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Ε Υ Φ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ 

 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, 

Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Μάξθν Σζφγθα, γηα ηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δνπιεηάο κνπ. Δπίζεο ηνπο θαζεγεηέο θαη ζπκθνηηεηέο κνπ πνπ 

ζπλέβαιαλ ψζηε απηά ηα δχν ρξφληα λα είλαη πνιχ δεκηνπξγηθά θαη παξαγσγηθά. 

Πάλσ απ‟ φια φκσο, είκαη επγλψκσλ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ αγάπε θαη 

ππνζηήξημή ηνπο φια απηά ηα ρξφληα. Η πίζηε ηνπο ζηηο δπλαηφηεηεο κνπ απνηέιεζε 

αξσγφ ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα φλεηξά κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν λα κειεηήζεη ηελ επηθνηλσληαθή 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ελφο θξάηνπο, ε νπνία είλαη επξέσο 

γλσζηή σο nation branding θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηηο ρψξεο / 

θξάηε ε εθαξκνγή ηεο. Δμεηάδεη ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ ζεσξεηηθνχ πεδίνπ θαη ηε 

δηαζχλδεζε ηεο κε ηηο έλλνηεο brand θαη branding ηνπ ηνκέα κάξθεηηλγθ, ηεο ήπηαο 

ηζρχνο θαη ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο. Παξάιιεια, κειεηά ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο θήκεο ελφο θξάηνπο θαη εκβαζχλεη 

ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα νθέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαθηηθήο.  

 

Δμεηάδεη «ην θαηλφκελν ηεο ρψξαο-πξνέιεπζεο» (country of origin effect), πνπ ζηελ 

νπζία πξφθεηηαη γηα ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε ρψξα πξνειεχζεσο θαη ζην 

πξντφλ / ππεξεζία θαη πσο ην θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληίιεςε θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ, ρσξψλ αθφκε θαη εζλψλ απέλαληη ζε κάξθεο, 

πξντφληα / ππεξεζίεο, ρψξεο, έζλε. Σέινο, επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηε κεγάιε ζεκαζία 

πνπ έρεη ην nation branding γηα ρψξεο ελ κέζσ θξίζεο, φπσο ε Διιάδα θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη αλάδεημε ηνπο ζην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ θαη 

ζνξπβψδεο παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ.  

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, (δεδνκέλεο ηεο ειιηπνχο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα), θαζψο θαη εθηελήο ρξήζε ειεθηξνληθψλ πεγψλ πνηθίινπ 

ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην ζεκεξηλφ έληνλα αληαγσληζηηθφ θφζκν ε πξφζβαζε ζε θαηλνχξηα θεθάιαηα, λέα 

ηαιέληα, θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ππεξάξηζκν αξηζκφ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη ε 

πξνζέιθπζή ηνπο έρεη γίλεη πην εχθνιε θαη ηαπηφρξνλα πην δχζθνιε απφ πνηέ. Η 

ηθαλφηεηα ησλ εζλψλ θαη ησλ ρσξψλ λα απνθηήζνπλ έλα κεξίδην, κηθξφ ή κεγάιν 

απφ φια απηά εμαξηάηαη απφ ηε δχλακε ηεο εηθφλαο ηνπο δηεζλψο. (Anholt, 2004) 

ηε ζχγρξνλε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ζπλερνχο απμαλφκελεο 

ζεκαζίαο ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ φπσο είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε ζρεηηθή 

ζέζε πνπ θαηέρεη έλα έζλνο αιιάδεη δηαξθψο. Σα έζλε, νη ρψξεο αθφκε θαη νη πφιεηο 

ηεο ίδηαο ρψξαο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πφξσλ, 

επελδχζεσλ, επηζθεπηψλ / ηνπξηζηψλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εηζξνή λέσλ 

θεθαιαίσλ ηφζν εγρψξησλ φζν θαη εμσηεξηθψλ. (Anholt, 2007) Τπάξρνπλ 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο πνπ δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα πξνζειθχζνπλ πξνζνρή, 

επηζθέπηεο, επελδχζεηο, θεθάιαηα επεηδή ε θήκε ηνπο είλαη αδχλακε ή αξλεηηθή, ελψ 

άιιεο ρψξεο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο θαη εμειηγκέλεο κπνξνχλ αθφκε θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαιή εηθφλα πνπ απέθηεζαλ πξηλ αηψλεο θαη ζήκεξα κπνξεί θαη 

λα κελ ηελ αμίδνπλ πηα. (Anholt, 2007) 

Καζεκεξηλά εθαηνκκχξηα άλζξσπνη απνθαζίδνπλ γηα ην πνχ ζα επελδχζνπλ ηα 

θεθάιαηά ηνπο, πνπ ζα πεξάζνπλ ηηο επφκελεο δηαθνπέο ηνπο, πνηα ρψξα ζα 

επηιέμνπλ λα ζπνπδάζνπλ,  ζε πνηα ρψξα ζα αλαδεηήζνπλ εξγαζία. πλεηδεηά ή 

αζπλείδεηα δειψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα αληίζηνηρα έζλε / ρψξεο επεξεάδνπλ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε απηψλ ησλ απνθάζεσλ. (Anholt, 2007) 

Οη νλνκαζίεο ησλ εζλψλ / ρσξψλ ιεηηνπξγνχζαλ αλέθαζελ ζαλ εκπνξηθέο κάξθεο / 

εκπνξηθά ζήκαηα (brands) κε ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηεο ιέμεο, αηνκηθέο ηαπηφηεηεο 

δειαδή πνπ είλαη κνλαδηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ πξνθαινχλ λνήκαηα θαη εηθφλεο, 

βνεζψληαο ην θνηλφ λα ηηο αμηνινγήζεη. Απφ απηή ηελ άπνςε, έλα ηζρπξφ brand 

κεηαθξάδεηαη ζε κηα θαιχηεξε αληίιεςε γηα ηε ρψξα, απμάλεη ηηο εμαγσγέο, ηνλ 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ θαη ηηο μέλεο επελδχζεηο. (Anholt, 2002) 

Γελ ππάξρνπλ ρψξεο πνπ είλαη νκνεηδείο κεηαμχ ηνπο. Βαζηδφκελεο ινηπφλ ζε απηή 

ηε κνλαδηθή ηνπο ηαπηφηεηα, πνιιέο ρψξεο γηα πνιινχο αηψλεο δηαθεκίδνληαλ, 

ζθφπηκα θαη ζπζηεκαηηθά. (Anholt, 2005a) Η έλλνηα ηεο δηαρεηξίζεσο ηεο ηαπηφηεηαο / 

επσλπκίαο κηαο ρψξαο (brand management) γηα πνιιέο ρψξεο έρεη θαζηεξσζεί ζαλ 

έλα απφ ηα βαζηθά ηνπο εξγαιεία ψζηε λα δηαηεξήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηα δηεζλή δξψκελα. 
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Πνιιέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη απφ ηελ πιεπξά ησλ ρσξψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε 

θήκε ηνπο, ε νπνία θαηά θαηξνχο έρεη εθεπξεζεί απφ ηνπο εγέηεο ηνπο, δαλεηδφκελνη 

απφ πνηεηέο, ξήηνξεο, θηιφζνθνπο κε απψηεξν ζθνπφ λα επεθηείλνπλ ηηο πνιηηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο. (Olins , 2002) Η νλνκαζία κηαο ρψξαο (country brand) δίλεη έκθαζε 

ζηα ζεηηθά, αμηνκλεκφλεπηα, ειθπζηηθά, κνλαδηθά θαη βηψζηκα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

έζλνπο. (Allan, 2004) Η νλνκαζία ελφο έζλνπο (nation brand) απνηειεί εζληθή 

ηαπηφηεηα πνπ εξκελεχεηαη, εζσηεξηθεχεηαη θαη πξνβάιιεηαη δηεζλψο, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθηήζεη δηεζλή αλαγλψξηζε θαη λα «ρηίζεη» κηα επλντθή εζληθή εηθφλα.  

Χζηφζν, ε πνιπδηάζηαηε θαη ε αθεξεκέλε έλλνηα ελφο έζλνπο ζαλ ζχλνιν 

παξνπζηάδεη ζχλζεηεο πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα θαηά ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ nation branding θαη απαηηεί θαη πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

Οη ρψξεο πξέπεη λα δηνηθνχληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ επηρεηξήζεηο, λα 

δηαθεκίδνληαη ζαλ πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

πξνθιήζεηο ηνπ δηεζλή αληαγσληζκνχ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ. Καλέλα έζλνο, 

ρψξα, πφιε, αθφκε θαη ρσξηφ δελ ζα κπνξέζεη λα επηβηψζεη, πφζν κάιινλ λα 

επεκεξήζεη εάλ δελ κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα φπια ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

(Kotler, 1993) 
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1. BRAND, BRAND EQUITY, BRANDING 

 

1.1. Ση είλαη brand 

 

Μάξθα (brand) νξίδεηαη σο φλνκα, φξνο, ζεκάδη, ζχκβνιν ή ζρέδην ή ζπλδπαζκφο 

απηψλ, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίδεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ελφο πσιεηή ή κηαο 

νκάδαο πσιεηψλ θαη λα ηα δηαθξίλεη απφ εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο (Kotler & 

Keller 2009).  

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Keller, κάξθα είλαη ην φλνκα ελφο πξντφληνο ην νπνίν πξνζδίδεη 

θάπνηεο δηαζηάζεηο ζην πξντφλ πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα ππφινηπα νκνεηδή 

πξντφληα, παξά ην γεγνλφο φηη φια ηθαλνπνηνχλ ηελ ίδηα αλάγθε. Απηέο νη δηαθνξέο 

κπνξεί λα είλαη ινγηθέο θαη ρεηξνπηαζηέο, δειαδή λα ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε ηνπ 

πξντφληνο, κπνξεί φκσο λα είλαη θαη ζπκβνιηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη λα ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εηθφλα πνπ νη θαηαλαισηέο έρνπλ γηα ην πξντφλ. (Keller, 2003) 

 

χκθσλα κε ηνλ Anholt, κάξθα (brand) είλαη έλα πξντφλ ή ππεξεζία ή 

νξγαληζκφο/επηρείξεζε πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ ζε ζπλάξηεζε κε ην φλνκα ηνπ, ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ θαη ηε θήκε ηνπ (Anholt, 2007).  

 

Καηά ηνλ Grant, κάξθα είλαη έλα ζχκπιεγκα πνπ απνηειείηαη απφ ζηξαηεγηθέο 

πνιηηηζηηθέο ηδέεο. (Grant, 2006) 

 

Μάξθα ή αιιηψο εκπνξηθφ ζήκα είλαη έλα φλνκα ή ζχκβνιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ πεγή ελφο πξντφληνο. Χο εθ ηνχηνπ έλα ηζρπξφ εκπνξηθφ ζήκα 
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πξνζζέηεη ζεκαληηθή αμία θαη θέξδε σο απνηέιεζκα ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ην φλνκα. (Best, Roger J. 2009) Γεκηνπξγψληαο ινηπφλ έλα λέν 

εκπνξηθφ ζήκα ην φλνκα ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηνπνζέηεζε πνπ 

επηζπκνχκε γηα ην πξντφλ. Χο εκπνξηθέο νλνκαζίεο κπνξνχλ αθφκε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα νλφκαηα ησλ ηδξπηψλ ή ησλ ηδηνθηεηψλ κηαο επηρείξεζεο, 

ιεηηνπξγηθά νλφκαηα, βησκαηηθά νλφκαηα, επηβιεηηθά νλφκαηα θη.ι. (Best, Roger J. 

2009) 

 

Η κάξθα (brand) είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο δηφηη θαζνδεγεί ηνλ 

θαηαλαισηή λα επηιέμεη κεηαμχ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πνπ είλαη ηζνδχλακα. Φπζηθά 

θαη ε πνηφηεηα, ε απφδνζε (performance) θαη ε αμηνπηζηία ελφο πξντφληνο / 

ππεξεζίαο είλαη πξναπαηηνχκελα γηα ηελ είζνδν ζε κηα λέα αγνξά δελ εμαζθαιίδνπλ 

φκσο νχηε δηαξθέο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα νχηε απμεκέλεο πσιήζεηο.  

 

Χο κάξθα έρεη νξηζηεί επίζεο ην άζξνηζκα ησλ άπισλ αληαγσληζηηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (assets) κηαο επηρείξεζεο, ελφο νξγαληζκνχ, κηαο ρψξαο ή ελφο έζλνπο: ην 

φξακά ηνπο, ηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη άλζξσπνί ηνπο, ε άηππε ππφζρεζή 

ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο. Απηνί νη παξάγνληεο αλ ζπλδπαζηνχλ ζε κηα μεθάζαξε 

ζηξαηεγηθή κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηαξθέο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

(Anholt, 2005) 

 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε κάξθα (brand) απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο, νη νπνίεο είλαη: ε ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο (brand identity), ε 

εηθφλα ηεο κάξθαο (brand image), ν ζθνπφο ηεο κάξθαο (brand purpose) θαη ε αμία 

ηεο κάξθαο (brand equity). (Anholt, 2007) 

 

1.1.1. Ζ ηαπηόηεηα ηεο κάξθαο (brand identity) 

Η ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο είλαη ε βαζηθή ηδέα ηνπ πξντφληνο ε νπνία εθθξάδεηαη 

ζαθψο θαη επδηάθξηηα, αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα εηαηξεία επηζπκεί λα 

ηνπνζεηήζεη ην πξντφλ ηεο ζηελ αγνξά. Γηα ηα εκπνξηθά πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο 

είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε εκείο σο θαηαλαισηέο, ην ινγφηππν, ε ζπζθεπαζία, ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ πξντφληνο. 

 

1.1.2. Ζ εηθόλα ηεο κάξθαο (brand image) 

Η εηθφλα ηεο κάξθαο είλαη ε αληίιεςε πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ ν θαηαλαισηήο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κάξθα, δειαδή ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηελ θήκε ηεο κάξθαο ε νπνία 

κπνξεί λα ηαηξηάδεη κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο αιιά κπνξεί θαη φρη. Αθνξά ζηνλ 
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ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θνηλφ αληηιακβάλεηαη ην ελ ιφγσ πξντφλ θαη ηελ εηαηξεία. 

Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αλακλήζεσλ, ησλ πξνζδνθηψλ θαζψο θαη άιισλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην πξντφλ, ηελ ππεξεζία ή ηελ επηρείξεζε 

θαη επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Η εηθφλα ηεο κάξθαο είλαη ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλνληαη ηα κελχκαηα, δελ είλαη ηα ίδηα ηα κελχκαηα. 

 

1.1.3. Ο ζθνπόο ηεο κάξθαο (brand purpose) 

Ο ζθνπφο ηεο κάξθαο είλαη ην εζσηεξηθφ ηζνδχλακν ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο, είλαη 

δειαδή ε εζσηεξηθή πηπρή ηεο κάξθαο, ην πλεχκα ηεο επηρείξεζεο, νη θνηλέο αμίεο, ν 

θνηλφο ζθνπφο. Δίλαη κηα έλλνηα παξφκνηα κε απηφ πνπ απνθαινχκε εηαηξηθή 

θνπιηνχξα. Όηαλ νη άλζξσπνη έρνπλ θνηλέο αμίεο θαη κνηξάδνληαη ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο θαη λα ηνπο πεηχρνπλ. Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη κηα 

επηρείξεζε, έλαο νξγαληζκφο κε ηζρπξή εηαηξηθή θνπιηνχξα πνπ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ εηθφλα ηεο πξνο ηα έμσ έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ρηίζεη 

κηα ηζρπξή θαη επηηπρεκέλε θήκε. 

 

1.1.4. Ζ αμία ηεο κάξθαο (brand equity) 

Η αμία ηεο κάξθαο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο: φηαλ έλα πξντφλ ή ππεξεζία έρεη 

απνθηήζεη ζεηηθή θαη ηζρπξή θήκε ηφηε απηή ηεο ε θήκε απνηειεί άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν αλεθηίκεηεο αμίαο. Πηζαλφηαηα λα έρεη πεξηζζφηεξε αμία θαη απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο, αθνχ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη έλα 

πξντφλ/ππεξεζία ζην νπνίν νη θαηαλαισηέο έρνπλ δείμεη εκπηζηνζχλε θαη έρνπλ 

δψζεη νπζηαζηηθά ζηελ επηρείξεζε ηελ «άδεηα» λα ην εμειίζζεη θαη λα ηνπο ην 

παξέρεη. Απηή ε ππεξαμία, εάλ κεηξεζεί ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο  αμίδεη ζπρλά 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο, πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο κε έλα θνκκάηη ηεο αγνξάο. 

 

Αμία κάξθαο είλαη ε επηπιένλ αμία πνπ αληηιακβάλεηαη ν πειάηεο, ιφγσ ηεο κάξθαο 

ηνπ πξντφληνο ελ ζπγθξίζε κε ην ηειηθφ ρξεκαηηθφ απνηέιεζκα, απνηειεί δειαδή 

πξνζηηζέκελε αμία. (Kotler & Keller 2009)  Η αμία ηεο κάξθαο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα δπλαηή ζρέζε θαη έλα ζηελφ δεζκφ κεηαμχ ηεο κάξθαο θαη ηνπ 

θαηαλαισηή, ε νπνία δελ παξακέλεη ζηαζεξή αιιά εμειίζζεηαη θαη ζηεξίδεηαη ζηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν. (Dinnie, 2008) 

 

Η αμία ηεο κάξθαο, είλαη ε αμία πνπ απνδίδεηαη ζε έλα εκπνξηθφ ζήκα θαη 

αλαγλσξίδεηαη ζαλ έλα ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Δθηηκάηαη δε απφ ην κεξίδην 
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αγνξάο πνπ θαηέρεη ην ελ ιφγσ εκπνξηθφ ζήκα, ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ θαη θάζε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ην 

δηαθνξνπνηεί ζεηηθά απφ ηνλ αληαγσληζκφ. (Baker, 2002) 

 

Πξνθεηκέλνπ ε κάξθα / ζήκα λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα μερσξίζεη αλάκεζα ζε άιιεο 

ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθή επηινγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο (brand elements) θαη γηα 

απηφ ην ιφγν νη ηζρπξέο κάξθεο ρξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιά ζηνηρεία γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε πξνζηηζέκελε αμία. Η 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζήκαηνο, νη ζπλδπαζκνί ζεκάησλ, ε αληηιακβαλφκελε 

πνηφηεηα θαη ε εκπηζηνζχλε - πηζηφηεηα ζην ζήκα είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δπηπιένλ ππάξρνπλ έμη ζηνηρεία 

αθφκε πνπ εληζρχνπλ ηελ αμία ηνπ ζήκαηνο: λα είλαη αμέραζην, νπζηαζηηθφ, αγαπεηφ, 

κεηαβηβάζηκν, πξνζαξκφζηκν θαη πξνζηαηεχζηκν. (Kotler & Keller 2009) 

 

 

ρήκα 1: The Brand Equity Model (Aaker, Kotler & Keller) 

Η αμία ηεο κάξθαο εμαξηάηαη απφ ηξεηο θχξηνπο παξάγνληεο: 

1. Αξρηθή επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε κάξθα. 

2. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε κάξθα ελζσκαηψλεηαη κέζα ζην πξφγξακκα 

marketing. 

3. Η ζπζρέηηζε ηεο κάξθαο κε ηελ επηρείξεζε, ηα θαλάιηα δηαλνκήο θαζψο επίζεο 

θαη κε ηε ρψξα πξνειεχζεψο ηεο (country of origin). 

 

 

 
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

(BRAND EQUITY) 

 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΙΜΟΣΗΣΑ 

 
ΤΝΔΤΑΜΟΙ 

ΗΜΑΣΩΝ 

 
ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

ΠΙΣΟΣΗΣΑ 
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πλνςίδνληαο ινηπφλ, έλα brand δηακνξθψλεηαη κέζα απφ έλαλ πνιχπινθν 

ζπλδπαζκφ ηδηνηήησλ, γηα παξάδεηγκα ε νπηηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ε ζπζθεπαζία ηνπ 

δεκηνπξγνχλ ην εμσηεξηθφ ηνπ πξνθίι ηνπ, ε δηαθήκηζε ηε θσλή ηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπ, αιιά ε πξαγκαηηθή ηνπ «πξνζσπηθφηεηα» θαη ην ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα άιια πξντφληα, πθίζηαηαη θαη ππάξρεη κφλν κέζα ζην 

κπαιφ ηνπ θάζε θαηαλαισηή. (Anholt, 1998) Απηφ ην γεγνλφο είλαη πνπ μερσξίδεη, 

άιισζηε, έλα επψλπκν brand απφ έλα αλψλπκν θαη θάλεη ηελ αμία ηνπ αλεθηίκεηε. 

Δλ νιίγνηο, ηα επηηπρεκέλα brands δεκηνπξγνχλ πινχην θαη επηθέξνπλ ηφζν 

θνηλσληθνχο, φζν θαη πνιηηηθνχο ζπκβνιηζκνχο 

 

1.2. Ση είλαη branding 

χκθσλα κε ηνλ Anholt, branding είλαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, νξγαλψζεσο θαη 

επηθνηλσλίαο ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηεο κάξθαο (brand), πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζεηο θαη λα δηαρεηξηζηείο ηε θήκε ηεο. Αγθαιηάδεη ηηο ζεκαληηθέο έλλνηεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηε βαζηθή ηδέα ηεο κάξθαο (ηαπηφηεηα κάξθαο), ηε 

θήκε ηεο κάξθαο (εηθφλα κάξθαο), ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο θήκεο (αμίαο 

κάξθαο) θαη ηελ δχλακε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ (ζθνπφο κάξθαο).(Anholt, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2: Relation between Brand, Brand Equity and Branding (Kotler & Keller) 

Με άιια ιφγηα, branding είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη θπξίσο κέζα ζην κπαιφ 

ησλ θαηαλαισηψλ, είλαη ε ζπζζψξεπζε ζπλαηζζεκάησλ πξνηίκεζεο θαη επηζπκίαο 

απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα ηερληθή ή ζπλδπαζκφ 

ηερληθψλ πνπ θαηεπζείαλ θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην 

πξντφλ / ππεξεζία. (Anholt, 2010) 

 

                                                                            BRANDING 

 

                                               

                                     BRAND EQUITY BRAND 
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χκθσλα κε ηνλ Keller, branding είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη επηρεηξήζεηο 

πξνζπαζνχλ λα δηαρσξίζνπλ / δηαθνξνπνηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο απφ εθείλα ησλ 

αληαγσληζηψλ. Σν branding είηε αθνξά έλα πξντφλ/ππεξεζία είηε αθνξά κηα ρψξα 

απαηηεί ζπλέπεηα θαη εθπιήξσζε πνιιψλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

εκπηζηνζχλε, επηκνλή θαη καθξνπξφζεζκε πξνζπάζεηα. (Keller, 2003) 

 

ηφρνο ινηπφλ ηνπ branding απνηειεί ε αλάδεημε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

ηνπ πξντφληνο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο 

ζέζεο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ ελδηαθεξφκελε αγνξά. Όηαλ γίλεηαη ιφγνο 

γηα δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο (branding ή brand management) κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα 

ζπκβαίλνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο, ε 

πξνζηαζία ηαπηφηεηαο, ε ελίζρπζε ή/θαη ε αιιαγή ηεο.  

 

Η πξψηε αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ηεο ηαπηφηεηαο ελφο πξντφληνο εθ ηνπ κεδελφο 

γηα ηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηελ αγνξά. Η πξνζηαζία ηαπηφηεηαο αθνξά ζε κηα ήδε 

επηηπρεκέλε ηαπηφηεηα ελφο πξντφληνο θαη δεηνχκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε δηαηήξεζή ηεο κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηάθνξσλ πξνθιήζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ, φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Η 

ελίζρπζε κηαο ηαπηφηεηαο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ αλάγθε «εθζπγρξνληζκνχ», ψζηε 

ην θάζε πξντφλ κέζα απφ ηελ αλαλέσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λα θαηαθέξεη λα 

αληεπεμέιζεη ζηελ θζνξά ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο ζπλερείο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη 

ζην πιαίζην κηαο έληνλα αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Σέινο, ε αιιαγή ηαπηφηεηαο (re-

branding) πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ έλα πξντφλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ, 

είηε ιφγσ θάπνησλ ιαζψλ ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, είηε ιφγσ 

ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πνξεία ηνπ. πλεπψο θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο ην re-branding ηνπ πξντφληνο ζεσξείηαη απαξαίηεην ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα βγεη ην πξντφλ απφ ηελ θαηάζηαζε θξίζεο θαη λα μαλαγίλεη 

αληαγσληζηηθφ. 

 

Έλα επηηπρεκέλν branding βαζίδεηαη, θαηά γεληθή δηαπίζησζε, ζην ζηνηρείν ηεο 

κνλαδηθφηεηαο θαη ηεο εληχπσζεο φηη δελ ππάξρεη αληίζηνηρν πξντφλ ζηελ αγνξά 

πνπ λα ηθαλνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαλαισηηθή αλάγθε ηνπ αγνξαζηή. Η 

κνλαδηθφηεηα θαη ε ζπαληφηεηα ελφο brand εδξάδεηαη πάλσ ζε κηα ζπλαξπαζηηθή 

ηδέα πνπ ηείλεη λα αηρκαισηίδεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή θαη λα εθπιεξψλεη κηα 

αληθαλνπνίεηε επηζπκία ηνπ. Παξάιιεια, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

απνθαζηζηηθνχ θεληξηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ αμηψλ, πάλσ ζηα νπνία 

ζηαζεξά ζα ζηεξηρζεί κηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη κηα θεληξηθή 
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νξγαλσηηθή αξρή πνπ ζα ζπληνλίδεη θαη ζα νξίδεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ 

δηαδηθαζίαο.  

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη έλλνηεο ηνπ brand θαη ηνπ branding απνηεινχλ έλλνηεο-

θιεηδηά γηαηί δεκηνπξγνχλ αμίεο, αηρκαισηίδνπλ ηελ πξνζνρή, απνθέξνπλ θέξδε θαη 

επηξξνή ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ εθάζηνηε επηηπρεκέλνπ brand, αιιά θπξίσο νη 

ζπλεηξκνί πνπ δεκηνπξγνχλ, θπξηεχνπλ ηελ θαξδηά θαη ην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ, 

νη νπνίνη αλαδεηψληαο λα εθπιεξψζνπλ αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο θαη ελδερνκέλσο 

νξηζκέλα ζπλαηζζεκαηηθά θελά απηνεπηβεβαηψλνληαη κε ηελ αγνξά ησλ εθάζηνηε 

επψλπκσλ πξντφλησλ, απνθνκίδνληαο ιίγε απφ ηελ αίγιε θαη ηε κνλαδηθφηεηα πνπ 

ηα ραξαθηεξίδεη. (Keller, 2003) 
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1.3. Φαηλόκελν Σεο «Υώξαο-Πξνέιεπζεο» (The Country-Of-Origin Effect) 

«Σν θαηλφκελν ηεο Υψξαο-Πξνέιεπζεο» (country of origin effect), είλαη ην θαηλφκελν 

θαηά ην νπνίν ε επηθξαηνχζα αληίιεςε γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία επεξεάδεηαη 

απφ ηε ρψξα πξνειεχζεψο ηνπ. Δίλαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε ρψξα 

πξνειεχζεσο θαη ζην πξντφλ / ππεξεζία. Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ 

φπνπ ην θαηλφκελν απηφ απνηηκάηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζαλ θξηηήξην 

δηαθνξνπνίεζεο. Η αληίιεςε πνπ ππάξρεη θπζηθά γηα ηε ρψξα κπνξεί λα επεξεάζεη 

είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ην πξντφλ/ππεξεζία πνπ εμάγεη ε ελ ιφγσ ρψξα. (Dinnie 

2008) 

 

Δμεηάδνληάο ην απφ ηε ζεηηθή ηνπ πιεπξά, ην country of origin effect είλαη ε δχλακε 

πνπ έρνπλ νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο λα πξνζδίδνπλ θχξνο θαη ειθπζηηθφηεηα 

ζε νξηζκέλα πξντφληα / ππεξεζίεο θαη λα θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ 

πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Γαιιία θεκίδεηαη γηα ηα αξψκαηά, ε 

Ιαπσλία γηα ηελ ηερλνινγία, ε Ιηαιία γηα ηε κφδα, ε Γεξκαλία γηα ηα απηνθίλεηα θ.ν.θ. 

(Anholt, 2007) χκθσλα κε ην θαηλφκελν απηφ νη θαηαλαισηέο ελ φςεη κηαο 

επηθείκελεο αγνξάο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ζα 

επηιέμνπλ εθείλν ηνπ νπνίνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο θεκίδεηαη γηα ην ελ ιφγσ πξντφλ / 

ππεξεζία ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηή ε αλψηεξε πνηφηεηα πνπ 

ιακβάλνπκε είλαη θαζαξά ζπκβνιηθή, δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ νιφθιεξε ε βηνκεραλία 

κηαο ρψξαο, αθφκε θη αλ ππφθεηηαη ζε απζηεξνχο ειέγρνπο λα ηεξεί ηα ίδηα επίπεδα 

πνηφηεηαο θη επνκέλσο φια ηα εμαγφκελα πξντφληα/ππεξεζίεο λα έρνπλ ηελ ίδηα 

πνηφηεηα. Αιιά ε πεπνίζεζε είλαη ζπρλά πην ηζρπξή απφ ηε ινγηθή θαη ε αληίιεςε 

πην δπλαηή απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. (Anholt, 2007) 

 

Σν country of origin effect δελ επεξεάδεη απιψο ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ κηαο ρψξαο, 

παίδεη θαη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ αληίιεςε θαη ζηελ απνδνρή ησλ αλζξψπσλ ηεο 

ρψξαο απηήο (σο εξγαδφκελνη, σο επελδπηέο, σο κεηαλάζηεο θ.ν.θ.), ησλ αζιεηηθψλ 

θαη πνιηηηζκηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο 

θιεξνλνκηάο, ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ θαζψο θαη άιισλ δηαλνεηηθψλ εθθάλζεσλ 

ηνπ ιανχ απηψλ ησλ ρσξψλ. Όηαλ κηα ρψξα είλαη επξέσο γλσζηή θαη δηαπξέπεη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη εθείλσλ ησλ ρσξψλ 

πνπ ε ηαπηφηεηά ηνπο είλαη ιηγφηεξν γλσζηή ή ιηγφηεξν ζεηηθή ζηνπο άιινπο. Γίλεηαη 

ινηπφλ αληηιεπηφ πσο ην country of origin effect επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ην 

nation branding. (Anholt, 2007) 
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Τπάξρνπλ άιισζηε θαη πνιιά θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηνπ country of origin effect θαη 

ηνπ nation branding. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ρψξα πξνέιεπζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ νλνκαζία ηνπο (British Petroleum (BP), 

Swedbank). Τπάξρνπλ  άιιεο εηαηξείεο πνπ πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην 

country of origin effect κηαο ρψξαο πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ ζηε ζπλείδεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ φηη πξφθεηηαη γηα ηε ρψξα πξνειεχζεσο ησλ πξντφλησλ ηνπο (Lexus, 

ακεξηθάληθε αληί Ιαπσληθήο πνπ είλαη). (Dinnie, 2008) 

 

Σν country of origin effect απνθαιείηαη επίζεο «θαηλφκελν εηηθέηαο» θαη έρεη 

θαηεγνξεζεί φηη πξνζεγγίδεη ηελ εηθφλα κηαο ρψξαο κνλφπιεπξα αθνχ ε εηθφλα κηαο 

ρψξαο πξνο ηα έμσ θαζνξίδεηαη απφ ζπλδπαζκφ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 

παξαγφλησλ πέξαλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη (Dinnie, 2008). Η 

θαιή θήκε – «ην θαιφ φλνκα» κηαο ρψξαο δελ επεξεάδεη κφλν ηηο αγνξαζηηθέο 

ζπλήζεηεο θαη δελ ζπκβάιιεη απιά ζην μφδεκα ρξεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ, 

επεξεάδεη πνιχ πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο, φπσο: 

 Δπελδπηηθέο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην πνχ λα θαηαζθεπάζνπλ ηα 

εξγνζηάζηα ηνπο, ζε πνηεο ρψξεο λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο, πνχ λα 

αλαζέζνπλ ηηο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο ηνπο θ.ηι. Δπίζεο απνθάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα επηθείκελεο πξνζιήςεηο ζηειερψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

θαηαγσγή ηνπο. 

 Κπβεξλεηηθέο απνθάζεηο γηα επελδχζεηο θεθαιαίσλ, γηα δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ θ.ηι. 

 Κξαηηθέο απνθάζεηο γηα πξνζέιθπζε ζπκκάρσλ ζε πεξηφδνπο δηεζλψλ 

ζπγθξνχζεσλ. 

 Θεαηξηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο απνθαζίδνπλ θη επηιέγνπλ ρψξεο 

πνπ ζα δηεμαρζνχλ. 

 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ πνιπεζληθέο εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα επηιέμνπλ ζε πνηα 

ρψξα λα θαηαζθεπάζνπλ ηα γξαθεία ή ηε κνλάδα παξαγσγήο ηνπο, ηα θξηηήξηα πνπ 

αξρηθά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ είλαη ε ππνδνκή ηεο ρψξαο, ην θιίκα, ε ηνπνζεζία, ε 

αζθάιεηα, ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηα θνξνινγηθά θαζψο θαη άιια θίλεηξα θη.ι. 

Χζηφζν φια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ αλεπαξθή εάλ ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο, νη εξγαδφκελνί ηεο, αθφκε θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο δελ έρνπλ ζεηηθή 

εηθφλα γηα ηελ ελ ιφγσ ρψξα. (Anholt, 2007) 
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Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ επηινγή ηεο ρψξαο πνπ ζα θηινμελήζεη έλα παγθφζκην 

αζιεηηθφ γεγνλφο. Γελ αξθνχλ κφλν ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αιιά ζα πξέπεη λα είλαη 

έλα κέξνο πνπ ην ηειενπηηθφ θνηλφ ζεσξεί αζθαιέο, ζπλαξπαζηηθφ θαη ειθπζηηθφ 

πξννξηζκφ, νη αζιεηέο θαη νη δηνξγαλσηέο λα είλαη ελζνπζηαζκέλνη πνπ ζα 

ηαμηδέςνπλ θαη ζα κείλνπλ εθεί θαη ηέινο ε βαξχηεηα ηεο αληίιεςήο ηνπο γηα ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηφπνπ λα είλαη ίζεο ή θαη κεγαιχηεξεο αμίαο απφ πξαθηηθά ζέκαηα 

φπσο ην θφζηνο, νη κεηαθνξέο θαη νη εγθαηαζηάζεηο. (Anholt, 2007) 

 
Σν country of origin effect, επεξεάδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ. Οη λεαξνί ζε ειηθία θαηαλαισηέο έρνπλ ζε 

κεγαιχηεξε εθηίκεζε ηα εηζαγφκελα πξντφληα ζε ζρέζε κε ηνπο πην ειηθησκέλνπο. Οη 

θαηαλαισηέο κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα 

εηζαγφκελα πξντφληα ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έρνπλ ρακειφηεξε κφξθσζε. Οη 

γπλαίθεο επηιέγνπλ λα αγνξάδνπλ πξντφληα εηζαγσγήο γηαηί ζεσξνχλ φηη ηνπο 

πξνζδίδνπλ κεγαιχηεξε θαιαηζζεζία, ελψ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο άλδξεο απηφ είλαη 

αδηάθνξν. Οη θάηνηθνη δε νξηζκέλσλ ρσξψλ είλαη πην δεθηηθνί ζε πξντφληα εηζαγσγήο 

ζε ζρέζε κε άιινπο. (Dinnie, 2008) 

 

Σν country of origin effect δελ είλαη έλα ζηαηηθφ θαηλφκελν, είλαη έλα θαηλφκελν πνπ 

εμειίζζεηαη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

αληίιεςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ, ρσξψλ αθφκε θαη εζλψλ απέλαληη ζε 

κάξθεο, πξντφληα / ππεξεζίεο, ρψξεο, έζλε. Θεηηθέο αληηιήςεηο γηα ρψξεο έρνπκε δεη 

λα ππνβαζκίδνληαη θαη λα θζίλνπλ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νθεηιφκελεο ζε πιήζνο 

παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη πνιηηηθά-ζηξαηησηηθά γεγνλφηα. Φπζηθά, ε 

αληίιεςε γηα κηα ρψξα κπνξεί λα αιιάμεη ζεηηθά θαη νη εκπιεθφκελνη κε ην nation 

branding ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο αιιαγή ππέξ ηεο ρψξαο ηνπο. 

(Dinnie, 2008) ηαδηαθά, κηα ρψξα κπνξεί λα «νδεγήζεη» ηελ εηθφλα θαη ηε θήκε πνπ 

θιεξνλφκεζε ζε απηή πνπ έρεη αλάγθε θαη ηεο ρξεηάδεηαη. Φπζηθά απηφ δελ είλαη θάηη 

πνπ επηηπγράλεηαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά απαηηείηαη καθξφρξνλε θαη 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα. (Anholt, 2007) 

 

Σειηθά, ίζσο λα κελ είλαη θαη ηφζν πεξίεξγν ην γεγνλφο φηη πνιιέο, αλ φρη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, ε εηθφλα κηαο ρψξαο, ε θήκε ηεο κε απιά ιφγηα, παίδεη 

ζπνπδαίν ξφιν θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ. Όζν πην ζεκαληηθή θαη θξίζηκε είλαη κηα 

απφθαζε, ηφζν πεξηζζφηεξν νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θξηηήξηα 

θαη ζηεξίδνληαη ζηε δηαίζζεζή ηνπο. Φζάλεη θάπνηα ζηηγκή πνπ θαινχκαζηε λα 

πάξνπκε κηα απφθαζε γηα θάηη ηφζν θξίζηκν θαη πξνηηκάκε λα απεπζπλζνχκε ζηελ 
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θαξδηά καο παξά ζην κπαιφ καο. Γελ είλαη ππεξβνιή λα εηπσζεί φηη ε θήκε κηαο 

ρψξαο έρεη πξνθαλή αληίθηππν ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηθφ 

ηεο πεπξσκέλν. Δίκαζηε αλζξψπηλα φληα πνπ δνχκε ηνλ θφζκν κέζα απφ ηηο 

αληηιήςεηο καο γηα απηφλ. (Anholt, 2007) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
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2.1 Nation Brand 

ε κηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία κε έληνλν ην ζηνηρείν 

ηνπ αληαγσληζκνχ, γίλεηαη αληηιεπηφ πφζν κεγάιε είλαη ε πξφθιεζε γηα έλα έζλνο / 

ρψξα λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα μερσξίζεη κεηαμχ άιισλ εζλψλ / ρσξψλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη εγρψξηνπο αιιά θαη μέλνπο θαηαλαισηέο, επελδπηέο, 

ηνπξίζηεο, κεηαλάζηεο, ηνλ δηεζλή ηχπν θαζψο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αξκνληθή 

ζπλεξγαζία κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ άιισλ ρσξψλ. Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ nation brand. (Keller, 2003) 

 

Ο S. Anholt, καδί κε ηνλ W. Olins, ζεσξνχληαη νη ζεκειησηέο ηεο ηδέαο ηνπ nation 

brand αθνχ αλαθέξζεθαλ ζε απηήλ απφ ην 1996. Φπζηθά, δελ ππάξρεη κφλν έλαο 

νξηζκφο ηνπ nation brand αθνχ είλαη πνιινί απηνί πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηφ ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ S. Anholt, ην nation branding ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κηα δηαδηθαζία πνπ θχξην ζθνπφ έρεη λα «ρηίζεη» ηελ 

εηθφλα, ηε θήκε κηαο ρψξαο θαη ελ ζπλερεία λα ηελ πξνσζήζεη θαη λα ηελ πξνβάιιεη. 

Η δηαδηθαζία απηή θαίλεηαη λα είλαη φκνηα κε ηελ αληίζηνηρε πνπ εθαξκφδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ζηα πξντφληα ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηνλ K. Dinnie, ηο nation brand κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα κνλαδηθφ θαη 

πνιπδηάζηαην κίγκα ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη ζε έλα έζλνο / κηα ρψξα πνιηηηζηηθή 

δηαθνξνπνίεζε αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζπλάθεηα κε ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. 

“Πειάηεο” ελφο έζλνπο / ρψξαο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη εγρψξηνη θάηνηθνη, νη 

εκπνξηθνί εγρψξηνη θαη μέλνη εηαίξνη, νη μέλνη θαηαλαισηέο, μέλνη δηεζλείο νξγαληζκνί, 

δηεζλείο πνιηηηθνί ζχκκαρνη θαη αληαγσληζηέο, ηνπξίζηεο, εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί 

επελδπηέο θη.ι. (Dinnie, 2008) 

 

Μέζα απφ ηε ζεκειίσζε ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ηα έζλε / ρψξεο έρνπλ πνιχ 

πην πινχζηνπο θαη πην βαζηά ξηδσκέλνπο πνιηηηζηηθνχο πφξνπο απφ νπνηνδήπνηε 

άιιν είδνο κάξθαο, είηε είλαη πξντφλ, ππεξεζία, επηρείξεζε ή νηηδήπνηε άιιν κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο κάξθα. (Dinnie, 2008) 

 

Η δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο κάξθαο (brand building process), είλαη κηα καθξνρξφληα 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πνιιά ρξφληα δέζκεπζεο θαη ζθιεξήο δνπιεηάο θαη 

κεζνπξφζεζκα κπνξεί λα απνδψζεη ειάρηζηα έσο θαη θαζφινπ απνηειέζκαηα. Σν 

γεγνλφο απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ηδίσο θαηά ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ελφο nation brand, ή αθφκε πην ζεκαληηθφ ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ 
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ζέινπλ λα δηνξζψζνπλ έλα πξνυπάξρνλ αξλεηηθφ nation brand (rebranding). Σα 

έζλε, νη ρψξεο, νη πφιεηο πξνθεηκέλνπ λα ρηίζνπλ έλα αμηφπηζην θαη αμηφινγν nation 

brand πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο κε θχξηα εζηθή 

ππνρξέσζή ηνπο λα είλαη εηιηθξηλείο, λα είλαη ζπλεπείο θαη λα θηλνχληαη κέζα ζην 

πιαίζην πνπ επηηξέπεηαη λα δηαρεηξίδεζαη έλα έζλνο ζαλ brand. (Dinnie, 2008) 

 

2.1.1 Σν εμάγσλν ηνπ nation brand 

Έλα μεθάζαξν, αμηφπηζην θαη ειθπζηηθφ nation brand επηηπγράλεηαη φηαλ νη θχξηνη 

θνξείο ηεο ρψξαο, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη νη επελδπηηθέο επηινγέο πνπ 

θάλεη κνηξάδνληαη έλα θνηλφ θαη μεθάζαξν φξακα θαη απαηηείηαη ηα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν λα είλαη ελαξκνληζκέλα κε ην φξακα απηφ. 

Λέγνληαο θαλάιηα επηθνηλσλίαο ελλννχκε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηε δηπισκαηία, ηηο 

εμαγσγέο, ηνλ ηνπξηζκφ, ηηο επελδχζεηο θ.ηι. Απηά ηα «θπζηθά» θαλάιηα επηθνηλσλίαο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά θαη εψο έλα εμάγσλν. (Anholt 2005, Anholt 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3: Σν εμάγσλν ηνπ nation brand 

 

Κάζε έλα απφ ηα έμη ζεκεία ηνπ εμαγψλνπ αληηπξνζσπεχεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ή κε άιια ιφγηα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ελφο έζλνπο 

θαη φια καδί ζπληεινχλ ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ πξνβνιή ηνπ nation brand. Φπζηθά, 

απαηηείηαη ζπληνληζκφο, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπο φηαλ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ 

λα «δνπιέςνπλ» γηα ην θαιφ ηεο ρψξαο. Δπηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη θαη νη έμη 

πηπρέο ηνπ nation brand λα έρνπλ θνηλή αληίιεςε γηα ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ηεο 

ρψξαο, λα κνηξάδνληαη έλα θνηλφ φξακα γηα ην κέιινλ ηεο θαη λα ελαξκνλίδνληαη νη 

Nation Brand 

ΔΞΑΓΧΓΔ 

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

ΚΑΣΟΙΚΟΙ 

ΣΟΤΡΙΜΟ 
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ελέξγεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ ηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη ζην δηεζλέο θνηλφ λα 

είλαη ζε γεληθέο γξακκέο επζπγξακκηζκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Τοςπιζμόρ  Απνηειεί αλακθηζβήηεηα ηελ θπξηφηεξε πεγή πξνβνιήο κηαο ρψξαο. 

Μπνξεί λα δηακνξθψζεη κε καδηθφ ηξφπν ηελ εζληθή εηθφλα κηαο ρψξαο πξνο ηα έμσ, 

αθνχ ζρεηίδεηαη κε ηηο εληππψζεηο πνπ απνθνκίδνπλ απφ «πξψην ρέξη» ηα 

εθαηνκκχξηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ επηζθέπηνληαη είηε σο ηνπξίζηεο, είηε σο 

επηρεηξεκαηίεο ζην πιαίζην επαγγεικαηηθψλ ηαμηδηψλ. Μπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ 

αληίθηππν θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο είλαη νη επελδχζεηο, κπνξεί δειαδή πηζαλνί 

επελδπηέο λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα κηα ρψξα πεξλψληαο 

ρξφλν σο ηνπξίζηεο ζηε ρψξα απηή. ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα δαπαλψληαη ηεξάζηηα 

θεθάιαηα θαζψο ζπλεζίδεη λα απνξξνθά ηα πην πςειά θνλδχιηα ελφο θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ηεο εζληθήο 

εηθφλαο κηαο ρψξαο ζε εμσηεξηθά θπξίσο θνηλά, θαζψο θαη λα απαζρνιεί ηα πην ηθαλά 

θαη αληαγσληζηηθά ζηειέρε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ. 

 

Κάηοικοι  Οη δηάζεκνη θάηνηθνη κηαο ρψξαο (κνπζηθνί, εζνπνηνί, πνιηηηθνί, αζιεηέο) 

αιιά θαη νη απινί πνιίηεο γεληθά παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εθπξνζψπεζε θαη 

ζηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο ηνπο. Ο ηξφπνο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη φηαλ βξίζθνληαη 

εληφο θη εθηφο ηεο παηξίδαο ηνπο, ε αληηκεηψπηζε ησλ επηζθεπηψλ ζηε ρψξα ηνπο, νη 

αμίεο ηνπο, νη ηθαλφηεηέο ηνπο θαη νη ηξφπνη ηνπο απνηεινχλ ίζσο ηελ θπξηφηεξε πεγή 

δηαθήκηζεο ηεο ρψξαο. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη ην πην ζεκαληηθφ άπιν 

θεθάιαην. 

 

Πολιηιζμόρ  Η πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ελφο έζλνπο παξακέλεη ζπρλά 

αλεθκεηάιιεπηε θαη δελ δηνρεηεχεηαη επαξθψο κέζα ζηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηα θαη θαη‟επέθηαζε δελ 

αμηνπνηείηαη ζηηο δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο πξνηάζεηο. Η αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε κηα ρψξα πινχην, αμηνπξέπεηα, αμηνπηζηία θαη 

ζεβαζκφ ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη πνηφηεηα δσήο ζηε ρψξα. 

 

Επενδύζειρ  Έλα ηζρπξφ φλνκα κηαο ρψξαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία 

ζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ζηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ, επηηπρεκέλσλ 

επαγγεικαηηψλ, θαζψο θαη λα απνηειέζεη θίλεηξν επηρεηξεκαηηθψλ θνηλνπξαμηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Όηαλ κηα ρψξα θεκίδεηαη γηα ην πινχζην πλεπκαηηθφ θεθάιαην πνπ 

δηαζέηεη, είλαη αθφκε πεξηζζφηεξν εχθνιν λα πξνζειθχζεη, επηηπγράλνληαο έηζη 

πνηφηεηα, θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε. 
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Κςβεπνηηική πολιηική  Η πνιηηηθή πνπ επηιέγεη λα αθνινπζήζεη ε θπβέξλεζε ηεο 

εθάζηνηε ρψξαο, είηε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηεζλή ηεο παξνπζία θαη ηελ 

εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, είηε ζε δεηήκαηα εζσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ δελ 

παξαιείπνληαη λα πξνβάιινληαη απφ ηα δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, απνηειεί 

αδηακθηζβήηεηα έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ δηακνξθψλεη ην πξνθίι ηεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηε θήκε πνπ απνθηά ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο κέζσ ηεο 

νπνίαο επεξεάδνληαη ηφζν νη εζσηεξηθέο φζν θαη νη εμσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο. Όηαλ 

βξίζθεηαη ζε αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα θαλάιηα επηθνηλσλίαο, γίλεηαη πην 

εχθνιε ε θαζηέξσζε κηαο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Μηα θπβέξλεζε δελ 

πξέπεη λα ππνβαζκίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλεη 

γηα εζσηεξηθά δεηήκαηα, θαζψο θαη απηέο γλσζηνπνηνχληαη δηεζλψο θαη δελ 

πεξηνξίδνληαη εληφο ζπλφξσλ. Όπσο κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη θαη ν J.Nye, 

νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ζηα μέλα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο επί εζσηεξηθψλ 

δεηεκάησλ, γηαηί ε δηεζλήο εηθφλα ηεο ρψξαο εμαξηάηαη θαη απφ απηφλ ηνλ 

παξάγνληα. Υσξίο ακθηβνιία, γεληθά απνδεθηέο αμίεο θαη αξρέο, φπσο κηα 

δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, κηα ηζρπξή Κνηλσλία Πνιηηψλ, ε παξνρή αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο, ε ρξεζηή δηνίθεζε, κηα αλζξσπνθεληξηθή θαη δίθαηε εμσηεξηθή πνιηηηθή, ν 

ζεβαζκφο θαη ε δηαζθάιηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, απνηεινχλ ηζρπξά 

«φπια» ζηα ρέξηα κηαο ρψξαο γηα ηελ επλντθή δηαρείξηζε ηεο εζληθήο ηεο ηαπηφηεηαο. 

(Nye, Keohane, 1998) 

 

Εξαγωγέρ  Οη επψλπκεο εμαγσγέο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πην ηζρπξνχο 

ηξφπνπο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο εζληθήο εηθφλαο ηεο ρψξαο. Σα επψλπκα 

πξντφληα πνπ εμάγνληαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ πξεζβεπηέο ηεο ρψξαο δηεζλψο, ελψ ν 

αληίθηππνο πνπ έρνπλ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε εθείλνλ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ε ζχλδεζε θαη ε 

ζπλεηξκηθή ζρέζε πνπ απνθηά έλα πξντφλ κε ην κέξνο πξνέιεπζήο ηνπ, νλνκάδεηαη 

country-of-origin effect θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηινγέο ησλ 

θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα-πξνέιεπζεο.  

 

πλεπψο, κηα «πςειήο πνηφηεηαο» αληίιεςε γηα ηα πξντφληα κηαο ρψξαο εληζρχεη θαη 

ελδπλακψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε θήκε θαη ηελ ππφζηαζή ηεο, ελψ θπζηθά 

ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή ε ζεηηθή εηθφλα θαη θήκε κηαο ρψξαο κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επί κέξνπο εκπνξηθψλ brands. 
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Παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν, θπξίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, λα εμάγνπλ 

αλψλπκα ηα πξντφληα ηνπο ή λα ηα πσινχλ ζε άιιεο ρψξεο γηα κεηαπψιεζε θαη ηα 

πξντφληα λα θέξνπλ σο ρψξα πξνέιεπζεο ην φλνκα ηεο ηειεπηαίαο, ελψ ε 

παξαγσγφο ρψξα λα κέλεη ζηελ αθάλεηα. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο 

κηαο ρψξαο ζα πξέπεη λα απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θαη αμηφπηζηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ λα επλνεί ηηο εμαγσγέο, λα απνθέξεη θέξδνο ζηε ρψξα αιιά θαη 

λα πξνζδίδεη αμία ζην φλνκά ηεο. 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Anholt, ηα έμη απηά ζηνηρεία (ηνπξηζκφο, θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή, πνιηηηζκφο, επελδχζεηο, εμαγσγέο, θάηνηθνη) παίδνπλ θνκβηθφ ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία κηαο «αληαγσληζηηθήο ηαπηφηεηαο» (competitive Identity) γηα ηελ θάζε 

ρψξα θαη ηα απεηθνλίδεη ζρεκαηηθά κε ην «εμάγσλν ηεο αληαγσληζηηθήο ηαπηφηεηαο» 

(the hexagon of Competitive Identity). Όπσο ππνζηεξίδεη, φινη νη παξάγνληεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο άθξεο ηνπ εμαγψλνπ νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα 

επζπγξακκίζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζε κηα θνηλή εζληθή ζηξαηεγηθή, πνπ ζα ιεηάλεη ή 

θαη ζα εμαιείςεη παξελέξγεηεο  απφ ηπρφλ αξλεηηθά ζηεξεφηππα θαη ζα ηελ νδεγήζεη 

ζηελ επηηπρία. (Anholt, 2007)  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη φινη απηνί νη παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα πεδία, κέζα απφ ηα νπνία πεγάδνπλ θαη ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα κηαο ρψξαο. Ο εληνπηζκφο θαη ε αμηνπνίεζε απηψλ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ απνηειεί θαη ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία πξέπεη λα θηλεζεί κηα 

ζηξαηεγηθή nation branding πνπ θηινδνμεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή. πλεπψο, 

βαζηθφο ζηφρνο θαη πξνζδνθία θάζε ζχγρξνλνπ θξάηνπο, πνπ ζέιεη λα ελδπλακψζεη 

ηελ παξνπζία ηνπ ζε έλα λέν πεξηβάιινλ έληνλεο εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζα 

πξέπεη λα είλαη ε ζπζηεκαηηθή αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ ηνπ πιενλεθηεκάησλ θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθείλσλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη λα 

δηακνξθψζνπλ κε επλντθφ ηξφπν ηελ εηθφλα θαη ηελ εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα. 
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2.2 Γηαηί νη ρώξεο αζρνινύληαη κε ην nation branding 

 

Σν nation branding απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα θαηεγνξία branding, κφλν πνπ 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κηιάκε γηα έλα νπνηνδήπνηε εκπνξηθφ πξντφλ 

αιιά γηα ηελ εζληθή ηαπηφηεηα κηαο ρψξαο / ελφο έζλνπο. Η ηδέα ηνπ nation branding 

βαζίζηεθε ζηελ παξαηήξεζε φηη θάζε ρψξα κπνξεί λα απνηειέζεη απφ κφλε ηεο έλα 

brand, ην νπνίν κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί αλαιφγσο, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ ηεο πιενλεθηεκάησλ. Παξφια απηά, αλ παξαηεξήζεη θαλείο ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ησλ θξαηψλ ζα δηαπηζηψζεη φηη ηα θξάηε πάληα πξνζπαζνχζαλ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη λα εληζρχζνπλ ηε θήκε ηνπο, κε ζεηηθά 

ζηνηρεία πνπ απνθφκηδαλ γηα ηε ρψξα κέζα απφ ηε δξάζε θπξίσο ησλ εγεηψλ θαη ην 

έξγν ησλ πνηεηψλ, ησλ ζπγγξαθέσλ, ησλ θαιιηηερλψλ ή ησλ θηινζφθσλ ηνπο. 

(Anholt, 2003) πλεπψο, πξφθεηηαη γηα κηα ηαθηηθή πνπ ρξνλνινγείηαη αηψλεο πξηλ, 

απιά εκθαλίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε φξνπο ηξέρνπζαο νξνινγίαο θαη κε 

κεγαιχηεξε έληαζε, πνπ ηαηξηάδεη άιισζηε ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ.  

 

Δάλ επηρεηξνχζε θάπνηνο λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ nation brand ζα θαηέιεγε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ θαη πνιπδηάζηαην εθείλν ζπλδπαζκφ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη δηαθνξνπνηνχλ ην θάζε θξάηνο ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ. (Dinnie, 2008) 

 

Το nation branding απνηειεί ηελ νπζία κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαη ζπλεπνχο πξνβνιήο 

ηεο εηθφλαο ελφο έζλνπο θαη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε αμηνπηζηίαο, αζθάιεηαο θαη  

εκπηζηνζχλεο, πξψηα ζηνπο εγρψξηνπο θάηνηθνπο θαη έπεηηα ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ 

άιισλ ρσξψλ. Σα έζλε, νη ρψξεο αθφκε θαη νη πφιεηο φπσο αθξηβψο θαη νη 

επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλάγθε λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο 

branding. (Eitel, Spiekermann, 2007) 

 

Πνηέ πξηλ κέρξη ζήκεξα δελ ήηαλ ηφζν μεθάζαξνο ν έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ / εζλψλ πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο βαζηθνχο ηνπο ζηφρνπο: 

πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ, ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα θαη πξνψζεζε ησλ 

εμαγσγψλ. (Dinnie 2008) Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ σζηφζν, νη ζηφρνη ησλ ρσξψλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ην nation branding έρνπλ απμεζεί θαη κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε 

ηνπο εμήο, ζηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ ζπκβάιιεη ην nation branding: 
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 Δμαζθάιηζε ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Έλα ηζρπξφ nation brand κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηεζλνχο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ πξνο απηή, ζηελ αληηζηξνθή ησλ 

δηεζλψλ αμηνινγήζεσλ ππνβάζκηζεο θαζψο θαη ζηελ ηφλσζε δηεζλψλ 

ζπλεξγαζηψλ ηεο κε άιιεο ρψξεο. 

 Πξνζέιθπζε ηαιαληνχρσλ αλζξψπσλ. Οη ρψξεο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα 

ην πνηα ζα θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο, θαηαλαισηέο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο, επελδπηέο, ζπνπδαζηέο θαη επηρεηξεκαηίεο, ε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ ζα ηνπο απνθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε θαη φρη κφλν. 

Πξνθαλψο, νη άλζξσπνη απηνί ζα επηιέμνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, εθείλε κε ην 

ηζρπξφηεξν nation brand. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φινη απηνί, επεηδή ζπλήζσο 

δηάθεηληαη αξλεηηθά θαη θαρχπνπηα πξνο ην άγλσζην, ην ζχλζεην θαη ην δχζθνιν 

θαη δελ δηαζέηνπλ αξθεηφ ρξφλν λα ζθεθηνχλ, λα κάζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ 

ζηνηρεία γηα άιια κέξε ηνπ θφζκνπ, θαηαιήγνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο κέζα απφ ήδε ππάξρνπζεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη «θιηζέ».  Όια 

απηά ηα ζηεξεφηππα θαη ηα «θιηζέ», είηε είλαη αξλεηηθά ή ζεηηθά, είηε αιεζή ή 

ςεπδή, επεξεάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ γηα κηα άιιε 

ρψξα θαη ζπλεπψο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηνχλ απέλαληη ζην ιαφ θαη ηα 

πξντφληα ηεο. 

 Απνζηαζηνπνίεζε θαη δηαρσξηζκφ απφ παιαηφηεξα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά 

θαζεζηψηα ησλ ρσξψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ 

αλεμάξηεηα θξάηε εληάρζεθαλ  πιένλ ζε έλαλ ππεξεζληθφ  νξγαληζκφ, είλαη 

απαξαίηεην λα δηακνξθσζεί έλα ηζρπξφ nation brand πνπ ζα ζπκβάιεη θαη ζα 

βνεζήζεη ηηο ρψξεο λα απνζηαζηνπνηεζνχλ, ίζσο θαη λα απαιιαγνχλ απφ κηα 

θαθή ίζσο νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή εηθφλα πνπ είραλ κέρξη ηφηε. 

 Καηάξγεζε πξνθαηαιήςεσλ θαη εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ γηα ηε ρψξα / έζλνο. Η 

αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ θαη ζεηηθνχ nation brand, κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε ρψξα 

ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζέζε ηεο, λα απαιιαγεί απφ 

ζηεξεφηππα θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ εηθφλα ηεο δηεζλψο. 

 Γηαθνξνπνίεζε. Η αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε, γηα δεκηνπξγία κνλαδηθήο θαη 

αζχγθξηηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ε αλάδεημε εμεηδηθεπκέλσλ αγνξψλ (niche 

markets) ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη πην θξίζηκε απφ πνηέ. Η 

αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε απαηηεί καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή θαη φρη εθήκεξεο 

πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη νπζηαζηηθά. 
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2.3 ρέζε branding θαη nation branding  

 

Η ζπζρέηηζε ησλ δπν πεδίσλ, ηνπ branding θαη ηνπ nation branding, θαζψο θαη ε ηδέα 

πνπ ζέιεη λα παξνκνηάδεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα κηαο ρψξαο κε ηελ εκπνξηθή 

ηαπηφηεηα ελφο θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο, πξνθαιεί πνιινχο πξνβιεκαηηζκνχο θαη 

δεκηνπξγεί κηα «ελζηηθηψδε ερζξφηεηα», θπξίσο γηαηί ζην κπαιφ ησλ πεξηζζφηεξσλ 

αλζξψπσλ, ε δηαδηθαζία ηνπ branding παξαπέκπεη ζε κηα ζπλερή θαη αζέκηηε 

πξνζπάζεηα επηβνιήο κέζσ δηάθνξσλ δηαθεκηζηηθψλ ηαθηηθψλ ζηε ζπλείδεζε θαη ηηο 

επηινγέο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Η άπνςε πνπ επηθξαηεί, ινηπφλ, αλάκεζα ζηνπο 

ζθεπηηθηζηέο ηνπ nation branding, είλαη φηη ην θξάηνο-έζλνο ραίξεη κεγάινπ ζεβαζκνχ 

θαη αμηνπξέπεηαο ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηνπ ππφζηαζεο θαη ζα ήηαλ 

κάιινλ ππνηηκεηηθφ θαη άηνπν λα ζπγθξηζεί κε κηα απιή εηαηξεία ή επηρείξεζε. 

Αληίζεηα, νη ζεσξεηηθνί θαη ππέξκαρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθήο ηαθηηθήο, 

δηαηείλνληαη φηη ην πξνβιεκαηηθφ ζεκείν ζηελ φιε δηακάρε πξνέξρεηαη απφ ηε 

δπζαξέζθεηα πνπ πξνθαιεί ζηνπο πνιέκηνπο ηεο ζεσξίαο ε ιέμε brand θαη φρη ηελ 

νπζηαζηηθή απφξξηςε ηεο ίδηαο ηεο πξαθηηθήο ηνπ branding. (Olins, 2002)  

 

ε γεληθέο γξακκέο, ινηπφλ, κπνξεί ε βαζηθή ηδέα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ 

nation branding λα βαζίζηεθε ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εκπνξηθνχ branding 

ησλ απιψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ζε πνιιά ζεκεία 

δηαθνξνπνηείηαη απφ απηφ, θπξίσο γηαηί ε ηαπηφηεηα κηαο ρψξαο είλαη κηα έλλνηα πνιχ 

πην πνιχπινθε ζηε ζχιιεςε θαη δηαρείξηζή ηεο, απφ ηελ ηαπηφηεηα ελφο απινχ 

πξντφληνο.  

 

Κάζε ρψξα, πφιε ή πεξηνρή ζε απηφλ ηνλ θφζκν έρεη ηε δηθή ηεο εηθφλα θαη θήκε, 

φπσο αθξηβψο ηα πξντφληα θαη νη εηαηξείεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο ραξαθηεξηζηηθή 

εκπνξηθή ηαπηφηεηα. Η εηθφλα ηνπ brand γηα απηά ηα πξντφληα θαη ηηο εηαηξείεο 

δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο δηαθήκηζεο, θάηη πνπ 

δελ ηζρχεη αθξηβψο θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ brand κηαο ρψξαο. Η δηακφξθσζε ηεο 

θήκεο ελφο θξάηνπο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα πεξίπινθε θαη ζχλζεηε δηαδηθαζία, πνπ 

εμαξηάηαη απφ ην ζπλδπαζκφ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ζα ήηαλ 

ιάζνο λα ζπλδεζεί απφιπηα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ εκπνξηθνχ branding. Έλα 

ζπκβαηηθφ πξντφλ, γηα παξάδεηγκα, έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηδηφηεηεο, πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεη ε θάζε εηαηξεία ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζηελ αγνξά. Αληίζεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

κηαο ρψξαο δηακνξθψλνληαη απφ παξάγνληεο πνπ δελ παξακέλνπλ ζπλήζσο 

ζηαζεξνί αιιά ζπλερψο κεηαβάιινληαη, φπσο ην πνιηηηθννηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 
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ηεο ζχζηεκα, ε θνπιηνχξα ηεο, νη γισζζηθέο θαη ηζηνξηθέο ηεο θαηαβνιέο. ηε 

δηαδηθαζία δηακφξθσζεο, δε, ελφο nation brand εκπιέθνληαη θαη πνιινί δηαθνξεηηθνί 

θνξείο, πνπ δξνπλ ζπλήζσο απηφλνκα θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθά, φπσο ε 

θπβέξλεζε, δηάθνξνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, ηα ΜΜΔ, κε θεξδνζθνπηθέο 

νξγαλψζεηο, αθφκα θαη νη ίδηνη νη θάηνηθνη ηεο ρψξαο, πξάγκα πνπ απνηειεί αθφκα 

κηα απφδεημε ηεο απφζηαζεο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπ branding ελφο 

απινχ πξντφληνο θαη ηνπ branding κηαο ρψξαο. 

 

πλεπψο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην nation branding δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία 

πνπ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην πιαίζην πψιεζεο ελφο πξντφληνο, ηνπ πξντφληνο-ρψξα 

θαη ζην ζρεδηαζκφ ελφο επηηπρνχο δηαθεκηζηηθνχ ζιφγθαλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο δηαρείξηζεο ελφο εκπνξηθνχ brand, αιιά κηα 

δηαδηθαζία πνιχ πην πεξίπινθε, ρξνλνβφξα θαη απξφβιεπηε. Μάιηζηα, ην γεγνλφο 

φηη πνιινί ηαπηίδνπλ ην nation branding κε ηελ απιή «πξνβνιή» θαη δηαθήκηζε, 

απνδεηθλχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε κεγάιε παξαλφεζε πνπ επηθξαηεί θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ επηθνηλσληαθήο ηαθηηθήο. 

 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη ν S. Anholt, θακηά πιεπξά ηνπ εκπνξηθνχ 

κάξθεηηλγθ δελ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ ππφζηαζε θαη ην βάζνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κίαο ρψξαο, πνπ επηβάιεη 

δεκηνπξγηθφηεηα, ζπλέπεηα, εηιηθξίλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζε κηα ζεηξά απφ 

δηαθνξεηηθά πεδία, φπσο ε πξνψζεζε ηνπ εζληθνχ ηνπξηζκνχ, ησλ εζσηεξηθψλ 

επελδχζεσλ, ηνπ εκπνξίνπ, ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο, ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο ζε ππεξεζληθά φξγαλα, ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

media θαη άιισλ ηφζσλ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ εηθφλα 

κηαο ρψξαο. Οη πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη, ινηπφλ, ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

nation branding είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ πην ζνβαξέο θαη απαηηεηηθέο ζε 

ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ branding ελφο θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο, αθξηβψο γηαηί 

εκπιέθνληαη πνιινί ελαιιαθηηθνί θαη απξφβιεπηνη παξάγνληεο θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε, 

φηη γηα λα απνθέξεη θαξπνχο ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ηνπ nation branding, 

απαηηείηαη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ιφγσ αθξηβψο ηνπ ζχλζεηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ, ζε αληίζεζε κε ην εκπνξηθφ ή πνιηηηθφ branding, πνπ έρνληαο λα δηαρεηξηζηεί 

ιηγφηεξα επηκέξνπο ζηνηρεία βιέπεη πην γξήγνξα ηνπο ζηφρνπο ηνπ λα πινπνηνχληαη.  

Σέινο, ππάξρνπλ νξηζκέλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην nation branding απνηειεί κηα 

απηφλνκε θαηεγνξία branding, πνπ δελ έρεη θαζφινπ ζρέζε κε ηε θηινζνθία θαη ηηο 



29 
 

πξαθηηθέο ηνπ γεληθνχ εκπνξηθνχ branding. Όκσο κηα ηέηνηα άπνςε δελ θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, δελ ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο ηνπ εκπνξηθνχ branding αιιά 

ππνγξακκίδεηαη ην γεγνλφο φηη είλαη πνιχ δχζθνιν γηα κηα ρψξα λα εθιακβάλεηαη 

απνθιεηζηηθά σο έλα αθφκα θαηαλαισηηθφ πξντφλ. Σν nation branding 

αλακθηζβήηεηα ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ηερληθέο ηνπ θιαζηθνχ branding, αιιά 

πάληνηε ηηο εθαξκφδεη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα θαη πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο εθάζηνηε ρψξαο (Anholt, 2007). 
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2.4 Γεκόζηα Γηπισκαηία, Ήπηα Ηζρύο θαη Nation Branding 

 

Σν ζεκεξηλφ, έληνλα παγθνζκηνπνηεκέλν ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

κεηαηφπηζε, ε νπνία ζπληειεί ζηελ ππνβάζκηζε ηεο γεσπνιηηηθήο ηζρχνο ησλ θξαηψλ 

θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε εηθφλα ηνπο θαη ε επηξξνή πνπ κπνξνχλ λα 

αζθνχλ. Σν γεγνλφο απηφ, ηείλεη λα ζπκβάιεη ζηελ απμαλφκελε ζεκαζία απηνχ πνπ 

νξίδεηαη σο «ήπηα ηζρχο» (soft power), γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνθίι θαη ηεο θήκεο 

ελφο θξάηνπο ζην πξνζθήλην ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. πλέπεηα απηνχ 

είλαη λα ππνβαζκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο «ζθιεξήο ηζρχνο» (hard power) ησλ θξαηψλ, 

πνπ βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο ζηξαηησηηθήο επηβνιήο θαη νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ θαη λα 

αλαδεηθλχεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ήπηαο ηζρχνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ειθπζηηθφηεηα 

ηεο θνπιηνχξαο, ησλ πνιηηηθψλ ηδαληθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ κηαο ρψξαο 

(Nye, Keohane, 1998). 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Nye θαη Keohane νξίδνπλ ηελ ήπηα ηζρχ, σο ηε ζπκπεξηθνξηθή 

εθείλε ηαθηηθή, πνπ ρσξίο απεηιέο θαη θαλελφο είδνπο εμαλαγθαζκφ «θάλεη ηνπο 

άιινπο λα ζέινπλ φ,ηη ζεο θαη εζχ» (Nye, Keohane, 1998, p.7). Γηα ηα θξάηε, ε 

επηηπρεκέλε άζθεζε ήπηαο ηζρχνο, ηνπο επηηξέπεη λα αλαβαζκίζνπλ ην δηεζλέο ηνπο 

πξνθίι θαη λα πξνσζήζνπλ κηα εηθφλα ζηαζεξφηεηαο, δχλακεο θαη αμηνπηζηίαο. Η 

ζεκαζία ηεο ήπηαο ηζρχνο είλαη πνιχ ζπνπδαία γηα ηα ζχγρξνλα θξάηε, ελψ ε 

ζχλδεζε ηεο κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ nation branding ζρεδφλ άκεζε. Σν nation branding 

απνζθνπεί ζην λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα δψζνπλ πξνζνρή ζηα επηηεχγκαηα κηαο 

ρψξαο θαη λα πηζηέςνπλ ζηηο αμίεο ηεο, πξάγκα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ θαηαιήγεη λα 

απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο ήπηαο ηζρχνο( Anholt, 2005). 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Γεκφζηα Γηπισκαηία (Public Diplomacy) είλαη έλαο φξνο 

πνπ εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 ζηελ Ακεξηθή θαη νξίδεηαη σο 

ην ζχλνιν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη φρη κφλν ζηηο θπβεξλήζεηο αιιά 

θαη ζε άηνκα θαη κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο πνπη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε θαη 

άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κίαο ρψξαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πεξηιακβάλεη 

ηελ πξνψζεζε κηαο ζεηηθήο εηθφλαο γηα κηα ρψξα θαη ηελ νηθνδφκεζε καθξνρξφλησλ 

ζρέζεσλ, φρη κφλν κέζσ ηεο δξάζεο ησλ θνξέσλ κηαο ρψξαο κε ηνπο επίζεκνπο 

θνξείο άιισλ ρσξψλ, αιιά θπξίσο κε ηνπο αλεπίζεκνπο, φπσο πνιίηεο θαη κε 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ησλ ρσξψλ απηψλ, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ ηε 

δηαθνξνπνηεί απφ ηελ παξαδνζηαθή δηπισκαηία, φπσο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη 

εδξάδεηαη ζηε δηαθάλεηα, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ εμσζηξέθεηα. 

(http://www.publicdiplomacy.org/1.htm). 

http://www.publicdiplomacy.org/1.htm
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Σξεηο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο: 

 Η πξψηε θαη πην άκεζε είλαη ε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φρη κφλν ε 

εζσηεξηθή θνηλή γλψκε αιιά θαη ε δηεζλήο.  

 Η δεχηεξε είλαη ε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλία, πνπ ππαγνξεχεη ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή κηαο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο, φπσο πεξίπνπ ζπκβαίλεη ζε 

κηα πνιηηηθή ή δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ. 

 Η ηξίηε δηάζηαζε είλαη ε αλάπηπμε δηαξθψλ θαη πνιχρξνλσλ ζρέζεσλ κε 

πξφζσπα-θιεηδηά κέζσ ππνηξνθηψλ, αληαιιαγψλ, ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ 

θαη πξφζβαζεο ζε κέζα ελεκέξσζεο.  

 

Υσξίο ακθηβνιία, θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο ειθπζηηθήο εηθφλαο κηαο ρψξαο. (Nye, Keohane, 

1998). 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ δεκφζηαο δηπισκαηίαο θαη nation 

branding, αξθεηνί ππνζηεξίδνπλ φηη ην nation branding ηαπηίδεηαη σο φξνο κε ηε 

δεκφζηα δηπισκαηία θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «δεκφζηα δηπισκαηία» ράξε 

επθεκηζκνχ γηαηί ην nation branding σο έλλνηα παξαπέκπεη ζε θάηη δηαθεκηζηηθφ, 

ελψ αληίζεηα ε δεκφζηα δηπισκαηία σο φξνο παξαπέκπεη ζε θάηη πην επίζεκν θαη 

ζεζκηθφ, πνπ ζπλεηξκηθά ζε νδεγεί ζηελ παξαδνζηαθή δηπισκαηία. Η πιεηνςεθία, 

σζηφζν, ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηψλ θαίλεηαη πσο δηαρσξίδεη ηηο δπν έλλνηεο θαη ηηο 

ρξεζηκνπνηεί δηαθξηηά, αλ θαη αλαγλσξίδεη ζε απηέο έλα κεγάιν βαζκφ ζπζρέηηζεο.  

 

Η αιήζεηα είλαη φηη ην nation branding είλαη επεξεαζκέλν αξθεηά απφ ηε θηινζνθία 

θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ κάξθεηηλγθ θαη πξνηείλεη πνιχ ζηνρεπκέλεο θαη μεθάζαξεο 

ζηξαηεγηθέο, ελψ απαηηεί ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

θαη κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ κηαο ρψξαο. Η δεκφζηα δηπισκαηία, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, σο πεδίν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο 

αγνξάο, απνβιέπεη ζηε δηακφξθσζε κηαο γεληθφηεξα ζεηηθήο εηθφλαο γηα κηα ρψξα 

θαη δελ αθνινπζεί ζπλήζσο έλα νξγαλσκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ nation branding. 
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Σν nation branding θαη ε δεκφζηα δηπισκαηία είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δπν πεδία 

πνπ ζε κεγάιν βαζκφ αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ζα ήηαλ κάιινλ ιάζνο λα γίλνπλ 

αληηιεπηά σο δπν εληειψο δηαθνξεηηθά θαη αλεμάξηεηα πεδία.  

 

Δμεηάδνληαο ηηο δχν έλλνηεο ζε βάζνο ρξφλνπ, κηα πηζαλή αιιειεπίδξαζε ησλ δχν 

απηψλ πεδίσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη επηηπρψο ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε κηαο ρψξαο 

θαη ζηελ εδξαίσζε κηαο ηζρπξνχο παξνπζίαο θαη εηθφλαο ηεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Αθφκα θαη ν S. Anholt, πνπ είλαη ν εκπλεπζηήο ηεο ηδέαο ηνπ nation branding, 

παιηφηεξα ζεσξνχζε ηε δεκφζηα δηπισκαηία ππνπεδίν θαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

nation branding θαη ηε ζπλέδεε κε ηελ πξνβνιή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε μέλα 

θνηλά ζην πιαίζην ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ, αλαζεψξεζε φκσο ηελ άπνςή ηνπ θαη 

ζεκείσζε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ζηε δηαρείξηζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κηαο 

ρψξαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη, ε δεκφζηα δηπισκαηία, κφλν φηαλ 

ιεηηνπξγεί κε ηελ πιήξε ππνζηήξημε φισλ ησλ εζληθψλ θνξέσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή ηνπ nation branding, έρεη κηα πξαγκαηηθή επθαηξία λα 

επεξεάζεη ηελ εηθφλα κηαο ρψξαο θαη λα ηελ κεηαηξέςεη ζε αληαγσληζηηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα, δηαθνξεηηθά πεξηνξίδεηαη ζε κηα αδχλακε θαη πεξηνξηζκέλε επίδξαζε 

ζην πιαίζην απιψλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ. (Anholt, 2007)  
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2.5 Nation brand equity (NBEQ) 

Nation brand equity νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη άπισλ, εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελφο έζλνπο / ρψξαο. Σα εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχλ θαη ηηο πεγέο αμίαο ηνπ nation brand. 

(Dinnie, 2008) 

Σα εζσηεξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζηα εγγενή θαη ζηα επίκηηηα. 

Εγγενή είλαη ηα δηαξθή ζηνηρεία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κηαο ρψξαο, εθείλα ηα νπνία 

πξνζδίδνπλ αμία θαη θχξνο ζην nation brand γηαηί ην θάλνπλ λα μερσξίδεη απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν. Δίλαη κνλαδηθά γηα θάζε έζλνο θαη δελ είλαη εθηθηή ε αληηγξαθή 

ηνπο, είλαη γλήζηεο απνδείμεηο γηα ηελ ηαπηφηεηα ελφο έζλνπο. Σέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία 

γηα έλα έζλνο / ρψξα απνηεινχλ: 

o Σα ζχκβνια. Οπηηθέο εηθφλεο, ζεκαίεο, κλεκεία αθφκε θαη πξντφληα πνπ 

βιέπνληαο ή αθνχγνληάο ηα, παξαπέκπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Λφγνπ 

ράξε, γηα ηελ Διιάδα, ε Αθξφπνιε, ην ειαηφιαδν ην νπνίν είλαη θάηη παξαπάλσ 

απφ έλα απιφ πξντφλ, ζπκβνιίδνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ηεο ρψξαο. 

o Σα ηνπία. Η θπζηθή νκνξθηά πνπ δηαζέηεη κηα ρψξα, ηα ηνπία, αθφκε θαη νη πφιεηο 

ηεο απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αμίαο ηνπ nation brand. Σν ζηνηρείν απηφ 

απνηειεί ηνλ κεγάιν ηζνζηαζκηζηή ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ησλ ρσξψλ πνπ είλαη 

ιηγφηεξν νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο αθνχ απνηειεί αλακθίβνια έλα ηζρπξφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα ηε ρψξα. 

o Ο πνιηηηζκφο. Απνηειεί κηα πξαγκαηηθά κνλαδηθή θαη απζεληηθή πιεπξά ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο. Ο πνιηηηζκφο έρεη πεξηγξαθεί ζαλ ην πην δηαθξηηφ, ην πην 

έληνλν ζηνηρείν ελφο έζλνπο πνπ ηαπηφρξνλα φκσο είλαη άπιν. Δίλαη πινχζηα  θη 

αζηείξεπηε πεγή πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ελφο έζλνπο / ρψξαο. Δθθάλζεηο ηνπ 

ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ κηαο ρψξαο απνηεινχλ ε κνπζηθή, ε ινγνηερλία, νη ηέρλεο 

θαη ηα γξάκκαηα, ε γαζηξνλνκία, ν αζιεηηζκφο θ.ν.θ. 

 

Επίκηηηα είλαη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απνηέιεζκα ζπλεηδεηήο θαη ζπλερφκελεο 

πξνζπάζεηαο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ nation brand. 

Σέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία γηα έλα έζλνο / ρψξα απνηεινχλ: 

o Internal buy-in. Πξφθεηηαη γηα ηελ ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ην nation brand πξψηα 

ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο θαη θαηφπηλ δηεζλψο. Οπζηαζηηθά, ε πηνζέηεζε θαη ε 

απνδνρή ηνπ nation brand ζα πξέπεη λα γίλεη εθ ησλ έζσ αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα δηαδνζεί δηεζλψο. Οη άλζξσπνη θαη ν πνιηηηζκφο είλαη εθείλνη πνπ ζα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην nation brand. 
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o Τπνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ. πληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη 

εθζηξαηείεο είηε απφ δεκφζηνπο είηε απφ ηδησηηθνχο θνξείο ζηελ πξνβνιή ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο δηεζλψο.  

o Πηζηφηεηα. Η αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην nation brand απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ ηνπ πξνζδίδεη αμία. Δίλαη απαξαίηεην ην nation brand λα 

θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ πίζηε πξψηα ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ησλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ, ρσξψλ, θαηαλαισηψλ, επελδπηψλ, ηνπξηζηψλ. 

Σα εμσηεξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζηα ανηιπποζωπεςηικά ζηνηρεία ελφο 

έζλνπο / ρψξαο θαη ζηα ζηοισεία πος διαδίδονηαι. Ανηιπποζωπεςηικά είλαη εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ άιισλ γηα ηε ρψξα. Η επηθξαηνχζα 

αληίιεςε γηα ηε ρψξα / έζλνο θαζψο θαη ε εμσηεξηθή εηθφλα γηα ηνλ πνιηηηζκφ. Οη 

αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ γηα κηα ρψξα πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθέο 

άδηθα θαη λα απέρνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη 

λα εθαξκνζηεί κηα θαινζρεδηαζκέλε ζηξαηεγηθή ψζηε λα αλαηξαπεί απηή ε 

εζθαικέλε αληίιεςε θαη λα κελ βιάςεη ην nation brand. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ 

ε αξλεηηθή εηθφλα κηαο ρψξαο πξνο ηα έμσ αληηθαηνπηξίδεη πξνβιήκαηα πνπ 

ππνβφζθνπλ φπσο πςειή εγθιεκαηηθφηεηα, πνιηηηθή δηαθζνξά, αλαμηνθξαηία θ.ηι. 

ηφηε πξψηα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα ζέκαηα θαη ζε δεχηεξν ζηάδην λα 

αξρίζεη ε δηαδηθαζία πξνβνιήο ηεο ρψξαο.  Η εηθφλα ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο ρψξαο 

πξνο ηα έμσ κπνξεί λα πξνβιεζεί είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, κέζσ ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο ινγνηερλίαο, ηεο κνπζηθήο θ.ηι. Αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζηεξεφηππα 

γηα κηα ρψξα πάληα ζα θπθινθνξνχλ, ην ζέκα είλαη λα κπνξείο λα κεηξηάζεηο ή λα 

ηνλψζεηο ηελ επίδξαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ γηα ηελ εηθφλα ηεο 

ρψξαο αλαιφγσο ηνπ αλ είλαη αξλεηηθή ή ζεηηθά αληίζηνηρα. 

Σηοισεία πος διαδίδονηαι κέζσ αλαγλσξίζηκσλ δηεζλψο αλζξψπσλ, θνξπθαίσλ ζην 

επάγγεικά ηνπο πνπ ζε θάζε επθαηξία πξνβάιινπλ ηε ρψξα ηνπο. Θεσξνχληαη θαη 

πξεζβεπηέο ηνπ νλφκαηνο ηεο ρψξαο ηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ν Ronaldo γηα ηελ 

Βξαδηιία. Μεγάιε ζπκβνιή ζηελ πξνβνιή θαη ηελ αλάπηπμε ζεηηθήο εηθφλαο γηα κηα 

ρψξα έρνπλ νη άλζξσπνη ηεο δηαζπνξάο. Αθελφο είλαη νη εθπξφζσπνη ηεο ρψξαο ζε 

άιιεο ρψξεο θαη αθεηέξνπ κεηαθέξνπλ ηηο ζπλήζεηεο, ηα ήζε θαη έζηκα ηεο ρψξαο 

ηνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Σέινο, κέζσ ησλ πξντφλησλ πνπ εμάγεη κηα ρψξα 

κπνξεί λα γίλεη γλσζηή παγθνζκίσο θαη ε κφλε εκπεηξία πνπ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη 

απφ απηή ηε ρψξα λα είλαη απιά ε αγνξά ελφο εμαγφκελνπ πξντφληνο ηεο. (Dinnie, 

2008) 
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2.6 Δζληθή ηαπηόηεηα (national identity) 

 

Σα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα είλαη: ε θνηλή 

ηζηνξηθή εδαθηθή επηθξάηεηα, θνηλνί κχζνη θαη ηζηνξηθέο κλήκεο, ν θνηλφο πνιηηηζκφο, 

ε θνηλή νηθνλνκία, ηα θνηλά λνκηθά δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ 

αλζξψπσλ πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα εζληθή ηαπηφηεηα.(Smith, 1991) 

 

Η εζληθή ηαπηφηεηα κηαο ρψξαο θαηέρεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηνπ nation 

branding, αθνχ ν εληνπηζκφο, ε αλαγλψξηζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο είλαη πξναπαηηνχκελα πξηλ μεθηλήζεη ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 

πξνβνιήο ηνπ έζλνπο. Η νπζία ελφο έζλνπο πεγάδεη απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ κε ηελ 

επξεία έλλνηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο γιψζζα, ινγνηερλία, κνπζηθή, αξρηηεθηνληθή, 

θηλεκαηνγξάθν, αζιεηηζκφ θαη φια απηά καδί ελζαξθψλνπλ ηελ ςπρή ηνπ έζλνπο. 

(Dinnie, 2008) 

 

Σηο πην ζπλήζεηο νπηηθέο εθδειψζεηο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο απνηεινχλ νη ζεκαίεο 

ελφο έζλνπο, νη ζηνιέο ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, νη παξαδνζηαθέο θνξεζηέο θαη ην 

ζηπι αξρηηεθηνληθήο, θαζψο επίζεο ηζηνξηθά κλεκεία θαη ηνπία-νξφζεκα ησλ ρσξψλ. 

Δθηφο απφ νπηηθέο ππάξρνπλ θαη ερεηηθέο εθδειψζεηο, φπσο ν εζληθφο χκλνο ηεο 

ρψξαο, ε κνπζηθή, ε γιψζζα, νη ηνπηθέο δηάιεθηνη θαζψο θαη νη θσλέο γλσζηψλ 

αλζξψπσλ πνπ ην φλνκα ηνπο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε ρψξα ηνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε Μειίλα Μεξθνχξε γηα ηελ Διιάδα, ν Nelson Mandela γηα ηε Νφηηα 

Αθξηθή. (Dinnie, 2008) 

 

Η θνπιηνχξα ελφο έζλνπο θαη ν πνιηηηζκφο, απνηεινχλ ηελ πξαγκαηηθή νπζία ηνπ 

nation brand. ηεξηδφκελν ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ιανχ, ζα 

δεκηνπξγεζεί θαη ζα αλαπηπρζεί έλα επηηπρεκέλν nation brand θαη ζα εθαξκνζηεί ε 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πνπ ζα απνθέξεη θπζηθά θαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ο 

φξνο κοςληούπα ζεκαηνδνηεί έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα αμηψλ, θαλφλσλ, πεπνηζήζεσλ, 

παξαδφζεσλ, έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο θαη ζθέςεο (Βξχδαο 1997). Σα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνπιηνχξα ελφο ιανχ είλαη: 

 

o Η λνεκαηηθή δχλακε ηεο θνπιηνχξαο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο γίλεηαη κε θξηηήξην 

ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ψζηε ε επηθνηλσλία λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Τπάξρνπλ θνπιηνχξεο 

λνεκαηηθά ηζρπξέο ζηηο νπνίεο ε επηθνηλσλία δελ βαζίδεηαη κφλν ζε φ,ηη ιέγεηαη, 

αιιά θαη ζε φ,ηη ελλνείηαη θαη κεηαδίδεηαη κέζσ ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο, ησλ 
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καηηψλ ή αθφκε θαη κέζσ ηεο ζησπήο (Διιάδα, Κίλα, Αξαβηθέο ρψξεο). 

Τπάξρνπλ θαη λνεκαηηθά αδχλακεο θνπιηνχξεο ζηηο νπνίεο ε επηθνηλσλία 

ζηεξίδεηαη ζηηο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο δειψζεηο, αθνχ ε κε ιεθηηθή 

ζπκπεξηθνξά δελ ιακβάλεηαη ππφςε (Αγγιία, Ακεξηθή). (Hall, 1976) 

o Η ζεκαζία ηεο αηνκηθήο ή ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο. ηηο αηνκηθηζηηθέο 

θνπιηνχξεο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή επηηπρία, ηελ απηνλνκία θαη ζηνλ 

έληνλν αληαγσληζκφ (Ακεξηθή). ηηο ζπιινγηθέο / νκαδηθέο θνπιηνχξεο, εθηηκάηαη 

ε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, ε ηεξαξρία θαη ε ππνηαγή ηνπ «εγψ» πξνο φθεινο ηεο 

νκάδαο (Ιαπσλία). (Hall, 1976) 

o Ο εζλνθεληξηζκφο. Δζλνθεληξηθή ηάζε ζηελ θνπιηνχξα κηαο ρψξαο 

δηαπηζηψλεηαη, φηαλ ηα άηνκα θξίλνπλ ηνλ ππφινηπν θφζκν, θάλνπλ ππνζέζεηο 

θαη βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα θαη κε ηα δηθά 

ηνπο πνιηηηζκηθά θξηηήξηα. ηηο ρψξεο κε έληνλν ην εζλνθεληξηθφ ζηνηρείν, 

παξαηεξείηαη ην county-of-origin effect, δειαδή λα πξνβάιιεηαη ε ρψξα 

πξνέιεπζεο ησλ πξντφλησλ, ψζηε λα πξνηηκεζνχλ ηα εγρψξηα θαη ηνπηθά 

πξντφληα έλαληη ησλ εηζαγφκελσλ (Γαιιία). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή πξνβνιήο ηνπ 

nation brand πξνο κηα ρψξα-ζηφρν δελ δηαζθαιίδεη ηελ επηηπρία ηεο θαη ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο-ζηφρνπο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο θνπιηνχξεο ηνπο. Απηφ 

απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή πιεξνθνξία θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πξνβνιήο ηνπ  nation brand. 
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2.6.1. Πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ ζεκειηώλνπλ ηελ εζληθή ηαπηόηεηα  

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ε νπζία ελφο έζλνπο πεγάδεη απφ ηνλ πνιηηηζκφ 

ηνπ κε ηελ επξεία έλλνηα ζπκπεξηιακβάλνληαο γιψζζα, ινγνηερλία, κνπζηθή, 

γαζηξνλνκία, αζιεηηζκφ, αξρηηεθηνληθή, θηλεκαηνγξάθν θαη φια απηά ελζαξθψλνπλ 

ηε ςπρή ηνπ έζλνπο. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ πσο ε εζληθή ηαπηφηεηα ζηεξίδεηαη ζηα 

ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θαη θαη‟επέθηαζε ην nation branding. (Dinnie, 2008) 

 Γιψζζα. Απαηηεί βαζηά γλψζε θαη θαηαλφεζε ην ζηνηρείν απηφ ηνπ πνιηηηζκνχ 

κηαο ρψξαο, απφ εθείλνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηάδνζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

nation brand. Η γιψζζα θάζε ιανχ πεξηιακβάλεη πιήζνο ιέμεσλ, ήρσλ θαη 

ηδησκάησλ πνπ απνδίδνπλ δηαθνξεηηθά λνήκαηα αλαιφγσο ηηο εθάζηνηε 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε επειημία θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηά ηεο, αιιά θαη ε επηθηλδπλφηεηά ηεο λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα αλ αγλνήζνπκε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην θαη 

απνκνλψζνπκε ιέμεηο ή θξάζεηο. Υξήδεη κεγάιεο πξνζνρήο ινηπφλ ηνπ πνηνο 

είλαη ν νκηιεηήο θαη ν αθξναηήο, ε θνηλσληθή ηνπ ζέζε, ν ηξφπνο έθθξαζήο ηνπο 

θαζψο επίζεο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε 

επηθνηλσλία. Γελ ππάξρνπλ έζησ θαη δχν παξφκνηεο γιψζζεο πνπ λα 

εθπξνζσπνχλ επαξθψο ηελ ίδηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, επνκέλσο ν ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ nation brand κηαο ρψξαο είλαη 

πξνηηκφηεξν λα ζρεδηάδεηαη απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αγνξά-ζηφρν θη φρη απιψο λα κεηαθξάδεηαη απφ ηε κεηξηθή γιψζζα ζηε γιψζζα 

ηεο αγνξάο-ζηφρνπ. (Dinnie, 2008, Sapir 1929) 

 Λνγνηερλία. Η ινγνηερλία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα κηα κνξθή εθδήισζήο ηεο. Σα 

κπζηζηνξήκαηα, ε πνίεζε, ηα ζεαηξηθά έξγα θαη άιιεο κνξθέο ηεο ινγνηερλίαο 

ελφο ιανχ κεηαθέξνπλ κηα αίζζεζε ηεο εζληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Γίλεηαη ινηπφλ 

αληηιεπηή ε δχλακε πνπ θαηέρεη ε ινγνηερλία ζηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο εηθφλαο ελφο έζλνπο, κε ηξφπν ίζσο αθαλφληζην θαη απξνγξακκάηηζην, πνπ 

κπνξεί λα ζπκπίπηεη ή θαη φρη κε ηελ επηζπκεηή εηθφλα γηα ηε ρψξα έηζη φπσο 

ζρεδηάδεηαη θαη πξνβάιιεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο. 

 Μνπζηθή. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε θνπιηνχξα ζεκαηνδνηεί έλα 

θνηλσληθφ ζχζηεκα αμηψλ, θαλφλσλ, πεπνηζήζεσλ, παξαδφζεσλ, έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο θαη ζθέςεο. Η κνπζηθή, σο πξντφλ ελφο ηέηνηνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, απνηειεί ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο ζηελ θνπιηνχξα 

θάζε ηφπνπ, απνηειψληαο έλα απαξαίηεην θαη αδηακθηζβήηεην ζχκβνιν εζληθήο 
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χπαξμεο θαη ηαπηφηεηαο, αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο, ιεηηνπξγψληαο σο έλα 

πνιηηηζκηθφ ζχκβνιν. (Elliott 1990) Γπζηπρψο φκσο, ε κνπζηθή, αλ θαη απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ειάρηζηα έσο 

θαζφινπ ζηηο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο ησλ ρσξψλ. (Dinnie, 2008) 

 Γαζηξνλνκία. Με ηνλ φξν γαζηξνλνκία λνείηαη ε ηέρλε ηεο επηινγήο, 

παξαζθεπήο θαη ζεξβηξίζκαηνο ηξνθήο. (Πάππξνο Larousse Britannica) Έλα 

απφ ηα απζεληηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ελφο ηφπνπ είλαη ε γαζηξνλνκία. Οη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γεχζεο απφ ηελ θνπδίλα κίαο πεξηνρήο είλαη πνιιέο θνξέο 

ζπλδεδεκέλεο κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ηεο, ελψ 

«απνθαιχπηνπλ» ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο ηεο. 

πγρξφλσο, ε γεχζε κνηάδεη λα είλαη έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. Έλαο ηξφπνο λα 

«κηιήζεη» θάπνηνο ζηελ θαξδηά ηνπ άιινπ. Λίγα ζηνηρεία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο 

ελφο ιανχ, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πην εθθξαζηηθά απφ ην θαγεηφ θαη ην πνηφ 

ηνπ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο δηαθεκηζηηθέο 

εθζηξαηείεο ησλ ρσξψλ πνπ πξνβάιινπλ θαη πξνσζνχλ ηνπο εζληθνχο ηνπο 

γαζηξνλνκηθνχο ζεζαπξνχο. (Dinnie, 2008) 

 Αζιεηηζκφο. Ο αζιεηηζκφο δεκηνπξγεί πςειά επίπεδα πάζνπο θαη κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλα βαζκφ, βαζηθφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο. Η δηεμαγσγή ζεκαληηθψλ αζιεηηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο είλαη νη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε δεκνζηφηεηα ησλ ρσξψλ 

θαη ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπο παγθνζκίσο. Η Διιάδα δηαθεκίζηεθε 

παγθνζκίσο ην 2004 κε ηελ επηηπρεκέλε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

θαη ην φλνκα ηεο ρψξαο πξνβιήζεθε ζεηηθά. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο ζην πνδφζθαηξν ηελ ίδηα ρξνληά. 
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3.1 Γείθηεο Παγθόζκηαο Αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ρσξώλ 

 

Σν Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF) δεκνζηεχεη, θάζε ρξφλν, ηηο ηειεπηαίεο 

ηξεηο δεθαεηίεο, ηελ έθζεζε αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ νπνία απνδίδεηαη ε κεγαιχηεξε 

ίζσο ζεκαζία, απφ νπνηαδήπνηε άιιε έθζεζε παγθνζκίσο. Απφ ην 2005, ην WEF 

ζηεξίδεη ηελ αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ Γείθηε Παγθφζκηαο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο (Global Competitiveness Index – GCI), ν νπνίνο εθηηκά θαη 

ζπλππνινγίδεη ηνπο κηθξννηθνλνκηθνχο θαη καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γείθηε, ην WEF 

κεηξά ηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ζε 12 βαζηθνχο ππιψλεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο απαξηίδεηαη απφ πιήζνο κεηαβιεηψλ νη νπνίνη 

ζηαζκίδνληαη κε δηαθνξεηηθά βάξε, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ηνπο 

απνδίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ηεο εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

Η Διιάδα ζχκθσλα κε ην Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο 2013 – 2014 

βξίζθεηαη ζηελ 91ε ζέζε ζε ζχλνιν 148 ρσξψλ, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2012 - 2013 

θαηαιάκβαλε ηελ 96ε ζέζε ζε ζχλνιν 144 ρσξψλ, ηελ πεξίνδν 2011 – 2012 ηελ 90ε 

ζέζε ζε ζχλνιν 142 ρσξψλ, θαη ηελ πεξίνδν 2007-2008 ηελ 65ε (αλάκεζα ζε 131 

ρψξεο) δειαδή πξηλ ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάζεη ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. 

 

Οη δψδεθα (12) ππιψλεο πνπ ζπζηήλνπλ ηνλ ελ ιφγσ δείθηε είλαη νη εμήο: 

1. Θεζκηθά φξγαλα (πεξηιακβάλεη 21 θαηεγνξίεο) 

2. Τπνδνκέο (πεξηιακβάλεη 9 θαηεγνξίεο) 

3. Μαθξννηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ (πεξηιακβάλεη 5 θαηεγνξίεο) 

4. Τγεία θαη Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (πεξηιακβάλεη 10 θαηεγνξίεο) 

5. Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (πεξηιακβάλεη 8 θαηεγνξίεο) 

6. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο αγαζψλ (πεξηιακβάλεη 16 θαηεγνξίεο) 

7. Απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο (πεξηιακβάλεη 10 θαηεγνξίεο) 

8. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο αγνξάο (πεξηιακβάλεη 8 θαηεγνξίεο) 

9. Σερλνινγηθή εηνηκφηεηα (πεξηιακβάλεη 7 θαηεγνξίεο) 

10. Μέγεζνο αγνξάο (πεξηιακβάλεη 4 θαηεγνξίεο) 

11. Πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (πεξηιακβάλεη 9 θαηεγνξίεο) 

12. Καηλνηνκία (πεξηιακβάλεη 7 θαηεγνξίεο) 
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Η 91ε ζέζε γηα ηελ Διιάδα δείρλεη κηα ηάζε βειηίσζεο, ζε ζχγθξηζε κε ην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Παξάγνληεο, 

φπσο ε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ αγαζψλ, ε 

έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο, ε πνηφηεηα ηεο παηδείαο, ε ππεξθνξνιφγεζε θαη ε έιιεηςε 

“θαηλνηνκίαο” θαη “πνηφηεηαο” ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε είλαη θξίζηκνη γηα ηελ θαιή 

βαζκνινγία ησλ ρσξψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πςειέο ζέζεηο ηεο ιίζηαο 

αληαγσληζηηθφηεηαο.  

 

Η απάληεζε γηα ηνπο ιφγνπο ηεο αδπλακίαο ηεο Διιάδαο λα εκθαλίζεη πςειφ δείθηε 

αληαγσληζηηθφηεηαο, απφ ην 2001 κέρξη ζήκεξα, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ζπλζήθεο 

θξίζεο πνπ βηψλνπκε, αληίζεηα, νη δηαπηζηψζεηο θαη νη πξνηάζεηο κπνξνχλ λα 

βαζηζηνχλ ζε κηα ζπζηεκαηηθή θαη πξνζεθηηθή κειέηε ησλ αλαιπηηθψλ βαζκνινγηψλ 

πνπ απέζπαζε ε ρψξα ζηνπο 12 ππιψλεο, πνπ ζπζηήλνπλ θαη ην Γείθηε Παγθφζκηαο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

Οη πην πξνβιεκαηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Διιάδα είλαη ε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ε αλαπνηειεζκαηηθή θπβεξλεηηθή 

γξαθεηνθξαηία, ην θνξνινγηθφ πιαίζην, ε αζηάζεηα ησλ πνιηηηθψλ, ε δηαθζνξά, ε 

θπβεξλεηηθή γξαθεηνθξαηία, ε αδπλακία πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε, ε πνιηηηθή 

αζηάζεηα, νη θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο, ε δηαθζνξά, νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, νη 

πεξηνξηζηηθνί θαλνληζκνί εξγαζίαο, ε αζηάζεηα ηεο θπβέξλεζεο, ε αλεπαξθήο 

παξνρή ππνδνκψλ, ε θαθή εζηθή εξγαζίαο ζην εζληθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην 

αλεπαξθψο εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε αλεπαξθήο ηθαλφηεηα γηα θαηλνηνκία, 

ην έγθιεκα, ε θινπή θαη ν πιεζσξηζκφο. (Γηάγξακκα 1) 

 

 

Γηάγξακκα 1: Πξνβιεκαηηθνί Παξάγνληεο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα ζηελ Διιάδα  

http://www.sepe.gr/files/pdf/weforum_GCR2013-2014_GCI_Greece.pdf
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χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ε θαηάηαμε ηεο  Διιάδαο φζνλ αθνξά ζηνπο Ππιψλεο 

παξνπζηάδεηαη σο εμήο:  

1. Θεζκηθά φξγαλα (103ε ζέζε) 

2. Τπνδνκέο (38ε ζέζε) 

3. Μαθξννηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ (147ε ζέζε → πξνηειεπηαία) 

4. Τγεία θαη Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (35ε ζέζε) 

5. Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (πεξηιακβάλεη 41ε ζέζε) 

6. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο αγαζψλ (108ε ζέζε) 

7. Απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο (127ε ζέζε) 

8. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο αγνξάο (138ε ζέζε) 

9. Σερλνινγηθή εηνηκφηεηα (39ε ζέζε) 

10. Μέγεζνο αγνξάο (47ε ζέζε) 

11. Πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (83ε ζέζε) 

12. Καηλνηνκία (87ε ζέζε)  

 

„Όζνλ αθνξά ζηνλ ππιψλα 1: «Θεζκηθά Όξγαλα» αλαιπηηθά ε θαηάηαμε ηεο 

Διιάδαο ζηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνλ ζπγθξνηνχλ είλαη ε 56ε ζέζε ζηε δηεζλή θαηάηαμε 

ζηελ θαηεγνξία “Οξγαλσκέλν Έγθιεκα”, κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα 

βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ 60ε ζέζε. ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, ε ρψξα καο 

θαηαιακβάλεη ηηο εμήο ζέζεηο: “Δκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηνπο πνιηηηθνχο” 138ε 

ζέζε,  “παηάιε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ” 140ε ζέζε, «Δπλνηνθξαηία ζηηο απνθάζεηο 

θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ» 113ε ζέζε, “Παξάηππεο πιεξσκέο θαη δσξνδνθίεο” 

91ε ζέζε, “Βάξνο ησλ θξαηηθψλ ξπζκίζεσλ” 144ε ζέζε, “Απφδνζε ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηε δηεπζέηεζε δηαθνξψλ” 138ε ζέζε, “Απφδνζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

ζε απαηηεηηθνχο θαλνληζκνχο” 130ε ζέζε, “Γηαθάλεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ”  

123ε ζέζε, “Απνηειεζκαηηθφηεηα δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ” 122ε ζέζε, “Πξνζηαζία 

επελδπηψλ” 100ε ζέζε, “Αληνρή ειέγρνπ θαη αλαθνξάο πξνηχπσλ” 93ε ζέζε. 

 

ηνλ ππιψλα 2: “Τπνδνκέο” (δξφκνη, ιηκάληα, αεξνπνξηθέο ζπλδέζεηο, 

ηειεπηθνηλσλίεο) ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 38ε ζέζε, ζηνλ ππιψλα 4: “Τγεία θαη 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε” ηελ 35ε ζέζε, ζηνλ ππιψλα 5: “Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

& Καηάξηηζε” ηελ 67ε ζέζε ελψ ζηνλ ππιψλα 9: “Σερλνινγηθή εηνηκφηεηα” 

(δηαζεζηκφηεηα ηερλνινγηψλ θαη θπξίσο ππνδνκέο-ρξήζε δηαδηθηχνπ, δηθηχνπ θηλεηήο 

γηα θσλή - δεδνκέλα) ηελ 39ε ζέζε. 

 

ηνλ ππιψλα 6: «Απνηειεζκαηηθφηεηα Αγνξάο Αγαζψλ» ε Διιάδα βξίζθεηαη, φζνλ 

αθνξά ην “Κφζηνο Γεσξγηθψλ Πνιηηηθψλ” ζηελ 144ε ζέζε, ηελ “Έθηαζε θαη 
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επηπηψζεηο θνξνινγίαο γηα επελδχζεηο” ζηελ 142ε ζέζε, ηηο “Δπηπηψζεηο ζηηο 

επηρεηξήζεηο απφ θαλφλεο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ” ζηελ 141ε ζέζε θαη ζηνλ 

“Αξηζκφ δηαδηθαζηψλ γηα έλαξμε επηρείξεζεο” ζηελ 126ε ζέζε. ηελ θαηεγνξία 

“χλνιν θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή”, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 101ε ζέζε, ζηελ 

“Απνηειεζκαηηθφηεηα αληηκνλνπσιηαθψλ πνιηηηθψλ” ηελ 92ε ζέζε θαη ζηελ “Έληαζε 

ηνπηθνχ αληαγσληζκνχ” ζηελ 87ε ζέζε. 

 

ηνλ ππιψλα 7: «Απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο», ζηελ θαηεγνξία “Δπίπησζε 

ηεο θνξνινγίαο ζηα θίλεηξα γηα ηελ εξγαζία” ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη 137ε, ζηελ 

“Δπειημία θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ” θαηαηάζζεηαη 132ε, ζηελ θαηεγνξία “Ακνηβέο θαη 

παξαγσγηθφηεηα” θαηαιακβάλεη ηελ 129ε ζέζε, ελψ σο πξνο ηελ “Ιθαλφηεηα ηεο 

ρψξαο λα πξνζειθχεη ηαιέληα” ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη 127ε. Καθέο ζέζεηο ιακβάλεη 

ε Διιάδα ζηελ θαηεγνξία “πλεξγαζία κηζζσηψλ - εξγαδνκέλσλ” 124ε ζέζε, αιιά 

θαη ζηελ θαηεγνξία “Φπγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηε ρψξα” (85ε ζέζε). 

 

ηνλ ππιψλα 8: «Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο αγνξάο», ζηελ θαηεγνξία “Γηαζεζηκφηεηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ” ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 106ε ζέζε, ζηελ 

“Πξνζηηφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ” θαηαιακβάλεη ηελ 118ε ζέζε, ζηελ 

“Δπθνιία Πξφζβαζεο ζε δάλεηα” ηελ 146ε ζέζε, ελψ ζην “Γείθηε Ννκηθψλ 

Γηθαησκάησλ” ηελ 101ε ζέζε.  

 

ηνλ ππιψλα 11: “Πνιππινθφηεηα Δπηρεηξήζεσλ”, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 83ε 

ζέζε θαη ζηηο θαηεγνξίεο “Γηαδηθαζίεο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ” ε Διιάδα 

θαηαιακβάλεη ηελ 128ε ζέζε, ζηελ “Πξνζπκία γηα εθρψξεζε εμνπζίαο” ηελ 103ε 

ζέζε, ζηελ “Πνζφηεηα ηνπηθψλ πξνκεζεπηψλ” ηελ 89ε, ζηελ “Αμία εχξνπο αιπζίδαο” 

ηελ 84ε ζέζε, ζηελ “Πνιππινθφηεηα δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο” ηελ 79ε ζέζε θαη ηελ 

70ε ζηελ “Έθηαζε ηνπ κάξθεηηλγθ”.  

 

ηνλ ππιψλα 12: “Καηλνηνκία” βξίζθεηαη ζηελ 87ε, ελψ ζηελ θαηεγνξία 

“Γηαζεζηκφηεηα επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ” ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 5ε ζέζε. Η ρψξα 

έιαβε ηελ 141ε ζέζε ζηελ θαηεγνξία “Κπβεξλεηηθέο πξνκήζεηεο πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο θαη πξντφλησλ”, ηελ 122ε ζηηο “Γαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα Δ&Α”, ηελ 

119ε ζέζε ζηε “πλεξγαζία παλεπηζηεκίσλ θαη βηνκεραλίαο γηα Δ&Α” θαη ηελ 117ε 

ζέζε ζηελ “Ιθαλφηεηα γηα θαηλνηνκία”. 

 

Η Δπξψπε απνηειεί έλαλ ππεξεζληθφ νξγαληζκφ πνπ νη ρψξεο-κέιε ηεο, 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αληζφηεηεο ζηελ θαηάηαμή ηνπο σο πξνο ηελ 
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αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο (Ιζπαλία ζηελ 35ε ζέζε, Ιηαιία ζηελ 49ε ζέζε, Πνξηνγαιία 

ζηελ 51ε). Η Διιάδα παξά ην γεγνλφο φηη θέηνο βειηίσζε ηελ θαηάηαμή ηεο (91ε 

ζέζε) παξακέλεη ζηελ πην ρακειή θαηάηαμε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ελ κέξεη ζην καθξννηθνλνκηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ (147ε ζέζε) θαη πξνθαιεί αλεζπρία. Οη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ 

θαη εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ απνδψζεη θαξπνχο 

θαη ηα ζεκάδηα βειηίσζεο είλαη εκθαλή ζε αξθεηνχο ηνκείο φπσο ζηα ζεζκηθά 

φξγαλα, ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηελ ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα. 

Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ αμηνπνηψληαο ηα δπλαηά ηεο ζεκεία κπνξεί λα θνηηάμεη 

ην κέιινλ ζηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηηο επελδχζεηο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα κε ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. ηα επφκελα ρξφληα αλακέλνπκε ηε βειηίσζε ηεο 

ειιεληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. (The Global Competitiveness Report 2013 – 2014) 

 

Μηα άιιε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ, ν δείθηεο «Δπρέξεηα πξνο ην Δπηρεηξείλ» 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα κε βάζε 10 δείθηεο πνπ 

θαηαγξάθνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο γηα ηε ζχζηαζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. (Doing Business 2014) Δηδηθφηεξα, νη δείθηεο 

αθνξνχλ ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ιήςε θαηαζθεπαζηηθψλ 

αδεηψλ, ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηζκνχ, ηελ θαηαγξαθή ηεο πεξηνπζίαο, ηελ πξφζβαζε 

ζε δαλεηζκφ, ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ηελ πιεξσκή θφξσλ, ην δηαζπλνξηαθφ 

εκπφξην, ηελ ηζρχ ησλ ζπκβνιαίσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε πησρεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Η Διιάδα φζνλ αθνξά ζην θξηηήξην ηεο έλαξμεο επηρεηξήζεσλ θαηέρεη 36ε ζέζε θαη 

ζην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην ηελ 52ε ζέζε.  

 

Αλαιπηηθά, ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηα άιια θξηηήξηα είλαη ε εμήο: Πιεξσκή 

θφξσλ (53ε ζέζε), πξφζβαζε ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα (61ε ζέζε), ιήςε 

θαηαζθεπαζηηθψλ αδεηψλ (66ε ζέζε), πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ (80ε ζέζε), 

πξφζβαζε ζε πηζηψζεηο (86ε ζέζε), εθθαζάξηζε (87ε ζέζε), ηζρχο ησλ ζπκβάζεσλ 

(98ε ζέζε) θαη θαηαγξαθή πεξηνπζίαο (161ε ζέζε). 
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

2014 
ΚΑΣΑΣΑΞΖ  

2013 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

Έλαξμε επηρεηξήζεσλ 36 147 111  

Λήςε θαηαζθεπαζηηθώλ αδεηώλ 66 58 -8  

Πξνκήζεηα ειεθηξηζκνύ 61 61 - 

Καηαγξαθή πεξηνπζίαο 161 161 - 

Πξόζβαζε ζε πηζηώζεηο 86 82 -4  

Πξνζηαζία επελδπηώλ 80 113 33  

Πιεξσκή θόξσλ 53 56 3  

Γηαζπλνξηαθό εκπόξην 52 60 8  

Ηζρύο ησλ πκβάζεσλ 98 91 -7  

Δθθαζάξηζε 87 63 -24  

 
Πίλαθαο 1: Καηάηαμε Διιάδαο κε θξηηήξην ηελ έλαξμε επηρεηξήζεσλ 

 

Πην θηιηθή ρψξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο είλαη ε 

ηγθαπνχξε, αθνινπζνχκελε απφ ην Υνλγθ Κνλγθ, ελψ ζηελ έθζεζε ηεο ζεκεηψλεη 

φηη έρεη κεησζεί θέηνο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε ηηο θαιχηεξεο θαη εθείλσλ κε 

ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο.  

 

Η Γεσξγία, ε Μαιαηζία θαη νθηψ ρψξεο κε πςειφ εηζφδεκα βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ 

δέθα πξψησλ πην θηιηθψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ρσξψλ. Η έθζεζε δηαπίζησζε φηη 

θέηνο έγηλαλ 238 κεηαξξπζκίζεηο απφ 114 ρψξεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, έλαληη 201 κεηαξξπζκίζεσλ απφ 108 

νηθνλνκίεο πέξπζη, ζεκεηψζεθε δειαδή αχμεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαηά 18%. 
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3.2 Υώξεο πνπ εθάξκνζαλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ nation branding. 

 

Οη δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο 

nation branding, γηα ην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πξνθίι κηαο ρψξαο, 

φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, είλαη αλακθηζβήηεηα πνιχ 

δειεαζηηθέο. Χζηφζν, ην πην ζεκαληηθφ θαίλεηαη πσο είλαη φηη ν θαηλνηνκηθφο 

ραξαθηήξαο θαη ε δπλακηθή ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηα 

πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα θξάηε είηε απηά είλαη ήδε αλαπηπγκέλα, είηε πξνζθάησο 

αλαδπφκελα θαη βξίζθεη πξαθηηθή εθαξκνγή ζηα πην πνιιά απφ απηά.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αξθεηά ηζρπξέο νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ρψξεο έρνπλ βαζηζηεί ζηε 

ζεσξία θαη ηηο ηερληθέο ηνπ nation branding γηα λα δηακνξθψζνπλ, λα εληζρχζνπλ ή 

λα αιιάμνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, άιινηε κε ζεηηθά θαη άιινηε κε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο 

rebranding ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κηαο ρψξαο, ζεσξείηαη, απφ πνιινχο, ε 

πεξίπησζε ηεο Ιζπαλίαο. Μέρξη θαη ην 1975, ε Ιζπαλία ήηαλ κηα ρψξα ζπλδεδεκέλε 

κε ηνλ απηαξρηζκφ, ηε θηψρεηα θαη ηνλ απνκνλσηηζκφ. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Φξάλθν 

θαη ηελ είζνδφ ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξρηζε λα αιιάδεη ζηαδηαθά ηελ εηθφλα 

ηεο θαη λα απνθηά ζεηηθή ππφζηαζε ζηελ αληίιεςε ηνπ δηεζλνχο θνηλνχ. Με 

ζπζηεκαηηθέο θξαηηθέο πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο θαη πιήξε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο, ζήκεξα, ε Ιζπαλία 

ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην πεηπρεκέλα θαη ειθπζηηθά γηα ηνπξηζκφ θαη επελδχζεηο 

θξάηε. 

 

Δπίζεο, ην ίδην επηηπρεκέλε ζεσξήζεθε θαη ε πξνζπάζεηα ηεο Ιξιαλδίαο λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ εζληθή ηεο ηαπηφηεηα, σο ρψξα κε ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο θαη 

επελδπηηθέο επθαηξίεο, θαζψο θαη ηεο Γεξκαλίαο, πνπ κε αθνξκή ηε δηνξγάλσζε ηνπ 

Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ ην 2006, είρε ηελ επθαηξία λα πξνσζήζεη 

κηα πην θηιηθή θαη θηιφμελε εηθφλα γηα ην γεξκαληθφ ιαφ, πνπ ζηεξενηππηθά θεκίδεηαη 

γηα ηε ςπρξφηεηα θαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ. (Anholt, 2007) 

 

Μέζα ζ‟ απηφ ην πιαίζην, θηλήζεθε θαη ε θπβέξλεζε ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, ε νπνία 

έρνληαο αλακθίβνια αλαγλσξίζεη ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε δπλακηθή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ nation branding, ηελ εθάξκνζε ρσξίο δηζηαγκφ, γηα λα κπνξέζεη λα απνθχγεη ηελ 

δηεζλή απνκφλσζε θαη ηελ ακθηζεκία πνπ ηαιάληδε ηελ ηζηνξηθή ηεο ηαπηφηεηα, κε 

πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα.  
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Πεηπρεκέλε ζεσξείηαη θαη ε πεξίπησζε ηεο Υηιήο. «Η Υηιή, πάληνηε καο εθπιήζζεη» 

ή «Η Υηιή, καο εθπιήζζεη κε φινπο ηνπο ηξφπνπο» ή «Υηιή, φια ζε κηα ρψξα», είλαη 

θάπνηα απφ ηα κελχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ nation 

brand ηεο Υηιήο. θνπφο ηεο ρψξαο είλαη λα εδξαησζεί ζην κπαιφ ηνπ θνηλνχ σο κηα 

ρψξα κνλαδηθή ζηνλ πιαλήηε. Βξίζθεηαη ζηε Νφηηα Ακεξηθή, θαηαιακβάλεη κηα 

καθξφζηελε παξαιηαθή ισξίδα κεηαμχ ησλ Άλδεσλ θαη ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ θαη 

ζπλνξεχεη κε ηελ Αξγεληηλή, ηε Βνιηβία θαη ην Πεξνχ. Ο εθδεκνθξαηηζκφο ηεο ρψξαο  

ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνρψξεζε ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε ε Υηιή λα πξνζθέξεη ζήκεξα 

έλα αζθαιέο θαη ζηαζεξφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

Η Υηιή έρεη αλαπηχμεη κηα εχξσζηε νηθνλνκία ζηεξηδφκελε ζηελ γεσξγία, ηελ 

θηελνηξνθία θαη ηελ εμφξπμε ζηδήξνπ θαη ραιθνχ, ελψ ν πιεζσξηζκφο ηεο ρψξαο 

θηλείηαη ζε ρακειά πνζνζηά  θαη δηαζέηεη ζεκαληηθά δηεζλή απνζεκαηηθά. Έρεη 

ζπλάςεη ζπκθσλίεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ηελ Κνξέα θ.α. ηφρνο ηεο είλαη λα θαζηεξσζεί ζηηο δχν 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ αλακθηζβήηεηα έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζηηο εμαγσγέο ζνινκνχ θαη εθιεθηήο πνηθηιίαο θξαζηνχ.  

 

Η ρψξα εμάγεη πάλσ απφ ην 50% ηεο παξαγσγήο ηεο ζε θξαζί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

90 ρψξεο ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Σν 1990, νη εμαγσγέο θξαζηνχ ηεο Υηιήο 

αληηπξνζψπεπαλ κφιηο ην 1% ηεο θαηαλάισζεο ζε θξαζί, πνζνζηφ πνπ απμήζεθε 

ζε 10% κέρξη ην 2005. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν ηνκέαο ηνπ θξαζηνχ έρεη έληνλν ην 

ζηνηρείν ηεο πξνέιεπζεο ή φπσο αιιηψο ιέγεηαη ην country-of-origin effect (COO). 

ηεξηδφκελε ινηπφλ ζηνλ ηνκέα απηφ, ε Υηιή πξνζπαζεί ζθιεξά ψζηε λα θαζηεξσζεί 

σο κηα ρψξα παξαγσγήο θξαζηνχ θαη λα ζπλδέζεη ηελ θνπιηνχξα, ηελ παξάδνζε, 

ηελ κνλαδηθή γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηνλ ηνπξηζκφ ηεο κε απηφ ην ζηνηρείν, φπσο 

επηηπρψο έθαλαλ θαη άιιεο ρψξεο (Γαιιία, Ιηαιία, Ιζπαλία).  

 

Ο νξγαληζκφο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο έρεη 

αλαζέζεη ζε εηδηθεπκέλα πξαθηνξεία δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζην Λνλδίλν, ηε Νέα Τφξθε θαη ζε άιιεο πξσηεχνπζεο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ nation brand ηεο Υηιήο. Οη πξνζπάζεηεο ηεο Υηιήο λα 

δηεηζδχζεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζηέθζεθαλ κε επηηπρία, αλ θαη εμαθνινπζεί λα 

ζεσξείηαη κηα κηθξήο παξαγσγήο ρψξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παγθνζκίνπ θήκεο 

νηλνπαξαγσγνχο φπσο νη Γάιινη, νη Απζηξαινί, νη Ιηαινί, νη Ιζπαλνί θ.ηι. Μέρξη 

ηψξα ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο ζηεξίδεηαη ζηελ θαιή ζρέζε ηηκήο-πνηφηεηαο 

(value for money). 
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Μέλεη ινηπφλ λα δνχκε θαηά πνζφ ε Υηιή ζα θαζηεξσζεί ζην κπαιφ ηνπ θνηλνχ ζαλ 

ρψξα ησλ εθπιήμεσλ γεληθφηεξα, σο πξνο ηηο δηάθνξεο πηπρέο πνπ πξνβάιιεη ή 

ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ παξαγσγή ηεο ζε θξαζηά.( Dinnie, 2008) 

 

Μία αθφκε πεξίπησζε είλαη απηή ηεο Ρσζίαο. Αλήθεη ζηηο ιεγφκελεο λέεο 

δεκνθξαηίεο θαη πξνήιζε ην 1991 απφ ηελ απνδφκεζε ηεο Έλσζεο νβηεηηθψλ 

νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ (Δ...Γ.) ή αιιηψο νβηεηηθή Έλσζε. Καηέρεη 

ζεκαληηθή γεσπνιηηηθή ζέζε, θαηαιακβάλνληαο κεγάιν κέξνο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη νιφθιεξε ηε Βφξεηα Αζία. Σα ηεξάζηηα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

πεηξειαίνπ πνπ θαηέρεη ηεο εμαζθαιίδνπλ ηξνκεξή νηθνλνκηθή δχλακε. Μεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε ρψξα έπξεπε λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα λέν 

μεθίλεκα ηφζν ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Όια ηα θξάηε-

κέιε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαζψο θαη ε Ρσζία, κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο 

είραλ έληνλε ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, 

ζεκειίσζεο θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη θαζηέξσζεο ηνπ νλφκαηφο ηνπο ζηε δηεζλή 

αξέλα. Η εζληθή ηαπηφηεηα παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζην nation branding κηα ρψξαο, 

γεγνλφο πνπ απαηηεί ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ 

ζπλζέηνπλ φπσο είλαη ε γιψζζα, ε κνπζηθή, ε ινγνηερλία, ε αξρηηεθηνληθή θ.ηι. 

 

Μέρξη θαη ηα πξφζθαηα ρξφληα ε πξνβνιή ηεο ρψξαο ήηαλ θπξίσο αξλεηηθή θαη απηφ 

νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε ρψξα δελ αζρνιήζεθε κε ηελ πξνβνιή 

ηεο. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ ε εληχπσζε πνπ είρε θάπνηνο γηα ηε Ρσζία λα είλαη 

πνιχ ρεηξφηεξε απφ ηε ρψξα ζηε πξαγκαηηθφηεηα θαη νπνηαδήπνηε βήκαηα 

εθζπγρξνληζκνχ θαη αλάπηπμεο λα παξακέλνπλ ζηελ αθάλεηα. Βαζκφ ζπκκεηνρήο 

θπζηθά ζε απηφ είραλ θαη ηα ΜΜΔ ηεο ρψξαο ηα νπνία πξφβαιιαλ ρακεινχ επηπέδνπ 

θαη γνχζηνπ πξντφληα θαη εμέζεηαλ ππεξβνιηθά ηα κειαλά ζεκεία ηνπ παξειζφληνο 

επηδεηθλχνληαο έληνλν αξλεηηζκφ. Όια απηά πεξηζζφηεξν θαθφ παξά θαιφ έθαλαλ 

ζηελ εηθφλα ηεο ρψξαο αθνχ ε εηθφλα επεξεάδεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαξξένπλ.  

 

Σα ξσζηθά πξντφληα είλαη ρακειήο απνδνρήο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο, ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη είλαη απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνδνρή 

ξψζηθσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

 

Έγηλε ινηπφλ αληηιεπηή ε αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο Ρσζίαο, μεθηλψληαο 

πξψηα απφ ηα δηθά ηεο ΜΜΔ, θπξίσο ηελ ηειεφξαζε θη έπεηηα απφ ηα ΜΜΔ ησλ 
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ππφινηπσλ ρσξψλ. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ Vladimir Putin, ζπληνληζκέλεο 

ελέξγεηεο απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηαπηφρξνλα (θξαηηθέο αξρέο, επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν, ΜΜΔ, θνηλσληθνί ζεζκνί, πνιίηεο) κεγάια βήκαηα αλαηξνπήο ηεο 

πξνεγνχκελεο αξλεηηθήο εηθφλαο πξαγκαηνπνηεζήθαλ. Η θπβέξλεζε αληηιήθζεθε 

φηη ε ρψξα δελ ρξεηάδεηαη απιψο κηα δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία αιιά δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο πνπ πεξλνχζε. (crisis management) Έρνληαο ζαλ παξαδείγκαηα ηε Γεξκαλία 

θαη ηελ Ιαπσλία πνπ θαηάθεξαλ λα αλαζηξέςνπλ ηελ εηθφλα πνπ είραλ σο επηζεηηθά 

ζηξαηησηηθά θξάηε πηνζέηεζε θη ε Ρσζία ηελ κέζνδν δηαρείξηζεο θξίζεο. Η απνδνρή 

ηνπ Πξνέδξνπ Vladimir Putin, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη θη εθπξνζσπεί ηε ρψξα έρεη 

ζπκβάιεη επίζεο ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο. Δζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

φπσο πηνζέηεζε ρακειφηεξνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, ζπλεπήο απνπιεξσκή ηνπ 

ρξένπο, πιενλαζκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξνζέιθπζε 

επελδπηψλ θαζψο θαη απηνθηλεηνβηνκεραληψλ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ γεγνλφο 

απνηειεί ε δηεμαγσγή ησλ ρεηκεξηλψλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 2014 ζηελ ξψζηθε 

πφιε φηζη γηα πξψηε θνξά κεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. ην πιαίζην 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηνπο αγψλεο ε ρψξα πξνέβε ζε ηεξάζηηα έξγα εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ, ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη 

ηεο γεληθφηεξεο αζθάιεηαο πνιηηψλ θαη επηζθεπηψλ. 

 

Μεγάιε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ νλφκαηνο ηεο ρψξαο απνηέιεζε επίζεο ε 

ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηελ «Οκάδα ησλ 8» (Group of Eight-G8) θαη ε Πξνεδξία ηεο 

ην 2006. ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ νη 8 βηνκεραληθά πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ. 

 

Παξαηάπηα, θακία ρψξα, πνηέ δελ θαηάθεξε λα αιιάμεη ηελ εηθφλα ηεο ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο απαηηνχληαη καθξνπξφζεζκεο θη επίκνλεο πξνζπάζεηεο 

αθνχ ην ζέκα ηεο εηθφλαο ηεο Ρσζίαο είλαη θάηη πνπ αθνξά θαη ζα πξέπεη λα αθνξά 

ην θξάηνο, ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο Ρψζνπο ζαλ κνλάδεο. 

 

Δλδεηθηηθά, ινηπφλ, νη πξναλαθεξζείζεο επξφθεηην γηα νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ρσξψλ πνπ επέιεμαλ λα δηακνξθψζνπλ, λα εληζρχζνπλ ή λα 

αιιάμνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία θαη ηηο ηερληθέο ηνπ 

nation branding. 

 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα κπνξνχζε ίζσο, λα 

επηβεβαησζεί ν ηζρπξηζκφο φηη σο ζηξαηεγηθή ην nation branding δελ απεπζχλεηαη 

κφλν ζηα ήδε αλεπηπγκέλα θξάηε αιιά θαη ζηα αλαπηπζζφκελα, απνθηψληαο, 
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κάιηζηα, ζε απηή ηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξε ζεκαζία, κηα ζεκαζία πνπ έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα αλαηξέςεη ηελ ηζνξξνπία θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηζρπξψλ 

δπλάκεσλ, αλαδεηθλχνληαο λένπο δηεζλείο παίθηεο ζην παγθνζκηνπνηεκέλν 

νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινλ θαη επνκέλσο, ζπκβάιινληαο ζε κηα 

πην δίθαηα δηάξζξσζε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. 

 

3.3 Οη ζηόρνη θαη ηα νθέιε κηαο ζηξαηεγηθήο nation branding. 

 

Η ζηξαηεγηθή ηνπ nation branding κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη 

πξνζνδνθφξα γηα έλα θξάηνο, αθνχ θαηαθέξλεη θαη ηνλίδεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ην 

«δηαθνξνπνηνχλ» απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ ζην ζεκεξηλφ παγθφζκην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. ε γεληθέο γξακκέο, ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο είλαη πνιιά, άπια θαη πιηθά, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη αθφκα κηα θνξά ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο.  

 

Σν nation branding, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, βαζίδεηαη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο εηθφλαο γηα έλα θξάηνο, ε νπνία αξρηθά ζηνρεχεη ζηε 

δεκηνπξγία ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνδηάζεζεο θαη ςπρνινγηθψλ δεζκψλ ηνπ 

θνηλνχ πξνο ην θξάηνο απηφ. ε απηφ ην ζηάδην ινηπφλ, ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή nation branding είλαη άπια, φκσο 

ζηαδηαθά απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ θαηάθηεζε πιηθψλ θεξδψλ. Έλα θξάηνο 

κε ζεηηθή θήκε, ραίξεη ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ θαη είλαη ζε 

ζέζε λα κεηαζρεκαηίζεη απηή ηε θήκε ηνπ ζε νηθνλνκηθφ θέξδνο, ζπκβάιινληαο ζηελ  

αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο εζληθήο επεκεξίαο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε θξάηνο θάλεη έληνλεο πξνζπάζεηεο λα ελδπλακψζεη ηξία 

βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμή ηνπ, ην εκπφξην, ηηο επελδχζεηο θαη 

ηνλ ηνπξηζκφ. Μηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή nation branding κπνξεί λα πξνζειθχζεη 

ηνπξίζηεο, λα ηνλψζεη ηηο εζσηεξηθέο επελδχζεηο θαη λα δψζεη ψζεζε ζηηο εμαγσγέο. 

Παξάιιεια, έλα αληαγσληζηηθφ θξάηνο γίλεηαη ειθπζηηθφο πξννξηζκφο γηα 

ζπνπδαζηέο πςεινχ επηπέδνπ θαη εξγαδφκελνπο πςειήο εηδίθεπζεο, πνπ επηιέγνπλ 

λα δήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζε απηφ ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηνπ. Όινη απηνί νη παξάγνληεο κεηαθξάδνληαη ζε εηζξνή 

ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη απνθέξνπλ ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ εθάζηνηε 

ρψξα.  
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Δπηπξφζζεηα, ε ζηξαηεγηθή ηνπ nation branding είλαη ζε ζέζε λα δηεπθνιχλεη ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επίζεκεο εζληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

παξαδνζηαθήο δηπισκαηίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα αιιά αθνξνχλ θαη ηνλ 

επξχηεξα πνιηηηθφ. Έλα θξάηνο κε ζεηηθή εηθφλα θαη θαιφ φλνκα, κπνξεί θαη αζθεί 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ζπκκεηέρνληαο έηζη ελεξγά 

ζηε δηακφξθσζε ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ. 

 

Δπηπιένλ, ην nation branding κπνξεί λα βνεζήζεη κηα ρψξα λα θηηάμεη ηελ εζληθή ηεο 

ηαπηφηεηα εθ λένπ (rebranding) θαη πην απνηειεζκαηηθά ζηνρεχνληαο ζε 

ζπγθεθξηκέλα θνηλά θαη εμαιείθνληαο, έηζη, ηπρφλ αξλεηηθέο πξνδηαζέζεηο ελαληίνλ 

ηεο, εηδηθφηεξα εάλ απηέο ζηεξίδνληαη ζε ζηεξεφηππα θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σέινο, ην nation branding έρεη ηε ραξαθηεξηζηηθή δπλαηφηεηα λα 

ηνλίδεη κε ηνλ πην δξαζηηθφ ηξφπν ην ζηνηρείν εθείλν πνπ θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ 

ηαπηφηεηα κηαο ρψξαο, πξάγκα πνπ απνηειεί δεηνχκελν ζηε ζεκεξηλή 

καδηθνπνηεκέλε θαηαλαισηηθή θνηλσλία, δίλνληάο ηεο έλα αθφκα πξνβάδηζκα έλαληη 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη πην πνιιέο ρψξεο ζηεξίδνπλ ηελ 

ηνπξηζηηθή ηνπο πξνψζεζε ζε  παλνκνηφηππνπο ηζρπξηζκνχο, φπσο φηη δηαζέηνπλ 

καγεπηηθέο αθξνγηαιηέο, θηιφμελνπο αλζξψπνπο ή κνλαδηθά ηνπία. Απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη έλα ζηνηρείν, κηα ιεπηνκέξεηα πάλσ 

ζηελ νπνία ζα ρηηζηεί κηα ζηξαηεγηθή nation branding, ε νπνία ζα θάλεη ηε δηαθνξά 

θαη ζα θεξδίζεη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ. Σν nation branding, ιεηηνπξγψληαο ζηε 

βάζε κηαο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο πνπ δελ απνδεηά εθήκεξα θέξδε θαη 

πξφζθαηξε επηηπρία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα σο πξνο ηε δηακφξθσζε κηαο 

δηαρξνληθά ζηαζεξήο θαη δπλακηθήο εζληθήο αληαγσληζηηθήο ηαπηφηεηαο. (Dinnie, 

2008) 

 

Όπσο δηαπηζηψζεθε, ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα απνθέξεη πνιχ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη λα εθπιεξψζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη κηα 

ρψξα, εληζρχνληαο ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε θαη ελδπλακψλνληαο ην δηεζλέο ηεο 

πξνθίι. Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηεο δελ πξφθεηηαη γηα θάηη εχθνιν αιιά γηα θάηη πνπ 

απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα, πξνζήισζε ζην ζηφρν θαη ζπλεηδεηή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία.  
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4.1 Nation Brand of Greece 

 

„Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, νινέλα θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο ρσξψλ πηνζεηνχλ 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, κε ζηφρν ηελ 

αλάδεημε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηφο ηνπο έλαληη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ θαη 

ηελ θαηάθηεζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ζέζεο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ. Ο 

αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ πηνζεηνχλ ην nation branding πνηθίιιεη, απφ κεγάια θαη 

εχξσζηα νηθνλνκηθά θξάηε πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ελφο ήδε 

ηζρπξνχ nation brand, έσο κηθξά θαη κέρξη πξφζθαηα άγλσζηα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θξάηε πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο nation brand σο κέζνλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή. 

 

Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα παγθνζκίσο γλσζηή, ιίθλν ηνπ πνιηηηζκνχ ιφγσ ηεο 

αξραίαο θιεξνλνκηάο ηεο θαη ηεο κπζνινγίαο ηεο, γελέηεηξα δηάζεκσλ 

πξνζσπηθνηήησλ θαη γεκάηε πάζνο, δηάζεκε γηα ηα ππέξνρα ηνπία, ηα λεζηά θαη ηηο 

παξαιίεο, ελψ έρεη ηαπηηζηεί κε αλαθνξέο φπσο ν ήιηνο, ην θαινθαίξη, νη παξαιίεο, ε 

γαζηξνλνκία θαη ε δηαζθέδαζε. Χζηφζν, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θπξηαξρνχλ πνηθίια 

ζηεξεφηππα, αιεζή θαη κε, φπσο ν αλνξγάλσηνο θαη αλέκεινο ηξφπνο δσήο, νη 

αλεπαξθείο δνκέο θαη ππεξεζίεο, ε θαθή νηθνλνκία, ε θνξνδηαθπγή θαη νη θάθηζηεο 

επηδφζεηο ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Πέξαλ ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ επηθξαηνχλ πεξί ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην νηθνλνκηθφ 

πξφβιεκα ηεο Διιάδαο έρεη βαζηέο ξίδεο. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε είλαη πνιιά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα εμήο: ε θαθή δηαρείξηζε ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ θαηά θαηξνχο ηελ θπβέξλεζαλ, ε πνιηηηθή 

δηαθζνξά θαη αδηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ε θνξνδηαθπγή, ν αλεμέιεγθηνο 

δαλεηζκφο απφ ηηο ηξάπεδεο. Αο κελ μερλάκε φκσο φηη ε θξίζε δελ έρεη πιήμεη κφλν 

ηελ Διιάδα αιιά θαη άιια επξσπατθά θξάηε φπσο ηελ Πνξηνγαιία, Ιζπαλία θαη 

Ιηαιία γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη φηη έλα αθφκε αίηην είλαη θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη γεληθφηεξνη παξάγνληεο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα ε νπνία θαιείηαη λα απνθαηαζηήζεη ηε δηεζλή εηθφλα θαη 

θήκε ηεο ιφγσ ησλ αιινηψζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ θαη νθείινληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην 

Κεθάιαην 2, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο (branding ή brand 

management) κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα ζπκβαίλνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ε δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο, ε πξνζηαζία ηαπηφηεηαο, ε ελίζρπζε ή/θαη ε 
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αιιαγή ηεο. Σν ηέηαξην ζηνηρείν, ε αιιαγή ηαπηφηεηαο (re-branding) 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ έλα πξντφλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ, είηε ιφγσ 

θάπνησλ ιαζψλ ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, είηε ιφγσ ζεκαληηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πνξεία ηνπ θαη ζεσξείηαη απαξαίηεην ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα βγεη ην πξντφλ απφ ηελ θαηάζηαζε θξίζεο θαη λα μαλαγίλεη 

αληαγσληζηηθφ. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν βξίζθεηαη ε Διιάδα, πξνζπαζεί λα γίλεη 

μαλά αληαγσληζηηθή θαη λα μεπεξάζεη ηνπο ιάζνο ρεηξηζκνχο ηνπ παξειζφληνο. 

 

Η νηθνλνκηθή θξίζε θαζηζηά απαξαίηεηε κηα εθζηξαηεία rebranding (αιιαγή ηεο 

ηαπηφηεηαο) γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θξάηνπο ζηα μέλα αθξναηήξηα 

θαη ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ ηα 

ζηεξεφηππα γηα ηελ εηθφλα κηαο ρψξαο, σζηφζν, ππάξρνπλ κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

φπνπ πξάγκαηη ε δηεζλήο θήκε ελφο ηφπνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί, ψζηε λα 

αληαλαθιά ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη μεθάζαξε 

ζηξαηεγηθή θαη ζσζηφο ζπληνληζκφο κεηαμχ θπβέξλεζεο, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη θνηλσλίαο (Anholt, 2007).  

 

Οη ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε θαη πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, 

ζα πξέπεη, φπσο ε Διιάδα, λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εηθφλαο ηνπο ψζηε λα πείζνπλ ηνπο δηεζλείο επηζθέπηεο φηη ε ρψξα απνηεινχζε θη 

απνηειεί έλαλ αζθαιή πξννξηζκφ. Η ειιεληθή θπβέξλεζε θαηά ην έηνο 2012 επέιεμε 

λα θιείζεη νθηψ πξεζβείεο θαη πξνμελεία, σο κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ ζρεδίσλ 

ιηηφηεηαο, αιιά απνθάζηζε λα αθηεξψζεη πφξνπο γηα λα μεθηλήζεη κηα κεγάιε 

εθζηξαηεία γηα ην nation branding. Φαίλεηαη ινηπφλ, πσο ην nation branding έγηλε 

αληηιεπηφ σο απαξαίηεηε επηινγή γηα ηε ρψξα, ψζηε λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηεο ζην 

εμσηεξηθφ θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη λα απνθαηαζηήζεη ηε θήκε ηεο, γεγνλφο πνπ ζα 

απνηειέζεη ην θιεηδί γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο απνηειεί ην 18% ηνπ ΑΔΠ θαη πεξηζζφηεξν απφ 

ην 1/5 ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απαζρνιείηαη ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα, είλαη 

ινγηθφ ε ζηξαηεγηθή nation branding πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ ηελ Διιάδα, λα δψζεη 

έκθαζε ζηνλ ηνπξηζκφ, ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ηηο εμαγσγέο, κε ζηφρν ηελ 

νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο ρψξαο. Δίλαη, πνιχ δχζθνιν λα δεκηνπξγεζεί θαη λα 

δηαηεξεζεί έλα θπξίαξρν nation brand, εηδηθφηεξα δε, φηαλ ην βαζηθφ πξντφλ πνπ 

παξάγεη κηα ρψξα δελ είλαη θάπνην θαηνρπξσκέλν πιηθφ αγαζφ, αιιά έλα άπιν 

αγαζφ βαζηδφκελν θαηά θχξην ιφγν ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο θαιέο ππνδνκέο φπσο ν 
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ηνπξηζκφο. Η πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδπηψλ θαη άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ είλαη κέξνο ηεο αλάλεςεο ηεο εηθφλαο ηεο Διιάδαο. 

 

Αο δνχκε ινηπφλ, πψο θάζε έλα απφ ηα έμη ζεκεία ηνπ εμαγψλνπ πνπ φπσο 

αλαθέξακε ήδε, αληηπξνζσπεχεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ θαη φια καδί ζπληεινχλ 

ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ πξνβνιή ηνπ nation brand, ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο, μεθηλψληαο απφ ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3: Δμάγσλν ηνπ nation brand γηα ηελ Διιάδα 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη αλακθηζβήηεην φηη είλαη επάισηνο ζηηο αλαηαξάμεηο ηεο δηεζλνχο 

πνιηηηθήο ζθελήο αιιά θαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο, φπσο θάλεθε 

θαη κε ηελ ηειεπηαία ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. Η Δπξψπε ήηαλ κηα απφ ηηο πεξηνρέο 

πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε κείσζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο έσο θαη 5%. Η Διιάδα κε βάζε ηνλ αξηζκφ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ, 

ην 2008 κε 15,9 εθαηνκκχξηα αθίμεηο θαη ην 2009 κε 14,9 εθαηνκκχξηα αθίμεηο 

δηαηεξνχζε ηε 16ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ρσξψλ, ελψ ην 2010 κε 15 

εθαηνκκχξηα αθίμεηο εθηνπίζηεθε ζηελ 17ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο. Καηά ην 

έηνο 2011. νη αθίμεηο αλήιζαλ ζε 16,4 εθαηνκκχξηα, ην 2012 ππήξμε κείσζε ζηα 15,5 

εθαηνκκχξηα θαη ην 2013 έθηαζε ηα 18 εθαηνκκχξηα αθίμεηο, ζεκεηψλνληαο 16,1 % 

αχμεζε.(http://www.gnto.gov.gr, http://sete.gr/ ) 

Nation Brand of 

Greece 

ΔΞΑΓΧΓΔ 

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

ΚΑΣΟΙΚΟΙ 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

ζ 

http://www.gnto.gov.gr/
http://sete.gr/
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Γηάγξακκα 2: Αθίμεηο Σνπξηζηώλ ζηελ Διιάδα θαηά ηα έηε 2008-2013 

 

Η Διιάδα δηαηεξεί ζε γεληθέο γξακκέο ηε ζέζε ηεο αλάκεζα ζηηο βαζηθέο 

αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, κεηά ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Ιηαιία, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα φκσο δέρεηαη ηζρπξή πίεζε ηδηαίηεξα απφ ηελ Σνπξθία. Η αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο αληηκεησπίδεη ήδε ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο, 

ηφζν ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη ησλ εγγελψλ αδπλακηψλ ηεο, 

φζν θαη εμαηηίαο ηνπ ηζρπξνχ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Η αλάδεημε λέσλ θαη 

δπλακηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ (Σνπξθία, Κξναηία, 

Μαπξνβνχλην) θαζψο θαη ε παξαηεηλφκελε δεκνζηνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε, επηβάιινπλ ζηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθή κε άιια ιφγηα, είλαη απφιπηα αλαγθαίν λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο 

γηα δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο καο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά. 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην δηεζλέο ηνπξηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη νη 

έληνλεο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο επηηάζζνπλ, αθελφο, αλαλέσζε θαη 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη αθεηέξνπ, 

επαλαηνπνζέηεζε ηνπ πξννξηζκνχ ζηε δηεζλή αγνξά θαη εμεηδηθεπκέλε ζηφρεπζε 

ησλ δξάζεσλ πξνψζεζεο. 

 

Σν World Economic Forum εδψ θαη επηά έηε έρεη ζεζπίζεη ην Γείθηε 

Αληαγσληζηηθφηεηαο Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ (Travel and Tourism Competitive Index, 

TTCI), ν νπνίνο κεηξά ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηηο δηάθνξεο ρψξεο Ο δείθηεο απηφο εθηηκάηαη κε 
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βάζε ηηο επηδφζεηο θάζε ρψξαο ζε δεθαηέζζεξηο δείθηεο-ππιψλεο, νη νπνίνη ζηε 

ζπλέρεηα ζπλνςίδνληαη ζε ηξεηο επξχηεξεο θαηεγνξίεο δεηθηψλ. Ο πξψηνο αθνξά ην 

ζεζκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο, ν δεχηεξνο ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηηο ππνδνκέο, ελψ ν ηξίηνο ην αλζξσπνγελέο, πνιηηηζκηθφ θαη θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. (http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf ) 

 

χκθσλα κε ηνλ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ, ν νπνίνο κεηξά 

ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ηνκέα ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, ε Διιάδα ην 2013 θαηέιαβε ηελ 32ε ζέζε απφ ηελ 29ε 

πνπ είρε ην 2011 κεηαμχ ησλ 140 ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ. 

 

 

 

Πίλαθαο 2: Θέζε ζηε Γηεζλή Καηάηαμε κε βάζε ηνπο Γείθηεο Αληαγσληζηηθόηεηαο 

 

Παξφια απηά, νη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ηεο ρψξαο καο ραξαθηεξίδνληαη σο άξηζηεο 

θαη ηελ θαηαηάζζνπλ ζηελ 3ε ζέζε παγθνζκίσο σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ην εχξνο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ ηεο ππνδνκψλ. ε ζρεηηθά θαιή ζέζε (20ε ζέζε) βξίζθεηαη σο πξνο 

ηηο ππνδνκέο ησλ αεξνκεηαθνξψλ θαη ηνπο πινχζηνπο πνιηηηζκηθνχο ηεο πφξνπο 

(25ε ζέζε). Η απψιεηα ησλ ηξηψλ ζέζεσλ ζηε γεληθή θαηάηαμε νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηε ζπξξίθλσζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf
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ηνκέα, εμαηηίαο ησλ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

 

Πίλαθαο 3: Οη 3 Καιύηεξεο Δπηδόζεηο Υσξώλ αλά Ππιώλα 

 

ηφρνο ινηπφλ είλαη ε αλάθηεζε ηεο ρακέλεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

πξννξηζκνχ, πνπ αλ θαη είρε ππνρσξήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαίλεηαη λα δίλεη ηα 

πξψηα ελζαξξπληηθά ζεκάδηα αλάθακςεο. Οη θχξηνη άμνλεο πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ δελ κπνξεί παξά λα είλαη ν εκπινπηηζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε 

αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ παξάιιεια κε ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ηκεκάησλ αγνξάο θαη 

ε ζηνρεπκέλε πξνβνιή ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο σο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. Αλακθηζβήηεηα, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη ην θαη' εμνρήλ «εμαγψγηκν» 

πξντφλ ηεο Διιάδαο. 
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Σν επφκελν απφ ηα ζηνηρεία ηνπ εμαγψλνπ πνπ ζα αλαιπζεί είλαη νη θάηνηθνη, ηφζν νη 

δηάζεκνη θάηνηθνη κηαο ρψξαο (κνπζηθνί, εζνπνηνί, πνιηηηθνί, επηρεηξεκαηίεο) αιιά θαη 

νη απινί πνιίηεο πνπ κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνπο ηξφπνπο ηνπο δηαδξακαηίδνπλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εθπξνζψπεζε θαη ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο ηνπο. Έιιελεο 

γεγελείο αιιά θαη ηεο δηαζπνξάο, παγθνζκίνπ θήκεο πνπ άκεζα ή έκκεζα 

πξνέβαιιαλ ή θη εμαθνινπζνχλ λα πξνβάιινπλ ηε ρψξα δηεζλψο. 

 

Έιιελεο πνηεηέο, ζπλζέηεο, εζνπνηνί, επηρεηξεκαηίεο, εθνπιηζηέο, αζιεηέο έγηλαλ 

γλσζηνί δηεζλψο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπο, άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο 

θαη δηαθήκηζαλ ηελ Διιάδα παγθνζκίσο, εθ ησλ νπνίσλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

Οδπζζέαο Διχηεο (Βξαβείν Νφκπει), Γεψξγηνο εθέξεο (Βξαβείν Νφκπει), Μάλνο 

Υαηδηδάθηο (Όζθαξ), Μίθεο Θενδσξάθεο (βξαβείν Λέληλ), Καηίλα Παμηλνχ (Όζθαξ), 

Μειίλα Μεξθνχξε, Οιπκπία Γνπθάθε (Όζθαξ), Δηξήλε Παππά, Μαξία Κάιιαο, 

ηαχξνο Νηάξρνο, Αξηζηνηέιεο Χλάζεο, πχξνο Λνχεο. Όινη απηνί κε ηνλ έλαλ ε ηνλ 

άιιν ηξφπν εμήγαγαλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. 

 

Τπάξρνπλ φκσο θαη νη αθαλείο Έιιελεο, απινί θαζεκεξηλνί πνιίηεο πνπ ζπλεηδεηά ή 

αζπλείδεηα ζπκβάιινπλ ζηε ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο, εληφο ζπλφξσλ 

ή ζην εμσηεξηθφ. Πάκπνιιεο είλαη νη θνξέο πνπ έρνπκε αθνχζεη, ζπλήζσο ζηηο 

εηδήζεηο, γηα ην φηη «βιάπηεηαη ε εηθφλα ηεο Διιάδαο» φηαλ έρνπκε θνηλσληθέο 

αλαηαξαρέο πνπ αλαηξέπνπλ ηελ ήξεκε θαζεκεξηλφηεηα. Χο έλα βαζκφ ε θξάζε 

απηή θξχβεη κηα κεγάιε αιήζεηα. Φέξνπκε επζχλε γηα ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο καο 

θαη ε ζπκπεξηθνξά καο έρεη ζπλέπεηεο ζε πνιινχο ηνκείο, νηθνλνκηθνχο, 

θνηλσληθνχο, θη.ι. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

δξάζε ησλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ. Έιιελεο ηνπ κφρζνπ θαη ηεο εξγαηηθφηεηαο, 

επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ θάλεη ιακπξή θαξηέξα, Έιιελεο πνπ επηζθέπηνληαη ην 

εμσηεξηθφ είηε σο ηνπξίζηεο είηε σο θνηηεηέο. Μέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο καο θαη ηεο 

θνπιηνχξαο καο απνθαιχπηνληαη νη αμίεο καο, νη ηθαλφηεηεο καο, ε παηδεία καο θαη 

φια καδί ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο γεληθήο αληίιεςεο πνπ επηθξαηεί γηα ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ θαη γηα ηελ Διιάδα.  

 

Ο πνιηηηζκφο απνηειεί έλα αθφκε απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην nation branding. 

Η πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ελφο έζλνπο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε κηα ρψξα πινχην, 

αμηνπξέπεηα, αμηνπηζηία θαη ζεβαζκφ ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη πνηφηεηα δσήο ζηε 

ρψξα. Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο είλαη ην κεγάιν θεθάιαην απηήο ηεο ρψξαο αιιά 

ζπγρξφλσο θαη ζεκείν αλαθνξάο ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο. Η 

Διιάδα απνηειεί ιίθλν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη απφ εδψ μεθίλεζαλ φια, είλαη ν ππξήλαο 
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γηα φιεο ηηο θνηλσλίεο ζήκεξα. Υσξίο ηελ ηαηξηθή, ηε θηινζνθία, ηε γιψζζα, ηνλ 

αζιεηηζκφ, ηνπο ειιεληθνχο κχζνπο, ην αξραίν ζέαηξν δελ ζα ππήξρε ηίπνηε απφ φια 

φζα δηαβάδνπκε θαη βιέπνπκε ζήκεξα. Ο πνιηηηζκφο είλαη έλα ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο θαη ζα πξέπεη λα ηνλ 

αλαδείμεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην πξνβνιήο θαη εληζρχζεο ηνπ nation brand 

ηεο. 

 

Ππιψλα ζηήξημήο ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο ρψξαο απνηειεί θαη ν αζιεηηζκφο, ζηα πιαίζηα 

ελίζρπζεο ηνπ νπνίνπ ε Διιάδα νξγάλσζε ηνλ 32ν  Κιαζηθφ Μαξαζψλην ηεο Αζήλαο, 

πνπ κεηνλνκάζηεθε θέηνο ζε «Μαξαζψληνο Αζήλαο. Ο Απζεληηθφο»,  κε ζθνπφ λα 

ηνλίζεη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ηνπ αγψλα. Η Διιάδα, ν ηφπνο 

ζηνλ νπνίν «γελλήζεθε» ην αγψληζκα ηνπ Μαξαζσλίνπ κεηαηξάπεθε ζε θέληξν 

παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο, θαζψο πεξίπνπ 13.000 δξνκείο απφ φιν ηνλ θφζκν 

έιαβαλ κέξνο ζηνλ απζεληηθφ Μαξαζψλην, ν νπνίνο ζα δηεμάγεηαη πιένλ θάζε 

ρξνληά. Η δηνξγάλσζε ηνπ Μαξαζσλίνπ βνεζά πνιιαπιψο ηε ρψξα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνβνιή ηεο, αιιά θαη ζηνλ ηνπξηζκφ. Ο Μαξαζψληνο ηεο Αζήλαο είλαη κία 

παγθφζκηα γηνξηή πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ. Αο κελ μερλάκε θαη ηελ παγθφζκηα 

πξνβνιή ηεο ρψξαο ην 2004 κε ηελ επηηπρεκέλε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο ζην πνδφζθαηξν ηελ 

ίδηα ρξνληά. 

 

Η θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ή κε άιια ιφγηα ε πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε, εζσηεξηθή ή 

εμσηεξηθή, απνηειεί έλα αθφκε ζηνηρείν ηνπ nation brand. Πξφθεηηαη γηα ηελ πνιηηηθή 

πνπ επηιέγεη λα αθνινπζήζεη ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, είηε ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηεζλή ηεο παξνπζία θαη ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, είηε ζε δεηήκαηα 

εζσηεξηθήο πνιηηηθήο. Υσξίο ακθηβνιία, κηα δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, ε ρξεζηή 

δηνίθεζε, κηα αλζξσπνθεληξηθή θαη δίθαηα εμσηεξηθή πνιηηηθή, ν ζεβαζκφο θαη ε 

δηαζθάιηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απνηεινχλ ηζρπξά «φπια» ζηα ρέξηα κηαο 

ρψξαο γηα ηελ επλντθή δηαρείξηζε ηεο εζληθήο ηεο ηαπηφηεηαο. 

 

Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, κε έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ θαίλεηαη λα είλαη 

απηνλνκεκέλν απφ ηελ θνηλσλία θαη λα παίξλεη απνθάζεηο εξήκελ ηεο, ή θαη ελαληίνλ 

ηεο δπζηπρψο δελ εθπέκπεη θαη ηα θαιχηεξα δείγκαηα εζσηεξηθήο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο. Καηά ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπο, νη ρψξεο 

κέζσ ηνπ πνιηηηζκνχ κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κεηαμχ ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ 

ιχζε ζηα θνηλά ηνπο πξνβιήκαηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνλ πνιηηηζκφ «ρξήζηκν 

εξγαιείν» ηεο ρψξαο. Η Διιάδα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πινχζην 
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πνιηηηζκφ πνπ δηαζέηεη γηα λα βειηηψζεη ηε δηεζλή εηθφλα ηεο θαη λα θαιιηεξγήζεη 

ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο γεληθφηεξα, εηδηθφηεξα δε κε εθείλεο κε 

ηηο νπνίεο έρεη άκεζα ζπκθέξνληα. (http://www.contemporaryjournalism.gr ) 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ, έλα αθφκε ζηνηρείν ηνπ nation brand, ε 

Διιάδα δείρλεη λα αλαθηά ζηαδηαθά ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη ησλ 

αγνξψλ, ράξε ζηα κεηαξξπζκηζηηθά βήκαηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

πγθεθξηκέλα, νη εμαγσγέο πξντφλησλ αληηζηνηρνχλ πιένλ ζην 15,1% ηνπ ΑΔΠ, ελψ 

ζπλδπαζηηθά νη εμαγσγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αληηζηνηρνχλ ζην 28,93% ηνπ 

ΑΔΠ. Πξφθεηηαη γηα ηελ θαιχηεξε επίδνζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. ηελ 

εμσζηξεθή ειιεληθή νηθνλνκία, κε ππξήλα ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ, αληηζηνηρεί 

πιένλ πνζνζηφ πεξίπνπ ζην 30% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ζπλππνινγίδνληαο ηνπο 

δηεζλνπνηεκέλνπο θιάδνπο ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο λαπηηιίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζηνηρείν φηη ζηα 10 απηά ρξφληα έληνλεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο, κε αξλεηηθφ πξφζεκν έθιεηζαλ κφλν 2 έηε, ην 2009 έηνο 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ην 2013, νπφηε θαη πνιιέο ρψξεο εκπνξηθνί 

εηαίξνη ηεο Διιάδαο, εκθάληζαλ επίζεο έληνλα πθεζηαθά θαηλφκελα. ε βάζνο 

10εηίαο 2004-2013, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ππεξδηπιαζηάζηεθαλ, εκθαλίδνληαο 

αχμεζε 109%.(http://www.pse.gr/)   

 

εκεηψλεηαη φηη, ε Διιάδα είλαη πξψηνο πξνκεζεπηήο 43 αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε 

12 ρψξεο, δεχηεξνο πξνκεζεπηήο 19 πξντφλησλ ζε 15 ρψξεο, ηξίηνο πξνκεζεπηήο 

23 πξντφλησλ ζε άιιεο 15 ρψξεο θαη ηέηαξηνο πξνκεζεπηήο 22 πξντφλησλ ζε 14 

ρψξεο. Δίλαη ζηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο ζηηο εμαγσγέο ςαξηψλ 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο, φπσο νη ηζηπνχξεο θαη ηα ιαβξάθηα. Δίλαη ζηελ ηξίηε ζέζε 

παγθνζκίσο ζηελ παξαγσγή ειηάο, ειαηνιάδνπ, αθηηληδίσλ θαη θξφθνπ (ζαθξάλ). 

Δίλαη ζηελ πέκπηε ζέζε ζηηο εμαγσγέο ζπαξαγγηψλ θαη 15ε ζηηο εμαγσγέο 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Αλήθεη ζηηο πξψηεο 10 ρψξεο κε παξαγσγή θαη εμαγσγέο 

βακβαθηνχ, παξά ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δίλαη ε 

ρψξα παξαγσγήο γηα πάλσ απφ 100 πξντφληα πνπ έρνπλ πξνζηαηεπφκελε 

νλνκαζία πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπφκελε γεσγξαθηθή έλδεημε (Π.Ο.Π.) θαζηζηψληαο 

ηα κνλαδηθά ζε φιν ηνλ θφζκν, φπσο ε καζηίρα θαη ε θέηα. 

 

Απφ άιινπο θιάδνπο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

παξαηεξνχληαη: ζηα γνπλαξηθά, ζηα πεηξψκαηα, φπνπ πξσηαγσληζηνχλ ν 

ζεκαληηθφο θαη δπλακηθφο θιάδνο ηνπ καξκάξνπ θαη ν κεγάινο ζε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θιάδνο ηνπ ηζηκέληνπ, ζηε δηχιηζε πεηξειαίνπ θαη ηα ζπλαθή 

http://www.contemporaryjournalism.gr/
http://www.pse.gr/
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πξντφληα, ζηνλ θιάδν ηνπ αινπκηλίνπ, ζηα πξντφληα απφ ραιθφ, ζηα ιηπάζκαηα, ζηα 

πιεθηά πθάζκαηα θαη είδε έλδπζεο. Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε απνπζηάδνπλ 

νξηζκέλνη θιάδνη πνπ εκθαλίδνπλ πςειά κεξίδηα ζηηο εμαγσγέο. Σέηνηνπο θιάδνπο 

απνηεινχλ ηα ειεθηξηθά κεραλήκαηα θαη ηα θάξκαθα, ηα νπνία θαηαιάκβαλαλ ην 

2012 ηελ 3ε θαη 4ε ζέζε αληίζηνηρα ζε χςνο εμαγσγψλ κεηαμχ ησλ 97 εμεηαδφκελσλ 

θιάδσλ. ε φηη αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ 20 θνξπθαίσλ πξντφλησλ, μερσξίδεη ε 

κεγάιε άλνδνο ηνπ παξζέλνπ ειαηφιαδνπ ζηελ 4ε ζέζε (απφ ηελ 9ε ην 2012), ε 

έληαμε ζηελ πξψηε δεθάδα ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ (απφ ηελ 11ε ην 2012), ε 

ελίζρπζε ησλ θξακάησλ αινπκηλίνπ (13ε ζέζε), ε αλαξξίρεζε ησλ ηζηγάξσλ ζηε 14ε 

ζέζε (απφ ηε 17ε ην 2012) θαη ε είζνδνο ζηελ πξψηε 20άδα ησλ ηζηκέλησλ (απφ ηελ 

33ε ζέζε ην 2012). (http://www.pse.gr/)  

(http://www.kepe.gr/images/ellhnikh_oikonomia/ellhnikh_oikonomia_teyxos_02_gr.pdf,) 

 

Παξά ηελ έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, ε πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. Οη 

ζπλνιηθέο εηζξνέο θεθαιαίσλ ζηε ρψξα ην έηνο 2013 αλήιζαλ ζε 3,3 δηο Δπξψ, ελψ 

νη θαζαξέο εηζξνέο έθζαζαλ ηα 1,9 δηο Δπξψ. Οη ζπλνιηθέο (αθαζάξηζηεο) εηζξνέο 

μέλσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, πνπ ζηελ νπζία αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

επίδνζε ηεο ρψξαο ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζεκείσζαλ ην 2013 αχμεζε θαηά 

63,6% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Οη θαζαξέο εηζξνέο μέλσλ επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ ζεκείσζαλ ην ίδην έηνο επίζεο ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 43% ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2012, επηδεηθλχνληαο έηζη ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο παξά ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

 

Γηάγξακκα 3: Δηζξνέο θεθαιαίσλ θαηά ηα έηε 2003 - 2013 

http://www.pse.gr/
http://www.kepe.gr/images/ellhnikh_oikonomia/ellhnikh_oikonomia_teyxos_02_gr.pdf
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Οη ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ ηελ ηζρπξφηεξε επελδπηηθή παξνπζία ζηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη νη «θιαζζηθέο» ρψξεο εμαγσγήο θεθαιαίσλ, φπσο είλαη ε 

Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην θαη Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδία, 

θαη ε Ιηαιία, ελψ αμηφινγε παξνπζία έρνπλ ε Κχπξνο θαη νη ΗΠΑ. Οη εηζξνέο μέλσλ 

θεθαιαίσλ θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα επηθεληξψλνληαη ηα 

ηειεπηαία έηε (ηελ πεξίνδν 2003 - 2013), θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη 

αθνινπζεί κε ζεκαληηθή δηαθνξά ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο. Αληίζηνηρε δηάξζξσζε 

επελδχζεσλ εκθαλίδεη θαη ε πιεηνςεθία ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Η ηάζε απηή 

ππαγνξεχζεθε θπξίσο απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο, ηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο επίζεο ηελ ηφλσζε ηνπ 

εκπνξίνπ. Σν πνζνζηφ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη ζρεηηθά ρακειφ ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ αθήλεη ζεκαληηθά επελδπηηθά πεξηζψξηα. 

 

ηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο κε ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θαηά ηηο 

πεξηφδνπο 2003 - 2013 ζπγθαηαιέγνληαη ηα ρεκηθά, ηα ηξφθηκα & πνηά, ηα 

κεραλήκαηα θαη ηα κεηαιιηθά πξντφληα. Η ζπγθέληξσζε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο επλνεί ηφζν ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ 

επηρεηξήζεσλ (επελδχζεηο Greenfield) ζηελ Διιάδα, φζν θαη ηελ επελδπηηθή 

ζπλεξγαζία μέλσλ επηρεηξήζεσλ κε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξαγσγή 

ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηφζν ηεο εγρψξηαο φζν θαη ηεο 

δηεζλνχο αγνξάο. Ο θιάδνο πνπ εκθάληζε ζεκαληηθή αχμεζε ην 2013 ζε ζχγθξηζε κε 

ην πξνεγνχκελν έηνο είλαη απηφο ησλ ηξνθίκσλ. 

 

ηνπο θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ κε ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2003-2013 ζπγθαηαιέγνληαη νη ηειεπηθνηλσλίεο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ην εκπφξην θαη ν ηνπξηζκφο. Οη θιάδνη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζπγθεληξψλνπλ ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ θαηεπζχλζεθαλ ζηηο ππεξεζίεο, ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν 

2003-2007 φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2013. Σελ δεχηεξε πεξίνδν σζηφζν, 

ιφγσ ηεο εμαγνξάο ηνπ ΟΣΔ απφ ηελ Deutsche Telekom, νη ηειεπηθνηλσλίεο 

ζπγθεληξψλνπλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα. Σν πνζνζηφ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ επηθεληξψζεθε ζηελ 

ιηγφηεξν παξαγσγηθή θαηεγνξία «αθίλεηα» απμήζεθε απφ ην 8% ηελ πεξίνδν 2003-

2007 ζε 12% ηελ πεξίνδν 2008-2013, παξφια απηά ε πιεηνλφηεηα ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ εμαθνινπζεί λα θαηεπζχλεηαη ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
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Τπάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο μέλεο επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη θιάδνη πνπ εκθάληζαλ ζεκαληηθή 

αχμεζε ην 2013 ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο είλαη νη ηειεπηθνηλσλίεο, ην 

εκπφξην θαη ηα αθίλεηα. (http://www.pse.gr/) 
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4.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα αλαιπζεί θαη λα δηαπηζησζεί ε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί θαη ε 

εηθφλα πνπ πξνβάιιεη ε Διιάδα πξνο ηα έμσ, ζπγθεληξψζεθαλ δεκνζηεπκέλα άξζξα 

ηνπ μέλνπ Σχπνπ. Σα άξζξα πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηελ Διιάδα είηε 

νινθιεξσηηθά είηε θάλνληαο απιά κλεία ζηε ρψξα. Σν πεξηερφκελν ηνπ θάζε άξζξνπ 

πνηθίιιεη θαη δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Πηζαλφλ, λα ζίγεη 

θνηλσληθά ζέκαηα, πνιηηηθά ζέκαηα, ζέκαηα ηνπξηζκνχ αθφκε θαη ζέκαηα 

θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ επηιέρζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά 

επξσπατθά έληππα, ήηνη: “Financial Times”, “The Guardian” θαη “Time”. Σα 

επηιεγκέλα άξζξα θαιχπηνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 2012 – 2013. Αξρηθά 

ζπγθεληξψζεθαλ 300 άξζξα αζξνηζηηθά θαη απφ ηα ηξία έληππα, απφ ηα νπνία 

θαηφπηλ αμηνινγήζεσο αλαιχζεθαλ ηειηθά ηα 165 άξζξα, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ 

αθνξνχζε νινθιεξσηηθά ή θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ηελ Διιάδα. Η 

πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ πξνήιζε απφ ην έληππν “Financial Times”, ήηνη 120 άξζξα 

θαη ηα ππφινηπα 45 άξζξα απφ ηα άιια δχν έληππα ηζνκεξψο. 

 

Η πνηνηηθή αλάιπζε ησλ άξζξσλ έγηλε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο “QDA Miner 4” θαη 

ηα απνηειέζκαηα αθνξνχλ, ηφζν ηα δχν έηε ζπλνιηθά, φζν θαη ην θάζε έηνο 

κεκνλσκέλα, ψζηε λα δηαπηζησζεί ηπρφλ βειηίσζε ή ρεηξνηέξεπζε ηεο θήκεο ηεο 

Διιάδνο. Γηεξεπλήζεθε ε ζπρλφηεηα εκθαλίζεσο ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ θαη 

εθθξάζεσλ, ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε άιιεο, ε εκθάληζε ηνπο ζηηο ηξεηο πεγέο 

δεκνζίεπζεο. 
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4.3 ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

 

Γηα ην έηνο 2012 παξαηεξνχκε φηη νη πην ζπρλά εκθαληδφκελεο ιέμεηο ζηα άξζξα θαη 

ησλ ηξηψλ πεγψλ είλαη θπζηθά ην φλνκα ηεο ρψξαο Διιάδα (Greece - 781 θνξέο) θαη 

ελ ζπλερεία ην ρξένο (debt - 291 θνξέο), ην λφκηζκα ηνπ επξψ (Euro - 202 θνξέο), ε 

Δπξσδψλε (Eurozone - 199 θνξέο), ε θπβέξλεζε (government - 186 θνξέο), ε 

απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο (bailout - 133 θνξέο), ε νηθνλνκηθή θξίζε (crisis - 124 

θνξέο), ε ιηηφηεηα (austerity - 121 θνξέο), ε Γεξκαλία (German - 104 θνξέο), ε 

νηθνλνκία (economy - 101 θνξέο) θη.ι. Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αλσηέξσ ιέμεσλ 

καξηπξνχλ ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα ην 2012 βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα βαζηά 

νηθνλνκηθή χθεζε. Η πεξηθνπή ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ε κείσζε ησλ κηζζψλ, ε 

αχμεζε ησλ θφξσλ, θαη γεληθφηεξα φια ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη, 

πξνθαινχλ ηα αληίζεηα απφ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα εκβαζχλνληαο ηελ θξίζε. 

 

 ΛΕΞΕΙΣ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ 
ΔΜΦΑΝΗΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 
ΔΜΦΑΝΗΖ (%) 

ΠΖΓΔ 

GREECE 781 3,90% 3 

DEBT 291 1,40% 3 

EURO 202 1,00% 3 

EUROZONE 199 1,00% 3 

GOVERNMENT 186 0,90% 3 

BAILOUT 133 0,70% 3 

ECONOMIC 129 0,60% 3 

BANK 128 0,60% 3 

CRISIS 124 0,60% 3 

POLITICAL 123 0,60% 3 

AUSTERITY 121 0,60% 3 

FINANCE 108 0,50% 3 

PUBLIC 105 0,50% 3 

GERMAN 104 0,50% 3 

ECONOMY 102 0,50% 3 

FINANCIAL 101 0,50% 3 

ΠΗΝΑΚΑ 4: ΤΥΝΟΣΔΡΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΔ ΛΔΞΔΗ ΣΟ 2012 
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Γηαγξακκαηηθά ηα αλσηέξσ δεδνκέλα απεηθνλίδνληαη σο εμήο: 

 

Γηάγξακκα 4: Λέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλόηεξα 

 

Κάπνηεο απφ ηηο πην ζπρλά εκθαληδφκελεο ιέμεηο ζηα ππφ εμέηαζε άξζξα, φπσο είλαη 

ε θξίζε, ην ρξένο, ε Διιάδα, ε αλάπηπμε θαη ε χθεζε, πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 2, ζπλδπάδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ιέμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη εμίζνπ ζπρλά φπσο ιηηφηεηα, Δπξψπε, νηθνλνκηθά κέηξα, πηζησηέο, 

απνπιεξσκή, αλεξγία, θη.ι πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζεην άμνλα. ην Γηάγξακκα 2 

βιέπνπκε ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ιέμεσλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη πφζν ζπρλά 

εκθαλίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη ζπλδπαζκνί. 

 

Δθηφο φκσο απφ ην πιήζνο ησλ θνξψλ πνπ ζπλαληάκε απηνχο ηνπο ζπλδπαζκνχο, ε 

ζπλδεηηθή ηζρχο κεηαμχ ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή. Γειαδή, ην κήθνο ηεο θάζε γξακκήο 

θαλεξψλεη πφζν ηζρπξή είλαη ε ζχλδεζε ηεο θάζε κηαο ιέμεο ηνπ νξηδνληίνπ κε ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ θάζεηνπ άμνλα. Παξαηεξψληαο ην ινηπφλ, βιέπνπκε φηη ε «Διιάδα 

(Greece)» ζπλδέεηαη πνιχ ηζρπξά κε «ηελ Δπξσδψλε (Eurozone)», «ην επξψ 

(Euro)», «ηα κέηξα ιηηφηεηαο (austerity)», «ην δαλεηζκφ (loans)» θαη «ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο (bailout)». Η «θξίζε» εκθαλίδεη κεγάιε ζπλδεηηθή ηζρχ κε 

ηελ ιέμε «νηθνλνκηθή (financial), πξφθεηηαη δειαδή θαηά θχξην ιφγν γηα κηα 

νηθνλνκηθή θξίζε, κε «ηελ Δπξψπε (Europe)» ζην ζχλνιν ηεο, «ην λφκηζκα ηνπ επξψ 

(Euro)» θαη «ηελ Ιζπαλία (Spain)». Γηαθξίλνπκε εδψ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ ζίγεη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηελ Διιάδα, αιιά αθνξά νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη 

0

100

200

300

400

500

600

700

800



68 
 

κεηαθέξεηαη ζηαδηαθά ζε φιεο ηεο ρψξεο-κέιε ηεο. Έηζη εμεγείηαη θαη ε έληνλε 

ζχλδεζή ηεο θαη κε ηελ Ιζπαλία θαη φπσο ζα δνχκε θαη πην θάησ ηελ Ιηαιία. 

 

Σν «ρξένο (debt)» ζπλδέεηαη πνιχ έληνλα κε «ηελ Διιάδα (Greece)», «ηελ 

Δπξσδψλε (Eurozone)», «ηα δάλεηα (loans)», «ηνπο πηζησηέο (creditors)», «ηα 

επηηφθηα (interest)», ηνλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ «επίζεκν (official)», θαζψο θαη ηελ 

ιέμε «αλαθνχθηζε (relief)». Η ιέμε «χθεζε (recession)» πνιχ ζπρλά ζπλνδεχεηαη θαη 

ζπλδέεηαη έληνλα κε ηε ιέμε αλεξγία (unemployment) γεγνλφο πνπ καξηπξά πσο 

απηέο νη δχν ιέμεηο ζπλζέηνπλ έλα θαχιν θχθιν αθνχ ε καθξνρξφληα χθεζε έρεη 

νδεγήζεη ζηελ αλεξγία θαη ε δεχηεξε κε ηε ζεηξά ηεο, κε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

απμαλφκελα πνζνζηά νδεγεί ζηελ επηδείλσζε ηεο χθεζεο. Σα πςειφηεξα επίπεδα 

αλεξγίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο  θαηαγξάθνληαη ζηελ Διιάδα 

ην 2012, κε ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο λα αλέξρεηαη ζε 27,2%.  

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_stati

stics#Unemployment_trends) Έλαο αθφκε έληνλνο ζπζρεηηζκφο είλαη απηφο ησλ 

ιέμεσλ «χθεζε (recession)» - «βαζεηά (deep)», πνπ καξηπξά πψο ε Διιάδα ην 2012 

βίσλε κηα πεξίνδν βαζεηάο χθεζεο. 

Σέινο, ε «αλάπηπμε (growth)» θαίλεηαη λα απαηηεί κηα «δνκεκέλε (structural)» 

«ζηξαηεγηθή (strategy)», ε νπνία αθνινπζψληαο έλα θαιά ζρεδηαζκέλν «κνλνπάηη 

(path)» κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ «νηθνλνκηθή αλάπηπμε (economic growth)» 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics#Unemployment_trends
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics#Unemployment_trends
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics#Unemployment_trends
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Γηάγξακκα 5 

 

Αληηζηνίρσο ινηπφλ κε ηηο πην ζπρλά εκθαληδφκελεο ιέμεηο, ζα αλαιχζνπκε θαη ηηο 

πην ζπρλά εκθαληδφκελεο εθθξάζεηο. Απηέο πνπ ζπλαληάκε πην ζπρλά ζηα άξζξα 

είλαη «ε Κεληξηθή Σξάπεδα» (Central Bank - 49 θνξέο), «Υξπζή Απγή» (Golden 

Dawn – 45 θνξέο), «ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν» (International Monetary Fund - 

42 θνξέο), «ηα κέηξα ιηηφηεηαο» (austerity measures - 30 θνξέο), «ε θνξνδηαθπγή» 

(tax evasion - 26 θνξέο), «ε ειιεληθή νηθνλνκία» (Greek economy - 21 θνξέο), «ε 

νηθνλνκηθή θξίζε» (economic crisis - 15 θνξέο), «ε θξίζε ρξένπο» (debt crisis - 14 

θνξέο) θη.ι.  

 

Σν γεγνλφο φηη γίλεηαη ζπρλή αλαθνξά ζην αθξνδεμηφ θφκκα ηεο Υξπζήο Απγήο 

θαλεξψλεη ηελ έθπιεμε πνπ πξνθαιεί ζηνλ μέλν Σχπν ε άλνδνο ηνπ ελ ιφγσ 

πνιηηηθνχ θφκκαηνο. Πξάγκαηη, ε Υξπζή Απγή εληζρχζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, θάηη 

πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα εζληθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ζηελ 
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θαηάξξεπζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηαδεηθλχεη ηνλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

ΔΚΦΡΑΔΗ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ 
ΔΜΦΑΝΗΖ 

ΠΖΓΔ 

CENTRAL BANK 49 3 

GOLDEN DAWN 45 3 

INTERNATIONAL MONETARY FUND 42 3 

FINANCE MINISTER 42 3 

GREEK GOVERNMENT 37 3 

EUROPEAN CENTRAL BANK 35 3 

AUSTERITY MEASURES 30 3 

TAX EVASION 26 3 

INTERNATIONAL LENDERS 25 3 

GREEK ECONOMY 21 3 

ANGELA MERKEL 21 3 

EUROPEAN UNION 21 3 

YEARS AGO 17 3 

ECONOMIC CRISIS 15 3 

DEBT CRISIS 14 3 

ΠΗΝΑΚΑ 5: ΤΥΝΟΣΔΡΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΔ ΔΚΦΡΑΔΗ ΣΟ 2012 

 

Δλ ζπλερεία ζα αλαιχζνπκε πφζν ζπρλά νξηζκέλεο εθθξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

Διιάδα θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζπλδπάδνληαη θαη ηη είδνπο ζπλδεηηθή ηζρχ 

παξνπζηάδνπλ κε άιιεο. Οη εθθξάζεηο πνπ επηιέρζεθαλ θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα είλαη: «Η Διιάδα “βγαίλεη” απφ ην Δπξψ (Greece leaves euro)», «Η 

Διιεληθή θξίζε (Greek crisis)», «έμνδνο απφ ην Δπξψ (exit from the euro)», «ην 

ειιεληθφ ρξένο (greek debt)», «ε θξίζε ζηελ Δπξσδψλε (eurozone crisis)», «έμνδνο 

απφ ηελ Δπξσδψλε (leave the eurozone)», θη.ι. 

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ εθθξάζεσλ «Η Διιάδα “βγαίλεη” απφ ην Δπξψ» θαη «θαηλφκελν 

ληφκηλν (domino effect)» παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιε δχλακε, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη 

φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα απνθαζίζεη λα επηιέμεη απηή ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε, 

ζα πξνθαιέζεη θαη ζα παξαθηλήζεη παξφκνηεο αληηδξάζεηο θαη ελέξγεηεο απφ ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Χο απνηέιεζκα απηνχ θαίλεηαη λα 

πξνθχπηεη θαη ε ζπλδεηηθή ηζρχ κεηαμχ ησλ εθθξάζεσλ «Η Διιάδα “βγαίλεη” απφ ην 
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Δπξψ» κε ην «λα θξαηεζεί ε Διιάδα (keeping Greece)», θαζψο επίζεο θαη κε ηελ 

«νηθνλνκηθή θξίζε (financial crisis)». 

 

Η έθθξαζε «έμνδνο απφ ην Δπξψ», ζπλδέεηαη έληνλα κε ηελ έθθξαζε “έιιελεο 

ςεθνθφξνη (greek voters)», γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη πσο ην 2012 πνπ ζηελ Διιάδα 

επηβιήζεθαλ ζθιεξά κέηξα ιηηφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, νη Έιιελεο πνιίηεο 

κπξνζηά ζην ελδερφκελν λα επαλέιζεη ε δξαρκή ζαλ λφκηζκα ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο ήηαλ ζεηηθνί. Δπίζεο κε ηηο εθθξάζεηο «ζπξξίθλσζε απηή ηε ρξνληά 

(contraction this year)», «ειιεληθέο ηξαπεδηθέο κεηνρέο (greek bank shares)» θαη 

«έθην ζπλερφκελν έηνο χθεζεο (sixth straight year of recession)». 

 

 

Γηάγξακκα 6 
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Όζνλ αθνξά ην έηνο 2013, νη ιέμεηο πνπ ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα ζηα ππφ εμέηαζε 

άξζξα είλαη απηέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Μεηαμχ ησλ πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιέμεσλ δηαθξίλνπκε ην φλνκα ηεο ρψξαο Διιάδα (Greece - 253 

θνξέο), Έιιελαο (Greek – 155 θνξέο), Αζήλα (Athens – 92 θνξέο), Δπξσδψλε 

(Eurozone – 88 θνξέο), ρξένο (debt - 87 θνξέο), νηθνλνκηθή θξίζε (crisis - 79 θνξέο), 

νηθνλνκία (economy - 58 θνξέο), αλάπηπμε (growth - 44 θνξέο), χθεζε (recession - 

28 θνξέο), αλάθακςε (recovery – 25 θνξέο) θη.ι. ε ζρέζε κε ηα άξζξα ηνπ 2012 

παξαηεξνχκε φηη ε εκθάληζε ηεο ιέμεο «θξίζε» κεηψζεθε απφ 124 ζε 79 θνξέο 

θαζψο επίζεο θαη ηεο ιέμεο «ρξένπο» απφ 291 ζε 87 θνξέο. Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ησλ αλσηέξσ ιέμεσλ καξηπξνχλ ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα ην 2013 βξίζθεηαη ζε κηα 

θαηάζηαζε θαιχηεξε απφ ην 2012, αιιά θπξίσο φηη πξνζπαζεί λα αλαθηήζεη ηηο 

δπλάκεηο ηεο θαη λα νξζνπνδήζεη. 

 

ΛΕΞΕΙΣ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ 
ΔΜΦΑΝΗΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 
ΔΜΦΑΝΗΖ (%) 

ΠΖΓΔ 

GREECE 253 3,5% 3 

GREEK 155 2,1% 3 

ATHENS 92 1,3% 3 

EUROZONE 88 1,2% 3 

DEBT 87 1,2% 3 

ECONOMIC 87 1,2% 3 

CRISIS 79 1,1% 3 

ECONOMY 58 0,8% 3 

EUROPEAN 58 0,8% 3 

EUROPE 57 0,8% 3 

PEOPLE 55 0,8% 3 

GROWTH 44 0,6% 2 

RECESSION 28 0,4% 3 

RECOVERY 25 0,3% 3 

RESTRUCTURING 11 0,2% 2 

 
ΠΗΝΑΚΑ 6: ΤΥΝΟΣΔΡΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΔ ΛΔΞΔΗ ΣΟ 2013 
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Γηαγξακκαηηθά ηα αλσηέξσ δεδνκέλα εκθαλίδνληαη σο εμήο: 

 

 

Γηάγξακκα 7 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη δεκνζηεχζεηο έηνπο 2013 αξρίδνπλ λα αλαθέξνληαη δεηιά ζε 

ιέμεηο φπσο αλάπηπμε, αλάθακςε, αλαδηάξζξσζε, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε Διιάδα 

παξά ηηο ζνβαξέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, 

εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε χθεζε, αιιά κηθξφηεξεο έθηαζεο ην 2013 ζε ζρέζε κε 

ην 2012. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ζηνπο δείθηεο 

«Δπρέξεηα πξνο ην Δπηρεηξείλ» θαζψο επίζεο θαη ζηνλ «Γείθηε Παγθφζκηαο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο». 

 

Η Διιάδα βειηίσζε ηε ζρεηηθή ηεο ζέζε γηα ην 2013 ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο «Δπρέξεηα πξνο ην Δπηρεηξείλ», (78ε ην 2013 απφ 89ε ην 

2012) θαη ζχκθσλα κε ηνλ «Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο» (91ε ην 2013 

απφ 96ε ην 2012). 

 

GREECE
22%

GREEK
13%

ATHENS
8%

EUROZONE
7% DEBT

7%

ECONOMIC
7% CRISIS

7%
ECONOMY

5%

EUROPEAN
5%

EUROPE
5% PEOPLE

5%

GROWTH
4%

RECESSION
2%

RECOVERY
2%RESTRUCTURING
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Γηάγξακκα 8 

 

Όπσο ινηπφλ γηα ην έηνο 2012 είδακε νξηζκέλεο απφ ηηο πην ζπρλά εκθαληδφκελεο 

ιέμεηο ζηα ππφ εμέηαζε άξζξα, φπσο είλαη ε θξίζε, ην ρξένο, ε Διιάδα, ε αλάπηπμε 

θαη ε χθεζε, λα ζπλδπάδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη εμίζνπ ζπρλά 

αιιά θαη ηε ζπλδεηηθή ηζρχ κεηαμχ ηνπο (Γηάγξακκα 3), αληίζηνηρα βιέπνπκε γηα ην 

έηνο 2013 ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ ηνπ νξηδνληίνπ άμνλα κε 

απηέο ηνπ θάζεηνπ άμνλα (Γηάγξακκα 6). 

 

Παξαηεξψληαο ην, βιέπνπκε φηη ε «θξίζε (crisis)» ζπλδέεηαη πνιχ ηζρπξά κε «ηελ 

επξσδψλε (Eurozone)» θαη ηνπο επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο «νηθνλνκηθή 

(economic)», «πνιηηηθή (political)» θαη «αλζξσπηζηηθή (humanitarian)». Σν «ρξένο 

(debt)» ζπλδέεηαη πνιχ έληνλα κε ηηο ιέμεηο «επξσδψλε (Eurozone)», « πηζησηέο 

(creditors)», «πιεφλαζκα (surplus)», «πξνυπνινγηζκφ (budget)», «απφζβεζε 

(payments)» θαζψο θαη «αλαδηάξζξσζε (restructuring)». Η ιέμε «χθεζε 

(recession)», φπσο θαη ζηα άξζξα ηνπ 2012 πνιχ ζπρλά ζπλνδεχεηαη θαη ζπλδέεηαη 

έληνλα κε ηε ιέμε αλεξγία (unemployment), «βαζεηά (deep)», «νηθνλνκία (economy)» 

θη.ι. Σέινο, ε «αλάπηπμε (growth)» θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηηο ιέμεηο «πξαγκαηηθή 
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(real)», «νηθνλνκηθή αλάπηπμε (economic growth)», «ζέζεηο εξγαζίαο (jobs)», 

«ζπλερίδεη (continue)» θαη επξσδψλε (Eurozone). 

 

Αληηζηνίρσο κε ην 2012, ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 7) βιέπνπκε θαη ηηο 

πην ζπρλά εκθαληδφκελεο εθθξάζεηο ζηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ην έηνο 2013. 

Παξαηεξψληαο ην ινηπφλ, δηαπηζηψλνπκε πσο νη πεξηζζφηεξεο εθθξάζεηο είλαη 

θνηλέο κε εθείλεο ησλ άξζξσλ ηνπ 2012, ήηνη, «Υξπζή Απγή» (Golden Dawn), 

«Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν» (International Monetary Fund), «Κεληξηθή Σξάπεδα 

(Central Bank)», «κέηξα ιηηφηεηαο» (austerity measures), «θνξνδηαθπγή» (tax 

evasion - 26 θνξέο), «ε νηθνλνκηθή θξίζε» (economic crisis), «θξίζε ρξένπο» (debt 

crisis). 

 

Δπίζεο πνιχ ζπρλά αλαθέξνληαη, φπσο θαίλνληαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί 

(Γηάγξακκα 9), νη εθθξάζεηο «δεκφζηνο ηνκέαο (public sector)», «αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα (human rights)», «ακνηβαία θεθάιαηα (hedge funds)», «νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε (economic growth)», «δηεζλείο πηζησηέο (international creditors), 

«Δπξσπατθή Έλσζε ( European Union)», «δεκφζην ρξένο (public debt)», 

«πξσηαξρηθφ πιεφλαζκα (primary surplus)». 

 

 

Γηάγξακκα 9 

 

 

 

 

 

GOLDEN DAWN

INTERNATIONAL 
MONETARY FUND

PUBLIC SECTOR

EUROPEAN 
CENTRAL BANK

HUMAN RIGHTS

HEDGE FUNDS
DEBT 

CRISIS

ECONOMIC 
GROWTH INTERNATIONAL 

CREDITORS

SPENDING CUTS

FINANCIAL CRISIS

AUSTERITY 
MEASURES

EUROPEAN 
UNION

PUBLIC DEBT

PRIMARY SURPLUS



76 
 

4.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Φηάλνληαο ζην ηέινο απηήο ηεο εξγαζίαο θαη θάλνληαο έλα ζχληνκν απνινγηζκφ, 

ζπκπεξαίλνπκε ρσξίο ακθηβνιία φηη, ε εηθφλα θαη ε θήκε κηαο ρψξαο απνηεινχλ 

δεκφζηα αγαζά κε πνιιαπιά πιηθά θαη άπια νθέιε δηαθνξεηηθά γηα θάζε θξάηνο θαη 

ηνπο πνιίηεο ηνπ. Η δεκφζηα δηπισκαηία ρσξίο λα αληηθαζηζηά ηελ παξαδνζηαθή 

δηπισκαηία, δειαδή ηελ επηβνιή δηα ηεο βίαο αιιά αληιψληαο πφξνπο απφ ηελ ήπηα 

ηζρχ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο εζληθήο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο. Έλα αληαγσληζηηθφ 

εζληθφ ζήκα απνηειεί πεγή ηζρχνο θαη ε νηθνδφκεζή ηνπ θαζίζηαηαη κία ξεαιηζηηθή 

επηινγή αλ θαη εθφζνλ ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιεγεί είλαη αιεζηλή γηα λα κπνξεί λα 

πείζεη. 

 

Σν nation branding απνηειεί έλα ζπλαξπαζηηθφ, πεξίπινθν θαη ακθηιεγφκελν 

θαηλφκελν. πλαξπαζηηθφ θαηλφκελν ην ραξαθηεξίδνπκε, γηαηί αληηπξνζσπεχεη έλα 

πεδίν ζην νπνίν ππάξρεη ιίγε ζεσξία αιιά κεγάιε πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Πεξίπινθν, αθνχ θαζνξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ θαη 

αλάιπζε δηαθφξσλ επί κέξνπο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, φπσο ην κάξθεηηλγθ ή ην 

κάλαηδκελη. Σέινο, ακθηιεγφκελν, γηαηί πξφθεηηαη γηα κηα έληνλα πνιηηηθνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία πνπ θηλείηαη θαη ειίζζεηαη κεηαμχ ππνζηεξηθηηθψλ θαη αληηθξνπφκελσλ 

απφςεσλ. 

 

Σν nation branding θαηά ηελ αξρηθή ηνπ εκθάληζε, βαζίζηεθε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηε 

ζεσξία θαη ηηο αξρέο ηνπ εκπνξηθνχ branding. ηεξίρηεθε ζηελ ηδέα φηη ε εηθφλα κηαο 

ρψξαο κπνξεί θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο brand θαη ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή 

ηνπ nation branding πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ 

λα δηακνξθψζνπλ κηα εζληθή εκπνξηθή ηαπηφηεηα, πνπ λα αληεπεμέξρεηαη ζην δηεζλή 

αληαγσληζκφ. Σν ζεκεξηλφ παγθνζκηνπνηεκέλν ζχζηεκα επηβάιιεη ζηηο ρψξεο, είηε 

ην ζέινπλ είηε φρη, ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ πνπ ην nation branding έρεη 

απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ηνπ παγθφζκηνπ θνηλνχ θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο θαιχηεξσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ εμέιημε θαη ηελ 

θπξηαξρία ηνπο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

 

Σν nation branding βαζίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ κηαο ρψξαο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ πην ειθπζηηθψλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο ηεο γηα κηα επηηπρεκέλε πξνβνιή ηεο 

εηθφλαο θαη ηεο θήκεο ηεο ζηνλ ππφινηπν θφζκν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ ην 

ραξαθηεξίδεη είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ λα ηνλίδεη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη επθπή 
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ηξφπν ην ζηνηρείν εθείλν πνπ θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ ηαπηφηεηα κηαο ρψξαο, δίλνληάο 

ηεο ην πξνβάδηζκα πνπ ρξεηάδεηαη έλαληη ησλ δηεζλψλ αληαγσληζηψλ ηεο.  

 

Λεηηνπξγψληαο ζηε βάζε κηαο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο πνπ δελ απνδεηά 

εθήκεξα θέξδε θαη πξφζθαηξε επηηπρία θαη ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε κηαο 

δηαρξνληθά ζηαζεξήο θαη δπλακηθήο εζληθήο αληαγσληζηηθήο ηαπηφηεηαο, ην nation 

branding κπνξεί λα απνθέξεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Αληίζηνηρα, ε έιιεηςε ηνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πιήγκαηα ζηε θήκε, ην θχξνο θαη ηελ ηζρχ κηαο 

ρψξαο, ρσξίο λα κπνξεί λα γίλεη εχθνια αληηιεπηφ. ηεξηδφκελν ινηπφλ αξρηθά ζε 

ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο πξνδηαζέζεηο θαη ςπρνινγηθνχο δεζκνχο ηνπ θνηλνχ πξνο 

κηα ρψξα, θαηαθέξλεη λα κεηαζρεκαηίδεη ηε ζεηηθή θήκε θαη ην «θαιφ» φλνκα ζε 

πιηθά νθέιε, είηε είλαη νηθνλνκηθά είηε είλαη πνιηηηθά, ελψ ζε επφκελν ζηάδην κπνξεί 

λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη λα ελδπλακψζεη, 

παξάιιεια, ηελ πνιηηηθή παξνπζία θαη επηξξνή ηεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, έρεη θαηαζηεί πιένλ ζαθέο φηη, ε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ nation branding δελ απνηειεί πιένλ ειεχζεξε επηινγή γηα ηα θξάηε αιιά 

αλαγθαηφηεηα. Παξφια απηά, ε εθαξκνγή ηεο δελ είλαη θάηη εχθνιν αιιά απαηηεί 

κεγάιε πξνζπάζεηα, πξνζήισζε ζην ζηφρν θαη ζπλεηδεηή ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ 

ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. Γηα λα ζηεθζεί κε επηηπρία 

επηβάιιεηαη αξρηθά, κηα αμηνιφγεζε ησλ «αδχλαησλ» θαη «δπλαηψλ» ζεκείσλ κηαο 

ρψξαο, ψζηε λα γίλεη πιήξσο θαηαλφεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζέζεο ηεο ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ θαη λα εληνπηζηεί ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. 

 

εκαληηθφ είλαη επίζεο, λα ηεζνχλ επδηάθξηηα θαη θαηαλνεηά νη ζηφρνη θαη νη 

επηδηψμεηο ελφο θξάηνπο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ξεαιηζηηθέο ηνπ 

δπλαηφηεηεο. ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη αλαγθαίν λα επηζεκάλνπκε αθφκα κηα θνξά 

φηη, ην nation branding δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία, πνπ αξθεί ζηελ πηνζέηεζε ελφο 

θαινχ ζιφγθαλ, ζε κηα πεηπρεκέλε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ή ζε έλαλ πςειφ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη είλαη κεγάιν ιάζνο λα πξνζεγγίδεηαη κε απηή ηελ αληίιεςε απφ 

ηα θξάηε. Γπζηπρψο, ζε φηη αθνξά ηελ πεξίπησζε κηαο ρψξαο ηα πξάγκαηα είλαη 

ιίγν έσο πνιχ δεδνκέλα. Οη ζηεξεφηππνη ραξαθηεξηζκνί πνπ ηελ αληηπξνζσπεχνπλ 

ζηε ζπλείδεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, δχζθνια αιιάδνπλ, θαη απαηηείηαη θάηη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ κηα θαινπιεξσκέλε δηαθεκηζηηθή θακπάληα γηα λα ηελ πείζεη λα 

αιιάμεη άπνςε.  
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ίγνπξα ε δηαθήκηζε ή νη δεκφζηεο ζρέζεηο ζπκβάιινπλ ελ κέξεη ζηελ ελ ιφγσ 

δηαδηθαζία αιιά ην nation branding δελ πξφθεηηαη απιψο θαη κφλν γηα δηαθήκηζε. 

Αληίζεηα, κηα επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο εζληθήο ηαπηφηεηαο πξέπεη λα 

γίλεη αληηιεπηή, σο κηα αδηάιεηπηε θαη έκκεζε δηαδηθαζία, σο αθφκα θαη έλα είδνο 

λννηξνπίαο, πνπ κπνξεί θαη κεηαηξέπεη ηελ «αδπλακία» ζε αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Απαηηεί, δε, νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ, 

δνκεκέλε ζηξαηεγηθή αλάιπζε θαη ζρεδίαζε θαη θπξίσο, ππνκνλή γηαηί ηα 

απνηειέζκαηά ηεο θαίλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ θαη φρη θαηά ηε δεδνκέλε ζηηγκή ηεο 

άζθεζήο ηεο. 

 

εκαληηθή δηαπίζησζε απνηειεί επίζεο ην γεγνλφο φηη ε ζηξαηεγηθή ηνπ nation 

branding δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηα ήδε αλεπηπγκέλα θαη ηζρπξά ζχγρξνλα δπηηθά 

θξάηε ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ηζηνχ, αιιά αληίζεηα πξνζθέξεη θαη κηα επθαηξία 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ιηγφηεξν νηθνλνκηθά εχξσζηεο ρψξεο, λα δηακνξθψζνπλ κε 

ηέηνην ηξφπν ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, ψζηε λα κελ κεηαηξαπνχλ ζε ζχκαηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, απνθηψληαο νπζηαζηηθά έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζην δηεζλέο 

ζθεληθφ. ηεξηδφκελνη ζην επηρείξεκα φηη ην branding σο δηαδηθαζία, ιεηηνπξγεί σο 

κέζν πνπ απμάλεη ηελ αμία, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα αλάινγε επηθνηλσληαθή 

ζηξαηεγηθή λα αλαηξέςεη ηα ηζρχνληα δεδνκέλα ππέξ ησλ αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ, 

εμαιείθνληαο ελ κέξεη ηηο παγθφζκηεο αληζφηεηεο. 

 

Η Διιάδα απνηειεί κηα ρψξα ε νπνία θαιείηαη λα απνθαηαζηήζεη ηε δηεζλή εηθφλα 

ηεο θαη θήκε ηεο ιφγσ ησλ αιινηψζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ θαη νθείινληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Πεξηζζφηεξν απφ 

πνηέ άιινηε, έρεη αλάγθε λα νηθνδνκήζεη έλα αληαγσληζηηθφ εζληθφ ζήκα κέζσ κηαο 

ηζρπξήο εζληθήο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο. Η εηθφλα ηεο έρεη πιεγεί ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, αθνχ ε ρψξα βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο δεκνζηφηεηαο κε θπξίσο 

αξλεηηθέο αληαπνθξίζεηο. Χζηφζν, ε Διιάδα, αιιά θαη θάζε ρψξα, κπνξεί ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο λα μαλαθηηάμεη θαη λα πξνσζήζεη ηε θήκε ηεο, λα δηαςεχζεη ηα 

ζελάξηα θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ θπξηαξρνχλ πεξί θαηαζηξνθήο θαη λα μεθηλήζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα αλνδηθή πνξεία. Μπνξεί ε ρψξα λα κελ έρεη νινθιεξψζεη αθφκα 

απηά πνπ πξέπεη λα θάλεη, σζηφζν θηλείηαη ζε αηζηφδνμε πνξεία, αθνχ θαηάθεξε λα 

αλαθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ηνπξηζηψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ επελδπηψλ πην γξήγνξα απφ ην αλακελφκελν. 
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Οπζηαζηηθά, ε θάζε ρψξα κπνξεί λα δψζεη «πξνο ηα έμσ» ηελ εηθφλα πνπ 

πξαγκαηηθά επηζπκεί λα έρνπλ νη ππφινηπεο ρψξεο γηα απηήλ. Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο 

είλαη νη ίδηνη νη Έιιελεο λα πηζηέςνπλ ζην κέιινλ θαη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ 

αλεχξεζε λέσλ δξφκσλ πξνο ηελ αλάπηπμε θαη επεκεξία, λα αλλάξοςν ηην εικόνα 

μαρ, δείρλνληαο ηελ θαιή πιεπξά καο απηή πνπ ζέιεη σξαίνπο αλζξψπνπο, θάησ 

απφ ηνλ σξαίν, ειιεληθφ ήιην, λα θάλνπλ σξαία δνπιεηά, σξαία γιέληηα, σξαία ηέρλε, 

σξαίν δηάινγν, σξαία θηινμελία. Πξνθαλψο είλαη δχζθνιν, αιιά είλαη ζπγρξφλσο 

θαη ην κεγάιν ζηνίρεκα. 
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