Ολλανδίας κ.ά.). Σύµφωνα όµως µε ορθότερες εκτιµήσεις, η Ελλάδα κατατάσσεται 

µεταξύ των τριών πρώτων ξένων επενδυτών (οι µεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις στα 

Βαλκάνια έχουν γίνει στη Ρουµανία), µε 800 περίπου ενεργές επιχειρήσεις και µε το 

συνολικό ελληνικό κεφάλαιο που επενδύθηκε να υπολογίζεται σε άνω των 3 δισ. ευρώ, 

λαµβάνοντας υπόψη και την αύξηση κεφαλαίων από τον ΟΤΕ-Romtelecom το 2002, 

την εξαγορά µετοχών από τη Eurobank της Bank Post τα έτη 2002 και 2003 και την 
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εξαγορά πλειοψηφίας µετοχών από την Εθνική Τράπεζα της Banka Romaneska το 

2003.  

Σηµειωτέον ότι ο ΟΤΕ απέκτησε το 2002 πλειοψηφικό πακέτο µετοχών στη 

Romtelecom (κατέχει το 54%), ύστερα από επίπονες διαπραγµατεύσεις και µε τη 

συγκατάθεση, τελικά, της ρουµανικής κυβέρνησης για τη συµπληρωµατική αυτή 

εξαγορά µετοχών. Στις 27.5.2005 υπεγράφη µεταξύ της Cosmote και της Romtelecom 

συµφωνία για την ανάληψη του 70% της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Cosmorom, µε 

τη συµµετοχή κατά 120 εκατ. ευρώ της Cosmote στην αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της Cosmorom. Περαιτέρω, τον Οκτώβριο του 2005 ο ΟΤΕ πούλησε στην 

Cosmote τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που διαθέτει στα Βαλκάνια. Έτσι η Cosmote 

έγινε κύριος του 70% της Cosmote Romania (Cosmorom).  

Μετά και την εξαγορά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος του 81,6% του 

πακέτου µετοχών της Banca Romaneska, ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας κατέχει πλέον 

τη δεύτερη θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών στον εν λόγω τοµέα µε 15,4%, µετά την 

Αυστρία, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρουµανίας. 

Υπεγράφη επίσης η σύµβαση εξαγοράς του 57,13% της MindBank από την ΑΤΕ.  

Εξετάζοντας το σύνολο των ελληνικών επενδύσεων παρατηρείται ότι 

εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα οικονοµικής δραστηριότητας: τράπεζες, 

τηλεπικοινωνίες, συµβουλευτικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, κατασκευές, 

τρόφιµα - ποτά, ναυτιλιακά, κλωστοϋφαντουργία, πληροφορική, ασφάλειες, είδη 

συσκευασίας, πλαστικά, φαρµακευτικά και καλλυντικά, λίζινγκ, ιχθυοκαλλιέργειες 
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  ΑΛΒΑΝΙΑ   

 

                                   

v Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών στην 

Αλβανία 

v Σταθερή οικονοµική ανάπτυξη της χώρας (της τάξης του 6%) 

v Οι κυριότεροι τοµείς µε εξαγωγικές δυνατότητες από Ελλάδα προς Αλβανία 

είναι: καύσιµα, βιοµηχανία (ράβδοι σιδήρου, προφίλ από ξύλο, ακατέργαστο 

αλουµίνιο, οικοδοµικά υλικά κλπ.), τρόφιµα-ποτά (εσπεριδοειδή, µπύρα, κλπ), 

καπνά, ενδύµατα, κλωστοϋφαντουργία, κατασκευές 

v Η διασύνδεση των καθέτων αξόνων της Αλβανίας µε την Εγνατία οδό 

v Ο σαφής ευρωπαϊκός προσανατολισµός της χώρας και η σταδιακή εναρµόνιση 

της προς την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, διευκολύνει περισσότερο την προσέλκυση 

νέων επενδύσεων. 

v Το χαµηλό εργατικό κόστος, η γειτνίαση µε την χώρα µας, ο υδάτινος πλούτος, 

οι ακαλλιέργητες εκτάσεις αλλά και η έλλειψη προϊόντων και υπηρεσιών 

καθιστά τη χώρα ελκυστική για ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε 

δυνητική αγορά τα Ν∆ Βαλκάνια 

v Εµπόριο. Στη χώρα υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε τυποποιηµένα προϊόντα.  

 

v Η παραγωγική βάση της χώρας είναι ακόµα υπό ανάπτυξη. Η σταδιακή µείωση 

των δασµών καθιστά περισσότερο ανταγωνιστικά τα εισαγόµενα προϊόντα. 

Ελλάδα και Ιταλία είναι οι κύριοι εµπορικοί εταίροι της Αλβανίας. 
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v Εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης διασυνοριακής συνεργασίας (INTERREG 

IIA, ΙVA, Ελλάδα-Αλβανία). 

Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα κατέχει περίπου το 27% επί του συνόλου των ξένων 

επενδύσεων στην Αλβανία και την πρώτη θέση σε επενδυµένο κεφάλαιο, το οποίο 

υπερβαίνει τα 800 εκατ. δολάρια. Οι περίπου 270 ελληνικές και ελληνικών 

συµφερόντων επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στους τοµείς: τηλεπικοινωνιών, 

εµπορικών τραπεζών, εργοληψίας και κατασκευών, εµπορίας καπνού, εµπορίας και 

διακίνησης πετρελαίου και πετρελαιοειδών, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίµων και ειδών 

ένδυσης - υπόδησης.  

Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία αναφέρονται: τέσσερις 

τράπεζες - Εθνική, Εµπορική, η θυγατρική της Πειραιώς Tirana Bank και η Alpha - που 

συνεχώς επεκτείνονται, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Albanian Mobile 

Communications (συµφερόντων Cosmote) και Vodafone (συµφερόντων Vodafone 

Ελλάδος). Η τσιµεντοβιοµηχανία Τιτάν προχωρεί σε σηµαντική επένδυση, ύψους 

περίπου 200 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή βιοµηχανικής µονάδας. Οι ελληνικές 

τράπεζες, όπως η Alpha Bank, η Εθνική και η Εµπορική Τράπεζα, κατέχουν υψηλά 

ποσοστά στην τραπεζική αγορά στους τοµείς των χορηγούµενων δανείων, των 

καταθέσεων και των κερδών. Στον κατασκευαστικό τοµέα, όπου οι ελληνικές εταιρείες 

κατέχουν ποσοστό 30%-40% της εγχώριας αγοράς, δραστηριοποιούνται οι ∆ΙΕΚΑΤ 

ΑΕ, ΓΕΚ Τέρνα, Ατέρµων, Alpha Delta ΕΠΕ, ΜΤ Constructions ΕΠΕ, Εγνατία ΑΕ, 

ΜΤ Fidias ΕΠΕ κ.ά. Η ∆ΙΕΚΑΤ ΑΕ κατά το τρέχον έτος ανέλαβε το έργο της 

αναβάθµισης των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασµό της Kesh 

Sh.a., ύψους 6,847 εκατ. ευρώ, χρηµατοδοτούµενο από την EBRD. Η εταιρεία 

Prometheus Gas SA (του οµίλου Κοπελούζου) υπέγραψε στις 2.8.2006 Μνηµόνιο 
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Κατανόησης µε την αλβανική κυβέρνηση για την ενεργειακή διασύνδεση της Αλβανίας 

µε τον αγωγό φυσικού αερίου της ∆υτικής Μακεδονίας (µε την κατασκευή αγωγού 

µήκους 320 χλµ. και τη δηµιουργία σταθµού παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο 

στην Κορυτσά).  

 

  FYROM      

 

v Ισχυρή ελληνική επενδυτική παρουσία. Η Ελλάδα κατέχει σταθερά την πρώτη 

θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών στην ΠΓ∆Μ την περίοδο των τελευταίων 11 

ετών 

v Μακροχρόνιες και εδραιωµένες διµερείς εµπορικές σχέσεις. Η ΠΓ∆Μ 

συγκαταλέγεται στις 15 κορυφαίες χώρες-προορισµούς των ελληνικών 

εξαγωγών (11η θέση το 2007) 

v Σταθερή βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος της χώρας. Η βελτίωση του 

οικονοµικού κλίµατος αποδίδεται στις προωθούµενες φορολογικές 

µεταρρυθµίσεις και τις διαπραγµατεύσεις ένταξης µε Ε.Ε. 

v Παρά το µικρό µέγεθος της χώρας και της αγοράς (2 εκατ. κάτοικοι), η 

γεωγραφική γειτνίαση µε την Ελλάδα (χαµηλό µεταφορικό κόστος) διευκολύνει 

την ανάπτυξη εµπορικών συναλλαγών και επιχειρηµατικής συνεργασίας, 

ειδικότερα σε τοµείς όπως: γεωργία, παραγωγή και επεξεργασία τροφίµων και 

ποτών, µεταποίηση, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, επεξεργασία τροφίµων, 

τηλεπικοινωνίες, κατασκευές, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες τουρισµού, ενέργεια, 

δίκτυα διανοµής, λοιπές µορφές συνεργασίας 

v Από κοινού αξιοποίηση προγραµµάτων διεθνών οργανισµών 
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v ∆ιαθεσιµότητα φθηνού και εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού 

v Εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης διασυνοριακής συνεργασίας (INTERREG 

IIA, ΙVA, Ελλάδα-ΠΓ4Μ) 

 Το ύψος των συνολικών ελληνικών επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί ή 

βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ανέρχεται σε περίπου 950 εκατ. ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής αξίας του κεφαλαίου που συνδέεται µε τη 

λειτουργία του δεύτερου δικτύου κινητής τηλεφωνίας και της δαπάνης κατασκευής του 

πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπίων).  

Οι ελληνικές επενδύσεις αφορούν κυρίως τους ακόλουθους τοµείς: τρόφιµα - 

αναψυκτικά (είδη αρτοποιίας, παγωτά, µπίρα, µη οινοπνευµατώδη ποτά), ενέργεια - 

πετρέλαιο, βιοµηχανία τσιµέντου, ορυχεία, µάρµαρα, τράπεζες, καπνοβιοµηχανία, 

έτοιµο ένδυµα και αξεσουάρ (παραγωγή φασόν) και σύσταση εµπορικών εταιρειών και 

αντιπροσωπειών.  

 

    ΤΟΥΡΚΙΑ  

 

 

v Συνεχής αύξηση του όγκου των εµπορικών συναλλαγών. Η Τουρκία 

συµπεριλαµβάνεται στις 10 κορυφαίες χώρες προορισµού των ελληνικών 

εξαγωγών (7η θέση το 2007) 

v Μεγάλο µέγεθος εγχώριας αγοράς (<70 εκατ. κάτοικοι) 

v Υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης της τουρκικής οικονοµίας 

v Ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές για τους κλάδους: πετρελαίου, βιοµηχανίας 

(πλαστικά, µηχ/κός εξοπλισµός), παροχής υπηρεσιών (τράπεζες, 
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τηλεπικοινωνίες, πληροφορική), µεταποίησης (τρόφιµα), εµπορίου και 

κλωστοϋφαντουργίας 

v Ευνοϊκό θεσµικό και ρυθµιστικό περιβάλλον για έναρξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας 

v Χαµηλό κόστος εργασίας (υπολογίζεται σε 600 US$ µέσος µηνιαίος µικτός 

µισθός) 

v Ειδικό καθεστώς παροχής επενδυτικών κινήτρων στην µεταποίηση ανάλογα µε 

την περιφέρεια εγκατάστασης 

v Λειτουργία 91 ολοκληρωµένων βιοµηχανικών περιοχών σε 81 περιφέρειες, ενώ 

άλλες 151 είναι υπό κατασκευή 

v Λειτουργία 20 Ζωνών Ελεύθερου Εµπορίου 

v Εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης διασυνοριακής συνεργασίας (INTERREG 

IIA, ΙVA, Ελλάδα-Τουρκία). 

 

  ΣΕΡΒΙΑ  

 

Τον πρώτο ξένο επενδυτή στη Σερβία αποτελεί η χώρα µας. Σύµφωνα µε τα 

επίσηµα στοιχεία της Σερβικής Υπηρεσίας Προώθησης Επενδύσεων για τις άµεσες 

επενδύσεις, κατά το διάστηµα 2001-2004 οι ελληνικές επενδύσεις καταλαµβάνουν την 

τέταρτη θέση, µε το ύψος του κεφαλαίου που επενδύθηκε να φθάνει τα 122,12 εκατ. 

δολάρια. Ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν περιλαµβάνουν επενδύσεις που έγιναν πριν από 

το 2001, επενδύσεις µέσω υπεράκτιων εταιρειών, επενδύσεις στο Μαυροβούνιο, καθώς 

και επενδύσεις σε είδος, παραχωρήσεις δικαιωµάτων κ.ά.  
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Οι ελληνικές άµεσες επενδύσεις (από το 1996 και εντεύθεν) ανέρχονται σε 1,8 

δισ. ευρώ. Το συνολικό ελληνικό επενδυµένο κεφάλαιο (συνυπολογιζοµένων αµέσων 

και άλλων επενδύσεων) ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ. Σηµειώνεται η παρουσία 150 

µεικτών ελληνογιουγκοσλαβικών εταιρειών, καθώς και 120 περίπου αµιγώς ελληνικών.  

Μεταξύ των κυριότερων ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη 

Σερβία αναφέρουµε ενδεικτικά τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ (απέκτησε το 20% 

της Telecom Serbia το 1997), Intracom (προµηθεύτρια της Telecom Serbia σε 

καρτοτηλέφωνα), τις τράπεζες Εθνική (12 υποκαταστήµατα), Alpha Bank 

(υποκαταστήµατα και Serbian Jubanka), Eurobank Ergasias (υποκαταστήµατα και Post 

Banka), Πειραιώς (Atlas Banka) και ΕΤΕΒΑ (γραφείο αντιπροσωπείας), τα ΕΛΛΠΕ 

(Yugopetrol και πρατήρια καυσίµων ΕΚΟ-YU), τις βιοµηχανίες τροφίµων ∆έλτα 

(παραγωγική µονάδα Delyug), 3Ε Coca-Cola (Fresh Co), Αθηναϊκή Ζυθοποιία.  

5.4 SWOT Analysis στις χώρες ενδιαφέροντος 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Με την ένταξη της Βουλγαρίας και Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

µετάβαση της στην Ευρώπη των 27, διευρύνθηκαν παράλληλα τα όρια της ευρωπαϊκής 

αγοράς. Επιπρόσθετα, η Σερβία και η Τουρκία βρίσκονται σήµερα σε προ - ενταξιακές 

διαπραγµατεύσεις για την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η Ελλάδα εκµεταλλευόµενη την γεωγραφική της εγγύτητα µε τις χώρες της 

Βαλκανικής προβαίνει σε επενδύσεις λόγω των πολλαπλών ωφελειών της, όπως το 

µειωµένο λειτουργικό κόστος όπως το κόστος µεταφοράς των προϊόντων καθώς και το 

αισθητά χαµηλότερο κόστος παραγωγής και ανθρώπινου δυναµικού που κυµαίνεται σε 

επίπεδα 30-70% χαµηλότερα από τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. 
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 Ένα επιπρόσθετο όφελος για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα 

δραστηριοποίησης σε µια νέα, ουσιαστικά, αγορά, που βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο 

ανάπτυξης, µε πληθυσµό πολλαπλάσιο της Ελλάδας. Εξάλλου, τόσο το σταδιακό 

«άνοιγµα» των τοπικών βαλκανικών αγορών στο εξωτερικό εµπόριο όσο και η ύπαρξη 

συµφωνιών ελευθέρου εµπορίου διευκολύνουν τις εµπορικές συναλλαγές. 

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουµε και τους άρρηκτους δεσµούς που 

συνδέουν τις βαλκανικές χώρες καθώς διαθέτουν κοινό πολιτισµικό παρελθόν και 

ιστορία που απαντάται ανά τους αιώνες.   

MEIONEKTHMATA 

 Παρά τις αδιαµφισβήτητα σηµαντικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την 

διεύρυνση των δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στις βαλκανικές χώρες 

υπάρχουν και παράγοντες που δρουν ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη και βιωσιµότητα 

αυτού του εγχειρήµατος. 

 Οι βαλκανικές χώρες δεν διαθέτουν σύγχρονες υποδοµές που υποβοηθούν την 

επιχειρηµατικότητα, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι νέες τεχνολογίες Οι βιοµηχανίες 

τους χρειάζονται επειγόντως σύγχρονες τεχνολογίες, αποτελεσµατικότερη διοίκηση και 

περισσότερη ευελιξία, έτσι ώστε στο µέλλον τα προϊόντα τους να ανταγωνίζονται µε 

επιτυχία ανταγωνιστικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές .Έτσι, παρατηρείται να υπάρχει 

τεχνολογική οπισθοδρόµηση ωστόσο ο εκσυγχρονισµός των ανωτέρω υποδοµών 

κρίνεται πολυδάπανος και χρονοβόρος. Σε ανάλογη κατάσταση βρίσκεται και το 

έµψυχο υλικό των βαλκανικών χωρών καθώς οι εξειδικευµένοι υπάλληλοι και έµπειρα 

στελέχη εκλείπουν. 

 Οι οικονοµίες των χωρών αυτών βρίσκονται σε µετάβαση που σηµαίνει ότι 

ακόµα βρίσκονται, άλλες περισσότερο άλλες λιγότερο, στο µεταίχµιο του σοσιαλισµού 
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και την σύγχρονης καπιταλιστικής οικονοµίας της αγοράς, και δεν έχουν γνωρίσει τον 

ίδιο βαθµό εµπορικής ολοκληρώσεως µε τη ∆ύση και ειδικότερα µε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση Αυτό καταδεικνύει ότι σταδιακά ενσωµατώνουν τις αρχές της ελεύθερης 

οικονοµίας και της οικονοµίας της αγοράς. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 Με την εξάπλωση των δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη προκύπτουν αρκετές προκλήσεις και ευκαιρίες που είναι 

καταλυτικές για το εγχείρηµα της διεθνοποίησης τους .  

Το κυριότερο είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε µία 

ευρύτερη αγορά σε σχέση µε αυτή της Ελλάδας άρα αυξάνεται η παραγωγική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα να είναι η δυνατή η δηµιουργία 

οικονοµιών φάσµατος, δηλαδή η παραγωγή ποικιλίας προϊόντων από την ίδια 

επιχείρηση.  

Η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης διαθέτει πόρους µε συγκριτικά χαµηλότερο κόστος, 

ιδιαίτερα οι ανθρώπινοι πόροι, το προσωπικό, δεδοµένου του χαµηλών µισθών. Έτσι, 

επιτυγχάνεται άµεσα η µείωση κόστους που δύναται να επιφέρει την εµφάνιση 

οικονοµιών κλίµακας µε σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για την επιχείρηση.  

Τέλος, λόγω της τεχνολογικής οπισθοδρόµησης των χωρών αυτών δίνεται η 

δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν πρωτοπόροι προωθώντας τις νέες 

τεχνολογίες και τα παράγωγα προϊόντα και υπηρεσίες. Λόγω της τεχνογνωσίας τους, οι 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι σε θέσει να προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και 

υπηρεσίες που θα υπερέχουν από εκείνα των βαλκανικών χωρών δηµιουργώντας, έτσι, 

συνθήκες µονοπωλίου προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων.     
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ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Πέρα από τα αδιαµφισβήτητα οφέλη και τις πλείστες ευκαιρίες που προσφέρει ο 

χώρος της ΝΑ Ευρώπης στις ελληνικές επιχειρήσεις δεν παύουν να ελλοχεύουν 

κίνδυνοι που απειλούν τόσο την επιτυχία όσο και τη βιωσιµότητα του εγχείρηµα της 

διεθνοποίησης τους. 

 Η σηµαντικότερη απειλή αποτελούν τα δυσµενή επακόλουθα από την πρόσφατη 

οικονοµική κρίση που υφίσταται αυτή τη στιγµή τα οποία πλήττουν τις ασθενείς 

οικονοµίες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Αρκετά βαλκανικά κράτη, δεδοµένου ότι 

αποτελούν οικονοµίες σε µετάβαση, βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοπίας λόγω του 

υπέρογκου διεθνούς δανεισµού και του χρόνιου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Ενώ 

άλλα κράτη έχουν ζητήσει την αρωγή του ∆ΝΤ για την ενίσχυση των οικονοµιών τους. 

Έτσι, λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας είναι πιθανόν ελληνικές επιχειρήσεις 

να δεχτούν πιέσεις όσον αφορά στους τζίρους τους λόγω πτώσης της ζήτησης που ίσως 

τις οδηγήσει σε χρεοκοπία. 

 Τέλος, οι πολιτισµικές διαφορές που παρατηρούνται στους λαούς της ΝΑ 

Ευρώπης, όπως θρησκευτικές διαφορές όσον αφορά στην Τουρκία, ίσως αποτελέσουν 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Άλλωστε δεν θα πρέπει να 

ξεχνάµε και το παρελθόν των Βαλκανίων, της άλλοτε πυριτιδαποθήκης της Ευρώπης, 

όπου κυριαρχούσε ο αλυτρωτισµός, ο εθνικισµός και ο εδαφικός επεκτατισµός που 

οδήγησαν στους Βαλκανικούς Πολέµους στις αρχές του 20ου αιώνα. 
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6. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

6.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις σύνδεσης πολιτικής και οικονομίας 

 Οι δύο επιστηµονικές σφαίρες, πολιτική και οικονοµία, φαίνονται εκ πρώτης 

όψεως ασύνδετοι, ωστόσο υπάρχουν θεωρητικές συµβολές που συνέβαλαν στην 

αντίληψη ότι οι δύο αυτές έννοιες δεν είναι αµοιβαία απαρνούµενες. 

 Ανάµεσα σε αυτούς που συνειδητοποίησαν ότι οι δύο αυτοί χώροι δεν µπορούν 

παρά να συνυπάρχουν και αν επιδρούν ο ένας στον άλλον ήταν ο Edward H. Carr. H 

συµβολή του έλαβε χώρα µερικά χρόνια µετά το τέλος του Α Παγκοσµίου Πολέµου, 

όταν οι µαρξιστικές αντιλήψεις είχαν σηµαντική επιρροή στην οικονοµική και πολιτική 

σκέψη. Ο Carr, ακολουθώντας το µαρξιστικό παράδειγµα και τις αντιλήψεις περί 

κατευθυνόµενης οικονοµίας, υπερθεµάτισε το γεγονός ότι η οικονοµική δραστηριότητα 

µπορούσε κατά περιπτώσεις να αποτελέσει µέρος της πολιτικής γιατί σύµφωνα µε τον 

Μαρξ ενυπήρχε µια διαρκώς αυξανόµενη σπουδαιότητα στο ρόλο που οι οικονοµικές 

δυνάµεις έπαιζαν στην πολιτική. Επιπρόσθετα, ο Carr τόνισε την σπουδαιότητα των 

πολιτικών νόµων ως πρωτογενών πηγών διεξαγωγής της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Συνεπώς κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η οικονοµική επιστήµη δεν µπορεί να 

µελετηθεί εποικοδοµητικά σε αποµόνωση από την πολιτική. 

 Αρκετά χρόνια µετά τον Carr, στην δεκαετία το ’70, η Susan Strange6 τόνισε ότι 

οι δύο σφαίρες οικοδοµήθηκαν ξεχωριστά, εξαιτίας της τροµακτικής επιτάχυνσης του 

διεθνούς οικονοµικού συστήµατος σε βάρος του στατικού πολιτικού συστήµατος. Υπό 

αυτή την έννοια καθίστατο αναγκαία η διατύπωση µιας νέας θεωρίας διεθνών σχέσεων, 

                                                           
6 International Economics and International Relations. A Case of Mutual Neglect,  Susan Strange 1970, 
pp. 304-315) 
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η οποία θα περιελάµβανε τόσο την οικονοµία όσο και τη πολιτική. Η συµβολή δε 

σταµάτησε, όµως, σε αυτή µόνο τη διαπίστωση. Μερικά χρόνια αργότερα προσδιόρισε 

ότι η οικονοµία δεν µπορεί να αναπτυχθεί σε αποµόνωση από την πολιτική και 

αντιστρόφως. Το επιχείρηµά της στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ήταν αδύνατο να έχει 

κάποιος πολιτική ισχύ χωρίς να διαθέτει τη δύναµη να αγοράζει, να κατευθύνει την 

παραγωγή και να κινητοποιεί το κεφάλαιο. Επίσης, ήταν αδύνατο να κατέχει κάποιος 

οικονοµική ισχύ χωρίς να έχει τη δυνατότητα οικονοµικών κυρώσεων ή άσκησης 

µέσων και µηχανισµών οικονοµικού χαρακτήρα, που απορρέουν από αποφάσεις της 

πολιτικής εξουσίας. 

 Άλλη µια σηµαντική συµβολή στην αντίληψη ότι τα σύνορα µεταξύ πολιτικής 

και οικονοµίας είναι δυσδιάκριτα ή ακόµα και ανύπαρκτα ήταν αυτή των Joseph Nye 

και Robert Keohane στη δεκαετία του ’70. Η διαφοροποίηση της προσέγγισής τους 

έγκειται στην ανάδειξη των εννοιών της «υψηλής» και «χαµηλής» πολιτικής7, όπου ως 

υψηλή πολιτική προσδιορίζονται τα θέµατα καίριας σηµασίας για µια κυβέρνηση, όπως 

η ασφάλεια, η διπλωµατία ή ο πόλεµος και ως θέµατα χαµηλής πολιτικής αναφέρονται 

οι λιγότερο σηµαντικές δράσεις, όπως ο καθορισµός της εγχώριας οικονοµικής 

πολιτικής.8  Σύµφωνα µε την άποψή τους, ο διαχωρισµός ανάµεσα σε υψηλές και 

χαµηλές πολιτικές είναι παρωχηµένος και άνευ πραγµατικής σηµασίας τη στιγµή που οι 

διεθνικές σχέσεις παίζουν ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία. Από την άλλη µεριά, η 

ανάδειξη των οικονοµικών ως ζητηµάτων της λεγόµενης υψηλής πολιτικής συνέβαλε 

σε ένα µεγαλύτερο ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών, αφού στη στρατηγική σφαίρα της 

πολιτικής δράσης των κρατών, εκτός των παραδοσιακών και σηµαντικών στρατιωτικών 

                                                           
7 Ηigh and low politics 
8 Joseph Nye and Robert Keohane, 1971, pp 132-133 
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και διπλωµατικών ζητηµάτων, προστέθηκαν και άλλα όπως το παγκόσµιο εµπόριο ή οι 

διεθνείς χρηµαταγορές. Πλέον η κυρίαρχη µορφή ανταγωνισµού στις σύγχρονες 

διεθνείς σχέσεις δεν είναι άλλη από εκείνη του οικονοµικού ανταγωνισµού9. 

 Τέλος, ο Robert Gilpin αποδέχτηκε την αλληλεπίδραση οικονοµίας και 

πολιτικής παρουσιάζοντάς την µέσω της εξέλιξης των πολυεθνικών επιχειρήσεων και 

των αµέσων ξένων επενδύσεων. Αυτή η µέθοδος τον οδήγησε να διαµορφώσει τη βάση 

της έρευνάς του σχετικά µε το πώς τα κράτη επηρεάζουν την παραγωγή και την 

κατανοµή των αγαθών και πώς οι αγορές επηρεάζουν την κατανοµή ισχύος και πλούτου 

ανάµεσα στα κράτη. Η έρευνά του εντοπίζεται γύρω από τα ερωτήµατα: ποιος θα ήταν 

ο αντίκτυπος της παγκόσµιας οικονοµίας της αγοράς στις σχέσεις µεταξύ των κρατών 

και ποια κράτη επιθυµούν να επηρεάσουν τις δυνάµεις της αγοράς για δικό τους 

όφελος.                      

6.2 Περιφερειακή πολιτική Ε.Ε και Ελλάδας για τα Βαλκάνια 
 

Έχοντας θέσει την θεωρητική τεκµηρίωση παραθέτοντας πλήθος θεωρητικών 

προσεγγίσεων αναφορικά µε την σύνδεση πολιτικής και οικονοµίας, θα καταδείξουµε 

τον άρρηκτο δεσµό πολιτικής και οικονοµίας και στην ελληνική πραγµατικότητα. Θα 

παραθέσουµε τις στρατηγικές και τις πολιτικές επιδιώξεις που αποτελούν συνιστώσες 

της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στον συγκεκριµένο χώρο της ΝΑ 

Ευρώπης καθώς και τις στενές σχέσεις, πρωτίστως πολιτικές, που τείνουν να 

µετεξελιχθούν σε οικονοµικές.  

                                                           
9 «Τα κριτήρια πλέον της ισχύος διαφοροποιούνται, αφού η πολιτική των κρατών , τόσο η εσωτερική όσο 
και αυτή που αφορά την ένταξή τους στο διεθνές σύστηµα, εξαρτάται από την επίτευξη κυρίαρχα 
οικονοµικών στόχων» ∆άµτσας, 2000, σελίδα 6    
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Ο στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και βεβαίως της Ελλάδος στα 

Βαλκάνια είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για σταθερότητα, δηµοκρατική 

οµαλότητα, λειτουργία των θεσµών, συνεργασία, ανάπτυξη και ευηµερία, καθώς και η 

εκπλήρωση των σχετικών πολιτικών κριτηρίων ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη 

όλων ανεξαιρέτως των χωρών στην Ευρωπαϊκή΄Ενωση.  

    Τις αδυναµίες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990, διαδέχθηκε µετά τις νατοϊκές επιχειρήσεις στο Κόσσοβο, µία 

πλέον συντεταγµένη, συντονισµένη και αποτελεσµατική πολιτική. Ο συνδυασµός 

στόχων και µέσων (κυρίως µέσω των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων και της ∆ιαδικασίας 

Σύνδεσης και Σταθεροποίησης) καθώς και η ανάδειξη δηµοκρατικών κυβερνήσεων σε 

όλες ανεξαιρέτως τις χώρες της Βαλκανικής επιτρέπουν µεγαλύτερη αισιοδοξία για την 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.   

   Από τη σκοπιά της ελληνικής θεώρησης, τόσο η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα 

Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουµανία, Σλοβενία), όσο και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης στον ίδιο γεωγραφικό χώρο (Σλοβενία ήδη κράτος µέλος από 1.5.2004, 

Ρουµανία και Βουλγαρία αναµένεται να ενταχθούν το 2007, η Κροατία πρόκειται να 

αρχίσει ενταξιακές διαπραγµατεύσεις στις 17.03.2005)  επιτρέπουν την άµεση σύνδεση 

της Ελλάδας µε τον ενιαίο γεωγραφικό ευρωατλαντικό χώρο, για πρώτη φορά µετά την 

ένταξή της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Η µελλοντική ένταξη των 

υπολοίπων βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και στο ΝΑΤΟ διευρύνει και 

ενισχύει την περίµετρο της ζώνης σταθερότητας στην περιοχή µας. Είναι φυσικό οι 

χώρες αυτές να καταστούν τώρα ελκυστικότερες για άµεσες επενδύσεις και να 

συµβάλουν στην επιτάχυνση των περιοχικών έργων υποδοµών (µεταφορές, ενέργεια) 

και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 
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Η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής 

της Ελλάδος και της Ε.Ε. στα ∆υτικά Βαλκάνια, καθώς δηµιουργεί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για περιφερειακή σταθερότητα και ευηµερία στην περιοχή και λειτουργεί 

ως όχηµα για την προσέγγιση και, µακροπρόθεσµα, ενσωµάτωση όλων των χωρών της 

ΝΑ Ευρώπης στους ευρωπαϊκούς και ευρω-ατλαντικούς θεσµούς. 

6.3 Περιφερειακή συνεργασία µεταξύ Ελλάδας και χωρών Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης 

 

  Η ∆ιαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) αποτελεί το 

µόνο «γηγενές» σχήµα συνεργασίας, προερχόµενο αποκλειστικά από τις χώρες της ΝΑ 

Ευρώπης. Μετέχουν η Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία, 

Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, από τον Μάιο του 2006 η Μολδαβία, ενώ 

τελευταία (Μάιος 2007) επισηµοποιήθηκε και η συµµετοχή του Μαυροβουνίου ως 

πλήρους µέλους. Η ∆ιαδικασία αναβίωσε το 1996, κατόπιν ελληνικής και βουλγαρικής 

πρωτοβουλίας (Σύνοδος ΥΠΕΞ στην Σόφια, 6-7.7.96), που οδήγησε στη πρώτη 

Συνάντηση Κορυφής της Κρήτης, στις 3-4.11.1997.  

Πολιτικός στόχος της Ελλάδος, στο πλαίσιο της αναβαθµίσεως των δοµών 

περιφερειακής συνεργασίας είναι αφ’ ενός, η ενδυνάµωση των σχέσεων καλής 

γειτονίας και, αφ’ ετέρου, η εµπέδωση της συνεργασίας σε όσον το δυνατόν 

περισσότερους τοµείς µεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

Ελληνική Προεδρία υιοθέτησε ως έµβληµά της την φράση: “ Νeighbourhood in 

Cooperation” και υποστήριξε την ευρωπαϊκή προοπτική των κρατών της ΝΑ Ευρώπης.  
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Από τα µέσα της δεκαετίας, η ∆ιαβαλκανική Συνεργασία θεωρείται πλέον, τόσο 

από τις χώρες της περιοχής, όσο και από την διεθνή κοινότητα, ως  περιφερειακή 

πρωτοβουλία που χρήζει θεσµικής αναβαθµίσεως  συγκεκριµένων δοµών και οργάνων. 

Κατά την διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

µετεξελίξεως του Συµφώνου Σταθερότητας ΝΑ Ευρώπης στο νέο Συµβούλιο 

Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC – Regional Cooperation Council), στο θεσµικό 

πλαίσιο του οποίου, ο ρόλος της SEECP αναβαθµίσθηκε, επιχειρησιακώς, µε την 

σύσταση της Γραµµατείας του RCC, στο Σαράγεβο.  

  Στην Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών χ-µ SEECP (Σόφια, 28.02.08), 

υιοθετήθηκε η Κοινή ∆ιακήρυξη για την Εγκαθίδρυση του Regional Cooperation 

Council (RCC) και ο συνηµµένος εις αυτήν Καταστατικός Χάρτης του RCC (Statute). 

Tα δύο ανωτέρω, καθώς και η Συµφωνία Έδρας της Γραµµατείας του RCC 

(Φιλιππούπολη, 14.09.2007) αποτελούν τα ιδρυτικά κείµενα του νέου µηχανισµού 

περιφερειακής συνεργασίας.       

Το RCC στο πλαίσιο της λειτουργίας του  (25µελής Γραµµατεία και 6µελές 

Γραφείο Συνδέσµου) αναπτύσσει δράσεις και προγράµµατα περιφερειακού 

ενδιαφέροντος σε πέντε βασικούς τοµείς προτεραιότητας: α) οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, 

β) υποδοµές, γ) ζητήµατα ∆ΕΥ, δ) ασφάλεια και  ε) ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού.     Στο 

πλαίσιο της εγκαθίδρυσης της νέας αρχιτεκτονικής περιφερειακής συνεργασίας, η 

Ελλάς ανήγγειλε την προσεχή ίδρυση Περιφερειακού Αναπτυξιακού Κέντρου (RDC) 

στην Θεσσαλονίκη, το οποίο υπό την θεσµική αιγίδα του RCC, θα συντονίζει 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον τοµέα των επενδύσεων και των µεταφορών, στην 

ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

http://www.mfa.gr/NR/rdonlyres/597FEC5A-8B4D-454D-B47F-C17732FED567/0/RCCJDESTABLISHMENT.pdf
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6.4 Ελληνοβαλκανικές σχέσεις 
 

Η Ελλάδα, ανταποκρινόµενη στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την 

ιδιότητά της ως µέλους της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ (OECD-

Development Assistance Committee), έχει αναλάβει την υποχρέωση, όπως και όλα τα 

κράτη της Ε.Ε., να δαπανά το 0,51% του ΑΕΠ της για αναπτυξιακή βοήθεια σε τρίτες 

χώρες µέχρι το 2010 (0,7% το 2015). Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίστηκε ένα πενταετές 

πρόγραµµα ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας (Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονοµική 

Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων-ΕΣΟΑΒ) για την περίοδο 2002-2006. 

Το ΕΣΟΑΒ, που υιοθετήθηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάρτιο του 2002 

(Νόµος 2996/ΦΕΚ 62 Α΄/ 28.03.2002), είναι ένα πενταετές αναπτυξιακό πρόγραµµα, 

ύψους 550 εκατ. €, οι πόροι του οποίου προέρχονται από τον ελληνικό προϋπολογισµό 

και µέσω του οποίου χρηµατοδοτούνται έργα, επενδύσεις και δράσεις σε επτά 

βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, 

ΠΓ∆Μ., Ρουµανία και Σερβία). 

Επειδή απαιτήθηκε ένα χρονικό διάστηµα για την επιλογή των έργων και την 

προετοιµασία των σχετικών µελετών, κρίθηκε απαραίτητη η παράταση του 

προγράµµατος κατά µία πενταετία, δηλαδή για την περίοδο 2007-2011, µε σκοπό να 

δοθεί η δυνατότητα στις επτά (7) χώρες - λήπτες να αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους 

του Σχεδίου που τους αναλογούν. Για το λόγο αυτό, το Φεβρουάριο του 2007, µε το 

άρθρο δεύτερο του Ν. 3530/2007 (ΦΕΚ 36 Α΄, 23.02.2007), τροποποιήθηκε ο Ν. 

2996/2002 (ΦΕΚ 62 Α΄, 28.03.2002) και καθορίσθηκε νέος χρονικός ορίζοντας για το 

ΕΣΟΑΒ, συνολικής διάρκειας δέκα ετών, (2002-2011). Επιπλέον, µε το Ν. 3608/2007 

(ΦΕΚ 249 Α΄ / 07.11.2007) ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η ενιαία κύρωση 
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των συµφωνιών µε τις επωφελούµενες χώρες για την παράταση των πενταετών 

προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας 2002-2006 για µια περαιτέρω πενταετή 

περίοδο 2007-2011. 

Το ΕΣΟΑΒ αποτελεί προσπάθεια της Ελλάδος, ως δότριας χώρας, να 

ενσωµατώσει µεµονωµένες πρωτοβουλίες αναπτυξιακής βοήθειας σε ένα ενιαίο σχέδιο 

και να προωθήσει έτσι µια ολοκληρωµένη αναπτυξιακή πολιτική. Το Σχέδιο αποσκοπεί, 

κατ’ αρχήν, στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική σταθερότητα της περιοχής της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ απώτερος στόχος του είναι ο εκσυγχρονισµός των 

υποδοµών, η προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων, η στήριξη των δηµοκρατικών 

θεσµών και του κράτους δικαίου, ο εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η αντιµετώπιση των οικονοµικών 

ανισοτήτων καθώς και η κατάρτιση του εργατικού και επιστηµονικού δυναµικού των 

επωφελούµενων χωρών. Σηµαντικό επίσης στόχο του ΕΣΟΑΒ αποτελεί η υποστήριξη 

του ευρωπαϊκού προσανατολισµού των χωρών - ληπτών. 

Το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονοµική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων 

(ΕΣΟΑΒ) αποσκοπεί κυρίως στην υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής αλλά και στην 

ενδυνάµωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και συνεργασίας µεταξύ των χωρών της 

περιοχής µας. Οι επτά χώρες-λήπτες, ήτοι Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, ΠΓ∆Μ., Ρουµανία και Σερβία αποτελούν όχι µόνο 

εµπορικούς εταίρους της Ελλάδος, αλλά και συχνά, οδούς επικοινωνίας που συνδέουν 

τη χώρα µας µε την υπόλοιπη Ευρώπη και την ευρύτερη αγορά της. Αρχές που διέπουν 

την εφαρµογή του εν λόγω προγράµµατος είναι η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια. 

Τα κύρια όργανα διαχείρισης του Προγράµµατος είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης 
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του ΕΣΟΑΒ, η Γραµµατεία της Επιτροπής Παρακολούθησης, οι Εθνικοί Συντονιστές 

και η Μικτή Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2008-
2009 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ  
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Μ.Π.Σ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 

91 

 

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τόσο από την ανωτέρω θεωρητική τεκµηρίωση που προήλθε από τη παράθεση 

θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά µε τους άρρηκτους δεσµούς πολιτικής και 

οικονοµίας, όσο και από την παράθεση πραγµατικών στοιχείων που αφορούν τις 

διεθνείς στρατηγικές πολιτικές σχέσεις της Ελλάδας µε τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης 

προκύπτει ευκρινώς η αλληλεξάρτηση πολιτικής και οικονοµίας. 

Ιστορικά, η Ελλάδα και η πολιτική της διακατέχονται από οράµατα και 

εµφορούνται από µεγάλες ιδέες. Αυτές οι πολιτικές επιδιώξεις έχουν τις ρίζες στον 19ο, 

τότε που ο Ρήγας Φεραίος οραµατίζονταν την απελευθέρωση και ενοποίηση όλων των 

Βαλκανικών λαών και φυσικά όλου του ελληνικού στοιχείου που ήταν διασκορπισµένο 

στην Ανατολή και τα ευρωπαϊκά κέντρα. Το όραµά του αυτό απεικονίζεται γλαφυρά 

και στην Χάρτα. Ανάλογα πολιτικά οράµατα και επιδιώξεις διακατείχαν και τη 

µετέπειτα πολιτική ζωή της χώρας και τους πολιτικούς δρώντες. Από τις αρχές του 20ου 

αιώνα µέχρι την Μικρασιατική καταστροφή, οι πολιτικοί και οι γεωστρατηγικοί στόχοι 

της Ελλάδας χαράζονταν υπό το πρίσµα της Μεγάλης Ιδέας του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Η Μεγάλη Ιδέα πρέσβευε την ισχυροποίηση της Ελλάδας στα Βαλκάνια και στην 

Ανατολική Μεσόγειο ώστε να γίνει η Ελλάδα των δυο ηπείρων και των πέντε 

θαλασσών. Ωστόσο, κανένα από τα ανωτέρω οράµατα δεν εστέφθησαν µε επιτυχία. 

 Παρόλα αυτά η «Μεγάλη Ιδέα» τρόπον τίνα συνεχίζει να υφίσταται στην 

πολιτική πραγµατικότητα της Ελλάδας, µόνο που πλέον έχει µετεξελιχθεί περισσότερο 

σε οικονοµική και λιγότερο σε πολιτική επιδίωξη. Η στρατηγική και η πολιτική 

αποτελούν προσδιοριστικοί παράγοντες της σχεδίασης της διεθνούς οικονοµικής 

πολιτικής της Ελλάδος. Νέος στρατηγικός στόχος είναι ο κυρίαρχος ρόλος της Ελλάδας 
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στα Βαλκάνια όπου µε επενδύσεις θα καταστεί ο σηµαντικότερος οικονοµικός δρών. 

Έτσι, δίδεται η ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να διευρύνουν τις δραστηριότητές 

τους πέρα των τοπικών συνόρων και να διεθνοποιηθούν.                

  Άλλωστε η εξωστρέφεια προβάλλεται συχνά ως συνταγή επιτυχίας. Ήδη 

πολλές ελληνικές επιχειρήσεις  έχουν λάβει θέσεις στις αγορές των Βαλκανίων και σε 

άλλες χώρες. Έχουµε πολλά πλεονεκτήµατα λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και 

πολιτισµικής προσέγγισης µε χώρες της περιοχής. Αυτό προσφέρει δυνατότητες 

εισόδου σε χώρες όπου άλλες ξένες επιχειρήσεις δυσκολεύονται. Η επιθετική όµως 

είσοδος σε ξένες αγορές και η διεκδίκηση παρουσίας σε αυτές αποτελεί την πρώτη 

σειρά κινήσεων. Η θέση στις αγορές θα πρέπει στη συνέχεια να διατηρηθεί. Καθώς οι 

συνθήκες αγοράς στις χώρες αυτές γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές, η 

διεθνοποίηση Ελληνικών επιχειρήσεων καθ’ εαυτή δεν αποτελεί συνταγή για επιτυχία 

αν δε συνοδευτεί µε τη δηµιουργία διακριτού και διατηρήσιµου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

Κάτι ανάλογο ισχύει και για επιχειρήσεις µε εγχώρια δραστηριότητα και 

σηµαντική προστιθέµενη αξία στην Ελλάδα. ∆εν υπάρχει επιχείρηση αποµονωµένη από 

τον διεθνή ανταγωνισµό. Το βλέπουµε από τα ξένα προϊόντα που κατακλύζουν τις 

τοπικές αγορές και εκτοπίζουν τα Ελληνικά. Ο ανταγωνισµός έρχεται στην πόρτα κάθε 

επιχείρησης και ασκεί πιέσεις. Οι ανταγωνιστές, εγχώριοι και ξένοι, διεκδικούν τις 

αγορές, τους πελάτες της επιχείρησης. Η σύγκριση όλο και διευρύνεται. Γι αυτό και οι 

εγχώριες επιχειρήσεις, όσο προστατευµένες και αν αισθάνονται, πρέπει να βρουν 

κατάλληλες στρατηγικές που θα στηρίζονται σε διακριτό και διατηρήσιµο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
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Η αγορά χαρακτηρίζεται από την είσοδο ξένων επιχειρήσεων και προϊόντων 

από χώρες χαµηλού κόστους, αλλά και από την ανάδειξη πολυεθνικών από νέες 

αναδυόµενες χώρες. Το αποτέλεσµα είναι η στρατηγική χαµηλού κόστους, που κάποτε 

χαρακτήριζε την Ελλάδα, να µην είναι ρεαλιστική επιλογή για πολλούς κλάδους.  

Παράλληλα, οι γνωστές µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις θέτουν τον πήχη του 

ανταγωνισµού πολύ ψηλά, ενισχύοντας το προβάδισµά τους σε καίριους τοµείς 

διαφοροποίησης. Έχοντας τα πλεονεκτήµατα του µεγάλου τους δικτύου και του 

µεγάλου αριθµού επαγγελµατιών και ταλέντων που απασχολούν, δηµιουργούν συνεχώς 

νέα γνώση και καινοτοµίες. Τα στελέχη τους και οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε 

παγκόσµια κλίµακα οδηγούν σε νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και προτάσεις αξίας. Οι 

προϋπολογισµοί Ε&Α για τις περισσότερες από τις µεγαλύτερες 150 πολυεθνικές 

επιχειρήσεις είναι συχνά πολλαπλάσιες του συνολικού προϋπολογισµού Ε&Α όλων των 

ελληνικών επιχειρήσεων συνολικά. Για µερικές οι δαπάνες για Ε&Α ξεπερνούν ακόµα 

και όλης της Ελλάδας. Έτσι, έχουν την δυνατότητα να δηµιουργούν καινοτοµίες, νέες 

πιο ανταγωνιστικές προσφορές.  

Το αποτέλεσµα είναι να στενεύουν τα περιθώρια διαφοροποίησης για 

επιχειρήσεις της περιφέρειας. Οι δυνατότητες για να προβάλουν κάτι διαφορετικό, κάτι 

διακριτό όλο και περιορίζονται. Βέβαια το ότι οι τρόποι διαφοροποίησης που 

αποµένουν για την τοπική επιχείρηση µειώνονται, δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 

δυνατότητες. Η καινοτοµία δεν περιορίζεται απαραίτητα στα εργαστήρια και τις 

πρακτικές των µεγάλων πολυεθνικών. Εξαπλώνεται παγκόσµια. Μικρές χώρες έχουν τη 

δυνατότητα να παίξουν µεγάλο διεθνή ρόλο σε ιδέες και νέες λύσεις. 

Η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης έχει τη δυναµική της, τα θύµατά της αλλά 

και τους νικητές της. Προβάλλει ως η «δηµιουργική καταστροφή» του Schumpeter 
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όπου το νέο εκτοπίζει το παλαιό σε διεθνή πλέον κλίµακα. Στο πλαίσιο αυτό η 

Ελληνική επιχείρηση πρέπει να βρει κάτι δικό της. Μπορεί να αναζητήσει κάποιο κενό 

στην αγορά, πράγµα που δεν είναι τόσο εύκολο διότι και άλλοι ψάχνουν ή αντιγράφουν 

λύσεις. Πιο πολύ όµως µπορεί µε ενδοσκόπηση στο εσωτερικό της και στις διαφορές 

του εγχώριου περιβάλλοντος να αναζητήσει το διαφορετικό, το µοναδικό. Γιατί όχι, 

κάτι ελληνικό.  

Ωστόσο η βιωσιµότητα και η αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος θα κριθεί 

µε βάσει τη νέα οικονοµική πραγµατικότητα. Η οικονοµική κρίση, που βρίσκεται σε 

εξέλιξη, θέτει υπό αµφισβήτηση την επιτυχία της διεθνοποίησης των ελληνικών 

επιχειρήσεων και απειλεί το µέλλον τους στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης. Ας ελπίσουµε 

ότι µόνο η στρατηγική και η πολιτική θα επηρεάζουν τις αποφάσεις των ελληνικών 

επιχειρήσεων για διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους και όχι η οικονοµική κρίση 

και τα συνακόλουθα δυσάρεστα επακόλουθα.   
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9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ελληνόγλωσσες  

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

ΑΞΕ Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 

ΑΤΕ Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας 

∆ΝΤ ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

Ε&Α Έρευνα και Ανάπτυξη 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΠ Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ένωση 

ΕΣΟΑΒ 
Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των 

Βαλκανίων 

ΗΠΑ Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

ΝΑ Ευρώπη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

ΟΝΕ Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

ΟΟΣΑ Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

ΟΤΕ Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

ΠΓ∆Μ Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

ΠΕ Παγκόσµια Επιχείρηση 

ΠΟΕ Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 

ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών 

ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 
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Ξενόγλωσσες   

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade 

JV’s Joint Ventures 

NAFTA North American Free Trade Area 

OECD Organisation of Economic Cooperation and Development 

RCC Regional Cooperation Center 

RDC Regional Development Center 

SEECP South-East European Cooperation Process 

WTO World Trade Organisation 
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