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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Δ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί, αθελφο ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 
νπνίνπο κηα εηαηξεία παίξλεη ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ηε δηεζλνπνίεζή ηεο θαη 
αθεηέξνπ, ζηελ παξνπζίαζε ηεο αιιαγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο εηαηξείαο, εμαηηίαο ηνπ 
αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. 
 
ηα δχν πξψηα θεθάιαηα, παξνπζηάδνληαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά 
κε ηα ζέκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο. Εδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη 
ζηελ αλάιπζε ησλ ζεσξηψλ, ησλ κνξθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο, ηνπο 
ηξφπνπο δειαδή κε ηνπο νπνίνπο κηα εηαηξεία κπνξεί λα επεθηείλεη δηεζλψο ηηο 
εξγαζίεο ηεο. 
 
Σν ηξίην θεθάιαην αθηεξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. ε ζπλδπαζκφ κε κηα αλαθνξά ζηελ πξφζθαηε 
νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηνπο ηξφπνπο κεηάδνζήο ηεο, ην θεθάιαην θιείλεη 
παξνπζηάδνληαο ην θαηά πφζν έρνπλ επεξεαζηεί φινη νη ηνκείο ηεο ειιεληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
 
ην ηέηαξην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη θχξηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 
εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν θαη αλαθέξνληαη νη θχξηεο κέζνδνη πνπ έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί σο αληίβαξν ζηηο θαηά θαηξνχο εκθαληδφκελεο θξίζεηο, θαηαιήγνληαο 
ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηζε ν ειιεληθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ηελ πξφζθαηε 
νηθνλνκηθή θξίζε. 
 
πλερίδνληαο, ην πέκπην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ πεξίπησζε ηεο Alpha Bank. 
Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, ησλ πξντφλησλ θαη ηεο 
θνπιηνχξαο ηεο θαη γίλεηαη βεβαίσο αλαθνξά ζηελ πνξεία δηεζλνπνίεζεο ηεο ηξάπεδαο 
ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε θαη ζηελ αιιαγή ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινχζεζε ε 
δηνίθεζε, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σέινο, ζην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, 
εμάγνληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε 
εξγαζία. 
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Δηζαγσγή 

 

 

Πνιιά ρξφληα ηψξα είκαζηε κάξηπξεο κηαο ζεκαληηθήο αιιαγήο ζηελ παγθφζκηα 

πξαγκαηηθφηεηα. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο νη παιαηφηεξνη εζληθνί θξαγκνί δελ 

πθίζηαληαη πιένλ, ελψ ε δεκηνπξγία δηεζλψλ νξγαληζκψλ εκπνξίνπ θαη ε δηεζλνπνίεζε 

ησλ αγνξψλ έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηε λέα απηή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ “παγθφζκηνπ ρσξηνχ”, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

παγθνζκίσο, αληηιήθζεθαλ ηελ αλάγθε αιιά θαη ηελ κεγάιε επθαηξία πνπ ηνπο 

παξνπζηαδφηαλ, κε ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πέξα απφ ηα ζηελά φξηα 

ηεο ρψξαο πξνειεχζεψο ηνπο. 

 

ηελ ζχγρξνλε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φπνπ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία, άλζξσπνη θαη ηδέεο, δελ πεξηνξίδνληαη απφ ζχλνξα, 

θξαγκνχο θαη πςεινχο δαζκνχο, είλαη επθνιφηεξν γηα κηα επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα 

απνηειέζεη θη απηή θνκκάηη ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο, λα αλαδεηήζεη λέεο αγνξέο θαη 

λα αλαπηχμεη λέεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Σκήκα 

απηνχ ηνπ “παγθφζκηνπ ρσξηνχ‟‟ είλαη βεβαίσο θαη αξθεηέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, απφ 

πνηθίινπο θιάδνπο δξαζηεξηνπνίεζεο. 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ βεκάησλ δηεζλνπνίεζεο κηαο 

κεγάιεο ηξάπεδαο, πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, ζηηο ρψξεο ηεο ΝΏ Βπξψπεο, κε νξφζεκν αιιαγήο ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Μέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ, ηζηνξηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, ηνπ 

Οκίινπ “Alpha Bank”, γίλεηαη αλαθνξά αξρηθά ζε φιεο ηηο δξάζεηο δηεζλνπνίεζεο πξηλ 

ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο, αθνινπζψληαο ν ηξφπνο αληίδξαζεο ηνπ Οκίινπ ζηελ απεηιή 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, γηα ηελ 

δηαηήξεζε αξρηθά ηεο ππάξρνπζαο ζέζεο ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ 

επέθηαζε. 

 

Ώξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ αθνινχζεζε ν κηινο, είλαη 

ε αλαθνξά, πνπ πξνεγείηαη ζηα πξψηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, ζηα ζέκαηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο, ζηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

εκπεξηέρνπλ, ηηο ζεσξίεο δηεζλνπνίεζεο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ αθνινπζνχλ νη 

επηρεηξήζεηο, ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ γηα ιεηηνπξγία πέξα απφ ηα ζχλνξα ηεο 
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ρψξαο ηνπο. Ώθνινπζεί κηα εθηελήο παξνπζίαζε δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο Βιιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη νηθνλνκίαο, κε ζχγθξηζε ζηνηρείσλ πξν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. πσο επίζεο θαη κηα εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ 

ζηελ Βιιάδα, κε  ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ ηη ζπλέβαηλε πξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο πνπ βηψλνπκε ζήκεξα, ζεκαληηθψλ πηπρψλ ηνπ παγθφζκηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο.  

 

Δ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζηε κειέηε ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο, 

απφ βηβιία, άξζξα, επηζηεκνληθέο νκηιίεο, πξαγκαηνπνηεζείζεο κειέηεο θαη δηαδίθηπν. 

Ώλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο Alpha Bank, φια πξνέξρνληαη απφ ηελ επίζεκα 

ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο θαη δεκνζηνπνηεκέλνπο εηήζηνπο απνινγηζκνχο θαη δειηίνπ 

ηχπνπ πνπ θαηά θαηξνχο εθδίδεη. 
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Κεθάιαην 1 

Παγθνζκηνπνίεζε θαη Γηεζλνπνίεζε 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ εηζαγσγή ζηνπο φξνπο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο. Έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο 

κηα ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ην νπνίν δελ 

απνηειεί νπζηαζηηθά έλα λέν θαηλφκελν ή ην απνηέιεζκα θάπνησλ παξαγφλησλ ηεο 

ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο, αιιά έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ίζσο θαη πνιινχο αηψλεο πξηλ.  ηελ 

αλάιπζε πνπ αθνινπζεί θαη βάζεη βηβιηνγξαθηθψλ ζεσξηψλ θαη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Βλ ζπλερεία, παξαηίζεηαη κηα αληίζηνηρε αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο δηεζλνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη ε δηεζλνπνίεζε θαη παξαηίζεληαη ηα 

θίλεηξα πνπ ηεο δίλνπλ ψζεζε, θαζψο θαη νη ζεσξίεο ηεο βάζεη ησλ νπνίσλ 

πξνζπαζνχλ λα αλαπηπρζνχλ νη επηρεηξήζεηο. 

 

1.1 Ση είλαη παγθνζκηνπνίεζε 

 

 

Χο παγθνζκηνπνίεζε, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηε ζηελφηεξε ζρέζε ησλ ρσξψλ 

θαη ησλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ, πνπ έρεη επηθέξεη ε ηεξάζηηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ε θαηάξγεζε ησλ ηερλεηψλ εκπνδίσλ ζηε 

ξνή ησλ αγαζψλ, ησλ θεθαιαίσλ, ηεο γλψζεο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζηε δηάζρηζε 

ησλ ζπλφξσλ απφ ηνπο αλζξψπνπο1. Δ παγθνζκηνπνίεζε επεξεάδεη ηνλ πνιηηηζκφ, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία, θαηέρνληαο κηα πνιχ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή πηπρή. 

 

Μέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαηαξγνχληαη νη θαλφλεο θαη νη θαλνληζκνί πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ εληφο θαη εθηφο κηαο ρψξαο. 

Αίλεηαη βάζε θπξίσο ζηα παγθφζκηα ζπκθέξνληα, πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα θαη ηηο 

παγθφζκηεο ιχζεηο, νη νπνίεο κεηψλνπλ ηα εζληθά ζπκθέξνληα γηα ηελ θνηλή επεκεξία. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ, είλαη ε ειεχζεξε θίλεζε 

θεθαιαίσλ, ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη πιεξσκψλ θαη ε ειεχζεξε κεηαβίβαζε ηνπ ρξήκαηνο2. Δ νηθνλνκηθή 
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παγθνζκηνπνίεζε, είλαη ε ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ θνηλσληψλ κέζσ ηνπ 

εκπνξίνπ, ησλ επελδχζεσλ, ηεο ρξεκαηνδφηεζε, ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ξνψλ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν άλνηγκα ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ, είλαη πξάγκαηη έλα απφ 

ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. 

 

Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή παγθνζκηνπνίεζε, είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε ελφο ηνπηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο κε ηηο 

δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ηδξχκαηα. Δ ελζσκάησζε απηή, ζπλήζσο 

απαηηεί απφ κέξνπο ησλ θπβεξλήζεσλ ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ησλ ρσξψλ ηνπο3. 

 

Βθηφο ησλ αλσηέξσ, παγθνζκηνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη ζρέζεηο 

αληαιιαγήο ζηελ αγνξά θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ πνιπκέζσλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, 

δηαδίδνληαη απφ  ηνλ ππξήλα ησλ νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, 

ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Αηεπθνιχλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε ξνή αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ θαη αλζξψπσλ, πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα. Ώπηή ε δηεξγαζία, δηεγείξεηαη 

απφ ηελ εηθφλα ηνπ θφζκνπ σο έλα εληαίν ζχλνιν αλζξσπφηεηαο, παξά ηελ πνιηηηζηηθή 

πνηθηινκνξθία θαη ηε ζπλερή δηαθνξνπνίεζε, ελψ επίζεο δεκηνπξγεί αληηζηάζεηο θαη 

βίαηεο αληηδξάζεηο, απφ εθείλνπο πνπ απνθιείνληαη απφ απηή ηελ ηδεαηή παγθφζκηα 

θνηλσλία4. πσο ινηπφλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ε παγθνζκηνπνίεζε 

έρεη λα θάλεη κε ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε έζλε, πνιηηηζκνχο, δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο. Χο εθ ηνχηνπ, απαηηεί ηελ αλαδηάξζξσζε 

ηνπ θξάηνπο, ηεο αγνξάο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ξφισλ, ησλ 

επζπλψλ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο5.   

 

Δ πξψηε έκθαζε ζηνλ νξηζκφ, δίλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αληαιιαγήο ησλ αγαζψλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηεπθνιχλνληαη απφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, θάλνληαο ηηο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο επθνιφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο 

θαη ηεο ππεξεζληθήο επηθνηλσλίαο. Σα νθέιε είλαη εχθνιν λα ηα αληηιεθζεί θαλείο. Ώπηφ 

πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φκσο, είλαη ην γεγνλφο, φηη ππάξρνπλ πνιιέο ρψξεο θαη 

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ ςεθηαθφ θφζκν 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Βθηφο απηνχ, ν αληαγσληζκφο ν νπνίνο 

πξνσζείηαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, 

δεκηνπξγεί έλαλ θφζκν ληθεηψλ θαη εηηεκέλσλ. Βμάιινπ, ππάξρεη γεληθψο κηα ηζρπξή 

ππνζηήξημε ηεο ππφζεζεο, φηη ε παγθνζκηνπνίεζε απνηειεί απεηιή γηα ηα κηθξά έζλε 

θαη εμαζθαιίδεη ηελ θπξηαξρία ηνπ αγγινζαμνληθνχ πνιηηηζκνχ έλαληη ησλ άιισλ6. 
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Ώλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ππνζηεξίδεηαη ζπρλά φηη 

ε φιε δηαδηθαζία δελ πξνυπνζέηεη ηε κεηαηφπηζε ηεο εμνπζίαο κφλν απφ ην εζληθφ ζην 

ππεξεζληθφ επίπεδν. πσο ππνζηεξίδεη ν Giddens  "ε παγθνζκηνπνίεζε σζεί φρη κφλν 

πξνο ηα πάλσ, αιιά επίζεο σζεί θαη πξνο ηα θάησ, δεκηνπξγψληαο λέεο πηέζεηο γηα 

ηνπηθή απηνλνκία"7. Ώπηφ, έρεη εμαζθαιηζηεί κέζσ ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ πνπ 

θεξδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξε δεκνηηθφηεηα απφ ην 1980 θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ απνξξχζκηζε θαη ηελ απνθέληξσζε ηεο δχλακεο θαη ηεο εμνπζίαο απφ ην εζληθφ 

ζην ππνεζληθφ επίπεδν8.  

 

Δ ζεσξία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δηρνηφκεζε ηνπ ρψξνπ, ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη αιιαγέο ζ‟ απηέο ηηο δηαζηάζεηο επεξεάδνπλ ηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν9. Υξήκαηα, δηεζλείο επηθνηλσλίεο, δηεζλέο εκπφξην, δηαπνιηηηζκηθέο 

ζρέζεηο, πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, παγθφζκηα αζθάιεηα θαη δεκνθξαηία, είλαη νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο πηπρέο, κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε 

ζεσξία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Σν εκπφξην θαη ε αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

κεηαμχ ησλ εζλψλ, πξνσζνχλ ηελ «εληαία παγθφζκηα νηθνλνκία»10. Χζηφζν, είλαη 

ιάζνο λα ππνζέζνπκε φηη κφλν νηθνλνκηθά δεηήκαηα, αλ θαη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά, 

θαζνξίδνπλ ηε θχζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

 

Δ ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρεη θάλεη ηελ δηαθξαηηθή ζχλδεζε επθνιφηεξε. Δ αλνηρηή, 

εχθνιε θαη ειεχζεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εζλψλ, έρεη δεκηνπξγήζεη ιφγνπο γηα 

πνιηηηζηηθή νκνγελνπνίεζε, αλαπηχζζνληαο κηα εληαία παγθφζκηα θνηλσλία11. Ώπηή ε 

δηαζχλδεζε, έρεη πξνθαιέζεη ηελ εθ λένπ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο ησλ 

θξαηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, δεδνκέλνπ φηη απηή πξέπεη πιένλ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζε κηα παγθφζκηα πνιηηηθή12. Ώπνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα, φηη ηα πνιηηηθά γεγνλφηα 

δελ θέξνπλ πηα ηνπηθφ ραξαθηήξα. 

 

Δ παγθνζκηνπνίεζε, έθεξε καδί ηελ νινθιεξσηηθή επαλεμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δνκψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. Ώπηφ έρεη 

ήδε ιάβεη ρψξα κέζα ζε έλα πιαίζην ηεο θαηάζηαζεο κεηαζρεκαηηζκνχ. Ώπηφ πνπ 

κπνξνχκε λα πνχκε, είλαη φηη ε παγθνζκηνπνίεζε θέξλεη καδί ηελ αλαδηακφξθσζε θαη 

ηελ επαλεμέηαζε ησλ αμηψλ, θαζψο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παξαδφζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ.  
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1.1.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

 

Δ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα ηζηνξηθή δηαδηθαζία, ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

αλζξψπηλεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ13. Ώλαθέξεηαη ζηελ 

απμαλφκελε νινθιήξσζε ησλ νηθνλνκηψλ παγθνζκίσο, ηδίσο κέζσ ηεο θίλεζεο 

αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη ηεο ειεχζεξεο ξνήο θεθαιαίνπ, πέξα απφ ηα ζηελά ζχλνξα 

ησλ θξαηψλ. Ο φξνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα αλσηέξσ θαη πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη 

επίζεο ζηελ θίλεζε αλζξψπσλ (ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία), ζηε γλψζε θαη ζηελ επξεία 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.  

 

Πέξαλ απηψλ, ε παγθνζκηνπνίεζε επεθηείλεηαη πεξαηηέξσ ζε έλα ζχλνιν δηαζηάζεσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε βηνκεραληθή παγθνζκηνπνίεζε, πνπ 

αθνξά ηελ ελίζρπζε θαη επέθηαζε ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, ε ρξεκαηνπηζησηηθή 

παγθνζκηνπνίεζε, πνπ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παγθφζκησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε εμσηεξηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο γηα εηαηξηθνχο θαη θξαηηθνχο δαλεηδφκελνπο, ε πνιηηηθή 

παγθνζκηνπνίεζε, πνπ αθνξά ηελ επέθηαζε ησλ πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε πεξηνρέο 

θαη ρψξεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηα πνιηηηθά ηζρπξά θξάηε, ε πνιηηηζκηθή 

παγθνζκηνπνίεζε, πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ επαθψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία κηα παγθφζκηαο θνπιηνχξαο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο πιεξνθφξεζεο, 

πνπ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ γεσγξαθηθά καθξηλψλ 

πεξηνρψλ. 

 

Βμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα είλαη ε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηεο ρξνληθήο αξρήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Κάπνηνη κνληέξλνη νηθνλνκηθνί ηζηνξηθνί 

ακθηζβεηνχλ ηελ άπνςε ηνπ Adam Smith, πσο ε αλαθάιπςε ηεο Ώκεξηθήο απφ ηνλ 

Υξηζηφθνξν Κνιφκβν ην 1492, επηηάρπλε ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Οη Kevin O‟Rourke θαη Jeffrey Williamson, ζπκθψλεζαλ ζε κηα δεκνζίεπζε ηνπ 2002, 

φηη ε παγθνζκηνπνίεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ μεθίλεζε λσξίηεξα απφ ηνλ 19ν 

αηψλα, φηαλ κηα μαθληθή πηψζε ζην κεηαθνξηθφ θφζηνο, επέηξεςε ηελ ζχγθιηζε ησλ 

ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ ζε Βπξψπε θαη Ώζία θαη φηη νπζηαζηηθά ε αλαθάιπςε ηεο 

Ώκεξηθήο απφ ηνλ Υξηζηφθνξν Κνιφκβν, κηθξή επίδξαζε είρε ζηηο ηηκέο ησλ 

εκπνξεπκάησλ14. 

 

Μηα δηαθνξεηηθή άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ αξθεηνχο νηθνλνκηθνχο ηζηνξηθνχο, 

είλαη απηή πεξί ηεο ηαρείαο ζχγθιηζεο ηεο αγνξάο ηνπ αζεκηνχ ζηελ αξρή ηεο 
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κνληέξλαο πεξηφδνπ. Καζψο νη Βπξσπατθέο ηζνηηκίεο βαζίδνληαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

αμία ηνπ αζεκηνχ, ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ αμία ηνπ, ζα είρε κεγάιεο επηδξάζεηο 

ζηα επίπεδα ησλ ηηκψλ. Δ εηζξνή ινηπφλ ηεξάζηησλ πνζνηήησλ αζεκηνχ απφ ην 

Μεμηθφ θαη ηελ ΐνιηβία κεηά ην 1500, αλέζηξεςε ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ15. 

 

Άιινη νηθνλνκηθνί ηζηνξηθνί, ππνζηεξίδνπλ φηη ε αξρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

εληνπίδεηαη ηελ 3ε ρηιηεηία π.Υ., φηαλ άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη νη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ ησλ νπκέξησλ θαη ησλ Ελδψλ. Βπίζεο ηα θαλάιηα 

εκπνξίνπ κεηαμχ Κίλαο θαη Βπξψπεο πξσηναλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Βιιεληζηηθήο πεξηφδνπ, κε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, λα ιακβάλεη 

ρψξα κε ηελ πηψζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ηνλ 16ν αησλα16. 

 

Πνιινί είλαη απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη ην πξψην θχκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ην νπνίν 

ηνπνζεηείηαη κεηαμχ 1870-1913, δελ ήηαλ κφλν έλα θαηλφκελν κε ζηαδηαθή εμέιημε θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, αιιά ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ σο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Δ καδηθή 

κεηαθνξά ηφζν ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ φζν θαη ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ζηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο, είλαη έλα θπζηθφ πείξακα ηεο ζεκαζίαο απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ πξνθάιεζε ε παγθνζκηνπνίεζε. Δ 

άλνδνο ησλ ΔΠΏ σο εγεηηθή βηνκεραληθή νηθνλνκία θαη ν ξφινο ηνπο ζην δηεζλέο 

εκπφξην, απνδεηθλχεη πφζν ζεκαληηθά είλαη απηά ηα ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή 

παγθνζκηνπνίεζε. Σαπηφρξνλα, ππήξμε κηα κεγάιε επέθηαζε (πεξίπνπ ην έλα ηξίην) 

ζηε δπλαηφηεηα ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πνπ νθεηιφηαλ ζηε γε θαη ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο, θαζψο θαη έλα απφ ηα πςειφηεξα παγθφζκηα πνζνζηά ζηελ ηερλνινγηθή 

πξφνδν, ε νπνία ζπλέβαιε θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ εκπνξίνπ17. 

 

Δ αξρή ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο παγθνζκηνπνίεζεο κπνξεί λα ηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν 

κεηά ηνλ ΐ‟ Παγθφζκην Πφιεκν. Δ ζπκθσλία ηνπ Bretton Woods θαη ε GATT 

ελζάξξπλαλ ηηο κεηψζεηο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ. Φπζηθά, νη 

αγνξέο δελ ήηαλ εληειψο αλνηθηέο δεδνκέλνπ φηη ππήξραλ αθφκε νη έιεγρνη θεθαιαίσλ. 

Βθηφο απηνχ, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ θαηέζηεζαλ δχζθνιν 

ηνλ απνθιεηζκφ ησλ εζληθψλ αγνξψλ απφ ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο18
. 

 

Ο φξνο παγθνζκηνπνίεζε, άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα ηελ δεθαεηία ηνπ 

1980, αληαλαθιψληαο νπζηαζηηθά ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη νπνίεο βνεζνχζαλ ζηελ 

επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε νινθιήξσζε ησλ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
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ζπλαιιαγψλ. Ώλαθεξφηαλ ζηελ επέθηαζε ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο πέξα απφ ηα 

εζληθά ζχλνξα ηεο ρψξαο. Δ αλάπηπμε ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, ζπλέβαιε ζηελ 

πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο φληαο πιένλ δπλαηφλ γηα ηηο ρψξεο λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξα θεθάιαηα, ηερλνινγία, αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

θζελφηεξεο εηζαγσγέο θαη εχξνο αγνξψλ, κπνξνχζαλ λα επηθεληξσζνχλ απνθιεηζηηθά 

ζε φηη έθαλαλ θαιχηεξα.  

 

Πέξαλ ηνχηνπ, ε παγθνζκηνπνίεζε, κε ηελ επξεία πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ, κπνξεί λα 

επεθηαζεί εχθνια ζε θαζεκεξηλέο επηινγέο ηεο πξνζσπηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

δσήο. Αηεπθνιχλεη ην εκπφξην, ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία δηεζλψλ 

πιαηζίσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εζλψλ ζε κε νηθνλνκηθά ζέκαηα. Πην ζεκαληηθφ, είλαη φηη 

ε παγθνζκηνπνίεζε ζπλεπάγεηαη  ηελ δηαζπνξά θαη ην κνίξαζκα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ γλψζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη θαηλνηφκνη κπνξνχλ, βαζηδφκελνη ζε ηδέεο πνπ πέηπραλ 

ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ, λα ηηο ηξνπνπνηήζνπλ θαηάιιεια ψζηε λα 

αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηθήο θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα απνθεχγνπλ απηέο πνπ γλψξηζαλ παηαγψδε απνηπρία. Ο βξαβεπκέλνο κε Νφκπει 

νηθνλνκνιφγνο Joseph Stiglitz, παξά ηεο θξηηηθήο πνπ ζπρλά αζθεί ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, έρεη παξαηεξήζεη, φηη ην θαηλφκελν απηφ, εμαζζέληζε ην αίζζεκα 

ηεο απνκφλσζεο πνπ θπξηαξρνχζε ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ αλαπηπζζφκελνπ 

θφζκνπ θαη έδσζε ζε πνιινχο αλζξψπνπο πξφζβαζε ζε επίπεδν γλψζεο, πέξα απφ 

θάζε ηη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ αθφκα θαη νη πινπζηφηεξνη άλζξσπνη ησλ 

ρσξψλ, έλαλ αηψλα πξηλ19. 

 

Βίθνζη ρξφληα πξηλ, ήκαζηαλ κηα ζεηξά απφ ηνπηθά θξάηε θαη ρψξεο, εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο επηρεηξήζεηο, κεξηθψο ζπλδεδεκέλεο. Πιένλ, αιιά θαη ζε ιίγα ρξφληα 

απφ ηψξα, ζα είκαζηε ζε παγθφζκην επίπεδν αιιεινεμαξηψκελνη σο άηνκα θαη σο 

επηρεηξήζεηο. Οη δηεζλέο επελδχζεηο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ είλαη θεληξηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία αλαπφθεπθηα ζα νδεγήζεη 

ζε κηα επηζπκία λα ελαξκνλίζεη ηνπο λφκνπο θαη ηηο πξαθηηθέο. Οη πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο, ηείλνπλ λα απνηειέζνπλ έλα θνκβηθφ ζεκείν αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπο, αιιά θαη ιφγσ 

ηνπ φηη ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηθαηνδνζίεο είηε άκεζα, είηε έκκεζα 

κέζσ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ή ζπκκαρηψλ κε άιιεο εηαηξείεο.  

Ώξθεηέο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαθέξεη λα είλαη κεγαιχηεξεο θαη νηθνλνκηθά 

πην ζεκαληηθέο απφ θάπνηεο εθ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ. 

Βλψ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο 

κηαο αλαπηπζζφκελεο ρψξαο, έρνπλ επίζεο ηελ (αξλεηηθή) ηθαλφηεηα ηεο θαηάρξεζεο 
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ηεο εμνπζίαο ηνπο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ηνπο, γηαηί πνιχ ζπρλά απηέο είλαη είηε 

αλίθαλεο είηε απξφζπκεο λα ζέζνπλ ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ππφινγεο γηα ηελ 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη θαθψο νξγαλσκέλεο δηεζλείο επελδχζεηο ζε απηά ηα 

πεξηβάιινληα, δηαζηξεβιψλνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, εληζρχνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε θαηαρξήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεηε  ε ελίζρπζε 

ηεο δηαζπλνξηαθήο εηαηξηθήο ινγνδνζίαο θαη ε πην απνηειεζκαηηθή δηεζλήο ξχζκηζε 

ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ20. 

 

1.1.2  Παξάγνληεο Παγθνζκηνπνίεζεο21 

 

 

Δ παγθνζκηνπνίεζε, ηδηαίηεξα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο, 

επεξεάζηεθε απφ παξάγνληεο, φπσο  ε γιψζζα θαη ε γεσγξαθία. Πξνθαλψο 

γισζζηθνί θαη ηζηνξηθνί δεζκνί, επεξέαζαλ ηελ επηρεηξεκαηηθή γλψζε. Βπηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο κπνξεί λα ζεσξήζεθαλ θαιχηεξεο ή κε ιηγφηεξν ξίζθν, απ‟ φηη ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ22. 

 

ηε ζπλερεία, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηε κείσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ θαλνληζκψλ, ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ εζληθψλ βηνκεραληψλ, ζηελ θαηάξγεζε ησλ ειέγρσλ, ζηελ θίλεζε 

θεθαιαίσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, ζηελ 

ελζάξξπλζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία δηεζλψλ ηδξπκάησλ 

δηεπθφιπλζεο. 

 

Σα ηξία θχξηα ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο αλάπηπμεο, είλαη:  

 

(α) Δ δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (απφζεκα γλψζεο θαη ηδεψλ 

πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε έλα δεδνκέλν πιεζπζκφ ζε έλα δεδνκέλν ρψξν θαη ρξφλν) θαη 

ηερλνινγηθήο γλψζεο (ηφζν ζε κεραληθφ φζν θαη ζε δηεπζπληηθφ/νξγαλσηηθφ επίπεδν). 

Ώλαθνξηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπληζηψζα, ζέκαηα θιεηδηά πνπ πξέπεη λα 

απαζρνιήζνπλ ηελ θάζε επηρείξεζε θαη ηνλ θάζε νξγαληζκφ πνπ ζθνπεχεη λα 

δηεζλνπνηεζεί, είλαη ν  ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη λέα ηερλνινγηθή γλψζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε πνηφλ ηξφπν ζα κεηαδνζεί. Οπζηαζηηθά, κφλν έλα κέξνο απηήο ηεο γλψζεο 

παξάγεηαη εληφο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R & D), εληφο θάπνηνπ 

εξγαζηεξίνπ ή παλεπηζηεκίνπ. Δ πξαγκαηηθφηεηα είλαη, πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο «καδηθήο άλζεζεο», πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ αλεμάξηεηεο πξνζσπηθφηεηεο  ζηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, 
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κε ηελ εθκάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο. Δ γλψζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο, κεηαδίδεηαη θαη 

δηαρέεηαη κέζσ ελφο πιήζνπο θαλαιηψλ (ζπλνκηιίεο πξφζσπν κε πξφζσπν, ηε 

κάζεζε ζηα ζρνιεία, δηελέξγεηα ζεκηλαξίσλ, ζπλερή εθπαίδεπζε). Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπζζψξεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ πεξίνδν 

1820-1913, παξαηεξήζεθαλ νη κεγαιχηεξεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζηελ ηζηνξία  απφ 

ηελ Βπξψπε πξνο ηε δχζε. χκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο, πεξίπνπ 60 

εθαηνκκχξηα Βπξσπαίνη απέπιεπζαλ πξνο ην Νέν Κφζκν, κε πεξίπνπ ηα ηξία πέκπηα 

απηψλ, λα θαηαιήγνπλ ζηηο ΔΠΏ. Ώπηή ε πιεζπζκηαθή κεηαθίλεζε, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα λα κεηαθεξζνχλ ζηε Αχζε ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη ηεο ηερλνινγηθήο γλψζεο ηεο Βπξψπεο. Βπηπιένλ, δηεπθνιχλζεθε ε δεκηνπξγία 

επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ κεηαμχ ησλ κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Βπξψπεο θαη απηψλ 

ζηα λέα εδάθε. Μηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηεπθφιπλε ην εκπφξην θαη έρεη ηεξάζηηα 

νηθνλνκηθή ζεκαζία 

 

 (β) Δ δηαδηθαζία ηεο ζπζζψξεπζεο θπζηθνχ θεθαιαίνπ (εξγνζηάζηα, ππνδνκέο, 

πφιεηο), αλαγλσξίδεηαη απφ ην λενθιαζηθφ ζρνιείν σο κνριφο αλάπηπμεο. ην θέληξν, 

βξίζθεηαη ε ζεσξία ηεο απνηακίεπζεο/επέλδπζεο ηνπ Solow ζε φια ηα είδε ηνπ 

θεθαιαίνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο θαη δηαδηθαζίεο 

ζπζζψξεπζεο, φπσο αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο γεσγξαθίαο θαη 

ηεο αλάπηπμεο. 

 

(γ) Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ίδξπζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο 

ηδξπκάησλ θάζε ηχπνπ θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο θαη εμέιημήο ηνπο. Σα 

ηδξχκαηα απηά, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ απνθάζεηο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο, θαηαλνκήο 

εμνπζίαο, αηζζήκαηνο δηθαίνπ, δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη πιαηζηψλνπλ βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο, φπσο είλαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ε επέλδπζε, ε πηζαλφηεηα  

κεηαλάζηεπζεο, ε εθπαίδεπζε, ε απνζήθεπζε, θ.ιπ. 

 

1.2 Θεσξίεο Παγθνζκηνπνίεζεο 

 

 

Σξεηο θχξηεο ζέζεηο θάλνπλ ηεο εκθάληζή ηνπο, αλαθνξηθά κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε.   

Δ πξνζέγγηζε ηεο ππεξπαγθνζκηνπνίεζεο, ε ζθεπηηθηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ε 

κεηαζρεκαηηζηηθή πξνζέγγηζε, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ 

ηηο λέεο παγθφζκηεο ηάζεηο. Δ ζεσξία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο άιισζηε, αζρνιείηαη κε 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα. 
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1.2.1 Ζ πξνζέγγηζε ηεο ππεξπαγθνζκηνπνίεζεο 

 

 

Δ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, ηζρπξίδεηαη φηη ν θφζκνο έρεη εηζέιζεη ζε κηα «πξαγκαηηθά 

παγθφζκηα επνρή», λνκηκνπνηψληαο ηελ θπξηαξρία ηνπ «παγθφζκηνπ θαπηηαιηζκνχ» 

(Tikly, 2001)23. Δ ινγηθή ηεο πξνζέγγηζεο ηεο ππεξπαγθνζκηνπνίεζεο, ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηε ιεγφκελε «λεν-θηιειεχζεξε αηδέληα» (Held, 2004 (a))24, ε νπνία βιέπεη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε «ζε φξνπο ειεχζεξεο αγνξάο»25.  

 

Δ άθημε ησλ αξρψλ ηεο λέαο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο, πξνθαινχλ εθ λένπ ηελ 

εξκελεία πνιηηηθψλ, θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ, ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ αηφκσλ θαη εηζάγνπλ λέεο 

αμίεο. Χζηφζν, ε χπαξμε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, 

απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ζέηνπλ έλα ηέινο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

έζλνπο, σο ε βαζηθή κνλάδα πνιηηηθήο νξγάλσζεο26. Οη θηιειεχζεξνη πξννδεπηηθνί 

ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ ηδέα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά αλαγλσξίδνπλ 

ηαπηφρξνλα θαη ην γεγνλφο, φηη θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαη δίθνπν 

καραίξη, εθηφο αλ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ζέκαηα ηζφηεηαο. Ώπηή ηελ αλεζπρία 

πεξί ηζφηεηαο, ζπκκεξίδνληαη θαη νη λέν-καξμηζηέο νη νπνίνη βιέπνπλ ηελ ζσηεξία ζηηο 

ππεξεζληθέο ζπκκαρίεο εξγαζίαο θαη ζηε δξάζε ησλ αθηηβηζηψλ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα27.  

 

Ώπηή ε πξνζέγγηζε γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε, φπσο δηεπθξηλίδεη ν Green, ζα επηηξέςεη 

ηνλ πνιηηηζηηθφ πβξηδηζκφ, κέζσ ηεο παγθφζκηαο αιιειεπίδξαζεο, φπνπ δελ 

ππάξρνπλ πνιηηηζηηθή δηάθξηζε ή θπζηθά ζχλνξα κεηαμχ ησλ εζληθψλ θξαηψλ28. 

 

1.2.2 Ζ ζθεπηηθηζηηθή πξνζέγγηζε 

 

 

Δ ζθεπηηθηζηηθή πξνζέγγηζε, ακθηζβεηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη βιέπεη ην ζέκα κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή πξννπηηθή. Βπηπιένλ, νη 

ζθεπηηθηζηέο δελ αληηιακβάλνληαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε σο κηα θαηλνηνκία θαη δελ 

παξαηεξνχλ θακία παγθφζκηα αιιαγή. Καηά ηελ άπνςή ηνπο, ν θφζκνο παξακέλεη 

αθξηβψο ίδηνο. Ώθφκα θαη αλ γίλεηαη ε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε δηεζλείο εκπνξηθέο 



12 
 

ζπλαιιαγέο, ζεσξνχλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αληαιιαγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη φρη ζε παγθφζκην29.  

 

Οη ζθεπηηθηζηέο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ινγηθή ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζκνχ έρεη 

νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε πφισζε κεηαμχ ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ30. Βθηφο απηνχ, αλ θαη πνιιέο απφ ηηο ζεσξίεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

αλαθέξνληαη ζηε δηάιπζε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, ε ζθεπηηθηζηηθή ζηάζε παξαδφμσο 

ππνζηεξίδεη, φηη ε παγθνζκηνπνίεζε επεθηείλεη ην ξφιν ηνπ θξάηνπο γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηα ζχγρξνλα δηιήκκαηα. 

 

1.2.3 Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή πξνζέγγηζε 

 

 

Δ κεηαζρεκαηηζηηθή πξνζέγγηζε, απνηειεί κηα ελδηάκεζε, πην ηζνξξνπεκέλε ζηάζε 

έλαληη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο, ζπκθσλνχλ κε ηηο απφςεηο ηεο 

ππεξπαγθνζκηνπνίεζεο πεξί εληαηηθνπνίεζεο ηεο παγθφζκηαο αιιειεμάξηεζεο θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηελ θαζφια δηάρπηε θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο31. 

 

Χζηφζν, ακθηζβεηνχλ ηελ θαηλνηνκία ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ην αληηκεησπίδνπλ σο κηα 

«ηζηνξηθά ηπραία δηαδηθαζία γεκάηε αληηθάζεηο»32. Ώπφ ηε κία πιεπξά, ε 

παγθνζκηνπνίεζε πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή νινθιήξσζε, ελψ 

απφ ηελ άιιε, πξνθαιεί ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ απφ ηνλ 

ιεγφκελν «Σξίην Κφζκν»33. Μεξηθά έζλε, θξάηε θαη θνηλφηεηεο, απνιακβάλνπλ φια ηα 

πιενλεθηήκαηα κε ην λα είλαη ηκήκα ηνπ παγθφζκηνπ θφζκνπ, ελψ ηαπηφρξνλα άιινη 

βξίζθνληαη ζε νινέλα κεηνλεθηηθφηεξε ζέζε.  

 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο, εμεγνχλ ηηο αληηθάζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, απφ ηελ ζθνπηά ηεο αζπλέπεηαο ηνπ παγθφζκηνπ θαηακεξηζκνχ 

ηεο εξγαζίαο, ζε φξνπο θέληξν – πεξηθεξεηαθήο ζρέζεο34. ιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, 

ελψ ππάξρεη κηα αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηνλεθηνχλησλ, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ 

βηνκεραληθψλ θξαηψλ . 

  

Δ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε, παξνπζηάδεη κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε. Αελ πξνζπαζεί λα ελαληησζεί ζηελ χπαξμε ησλ παγθφζκησλ 

ηάζεσλ, αιιά κάιινλ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηα δηιήκκαηα πνπ ζέηεη. Έηζη ζα 

ήηαλ πην πξαθηηθή ε πηνζέηεζε κηαο πξαγκαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ζρεηηθά κε ηνλ 
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ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηδξνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

κεκνλσκέλνη πνιηηηζκνί θαη έζλε. 

 

1.3 Ο ξόινο ηεο Σερλνινγίαο 

 

 

Δ ηερλνινγηθή δηάρπζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Ώξρηθά, 

επεξεάδεη ηελ εμάπισζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα, ε 

εληαηηθνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη νη ξνέο θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηά ζπλέπεηα, ηελ ηερλνινγηθή δηάρπζε. 

Ώπηή ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο ηερλνινγίαο, είλαη πνπ νδήγεζε ηειηθά ζε θάζε 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. 

 

Δ θαηλνηνκία είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, πνπ κεηαηξέπεη εθεπξέζεηο θαη έλα ζχλνιν 

ηερληθψλ αιιαγψλ, ζε νηθνλνκηθά αγαζά ή ζε ηερληθέο βειηηψζεηο. Πξνθχπηεη απφ ηα 

εθάζηνηε ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R & D), ζε παλεπηζηήκηα, ζε βηνκεραλίεο, 

ζε δεκφζηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, απφ ηηο ηδέεο ησλ δηαθφξσλ βαζκίδσλ ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο, απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ έξεπλα αγνξάο.  

 

Μφιηο κηα θαηλνηνκία εηζάγεηαη απφ κηα εηαηξεία ή έλα άηνκν ζε θάπνηα πεξηνρή κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, εμαπιψλεηαη κε έλα δεδνκέλν ξπζκφ, εληφο κηαο 

δεδνκέλεο γεσγξαθηθήο αθηίλαο θαη ε δηαδηθαζία ηεο ηερλνινγηθήο δηάρπζεο 

εδξαηψλεηαη. Δ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα παξακείλεη εληφο ηνπηθνχ επηπέδνπ ή κπνξεί 

λα εμαπισζεί πέξα απφ ηα ζχλνξα θαη λα δηεζλνπνηεζεί. 

 

Οξηζκέλνη δίαπινη πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηερλνινγηθή δηάρπζε, πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

- Σν ηνπηθφ ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R & D), ην νπνίν κπνξεί λα εμαπισζεί ζε 

άιιεο εηαηξείεο ή ρψξεο. 

- Μία εθεχξεζε θαηνρπξσκέλε κε δίπισκα επξεζηηερλίαο, κπνξεί λα αγνξαζηεί απφ 

επηρεηξήζεηο εληφο ή εθηφο ηεο ρψξαο. Παξφκνηα κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ αδεηψλ θαη 

ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

- Σερληθέο αιιαγέο ελζσκαησκέλεο ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θπζηθνχ ή ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηε ρψξα εηζαγσγήο, 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

- Σερληθέο αιιαγέο πνπ βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 
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- Δ ξνή πιεξνθνξηψλ κέζα ζηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

- Δ αληαιιαγή εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

- Δ απνζηνιή πξνζσπηθνχ γηα εθπαίδεπζε ή πξαθηηθή άζθεζε, ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

είλαη πην πξνεγκέλεο ζην ηερλνινγηθφ θνκκάηη, είηε εληφο ζπλφξσλ είηε ζην εμσηεξηθφ.  

- Δ κεηαλάζηεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ35 

 

Δ επηηάρπλζε ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηαρεία 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ηεο επέλδπζεο. εκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, απνηέιεζε θαη ε 

εμέιημε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Υσξίο ακθηβνιία, θάζε λέα εμέιημε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

επεξέαζε ηελ νινθιήξσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ 

αηψλα. Δ δεκηνπξγία ηνπ ηειέγξαθνπ νδήγεζε ζηελ έλσζε ησλ αγνξψλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ ίδηνπ αηψλα, ην ηειέθσλν δηεπθφιπλε 

ηηο ζπλαιιαγέο θαη απφ ην 1900 ην ξαδηφθσλν θαηάθεξε λα ζπλδέζεη δχν επείξνπο, ηε 

ΐφξεηα Ώκεξηθή θαη ηελ Βπξψπε. ήκεξα, ν φγθνο ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ έρεη βνεζήζεη ηελ ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν36. ΐέβαηα ε βηνκεραλία καδηθήο παξαγσγήο θαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ 

άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ζηηο μέλεο αγνξέο, είλαη απηέο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αχμεζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

1.4 Γηεζλνπνίεζε 

 

 

Δ πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα, είλαη θάηη ην νπνίν πξηλ απφ 35-40 

ρξφληα ζεσξνχζαλ θάπνηνη αδηαλφεην. Οη επηρεηξήζεηο δηεζλνπνηνχληαη πιένλ κε 

θαηαηγηζηηθνχο ξπζκνχο θαη ε επηξξνή ηνπο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, είλαη ζπλερψο 

απμαλφκελε. Οθείινπκε ινηπφλ λα θαηαλνήζνπκε, φηη απνηεινχκε πιένλ ηκήκα ελφο 

παγθφζκηνπ ρσξηνχ, κε απνηέιεζκα λα επεξεαδφκαζηε απφ θξίζεηο θαη πξνβιήκαηα 

ηα νπνία κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά καο. Βπίζεο, ζήκεξα 

πεξηζζφηεξν ίζσο απφ πνηέ, εκθαλίδνληαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

ΐέβαηα, ε δξαζηεξηνπνίεζε κηαο εηαηξείαο ζε παγθφζκην επίπεδν, δελ απνηειεί 

πάληνηε κηα θεξδνθφξα θαη σθέιηκε απφθαζε γηα απηή. Βμαηηίαο απηνχ, θάζε 

επηρείξεζε ε νπνία ζθέθηεηαη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθηφο ησλ 

ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, νθείιεη λα δπγίζεη φινπο ηνπο 



15 
 

παξάγνληεο απηήο ηεο θίλεζεο. Μφλν έηζη ζα κπνξέζεη λα θαηαιήμεη ζην θαηά πφζν 

κηα ηέηνηα απφθαζε ζα ηεο απνθέξεη ηα πξνζδνθψκελα θέξδε θαη απνηειέζκαηα. 

 

Οη βαζηθέο απνθάζεηο ζην Αηεζλέο Μάξθεηηλγθ ηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληήζεη ε θάζε 

επηρείξεζε, είλαη37: 

 

- Ώπφθαζε γηα ην αλ ζα δηεζλνπνηεζεί  

- Ώπφθαζε γηα ηελ επηινγή ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ζα επεθηαζεί 

- Ώπφθαζε γηα ηνλ ηξφπν εηζφδνπ ζηηο λέεο αγνξέο 

- Ώπφθαζε γηα ην πξφγξακκα Μάξθεηηλγθ πνπ ζα εθαξκφζεη 

- Ώπφθαζε γηα ηελ δνκή ηνπ νξγαληζκνχ 

 

1.4.1 Κίλεηξα Γηεζλνπνίεζεο 

 

 

Δ δηεζλήο δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο, δεκηνπξγεί γη‟ απηή πην ζηαζεξά θαη ζεηηθά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, επηηπγράλεη ηελ εμαζζέληζε ησλ θπθιηθψλ πσιήζεσλ ζε 

εγρψξην επίπεδν θαη απμάλεη ηελ θεξδνθνξία ηεο.  

 

Σα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα ηα νπνία σζνχλ θάζε επηρείξεζε ζηε δηεζλνπνίεζή ηεο, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηηο θάησζη απφςεηο38: 

 

i) Ώπηνί πνπ δηεηζδχνπλ πξψηνη ζε κηα δηεζλή αγνξά, θεξδίδνπλ κεγάια κεξίδηα απφ ηελ 

πίηα ηεο αγνξάο θαη ζπγρξφλσο, φληαο πιένλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε, θαηαθέξλνπλ κέζσ 

ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, λα θαηαζηήζνπλ δχζθνιε ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ. 

Θεηηθφ ινηπφλ γηα θάζε κηα επηρείξεζε, είλαη φρη κφλν λα εηζέιζεη ζε κηα λέα αγνξά, 

αιιά λα θαηαθέξεη ζπγρξφλσο λα είλαη θαη ε πξψηε πνπ ηελ αλαθαιχπηεη. 

 

ii) Δ ηάζε ηεο δηεζλνπνίεζεο θαζηζηά φιν θαη πην δχζθνιε ηελ πεγή πξνέιεπζεο λέσλ 

αληαγσληζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε αικαηψδεο άλνδνο ησλ θηλεδηθψλ 

επελδχζεσο ζηηο ΔΠΏ θαζψο θαη ε ζπλερηδφκελε αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ ινγηζκηθνχ 

απφ ηηο Ελδίεο. 

 

iii) Ο κεγάινο βαζκφο θνξεζκνχ ησλ αγνξψλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, απνηειεί 

άιιν έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Βπνκέλσο κηα 

πξνζπάζεηα γηα δηεζλνπνίεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζε ηέηνηεο αγνξέο, έρεη ιίγεο 

πηζαλφηεηεο λα θέξεη ηα επηζπκεηά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Ώληίζεηα, ε επηινγή κηαο 
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ρψξαο ε νπνία αλήθεη ζηα ιεγφκελα αλαπηπζζφκελα θξάηε, κπνξεί λα είλαη θαιχηεξε, 

θαζψο εθεί βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αλάπηπμεο. 

 

iv) Δ ζεκαληηθή ραιάξσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ εζληθψλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ θαη 

εκπνδίσλ, ζηνλ ρψξν ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ. Πιένλ, νη εζληθέο αγνξέο 

είλαη πην ειθπζηηθέο θαη δεκηνπξγνχληαη έηζη κεγάιεο επθαηξίεο γηα επέλδπζε. Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα εληφο ηεο Βιιάδαο, απνηειεί ν ΟΣΒ, ν ηδηνθηεζηαθφο έιεγρνο ηνπ 

νπνίνπ αλήθεη ζηε γεξκαληθή Deutsche Telecom. 

 

v) Πνιιέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηεζλνπνηνχληαη, ελζαξξχλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπο λα επεθηαζνχλ ζηηο ίδηεο κε απηέο ρψξεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο. Μέζσ απηνχ ηνπ ηξφπν πνπ θαιείηαη θαη 

ζπγθπξηαθή εμαγσγή, επηρεηξήζεηο πνπ δηεζλνπνηνχληαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

αθνινπζήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, εμαζθαιίδνπλ έλα επίπεδν πσιήζεσλ θαη κεηψλνπλ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο δηεζλνπνίεζεο.  

 

1.4.2 Θεσξίεο Γηεζλνπνίεζεο 

 

 

Οη ζεσξίεο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαη ρσξψλ, ζηηο νπνίεο ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, θαζψο θαη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξνζπαζήζνπλ λα εηζέιζνπλ ζ‟ απηέο ηηο αγνξέο. 

Ώθνινπζεί κηα παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ ζεσξηψλ δηεζλνπνίεζεο. 

 

1.4.2.1 Ζ Θεσξία ησλ ζηαδίσλ39 

 

 

Ώπνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν ζεσξεηηθφ κνληέιν δηεζλνπνίεζεο, ην νπνίν ρσξίδεη ηελ 

επέθηαζε κηαο επηρείξεζεο ζε ηξία ζηάδηα. ζν απμάλεηαη ε εκπεηξία ηεο επηρείξεζεο 

γχξσ απφ ηα ζέκαηα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, απνθηά πεξαηηέξσ 

γλψζε, απνιακβάλεη έλαλ απμαλφκελν βαζκφ δηείζδπζεο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην. Σν βαζηθφ θξηηήξην θάζε ζηαδίνπ, είλαη ν βαζκφο 

δέζκεπζεο ηεο επηρείξεζεο. Κάζε ελέξγεηα θαη θάζε επηινγή ηεο επηρεηξήζεσο, 

απνηειεί κηα αληίδξαζε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ αληηκεησπίδεη.  
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Σν αξρηθφ ζηάδην ηεο δηεζλνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ζηαδίσλ, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεδεληθή δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο θαη κηα παζεηηθή ζηάζε, 

απνιχησο απιήο εμαγσγηθήο δξάζεο ζε μέλεο ρψξεο. Καζψο ε εκπεηξία ηεο απμάλεηαη, 

είλαη ζε ζέζε λα πεξάζεη ζην δεχηεξν ζηάδην. Ώπηφ, απνηειεί  ηε κεηάβαζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε έλα άιιν επίπεδν, θάπνηνπ βαζκνχ δέζκεπζεο, αιιά θαη πάιη ρσξίο ηε 

θπζηθή ή λνκηθή παξνπζία ηεο ρψξαο, καθξηά απφ ηελ ρψξα έδξα ηεο. Δ επηρείξεζε 

ιεηηνπξγεί ηψξα πεξηζζφηεξν κε κίζζσζε μέλσλ αληηπξνζψπσλ ή ζχλνςε ζπκθσληψλ 

κε μέλνπο παξαγσγνχο. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην, ππάξρεη πιένλ ε παξνπζία ηεο 

επηρείξεζεο ζηε λέα αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Ο βαζκφο δέζκεπζεο θαη ζ‟ απηφ 

ην ζηάδην, απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηεο εθάζηνηε αγνξάο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε. Τθίζηαληαη θάζε είδνπο ζπλεξγαζίεο, φπσο είλαη ε 

παξαγσγή θαηφπηλ αδείαο (licencing), ε δηθαηνρξήζε (franchising), νη θνηλνπξαμίεο, νη 

ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, θαη ε ίδξπζε ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά φζα αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. 

 

 

Γηάγξακκα 1.1: ηάδηα ηεο Αηεζλνπνίεζεο ησλ Βπηρεηξήζεσλ 

Πεγή: Παπαδάθεο ΐ. (2012), ηξαηεγηθή ησλ Βπηρεηξήζεσλ: Βιιεληθή θαη Αηεζλήο Βκπεηξία, 6ε 

έθδνζε,  Βθδφζεηο Μπέλνπ, Ώζήλα  
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1.4.2.2 Μνληέιν δηεζλνπνίεζεο ηεο Οπςάιαο40 

 

 

Θεκειησηέο ηνπ είλαη νη Johanson θαη Wiedersheim-Paul (1975) θαη Johanson θαη Value 

(1977 & 1990). Σν κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ  ζεσξία ζπκπεξηθνξάο θαη αλάπηπμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, φζν απμάλνληαη ε εκπεηξία θαη νη γλψζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη, ηφζν 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπλερψο κεγαιχηεξεο δεζκεχζεηο ζ‟ απηέο ηηο αγνξέο. ΐάζεη ηνπ 

κνληέινπ δηεζλνπνίεζεο ηεο Οπςάιαο, μερσξίδνπλ ηέζζεξηο θάζεηο δηεζλνπνίεζεο: 

 

- Δ αζζελήο εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

- Δ κφληκε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ αληηπξνζψπνπ 

- Οη εμαγσγέο κέζσ ππνθαηαζηεκάησλ ζε μέλε ρψξα 

- Δ παξαγσγή ζηε μέλε ρψξα 

 

Σν κνληέιν νξίδεη ηηο παξαπάλσ ηέζζεξηο θάζεηο δηεζλνπνίεζεο, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ζα επεθηαζεί ηειηθά θάπνηα επηρείξεζε ζε κηα λέα αγνξά, εμαξηάηαη απφ ηελ 

ςπρηθή απφζηαζε ηεο αγνξάο απηήο, απφ ηελ κεηξηθή ρψξα. Ο φξνο ςπρηθή 

απφζηαζε, αλαθέξεηαη ζηε δπζθνιία ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηε κεηξηθή ρψξα ηεο 

επηρείξεζεο ζηηο μέλεο αγνξέο, θαζψο θαη ζην επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο, 

νηθνλνκηθήο, λνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζην δηαθνξεηηθφ επίπεδν 

αλάπηπμεο θαη βέβαηα ζην δηαθνξεηηθφ επίπεδν κε ην νπνίν αληηιακβάλεηαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

 

Δ ςπρηθή απφζηαζε, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αληίιεςε ηνπ επηπέδνπ ξίζθνπ 

ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κάιηζηα πξνθαιεί ηελ αχμεζε ηνπ αληηιακβαλφκελνπ 

ξίζθνπ. Χο εθ ηνχηνπ θαη γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ απνηπρηψλ θαη πςεινχ επηπέδνπ 

ξίζθνπ, νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ αξρηθψο λα επεθηείλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζε θνληηλέο ςπρηθά αγνξέο41. 

 

1.4.2.3 Θεσξία ηεο νιηγνπσιηαθήο αληίδξαζεο42 

 

 

Κχξηνο ππνζηεξηθηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο ππήξμε ν Knickerbocker (1974). 

χκθσλα κ‟ απηφ ην κνληέιν, νη επηρεηξήζεηο ελφο θιάδνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ εγεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ κηα 
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επηηπρεκέλε δηείζδπζε ζηε δηεζλή αγνξά, κηκνχληαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ απηέο έρνπλ 

αθνινπζήζεη. Με απιά ιφγηα, ε θάζε επηρείξεζε ελφο θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη 

ην ξίζθν ηεο αγνξάο, επηδηψθεη ηελ νκνηφηεηά ηεο κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. Καηά ζπλέπεηα, αλ θεξδίζνπλ νη ππφινηπνη απφ ηελ δηεζλνπνίεζε, ζα θεξδίζεη 

θαη ε επηρείξεζε κίκνο.  

 

Χζηφζν, ε ζεσξία απηή ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξα απινπζηεπηηθή, θαζψο δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε επηρείξεζεο, δελ εξκελεχεη ηα 

θίλεηξα θαη ηνλ ηξφπν δηεζλνπνίεζεο ηεο εγεηηθήο επηρείξεζεο θαη αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο πνπ ηελ κηκνχληαη. Παξφια απηά, έρεη 

ζεκαληηθή ζπκβνιή σο πξνο ηεο επηξξνή ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ 

απφθαζε ηεο δηεζλνπνίεζεο. 

 

1.4.2.4 Θεσξία ηνπ εθιεθηηθνύ ππνδείγκαηνο43 

 

 

Ώλαπηχρζεθε απφ ηνλ Dunning (1980), απνηειεί βαζηθά κηα ζπλέλσζε ζεσξηψλ πνπ 

ήδε ππήξραλ θαη είλαη ε πην απνδεθηή ζεσξία δηεζλνπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη φιε ηε δηαδηθαζία, απφ ηνλ ηξφπν 

δηείζδπζεο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δηεζλή αγνξά, κέρξη ηελ πιήξε παξαγσγή ηεο ζε 

κηα μέλε ρψξα.  

 

Ξερσξίδεη ηξεηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπλδξάκνπλ ζηε δηεζλνπνίεζε. 

Ώξρηθά είλαη νη παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηδηνθηεζία, φπσο είλαη ε πξνλνκηαθή 

θαηνρή ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο. Παξάγνληεο δειαδή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε επηρείξεζεο, ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ίδηεο ρψξεο ζηφρνπο.  

 

Ώθνινπζεί ε θαηεγνξία ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθφηεηεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

επηρείξεζε απνθαζίδεη λα κελ εθκεηαιιεπηεί ηελ ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία ηεο 

πνπιψληαο ηε ζε άιιε επηρείξεζε ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά πξνηηκά λα κεηαθέξεη απηή 

ηελ ηερλνινγία ζε δηθή ηεο κνλάδα ζην εμσηεξηθφ. Ώπηφ δειαδή πνπ ζπκβαίλεη, είλαη 

φηη αθνχ ε επηρείξεζε εμαζθαιίζεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηηο πξνζθέξνπλ ε 

πξνλνκηαθή θαηνρή δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ, ζηνρεχεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ εθκεηάιιεπζή 

ηνπο απφ ηελ ίδηα, ρσξίο λα επαλαπαχεηαη ζηα νθέιε πνπ ζα ηεο απέθεξε θάπνηα 

παξαρψξεζε ζε ηξίηεο επηρεηξήζεηο. 
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 Δ ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία, έρεη λα θάλεη κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, φπσο είλαη ην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο ζε 

θάπνηα ρψξα, ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο, ε επλντθή θνξνιφγεζε λέσλ επηρεηξήζεσλ θ.α. 

 

Σν κνληέιν απηφ, ζεσξεί πσο  θάζε επηρείξεζε είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλε ζρεηηθά κε 

ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνχο αγνξάο θαη σο εθ ηνχηνπ, επηθεληξψλεη ηηο 

πξνζπάζεηεο δηεζλνπνίεζήο ηεο, ζηε ρψξα κε ηνλ θαιχηεξν γη‟ απηήλ ζπλδπαζκφ ησλ 

παξαπάλσ ηξηψλ θαηεγνξηψλ. 

 

1.4.2.5 Μνληέιν CAGE44 

 

 

Βίλαη έλα πην πξαθηηθφ κνληέιν πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη ην φλνκά ηνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηα αξρηθά ησλ ηεζζάξσλ παξαγφλησλ κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη. Ώπηνί είλαη ε ςπρηθή 

απφζηαζε, ε δηαθνξά δειαδή κεηαμχ ησλ θνπιηνχξσλ (Culturaldistance),νη δηαθνξέο 

ζε πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα (Administrative & politicaldistance), ε γεσγξαθηθή 

απφζηαζε (Geographicaldistance) θαη νη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο (Economicdistance). 

 

ηφρνο  ηνπ κνληέινπ, είλαη λα κπνξέζνπλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, λα ραξάμνπλ 

κία φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβή ζηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο, κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο αμηνιφγεζεο ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζηελ εγρψξηα αγνξά, πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηελ μέλε, ζηελ νπνία 

ζθνπεχνπλ λα επεθηαζνχλ. 

 

1.5 Δπηπηώζεηο θαη Απνηειέζκαηα 

 

 

Δ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηεο νπνίαο φινη 

είκαζηε κάξηπξεο, αιιά θαη άκεζα εκπιεθφκελνη, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά, φπσο 

επίζεο θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ην ηνπηθφ πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. 

 

Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, έρνπλ σο εμήο45: 
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1. Ώιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο θαηαλάισζεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ επλννχλ ηνλ ξπζκφ ηεο 

θαηαλάισζεο. 

2. Ώιιαγή ζηελ θιίκαθα παξαγσγήο, δηαλνκήο, θαηαλάισζεο θαη εκπνξίαο πφξσλ, 

απφ εζληθφ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

3. Βμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

4. Ώμηνπνίεζε ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

5. Ώιιαγέο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

6. ρεκαηηζκφο ειαζηηθψλ, δπλακηθψλ θαη επέιηθησλ πεξηβαιιφλησλ θαη αγνξψλ.  

7. Σαρεία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ςεθηνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

8.  Ώχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

9. Ώλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R & D) θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

10. εκαληηθέο αιιαγέο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ  

11. Ώπειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ  

 

Οη δπλάκεηο πνπ σζνχλ πξνο ηελ παγθνζκηνπνίεζε, θαζνδεγνχληαη απφ ηα νθέιε πνπ 

απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα απνθέξεη. Σν θχξην φθεινο ηεο νηθνλνκηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, είλαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηφο ηνπο, θάηη πνπ ζα απνθέξεη πην πιήξεηο, πην ζηαζεξέο 

θαη θαιχηεξα ξπζκηζκέλεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί δίαπινη 

κέζσ ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηνπηζησηηθή παγθνζκηνπνίεζε πξνάγεη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πξψηνλ, ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε, ζπλεπάγεηαη 

φηη λέεο πεγέο θεθαιαίσλ θαη πεξηζζφηεξα θεθάιαηα είλαη δηαζέζηκα, επηηξέπνληαο ηηο 

ρψξεο λα δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαιή θαηαλάισζε, λα επεθηείλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο θαη λα 

απμήζνπλ ηελ πεηζαξρεία ησλ αγνξψλ ηνπο. Αεχηεξνλ, ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε 

νδεγεί ζε θαιχηεξε νηθνλνκηθή ππνδνκή, ε νπνία κπνξεί λα κεηξηάζεη ηπρφλ 

αζπκκεηξίεο ζηελ πιεξνθφξεζε, κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα πξνβιήκαηα ηεο 

δπζκελνχο επηινγήο θαη ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ46. 

 

Με ηελ ελνπνίεζε ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, 

νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (φπσο ε Κίλα) πνπ ελζσκαηψζεθαλ κε ηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο (φπσο νη ΔΠΏ), φρη κφλν βειηίσζαλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, αιιά 

ελίζρπζαλ ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο ηνπο κε ην απμαλφκελν 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα. Ώπφ ηε ζχγρξνλε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη ξπζκνί 

αλάπηπμεο ησλ θησρψλ ρσξψλ έρνπλ βειηησζεί, ν αξηζκφο ησλ θησρψλ αλζξψπσλ 

ζηνλ θφζκν έρεη κεησζεί θαη ε παγθφζκηα αληζφηεηα, αλ θαη ζπγθξαηεκέλα, έρεη κεησζεί. 

Πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε, φηη είλαη ε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε θάζε ρψξα, ην 

θιεηδί πνπ είηε ζα αλνίμεη ηηο πφξηεο είηε ζα ηελ θξαηήζεη καθξηά απφ ην δηεζλέο 
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εκπφξην. Οη ρψξεο ησλ νπνίσλ νη πφξηεο είλαη αλνηθηέο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ζεκαίλεη φηη ζα είλαη αλνηθηέο θαη πξνο ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, νη νπνίεο 

παξαδνζηαθά έξρνληαη κε ηε κνξθή κηαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο πνπ αλαδεηά επθαηξίεο 

γηα επελδχζεηο θεθαιαίσλ47.  

 

ΐεβαίσο ειινρεχεη πάληνηε ν θίλδπλνο, φιε απηή ε δηαδηθαζία λα νδεγήζεη ζε θξίζε 

ρψξεο κε αδχλακα ζεκέιηα, θαζψο νη νηθνλνκίεο ππφθεηληαη ζηελ αληίδξαζε ησλ 

εγρψξησλ θαη μέλσλ επελδπηψλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ θηλδπλεχνπλ ρψξεο κε 

πγηή ζεκέιηα. Ώηέιεηεο ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ξνέο θεθαιαίσλ, θάλνπλ ηηο αλνηθηέο νηθνλνκίεο πην 

επηξξεπείο ζε θξίζεηο. Βπηπιένλ, νη ρψξεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηηο παγθφζκηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν ζηελ νπνηαδήπνηε κεηάδνζε 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Οη θξίζεηο κπνξεί λα δηαρπζνχλ ζε άιιεο ρψξεο κέζσ 

πξαγκαηηθψλ δεζκψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεζκψλ, ή αηειεηψλ ηεο αγνξάο 

θεθαιαίσλ, φπσο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο αγέιεο ή  ν παληθφο. 

 

Παξά ηελ κεγάιε έθζεζε ζε θξίζεηο θαη ζηελ κεηάδνζε, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ηα 

θαζαξά απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο, ηνπιάρηζηνλ 

καθξνπξφζεζκα,  είλαη αθφκε ζεηηθά. Δ ειεπζεξία ησλ αγνξψλ βνεζάεη ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο θαη κεηψλεη ηελ αζηάζεηά απφ ηελ αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

θαηαλάισζεο. Βλψ ε κεηαβιεηφηεηα απμάλεηαη βξαρππξφζεζκα, κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο παγθφζκηεο αγνξέο, ηείλεη 

καθξνπξφζεζκα λα κεησζεί. 

 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην πψο νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη λα κεηψζνπλ ην ξίζθν ηεο. 

Πνιινί είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ε ξίδα ηεο 

θάζε θξίζεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππνζηεξίδνπλ θακία πνιηηηθή επηινγή. Υψξεο κε 

ππαλάπηπθηεο νηθνλνκηθέο αγνξέο ζα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ πιήξε 

νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε, κε ειάρηζηε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε. πγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθέο παξεκβάζεηο πξνθαινχλ ζηξεβιψζεηο θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε εζηθνχο 

θηλδχλνπο θαη θξίζεηο. 

 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη πθηζηάκελεο ζηξεβιψζεηο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε, δηθαηνινγνχλ πνιηηηθέο δξάζεηο. χκθσλα 

κε ηελ άπνςε απηή, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ, θαηαβάιιεη ην επηρείξεκα γηα ηελ αλεμέιεγθηε ρξεκαηνπηζησηηθή ελνπνίεζε. 
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Βπηπιένλ, θαζψο νη θξίζεηο είλαη ηφζν δαπαλεξέο γηα ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, νη 

θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ κέηξα πνιηηηθήο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

πξφιεςε ηνπο. ηαλ ην εγρψξην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ελψλεηαη θαη αιιειεπηδξά 

κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, γίλεηαη πην δχζθνιν γηα κηα ρψξα λα κπνξέζεη λα 

παξαθνινπζήζεη θαη λα ξπζκίζεη ηηο ζπλαιιαγέο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο. Βπίζεο, ε 

ηθαλφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ λα θηλείηαη ειεχζεξα, κέζα θαη έμσ απφ ηε ρψξα θάλεη ηελ 

θπβεξλεηηθή παξέκβαζε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή48. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε παγθφζκηα νηθνλνκία κεηακνξθψλεηαη κε ηελ εμάιεηςε ησλ 

εκπνδίσλ ζηε ξνή αγαζψλ, ππεξεζηψλ, θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο θαη κε ηελ επηηάρπλζε 

ησλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ. Παξάιιεια κεηψζεθαλ νη απνζηάζεηο 

ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, κε απνηέιεζκα ε ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο λα 

κελ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Ώπηφ ψζεζε ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηαθέξνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε πεξηνρέο ρακειφηεξνπ θφζηνπο θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, 

δεκηνχξγεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. ια απηά θαηέζηεζαλ 

ηηο θπβεξλήζεηο πην επαίζζεηεο σο πξνο ηε δεκηνπξγία ελφο πην θηιηθνχ πεξηβάιινληνο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Δ δηεζλήο 

αληαγσληζηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κάξθεηηλγθ.  Ώλ νη ρψξεο 

αληαγσλίδνληαη σο πξνο ην κάξθεηηλγθ ησλ πξντφλησλ ηνπο, ηφηε ε παξαγσγή 

αληηκεησπίδεη κηα ινγηθή ζπλέρεηα. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα αγαζά θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ παξάγεη κηα ρψξα δελ κπνξνχλ λα  αληαγσληζηνχλ απηά κηαο άιιεο, 

ηφηε ε παξαγσγή ηεο ρψξαο δελ ζα έρεη θακία ινγηθή θαη ζα πξνηηκεζεί ε εηζαγσγή 

αληί ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο49.  

 

Οη δηεζλείο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλδέζεηο, ελεξγνπνηνχλ ηφζν ηε δήηεζε φζν θαη 

ηελ πξνζθνξά αλάκεζα ζηηο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, κηα 

έθξεμε επελδχζεσο ή θαηαλάισζεο ζε κηα ρψξα, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη απμεκέλε 

δήηεζε γηα εηζαγσγέο, εληζρχνληαο ηηο νηθνλνκίεο ζην εμσηεξηθφ. Μέζα απφ απηέο ηηο 

δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο, ηζρπξφηεξεο δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλδέζεηο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε πην πςειή ζπζρέηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

Χζηφζν, νη εκπνξηθέο ξνέο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα πξνθαιέζνπλ απμεκέλε 

εμεηδίθεπζε ηεο παξαγσγήο, πξνθαιψληαο αιιαγέο ζηε θχζε ησλ ζπζρεηηζκψλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ. 

 

Οη νηθνλνκηθνί δεζκνί, ζα κπνξνχζαλ θαη απηνί λα νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξν βαζκφ 

ζπγρξνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ, πξνθαιψληαο κεγάιεο παξελέξγεηεο ζηε 

δήηεζε. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη θαηαλαισηέο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαηεχζπλαλ 
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καδηθά έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επελδχζεσλ ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ηφηε ε αχμεζε ηεο ελ ιφγσ ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κηα ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα θαηαλαισηηθά θαη 

επελδπηηθά αγαζά ζε απηέο ηηο ρψξεο. Βπηπιένλ, νη αιπζηδσηέο επηπηψζεηο πνπ 

κεηαδίδνληαη κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκψλ ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε 

απμεκέλεο δηαρχζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ καθξννηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ. 

 

Οη δηεζλείο νηθνλνκηθέο δηαζπλδέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ηνλψζνπλ ηελ εμεηδίθεπζε ηεο 

παξαγσγήο, κέζσ ηεο αλαθαηαλνκήο ηνπ θεθαιαίνπ, θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ. Ώπηή ε εμεηδίθεπζε ηεο 

παξαγσγήο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε έθζεζε ζηε βηνκεραλία, 

ηππηθά ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ δηεζλψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ψζηε λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο θαηαλάισζεο. 

Ώπηφ ζεκαίλεη, φηη ηδίσο ε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε 

ηζρπξφηεξε ζπκκεηαβνιή ηεο θαηαλάισζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο. Σν απνηέιεζκα απηφ, 

αλακέλεηαη λα είλαη ηζρπξφηεξν γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη νπνίεο είλαη 

ζπλήζσο ιηγφηεξν δηαθνξνπνηεκέλεο, ζε φξνπο παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη έρνπλ πην 

αζηαζή απφδνζε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα δπλεηηθά θέξδε ηνπο απφ ηε δηεζλή 

θαηακεξηζκφ ησλ θηλδχλσλ, είλαη αθφκε κεγαιχηεξε απφ φ, ηη γηα ηηο βηνκεραληθέο 

ρψξεο50. 

 

1.5.1 Ζ ζεηηθή νπηηθή γσλία 

 

 

ηα ζεηηθά ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζακε λα ζπγθαηαιέμνπκε ηελ ελίζρπζε 

θπξίσο ηεο νηθνλνκίαο ησλ πην αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, νη νπνίεο ήηαλ ζε ζέζε λα 

δηεηζδχζνπλ ζε λέεο αλνηθηέο αγνξέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα παγθνζκηνπνίεζε θαη 

δηεζλνπνίεζε δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ειεχζεξν θαη απνηειεζκαηηθφ 

αληαγσληζκφ. Σν άλνηγκα ησλ αγνξψλ, νδήγεζε ζε κηα ηζρπξή αλάπηπμε ησλ 

εγρψξησλ αγνξψλ, βειηηψλνληαο ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο, απμάλνληαο ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ θαη βνεζψληαο ζηελ απειεπζέξσζε δεκφζησλ πφξσλ 

γηα ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ. Πξάγκαηη, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κπνξνχλ πιένλ 

θαη λα δαλεηζηνχλ επθνιφηεξα απφ ηνλ δπηηθφ θφζκν θαη λα πξνζειθχζνπλ μέλνπο 

επελδπηέο. Με ηελ ειεχζεξε θίλεζε θεθαιαίσλ, νη θάηνηθνη κηαο ρψξαο έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο θαη αληηζηξφθσο, νη θάηνηθνη ησλ ππφινηπσλ 

αγνξψλ, έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Σν ειεχζεξν εκπφξην επηηξέπεη 

ζηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ησλ μέλσλ ηδξπκάησλ, 
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θαη ηα εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε 

αιινδαπνχο. Πέξαλ απηψλ, ε ειεπζεξία θίλεζεο θεθαιαίσλ, επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά 

ηεξάζηησλ πνζψλ ρξεκάησλ απφ ην έλα λφκηζκα ζην άιιν, ρσξίο θξαηηθή 

παξέκβαζε51. 

 

Με απιά ιφγηα, φιν ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο δηεζλνπνηεκέλεο 

αγνξάο, εθκεδελίδεη ηηο απνζηάζεηο. ε φιε ηελ ηζηνξία, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηδε ην εκπφξην, ήηαλ ε απφζηαζε. Ώπνηεινχζε εκπφδην, θαηά 

ηεο αζθαινχο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, ηεο κεηαθνξάο εληφο νξηζκέλσλ ρξνληθψλ 

νξίσλ θαη ηεο ινγηθήο ηηκνιφγεζεο ηεο. Σν εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φκσο, 

θαηέζηε εθηθηφ ράξε ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ειαρηζηνπνίεζαλ ηηο απνζηάζεηο 

θαη ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ κείσζαλ ή εμάιεηςαλ ζηαδηαθά ηνπο δαζκνχο. Πέξαλ 

ηνχηνπ, ε απεπζείαο δηαδηθηπαθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, εμαιείθεη 

ηελ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ νπνηαδήπνηε πηζαλή θαζπζηέξεζε. ηνλ 

εθκεδεληζκφ ησλ απνζηάζεσλ, ζπκβάιεη θαη ε δηάρπζε ηεο παξαγσγήο ζε νιφθιεξν 

ηνλ θφζκν. 

 

1.5.2 Ζ αξλεηηθή άπνςε  

 

 

Δ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε έρεη σζηφζν πνιιά θαη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα. 

Βθηηκάηαη, φηη ζήκεξα ππάξρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλέξγσλ απφ φ, ηη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή απφ ην 1930 θαη κεηά. Σν ράζκα επίζεο πνπ πθίζηαηαη 

παγθνζκίσο κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ έρεη δηεπξπλζεί. Οη επηθξηηέο ησλ αλνηρηψλ 

αγνξψλ, ηνλίδνπλ ηελ αλεπάξθεηα πνπ πξνθαιείηαη εμαηηίαο ησλ δπζκελψλ επηινγψλ, 

ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο αγέιεο, ηξηψλ παξαγφλησλ πνπ 

απνηεινχλ πξντφληα ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο ησλ κεξψλ κηαο ζπλαιιαγήο52.  

 

Δ παγθνζκηνπνίεζε πξνθαιεί ην ηέινο ηεο γεσγξαθίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο.  ιν απηφ ην άλνηγκα ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη αγνξψλ ησλ 

εξγαζίαο, έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ πεηζάξρεζε ηνπο ζηηο επηηαγέο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δνπλ 

ζε πην επηθίλδπλν θαη αλζπγηεηλφ πεξηβάιινλ. Δ κηζζσηή εξγαζία γίλεηαη φιν θαη πην 

επηζθαιήο, κε ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, θαζψο νη ζέζεηο εξγαζίαο εμαθαλίδνληαη κε 

ηελ κεηαθνξά ηεο εξγαζίαο απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν53.  
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Δ δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, εκθαλίδεη ηαπηφρξνλα δχν μερσξηζηέο 

πνιηηηζηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Ώπφ ηελ κηα, φιεο νη εηεξνγελείο θνπιηνχξεο δηαιχνληαη 

θαη επηθξαηεί ε πιένλ θπξίαξρε πνπ θαιχπηεη φιε ηελ πθήιην θαη απφ ηελ άιιε, 

επηθξαηεί κηα ζχζθημε ηεο θνπιηνχξαο. Αηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο πνξεχνληαη ε κία ζην 

πιεπξφ ηεο άιιεο, ρσξίο θακία νξγαλσηηθή αξρή. Πξνθχπηεη έηζη έλα πεδίν 

πνιηηηζκνχ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πνιηηηζηηθέο ηάζεηο. Ώπηή 

ε πνιππινθφηεηα, απνηειεί ην δεχηεξν ζηάδην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο θνπιηνχξαο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, παξφηη πνιινί είλαη απηνί πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζπκβάιεη ζ‟ έλα γεληθεπκέλν θαηλφκελν πνιηηηζηηθήο δηάβξσζεο. 

 

Σέινο, ζαλ αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ην νπνίν πξνθαιείηαη θπξίσο 

κέζσ ησλ θπξίαξρσλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη 

ε ψζεζε γηα δεκηνπξγία κηαο θαηάζηαζεο επίδεημεο, ε νπνία νδεγεί ζε αιιαγέο 

πξνηίκεζεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο ρψξεο. Βληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ 

πνπ πξναλαθέξζεθε, νη αλαδπφκελεο πνιπεζληθέο νηθνλνκίεο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο γηα ηελ θνξπθή, θηινδνμψληαο λα ηαηξηάμνπλ κε ηηο ήδε αλεπηπγκέλεο θαη 

αλαγλσξηζκέλεο νηθνλνκίεο. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ, θαηαθεχγνπλ ζηα πξψηα θπξίσο 

ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο, ζε δηαδηθαζίεο κίκεζεο θαη θισλνπνίεζεο πξντφλησλ θαη 

ηερλνινγηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο „‟θηαζκέλνπο‟‟ παίρηεο ηνπ παηρληδηνχ. 

Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ θάλνπλ δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν, απφ ην λα αθνινπζήζνπλ 

ηηο ίδηεο ζπληαγέο επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη ζα ηνπο 

νδεγήζνπλ ζηελ κειινληηθή παγθφζκηα επηηπρία54. 

 

1.6 πκπεξάζκαηα 

 

 

Δ παγθνζκηνπνίεζε ζαθψο θαη έρεη αιιάμεη ζε παγθφζκην επίπεδν ηελ πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή, θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη νθείιεηαη θπξίσο γηα ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ 

ηδεψλ, ησλ θεθαιαίσλ, ησλ πφξσλ, ησλ πξντφλησλ, ησλ ππεξεζηψλ, ηεο ηερλνινγίαο, 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Οη πνιέκηνη ηεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ειάηησζε ηεο θξαηηθήο 

εμνπζίαο θαη ε ηζρπξή νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ εζλψλ, έρεη δηαξθψο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο ηνπηθέο βηνκεραλίεο, γηα ηνπο εζληθνχο πνιηηηζκνχο θαη γηα 

ην πεξηβάιινλ. Οη ππέξκαρνη ηεο ηζρπξίδνληαη αληίζεηα, φηη ε απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ έρεη δηακνξθψζεη κηα παγθφζκηα αγνξά, φπνπ ν αληαγσληζκφο νδεγεί ζε 

θαηλνηνκίεο, εληζρχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, βειηηψλεη ην βηνηηθφ επίπεδν, ηηο θηλήζεηο 

εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηελ παγθφζκηα ππεπζπλφηεηα55.  
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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν γίλνληαη νινέλα θαη πην 

νινθιεξσκέλεο νηθνλνκηθά, θαζνδεγνχκελεο απφ ηα νθέιε ηεο νηθνλνκηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε κπνξεί λα θέξεη 

ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. Δ ηειεπηαία παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, κπνξεί έληνλα λα 

ακθηζβεηήζεη ηα νθέιε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Δ κεηάδνζε ηεο θξίζεο απφ ρψξα ζε 

ρψξα, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλνηθηψλ νηθνλνκηψλ. Βληειψο θιεηζηέο νηθνλνκίεο 

είλαη ζε ζέζε λα απνκνλσζνχλ απφ ην εμσηεξηθφ ζνθ. ηαλ φκσο κηα ρψξα 

αιιειεπηδξά κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, εθηίζεηαη ζηε κεηάδνζε ηεο θξίζεο, κέζσ 

δηαθφξσλ δηαχισλ. 

 

Σα ζηνηρεία πάλησο δείρλνπλ φηη νη θαζαξέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο, παξακέλνπλ ζεηηθέο ελψ νη θίλδπλνη είλαη πην δηαδεδνκέλνη ακέζσο 

κεηά ηελ νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε κηαο ρψξαο. Κξίζεηο θαη κεηάδνζε, θαίλεηαη λα 

είλαη ην ηίκεκα πνπ νξηζκέλεο ρψξεο πξέπεη λα πιεξψζνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

ελζσκαησζνχλ ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Δ πξφθιεζε γηα ηνπο θνξείο 

ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο είλαη λα θαηαθέξνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηαδηθαζία, ψζηε λα 

επσθειεζνχλ πιήξσο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη, ειαρηζηνπνηψληαο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. Οη ρψξεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνπο ζχζηεκα είλαη έηνηκν λα αληηκεησπίζεη ηηο μέλεο ξνέο 

θεθαιαίσλ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο θξαδαζκνχο. Πην νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζηέξεσλ νηθνλνκηψλ, ηδίσο απφ 

ηελ άπνςε ηεο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καζψο νη 

ρψξεο γίλνληαη πην νινθιεξσκέλεο, νη θπβεξλήζεηο έρνπλ ιηγφηεξα κέζα πνιηηηθήο, 

δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα απμαλφκελε αλάγθε γηα ηνλ δηεζλή ζπληνληζκφ 

ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο56. 

 

ηελ νπζία, ε παγθνζκηνπνίεζε παξακέλεη ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ φισλ ησλ εζλψλ, ηελ νπνία νχηε πξέπεη λα θνβφκαζηε, νχηε πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπκε. Ώληίζεηα, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή, ζεβαζηή θαη λα ξπζκηζηεί, έηζη 

ψζηε ε επεκεξία λα ξέεη πξνο φιεο ηηο γσλίεο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ «αλνηθηνχ 

θφζκνπ». Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην θνηλφ θαιφ, παξακέλεη απφ ηε κηα ε κεγάιε 

πξφθιεζε ησλ εζλψλ – θξαηψλ λα εμαθνινπζήζνπλ λα παξακείλνπλ θπξίαξρα θαη απφ 

ηελ άιιε ε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ πνιπεζληθψλ πνπ θηάλνπλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο, κέζσ ηελ αμηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπο. Βπηπξνζζέησο, πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί ην ειεχζεξν εκπφξην κεηαμχ ησλ εζλψλ, θαζψο θαηαζηάζεηο 
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απνκνλσηηζκνχ, πςεινχ πξνζηαηεπηηζκνχ θαη πςειήο θνξνινγίαο, εκπνδίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε. 

 

Μηα λέα θηινζνθία ζρεηηθά κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε έρεη δηακνξθσζεί. Πιένλ, έρεη 

αλαπηπρζεί ε ηδέα φηη ε δηεζλήο επέθηαζε, δελ απνηειεί κφλν ηελ θηινδνμία ησλ εζλψλ 

λα επεθηείλνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηελ εμνπζία θαη ηελ επηξξνή ηνπο ή κφλν ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα εμαζθαιίζεη ηνπο πφξνπο γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα θαη ηελ 

επεκεξία, νχηε κφλν ηελ αλαδήηεζε ηνπ κέγηζηνπ θέξδνπο γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο. Ώληίζεηα ππνζηεξίδεηαη νηη ε δηεζλήο 

επέθηαζε είλαη επηθεληξσκέλε ζην εζηθφ πιαίζην ησλ θνηλψλ αμηψλ. Έηζη, ε ζχγρξνλε 

θηινζνθία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, έρεη γίλεη δεθηή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αιήζεηα θαη 

ηνπο ζσζηνχο ιφγνπο πνπ ε αλζξσπφηεηα, σο κηα ζπιινγηθή θνηλσλία ησλ εζλψλ, 

ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ εθεπξεηηθφηεηα ηεο αγνξάο, επεκεξεί κε ηελ ηαρχηεηα ηεο θαιήο  

δηαθπβέξλεζεο, ησλ νξζψλ πνιηηηθψλ, ησλ θαιψλ αγνξψλ θαη ησλ ζσζηψλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ, γηα ην θαιφ ησλ αλζξψπσλ57. 
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Κεθάιαην 2 

Μνξθέο,  ηξαηεγηθέο  θαη  Γηαδηθαζίεο Γηεζλνπνίεζεο 

 

 

Δηζαγσγή  

 

 

ην παξψλ θεθάιαην, γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή φισλ ησλ δπλαηψλ κνξθψλ, 

ζηξαηεγηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηεζλνπνίεζεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, 

ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ νη επηρεηξήζεηο, ζηελ πξνζπάζεηα επέθηαζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, πνπ αξρηθψο δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Δ θάζε επηρείξεζε, αλάινγα ηνπ κεγέζνπο ηεο θαη χζηεξα απφ ελδειερή κειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο ζηελ νπνία επηδηψθεη λα επεθηαζεί, είλαη ζε ζέζε λα 

επηιέμεη αλάκεζα απφ έλα πιήζνο κνξθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο, απηφ πνπ 

πηζηεχεη φηη ζα ηεο απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Κιείλνληαο ην θεθάιαην, 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο λέεο ηάζεηο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

δηεζλνπνίεζεο νη νπνίεο αξρίδνπλ λα πηνζεηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη νη νπνίεο 

απνθιίλνπλ απφ ηηο κέρξη πξφηηλνο πην παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο. 

 

2.1 Μνξθέο Γηεζλνπνίεζεο58 

 

 

Οη κνξθέο δηεζλνπνίεζεο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

επηρείξεζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο. 

Σηο κνξθέο εμαγσγηθνχ ηχπνπ θαη ηηο κνξθέο κε εμαγσγηθνχ ηχπνπ. Παξαθάησ ζα 

αλαθεξζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ. 

 

2.1.1 Μνξθέο εμαγσγηθνύ ηύπνπ 

 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο δηεζλνπνίεζεο εμαγσγηθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη: 

 

α) Δ άκεζε εμαγσγηθή δξάζε, απνηειεί ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή δηεζλνπνίεζεο. 

χκθσλα κε απηή, κηα επηρείξεζε εμάγεη ηα πξντφληα πνπ παξάγεη ζηελ κεηξηθή ρψξα, 

ζηηο ρψξεο πνπ απνηεινχλ ζηφρν, ρσξίο θακία δηακεζνιάβεζε. Ώπνηειεί έλαλ ηξφπν 
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εμαγσγήο, ν νπνίνο επλνεί ηηο πξνζπάζεηεο αθφκα θαη ησλ πην κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Πξνηηκάηαη γεληθά απφ επηρεηξήζεηο πνπ πξσηνδξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηεζλή αγνξά 

θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ νχηε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, νχηε ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα 

γηα άκεζεο μέλεο επελδχζεηο.  

 

Σα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη φηαλ ε κεηξηθή ρψξα παξαγσγήο δελ απνηειεί ζπλάκα 

θαη ηνλ θαιχηεξν ηφπν παξαγσγήο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα θφζηνο 

κεηαθνξάο θαη νη δαζκνινγηθέο πνιηηηθέο, είλαη ηδηαηηέξσο πςειά. 

 

β) ηελ ίδηα βάζε θηλείηαη θαη ε παξαγσγή θαηά παξαγγειία. Δ δηαθνξά εδψ, έγθεηηαη 

ζην φηη ε εμαγσγηθή δηαδηθαζία δελ έρεη ζπλέρεηα, θαζψο ε εμαγσγηθή επηρείξεζε, 

αλακέλεη ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ, ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαγσγή. 

Ώπνηειεί νπζηαζηηθά κηα εμαγσγηθή πνιηηηθή, ε νπνία δελ ζηνρεχεη ηφζν ζηε δεκηνπξγία 

κηαο καθξνρξφληαο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ παξαγσγφ θαη ηνλ αγνξαζηή, φζν ζηελ 

εμάιεηςε ηεο ππεξβάιινπζαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

γ) Άκεζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν, έρεη ε κέζνδνο εμαγσγήο κε 

δηακεζνιαβεηέο. ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηεζλνπνίεζεο, ε εμαγσγηθή επηρείξεζε 

ζπλεξγάδεηαη κε δηακεζνιαβεηέο νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ θαλάιηα δηαλνκήο θαη 

πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο. Σα κεηνλέθηεκά ηεο κεζφδνπ απηήο, είλαη φηη νη ελδηάκεζνη 

κπνξεί λα απνθηήζνπλ δηθαηψκαηα επί ησλ πξντφλησλ, έρεη πςειφ θφζηνο θαη ππάξρεη 

πάληα ν θίλδπλνο ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ ελδηάκεζν, ψζηε λα 

απμήζεη ην θέξδνο ηνπ. 

 

δ) Δ παξαγσγή θαηφπηλ αδείαο (licensing), απνηειεί κηα εμίζνπ δηαδεδνκέλε κνξθή 

εμαγσγήο ηνπ παξαγφκελνπ ή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν πθίζηαληαη δχν πιεπξέο, ν αδεηνδφρνο (licensor) θαη ν αδεηνιήπηεο (licensee). 

Ο αδεηνδφρνο παξέρεη ζηνλ αδεηνιήπηε ην δηθαίσκα, λα παξάγεη θαη λα δηαθηλεί έλαληη 

ακνηβήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζαλ έλα πνζνζηφ ηεο ηηκήο αλά κνλάδαο πξντφληνο, 

θάπνην πξντφλ ηνπ.  

 

Δ εηαηξεία πνπ επηζπκεί ινηπφλ λα δηαζέζεη ην πξντφλ ηεο, πέξα απφ ηα ζχλνξα ηεο 

ρψξαο ηεο, απνιακβάλεη κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ απνιακβάλεη ην θέξδνο φηη κπνξεί 

λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο, ρσξίο λα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά εμφδσλ 

εγθαηάζηαζεο θαη εδξαίσζεο ζε κηα μέλε ρψξα. Σαπηφρξνλα φκσο, έξρεηαη 

αληηκέησπε θαη κε κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα, είηε βξαρπρξφληα είηε καθξνρξφληα. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ ηνκέσλ 

παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ηνπ πξντφληνο, ηελ αδπλακία απφθηεζεο πεξαηηέξσ 

εκπεηξίαο απφ ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο θαη βεβαίσο ηελ πηζαλφηεηα ν 

αδεηνιήπηεο, κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηελ αδεηδφρν εηαηξεία, λα απνηειέζεη 

ηνλ νπζηαζηηθφηεξν αληαγσληζηή ηνπ.  

 

ε) Μηα κέζνδνο ζρεηηθή κε ηελ πξνεγνχκελε, απνηειεί απηή ηεο ζπλαξκνιφγεζεο. Δ 

δηαθνξά ηεο απφ ηελ κέζνδν παξαγσγήο θαηφπηλ αδείαο, έγθεηηαη ζην φηη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, πθίζηαηαη ε ζπλαξκνιφγεζε κφλν νξηζκέλσλ εθ ησλ 

εμαξηεκάησλ ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή θαη φρη ε παξαγσγή νιφθιεξνπ ηνπ πξντφληνο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

ζη) Άιιε κηα εμαγσγηθή κνξθή, ε νπνία απνθέξεη θάπνην νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηελ 

επηρείξεζε, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηεο κε άιιεο εηαηξείεο, απνηειεί ε παξνρή 

ηερλνγλσζίαο. Δ κέζνδνο απηή δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ηελ παξνρή 

ηερλνγλσζίαο, απφ κηα επηρείξεζε ζε κηα άιιε, έλαληη θάπνηαο ακνηβήο. 

 

δ) Δ ηειεπηαία κνξθή δηεζλνπνίεζεο εμαγσγηθνχ ηχπνπ είλαη απηή ηεο δηθαηφρξεζεο 

(franchising). πσο θαη ζηελ κνξθή παξαγσγήο θαηφπηλ αδείαο, έηζη θαη ζ‟ απηή 

ππάξρνπλ δχν πιεπξέο, ν δηθαηνδφρνο (francisee) θαη ν δηθαηνπάξνρνο (franchiser), κε 

ηε δηαθνξά φηη ε κνξθή απηή αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ εμαγσγή ππεξεζηψλ. Ο 

δηθαηνδφρνο (francisee), παξέρεη ζηνλ δηθαηνπάξνρν (franchiser), ην δηθαίσκα λα 

δηεμάγεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ 

παξαρσξεί, έλαληη θάπνηαο ακνηβήο. Ο δηθαηνδφρνο είλαη απηφο πνπ πξνζθέξεη ην 

αξρηθφ θεθάιαην επέλδπζεο, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ δηνίθεζε θαη ν δηαθαηνπάξνρνο, 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί ζε κηα μέλε αγνξά, ρσξίο λα επσκηζηεί ην θφζηνο 

εηζφδνπ. 

 

2.1.2 Μνξθέο κε εμαγσγηθνύ ηύπνπ 

 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο δηεζλνπνίεζεο κε εμαγσγηθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη: 

 

α) Δ κέζνδνο ηεο πιήξνπο ηδηνθηεζίαο, θαηά ηελ νπνία ε εμαγσγηθή εηαηξεία δηαηεξεί 

ηελ πιήξε ηδηνθηεζία θαη έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, απφ ηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο, κέρξη ηνλ ηξφπν εηζφδνπ ζηε λέα αγνξά θαη ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ 
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δηάζεζεο θαη δηαθίλεζεο ηνπ πξντφληνο ηεο. Σα κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη ην πςειφ ηεο 

θφζηνο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη ψζηε ε επηρείξεζε λα πεξάζεη απφ φια ηα 

πξνεγνχκελα ζηάδηα. 

 

β) Βπφκελε κνξθή δηεζλνπνίεζεο κε εμαγσγηθνχ ηχπνπ, απνηεινχλ νη θνηλνπξαμίεο. 

Οη θνηλνπξαμίεο αθνξνχλ νπζηαζηηθά ζπκθσλίεο αλάκεζα ζε δηεζλείο εηαηξείεο, θαηά 

ηηο νπνίεο παξαρσξνχληαη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο, ζρεκαηίδνληαη ζπκκαρίεο θαη 

κνηξάδνληαη ηειηθψο ηα θέξδε. Μέζσ απηψλ ησλ ζπκκαρηψλ, νη επηρεηξήζεηο απνθηνχλ 

γλψζεηο, θεξδίδνπλ ηερλνγλσζία θαη αληηκεησπίδνπλ κηθξφηεξν θφζηνο θαη θηλδχλνπο. 

Σν αξλεηηθφ ηεο κνξθήο απηήο, είλαη φηη θακία επηρείξεζε δελ απνθηά νπζηαζηηθά ηνλ 

απφιπην έιεγρν παξαγσγήο θαη δηάζεζεο. 

 

γ) Οη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο ηέινο, απνηεινχλ κηα κνξθή δηεζλνπνίεζεο παξφκνηα κε 

ηελ πξνεγνχκελε.  Δ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη νη ζπκκαρίεο απνζθνπνχλ ζε πνην 

ζηξαηεγηθνχο θαη πην καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. Ώλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε ηνπηθέο 

θαη μέλεο επηρεηξήζεηο θαη ε θάζε πιεπξά απνβιέπεη ζε δηαθνξεηηθά νθέιε. Ώπφ ηε κηα, 

νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο επειπηζηνχλ ζηελ απφθηεζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη 

ηερλνγλσζίαο, κε απψηεξν ζθνπφ ην γξήγνξν θέξδνο θαη απφ ηε άιιε, νη μέλεο 

επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ απηέο ηηο ζπκκαρίεο, ψζηε επσθεινχκελεο ηε γλψζε ησλ 

ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηνπηθή αγνξά, απνζθνπνχλ ζε καθξνπξφζεζκα θέξδε. 

 

2.2 ηξαηεγηθέο Γηεζλνπνίεζεο 

 

 

2.2.1 Γεληθά πεξί ηξαηεγηθήο 

 

 

Δ ζηξαηεγηθή, είλαη απαξαίηεηε γηα θάζε επηρείξεζε θαη απνηειεί ην ζρέδην γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο επηηπρεκέλεο 

πεξηπηψζεηο θαη έηνηκεο ιχζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη θάπνηα επηρείξεζε 

ζηε πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζήο ηεο, αιιά απηφ πνπ δελ ζα πξέπεη λα μερλά ν 

εθάζηνηε κάλαηδεξ, είλαη φηη ε θάζε πεξίπησζε είλαη μερσξηζηή θαη θαηά ζπλέπεηα, ε 

ζηξαηεγηθή κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα έξρεηαη αληηκέησπε ε επηρείξεζε.  
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Βίλαη πνιχ πηζαλφ άιισζηε, είηε κηα επηιεγκέλε ζηξαηεγηθή λα κελ πινπνηεζεί ηειηθά, 

είηε κηα επηιεγκέλε ζηξαηεγηθή λα νδεγήζεη κε ηε ζεηξά ηεο ζε κηα ζεηξά λέσλ 

αλαδπφκελσλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο ζα επηιέγνληαη θαη ζα εθαξκφδνληαη αλάινγα κε 

ην πεξηβάιινλ, ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο, ηηο επθαηξίεο θαη ηηο  

απεηιέο, πνπ ζα έρεη θάζε θνξά λα αληηκεησπίζεη. Πνιχ ζπρλά ε δηνίθεζε έξρεηαη 

αληηκέησπε κε θαηαζηάζεηο πνπ δελ έρεη πξνβιέςεη θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζεη θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο59. 

 

Δ ζηξαηεγηθή είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο γηα έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ώπνζθνπεί ζηε 

δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε, ε νπνία κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηεο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, 

απνβιέπεη απ‟ ηε κηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ αγνξψλ θαη απ‟ 

ηελ άιιε, λα κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ 

νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ηεο (stakeholders)60. 

 

Βλ θαηαθιείδη, ε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο, απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ξπζκηζηηθφ 

ζρέδην, πνπ δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα πεηχρεη ηελ απνζηνιή θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο, κεγηζηνπνηψληαο ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα θαη 

ειαρηζηνπνηψληαο ηα αληαγσληζηηθά κεηνλεθηήκαηά ηεο61. 

 

2.2.2 Δπίπεδα ηξαηεγηθήο 

 

 

Μηα ηππηθή επηρείξεζε απνηεινχκελε απφ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, ζπλήζσο 

πεξηιακβάλεη ηξία επίπεδα ζηξαηεγηθήο, ην επηρεηξεζηαθφ/εηαηξηθφ επίπεδν (corporate), 

ην επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν (business) θαη ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν (functional). 

 

Οη απνθάζεηο θαζελφο απ‟ απηά ηα επίπεδα ζηξαηεγηθήο, ιακβάλνληαη θαη απφ 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Δ αλψηαηε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηηο 

επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, νη επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο είλαη ππεχζπλεο γηα 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο θάζε επηρείξεζεο 

(παξαγσγή, κάξθεηηλγθ, έξεπλα θαη αλάπηπμε, αλζξψπηλν δπλακηθφ), είλαη ππεχζπλα 

γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο, ψζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο, ηηο επηρεηξεζηαθέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. 
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Γηάγξακκα 2.1: Βπίπεδα ηξαηεγηθήο 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο, ΐ. Ν., ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθή ησλ Βπηρεηξήζεσλ, ηξαηεγηθφ 

Μάλαηδκελη, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ θαζεγεηή Ν. 

Γεσξγφπνπινπ, αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014, ζηε δηάιεμε ηνπ καζήκαηνο ηξαηεγηθή θαη 

Πνιηηηθή ησλ Βπηρεηξήζεσλ, ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 

 

2.2.3 Δπηρεηξεζηαθή/Δηαηξηθή ηξαηεγηθή62 

 

 

Δ επηρεηξεζηαθή/εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, πεξηγξάθεη ηε ζπλνιηθή θαηεχζπλζε ηεο 

επηρείξεζεο, αλαθνξηθά κε ηε γεληθή ηεο ζπκπεξηθνξά, ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ παξαγσγή ηεο. Οη επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο φπσο 

αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, αθνξνχλ απνθάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο,  δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαηεχζπλζεο (directional strategies), ηηο ζηξαηεγηθέο ραξηνθπιαθίνπ 

(portfolio strategies) θαη ηηο γνληθέο ζηξαηεγηθέο (parental strategies). Οη επηρεηξεζηαθέο 

ζηξαηεγηθέο, είλαη ίδηεο είηε πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή επηρείξεζε, είηε γηα κηα πνιπεζληθή. 

Δ δηαθνξά, έγθεηηαη ζην φηη ζηελ πνιπεζληθή επηρείξεζε ε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα 

θαηαθέξλεη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο πνηθίιεο γξακκέο παξαγσγήο θαη ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε θεληξηθή δηνίθεζε πξέπεη λα παίμεη ην ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ θάζε δηαθνξεηηθνχ 

ηκήκαηνο63.  

 

ια φζα πεξηγξάθεη θαη απνθαζίδεη ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή είλαη64: 

- ε γεληθή ζηάζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηηο επηινγέο αλάπηπμεο ηεο 
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- ε δηνίθεζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ γξακκψλ παξαγσγήο 

- ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα επηιέμεη  

- ε ξνή ησλ ρξεκαηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ πξνο ηηο δηεπζχλζεηο 

- νη ζρέζεηο κε ηηο ινηπέο θνηλσληθέο νκάδεο, ηα ινηπά ζπκθέξνληα θαη ην πεξηβάιινλ 

- νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε κπνξεί λα απμήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο 

 

Ώθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα, κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

 

2.2.3.1 ηξαηεγηθέο Καηεύζπλζεο (Directional Strategies) 

 

 

Κάζε επηρείξεζε θαη θάζε νξγαληζκφο πνπ επηδηψθεη ηε δηεζλνπνίεζή ηνπ ή ηελ 

επέθηαζή ηνπ ζε κηα άιιε αγνξά ζηφρν, πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα ζηξαηεγηθή ε 

νπνία ζα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε. Σξεηο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο θαηεχζπλζεο θαη απηέο είλαη, ε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο, κε ζηφρν ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ε ζηξαηεγηθή 

ζηαζεξφηεηαο, κε ζηφρν λα κελ γίλεη θακία αιιαγή ζηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ε ζηξαηεγηθή πεξηζπιινγήο, κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ ηξέρνληνο 

επηπέδνπ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

  

 

                                    

                              

                                      
Γηάγξακκα 2.2: ηξαηεγηθέο Καηεχζπλζεο 

Πεγή: Wheelen, L.T. & Hunger, J.D. 2011, Strategic Management and Business Policy Towards 

Global Sustainability, 13
th
 Edition, p. 207 

 

i) ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο 

 

Ώπνηειεί κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ησλ 

θεξδψλ, ησλ θεθαιαίσλ ή ζε έλα ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα αλαπηπρζεί είηε εζσηεξηθά, κε ην λα επεθηείλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ηφζν ηνπηθά φζν θαη δηεζλψο, είηε εμσηεξηθά, κέζσ εμαγνξψλ, 

ηξαηεγηθή  Ώλάπηπμεο 
1) πγθέληξσζε 
- Κάζεηε νινθιήξσζε 
- Οξηδφληηα νινθιήξσζε 
2) Αηαπνίθηιζε 
- πζρεηηζκέλε 
- Ώζπζρέηηζηε 

ηξαηεγηθή 
ηαζεξφηεηαο 
- ηξαηεγηθή παχζεο 
- ηξαηεγηθή θακίαο 
αιιαγήο 
- ηξαηεγηθή θέξδνπο 

ηξαηεγηθή 
Πεξηζπιινγήο 
- ηξαηεγηθή  
αλαζηξνθήο 
- ηξαηεγηθή ηεο 
αηρκάισηεο επηρείξεζεο 
- ηξαηεγηθή 
απνεπέλδπζεο 
- ηξαηεγηθή πηψρεπζεο 
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ζπγρσλεχζεσλ θαη ζπκκαρηψλ. Δ ζπγθέληξσζε (concentration) θαη ε δηαπνίθηιζε 

(diversification), είλαη νη δχν θχξηεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο. 

 

Δ ζπγθέληξσζε, αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ηξέρνπζα γξακκή 

παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο, πξνζθέξεη επηπιένλ πεξηζψξηα γηα αλάπηπμε, νπφηε θαη 

ε παξακνλή ζ‟ απηή, απνηειεί νπζηαζηηθά κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Οη δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζπγθέληξσζεο, είλαη ε θάζεηε θαη ε νξηδφληηα νινθιήξσζε. 

 

Δ θάζεηε νινθιήξσζε, αθνξά ηελ απφθαζε ηεο επηρείξεζεο λα εηζέιζεη ζε δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, είηε πξηλ, είηε κεηά απφ ην ζηάδην ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη65. Βπηηπγράλεηαη φηαλ ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγία, 

απνθηά δειαδή θπζηθή παξνπζία κηαο δηαδηθαζίαο, ε νπνία κέρξη πξφηηλνο γηλφηαλ 

απφ θάπνηνλ πξνκεζεπηή ή θάπνηνλ δηαλνκέα. Δ επηρείξεζε επεθηείλεη δειαδή ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο, είηε πξνο ηα πίζσ, νπφηε θαη πξνκεζεχεηαη κφλε ηεο πξψηεο χιεο, 

είηε πξνο ηα εκπξφο, νπφηε θαη αζρνιείηαη εμ‟ νινθιήξνπ κε ηελ πξνψζεζε θαη 

δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο θφζηνπο, ηελ 

απφθηεζε ηνπ  πιήξνπο ειέγρνπ ζπάλησλ πεγψλ πξψησλ πιψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο ηεο. 

 

Κηλεηήξηα δχλακε ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο, απνηειεί ε επηδίσμε ηεο επηρείξεζεο γηα 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο. Πέληε θχξηνη παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ 

νδεγνχλ ηελ επηρείξεζε ζηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο. Ώξρηθά ε 

πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο, θαζψο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ιίγνη 

πξνκεζεπηέο νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ρακειή πνηφηεηα πξψησλ πιψλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή  

ππάξρνπλ πνιινί αληαγσληζηέο, ηφηε ε επηρείξεζε κπνξεί κέζσ ηεο θάζεηεο 

νινθιήξσζεο πξνο ηα πίζσ λα απνθνκίζεη ζεκαληηθά νθέιε. Καηά ηελ ίδηα ινγηθή, ζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ ιίγνη θαη ρακειήο πνηφηεηαο δηαλνκείο, ε θάζεηε 

νινθιήξσζε πξνο ηα εκπξφο είλαη απαξαίηεηε, ψζηε ε επηρείξεζε λα απνθηήζεη θαη 

δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ ηεο. Ώθνινπζεί ν παξάγνληαο ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κηα ηέηνηα θίλεζε, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη 

πξνκεζεπηέο, νη δηαλνκείο ή θαη νη δχν καδί είλαη πνιχ αθξηβνί θαη απνιακβάλνπλ 

κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο. Η αλάιεςε επελδχζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλνπο πφξνπο, είλαη 

έλαο αθφκα παξάγνληαο. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, ε επηρείξεζε απνθαζίδεη λα 

επελδχζεη ζε εμεηδηθεπκέλνπο πφξνπο, φπσο είλαη ε απφθηεζε κηαο ηερλνινγηθήο 

θαηλνηνκίαο, ε νπνία ζα ηεο επηηξέςεη λα κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο θαη ζα 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Οη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ γεληθά 
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λα θαζεηνπνηεζνχλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη ίδηεο απηέο ηηο επελδχζεηο, απφ ην λα 

έξζνπλ αληηκέησπεο κε ηνλ θφβν ηεο εμαπάηεζεο, εάλ εκπηζηεπηνχλ θάπνηα άιιε 

εηαηξεία ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε αληίζηνηρα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο θαη 

θαηέρεη παξφκνηα ηερλνγλσζία. Σν ρηίζηκν θξαγκψλ εηζφδνπ ζηνπο αληαγσληζηέο, 

απνηειεί έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα. Σφζν κε ηελ θαζεηνπνίεζε πξνο ηα πίζσ, 

ε νπνία επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ησλ πξψησλ πιψλ, φζν θαη κε ηελ 

θαζεηνπνίεζε πξνο ηα εκπξφο, ε νπνία επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο δηαλνκήο, ε 

επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δπζθνιέςεη θαη λα εκπνδίζεη ηελ είζνδν λέσλ 

αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. Σέινο, κέζσ ηεο θαζεηνπνίεζεο, ε 

επηρείξεζε απνιακβάλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζηαζεξήο παξαγσγήο. Οη πξψηεο χιεο 

θαη νη απαξαίηεηνη πφξνη γηα ηελ παξαγσγή, εηζξένπλ κε έλαλ ζηαζεξφ θαη ζπλερέο 

ξπζκφ ζηελ επηρείξεζε θαη απηφ θάλεη ηελ φιε δηαδηθαζία πην εχθνιε ζηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο. Σα ζηάδηα παξαγσγήο ζπληνλίδνληαη θαιχηεξα, ππάξρεη 

εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο απνζήθεπζεο θαη πθίζηαηαη γξεγνξφηεξε δηαλνκή ηνπ 

πξντφληνο ζηελ αγνξά66. 

 

Δ νξηδφληηα νινθιήξσζε, επηηπγράλεηαη φηαλ ε επηρείξεζε επεθηείλεη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο ζε κηα μέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, απνθηψληαο ηνλ έιεγρν κίαο ή πεξηζζνηέξσλ 

εηαηξεηψλ, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ζηελ αγνξά ζηφρν θαη βξίζθνληαη ζην ίδην 

ζηάδην ηεο αιπζίδαο αμίαο. Δ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο 

εμαγνξάο ή ηεο ζπγρψλεπζεο θαη αθνξά είηε ακηγψο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο, είηε 

επηρεηξήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο αγνξάο. Ώπνηειεί κηα 

ζηξαηεγηθή ηδηαηηέξσο θαηάιιειε γηα πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, είλαη καθξάλ κεγαιχηεξε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο67.  

 

ηφρνο ηεο νξηδφληηαο νινθιήξσζεο, είλαη ε απφθηεζε κνλνπσιηαθνχ πιενλεθηήκαηνο 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά, θαζψο κέζσ απηνχ, ε επηρείξεζε θαηαθέξλεη λα απμήζεη 

ηα κεξίδηα αγνξάο ηεο, κεηψλνληαο ή εμαιείθνληαο  κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ 

αληαγσληζκφ. Πέξαλ ηνχηνπ, πνιχ ζπρλά νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηελ εμαγνξά 

αληαγσληζηψλ ηνπο κε έληνλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, φηαλ ζεσξνχλ φηη ζα 

κπνξέζνπλ λα αληηζηξέςνπλ ηηο αξλεηηθέο πξννπηηθέο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηφρσλ, ζηεξηδφκελεο ζηα δηθά ηνπο δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα θαη ζηε δηθή ηνπ δηνηθεηηθή 

εκπεηξία. Δ νξηδφληηα νινθιήξσζε, είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ πξαγκαηηθά θπξηαξρεί ζηηο 

κέξεο καο, θαζψο νη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζεκαληηθφηεξεο θαη 

εληππσζηαθφηεξεο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηεξάζηηεο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη εθ ησλ πξαγκάησλ, ε νξηδφληηα νινθιήξσζε 

απνηειεί κνλφδξνκν, φρη κφλν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 
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επηρεηξήζεσλ, αιιά πνιιέο θνξέο αθφκα θαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ θιάδνη φπσο ν ηξαπεδηθφο, νη θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη νη 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο68. 

 

Δ δηαπνίθηιζε απφ ηελ άιιε κεξηά, αθνξά κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ε νπνία 

πξνηηκάηαη απφ επηρεηξήζεηο, ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θαη νη 

επθαηξίεο γηα αλάπηπμε έρνπλ εμαληιεζεί. Ώπηφ ζπκβαίλεη ζπρλά φηαλ κηα βηνκεραλία 

ελνπνηείηαη, σξηκάδεη θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηβηψλνπλ έρνπλ 

θζάζεη ηα φξηα αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη ε θάζεηε ή ε νξηδφληηα 

νινθιήξσζε. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ε επηρείξεζε απνθαζίδεη ηελ είζνδφ ηεο ζε λέα 

επίπεδα ηφζν πξντφλησλ, φζν θαη αγνξψλ, ηειείσο δηαθνξεηηθά απφ φια φζα κέρξη 

πξφηηλνο δξαζηεξηνπνηνχηαλ. Οη δχν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο δηαπνίθηιζεο είλαη ε 

ζπζρεηηζκέλε θαη ε αζπζρέηηζηε. 

 

Δ αλάπηπμε κέζσ ηεο ζπζρεηηζκέλεο δηαπνίθηιζεο, επηηπγράλεηαη φηαλ ε επηρείξεζε 

επεθηείλεηαη ζε θιάδνπο κε ζπλαθή πξντφληα ή επίπεδα ηερλνινγίαο θαη είλαη ηδηαίηεξα 

θαηάιιειε, φηαλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε κε ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε ζε έλαλ 

θιάδν κε ρακειή ειθπζηηθφηεηα. Δ επηρείξεζε επηθεληξψλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ηεο 

ράξηζαλ ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε, επηδηψθνληαο ηελ εμαζθάιηζε ζηξαηεγηθήο 

εθαξκνγήο ζε κηα λέα βηνκεραλία, φπνπ ε γλψζε ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ 

δπλαηνηήησλ παξαγσγήο ηεο θαη ησλ δεμηνηήησλ κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηφζν απνηειεζκαηηθά ζηελ αξρηθή βηνκεραλία, κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε κηα θαιή ρξήζε. 

 

Δ αζπζρέηηζηε δηαπνίθηιζε, απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, φηαλ 

ν κάλαηδεξ αληηιεθζεί φηη ε επηρείξεζε δελ είλαη πιένλ ειθπζηηθή θαη φηη αληηκεησπίδεη 

έιιεηςε εμαηξεηηθψλ ηθαλνηήησλ ή δεμηνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα 

κεηαθεξζνχλ ζε ζπλαθή πξντφληα ή ππεξεζίεο. Βπνκέλσο, κέζσ ηεο αζπζρέηηζηεο 

δηαπνίθηιζεο, θαηαθέξλεη ηε δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

θιάδνπο άζρεηνπο κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.  

 

ii) ηξαηεγηθή ηαζεξόηεηαο  

 

Δ βαζηθή ζθέςε γχξσ απφ απηή ηε ζηξαηεγηθή, είλαη ε δηαηήξεζε θαη ζπλέρηζε ησλ 

ππαξρνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ, ρσξίο θακία ζεκαληηθή αιιαγή. Μπνξεί λα είλαη κηα 

πνιχ ρξήζηκε ζηξαηεγηθή βξαρπρξφληα, αιιά ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πνιιά 

πξνβιήκαηα εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη θχξηεο 
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ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο είλαη ε ζηξαηεγηθή παχζεο, ε ζηξαηεγηθή θακίαο αιιαγήο 

θαη ε ζηξαηεγηθή θέξδνπο. 

 

Δ ζηξαηεγηθή παχζεο, δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα δηάιεηκκα, ψζηε ε 

επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα „‟μεθνπξαζηεί‟‟, πξηλ πξνρσξήζεη κε κηα ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο ή πεξηζπιινγήο. Ώπνηειεί κηα ζθφπηκε απφθαζε θαη επηδηψθεη λα 

πξνθαιέζεη κηα ζηαδηαθή βειηίσζε, κέρξηο φηνπ ην πεξηβάιινλ θαηαζηεί πην θηιφμελν. 

 

Δ ζηξαηεγηθή θακίαο αιιαγήο, είλαη νπζηαζηηθά ε απφθαζε λα κε γίλεη ηίπνηα 

θαηλνχξην. Βπηιέγεηαη δειαδή λα ζπλερηζζνχλ νη ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο γηα ην άκεζν 

κέιινλ. Αελ ππάξρνπλ εκθαλείο επθαηξίεο ή απεηιέο, νχηε εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο 

δπλάκεηο ή αδπλακίεο. 

 

Σέινο, κε ηε ζηξαηεγηθή θέξδνπο, απνθαζίδεηαη ζηελ πεξίπησζε κηαο δπζκελνχο 

θαηάζηαζεο, λα κε γίλεη ηίπνηα θαηλνχξην θαη ε επηρείξεζε λα αληηδξάζεη ζαλ λα 

πξφθεηηαη γηα θάηη ηειείσο πξνζσξηλφ. Ώληί ινηπφλ ε αλψηαηε δηνίθεζε λα αλαθνηλψζεη 

επηζήκσο ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε, 

απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη απηή ηελ απνπιαλεηηθή ζηξαηεγηθή. 

 

iii) ηξαηεγηθή Πεξηζπιινγήο 

 

Μηα επηρείξεζε θαηαθεχγεη ζηε ζηξαηεγηθή πεξηζπιινγήο, φηαλ έρεη κηα αδχλακε 

αληαγσληζηηθή ζέζε ζε θάπνηα ή ζε πνιιέο γξακκέο παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα ηελ 

πηψζε ηεο επίδνζήο ηεο, ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ ηεο θαη ηε 

δεκηνπξγία γεληθά αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

ηε πξνζπάζεηα αληηζηξνθήο ηνπ θιίκαηνο θαη ζηαδηαθήο εμάιεηςεο ησλ αδπλακηψλ, νη 

νπνίεο ζηηγκαηίδνπλ ηελ επηρείξεζε, κπνξνχλ λα επηιεγνχλ κηα εθ ησλ αξθεηψλ 

ζηξαηεγηθψλ πεξηζπιινγήο, φπσο είλαη ε ζηξαηεγηθή αλαζηξνθήο (turnaround 

strategy), ε ζηξαηεγηθή ηεο αηρκάισηεο επηρείξεζεο (captive company strategy), ε 

ζηξαηεγηθή ηεο πψιεζεο/απνεπέλδπζεο (sell out/divestment strategy) θαη ε ζηξαηεγηθή 

ηεο ρξεσθνπίαο/ξεπζηνπνίεζεο (bankruptcy/liquidation strategy). 

 

Δ ζηξαηεγηθή αλαζηξνθήο, δίλεη έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη θαηάιιειε ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ηα πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο λαη κελ ππάξρνπλ, αιιά δελ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκα. 
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Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ επηδηψθεη ε δηνίθεζε, 

πεξηθφπηνληαη δαπάλεο θαη πσινχληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αηρκάισηεο επηρείξεζεο, κηα επηρείξεζε πξνηηκά 

λα ράζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηά ηεο. Έρνληαο 

κηα αζζελή αληαγσληζηηθή ζρέζε, αληηκεησπίδνληαο ζπλερψο ρακειέο πσιήζεηο θαη 

απμαλφκελεο απψιεηεο θαη κε κπνξψληαο λα πηνζεηήζεη κηα ζηξαηεγηθή αλαζηξνθήο, 

πξνηηκά λα είλαη δέζκηα θάπνηνπ εθ ησλ κεγαιχηεξσλ πειαηψλ ηεο, ψζηε λα κπνξέζεη 

λα δηαζθαιίζεη ηελ δηάξθεηά ηεο καθξνρξφληα. 

 

Βθφζνλ ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζηε δχζθνιε ζέζε πνπ πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ θαη 

δελ έρεη θαηαθέξεη λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε ζηνλ θιάδν, είηε 

κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο αλαζηξνθήο, είηε κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο αηρκαισζίαο, ηφηε  

θαηαθεχγεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο πψιεζεο/απνεπέλδπζεο. Δ ζηξαηεγηθή ηεο πψιεζεο 

έρεη λφεκα φηαλ ε δηνίθεζε κπνξεί αθφκα λα επηηχρεη κηα ζπκθέξνπζα ζπκθσλία, ηφζν 

απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο γηα ηνπο κεηφρνπο, φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη 

ζα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Δ ζηξαηεγηθή ηεο απνεπέλδπζεο, 

πξνηηκάηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα επηρείξεζε κε πνιινχο θιάδνπο, 

απνθαζίζεη λα πνπιήζεη απηφλ κε ηελ κηθξφηεξε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο. 

 

ηαλ ε επηρείξεζε έρεη λα αληηκεησπίζεη ηαπηφρξνλα ηελ αδχλακε αληαγσληζηηθή ηεο 

ζέζε θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε έλα κε αληαγσληζηηθφ θιάδν, ε δηνίθεζε έρεη 

ειάρηζηεο επηινγέο, νη νπνίεο είλαη φιεο θαηαζηξνθηθέο. Ώπφ ηελ κηα, πθίζηαηαη ε 

επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ρξεσθνπίαο, φπνπ νπζηαζηηθά ηελ δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζεο αλαιακβάλνπλ ηα δηθαζηήξηα, κε αληάιιαγκα θάπνηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο. Ώπφ ηελ άιιε, πθίζηαηαη ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

ξεπζηνπνίεζεο, ε νπνία νπζηαζηηθά ζεκαίλεη θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο. ηαλ 

ν θιάδνο δελ είλαη πιένλ θαζφινπ ειθπζηηθφο θαη ε εηαηξεία δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πνπιεζεί, ηφηε ε δηνίθεζε επηιέγεη ηελ πψιεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Ώπφ απηά ηα ρξήκαηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα 

θάιπςεο αξρηθά ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ππφινηπα, εθφζνλ 

ππάξμνπλ, δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο. 

 

 

 

 

 



44 
 

Πίλαθαο 2.1:Τπφδεηγκα Βπηρεηξεζηαθψλ ηξαηεγηθψλ Καηεχζπλζεο 
69 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο ΐ. Νηθφιανο, ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθή ησλ Βπηρεηξήζεσλ, ηξαηεγηθφ 

Μάλαηδκελη, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ θαζεγεηή Ν. 

Γεσξγφπνπινπ, αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014, ζηε δηάιεμε ηνπ καζήκαηνο ηξαηεγηθή θαη 

Πνιηηηθή ησλ Βπηρεηξήζεσλ, ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 

 

 

 

 

 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

            
                           

2.2.3.2 ηξαηεγηθέο Υαξηνθπιαθίνπ 

 

 

Οη επηρεηξήζεηο κε κεγάιν αξηζκφ παξαγσγηθψλ γξακκψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

κνλάδσλ, πξέπεη λα αλαξσηεζνχλ κε πνην ηξφπν ζα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

απηή ηελ πνηθηιία πξντφλησλ θαη κνλάδσλ, ψζηε λα δψζνπλ ηελ απαηηνχκελε ψζεζε 

ζε φιε ηελ επηρεηξεζηαθή επίδνζε. Δ ζηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ, απνηειεί κηα απφ ηηο 

πην γλσζηέο ζηξαηεγηθέο γηα κηα επηρείξεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο, κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. Μέζσ απηήο, ε 

αλψηαηε δηνίθεζε αληηκεησπίδεη θάζε πξντφλ θαη θάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζαλ κηα 

μερσξηζηή επέλδπζε, απφ ηελ νπνία αλακέλεη έλα επηθεξδέο απνηέιεζκα. 

 

Αχν απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ζηξαηεγηθέο ραξηνθπιαθίνπ, είλαη ε κήηξα BCG θαη ε 

κήηξα GE. Η κήηξα BCG, απνηειεί ηνλ απινχζηεξν ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Κάζε πξντφλ θαη θάζε επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα ηεο επηρείξεζεο, ηνπνζεηνχληαη ζε έλα ηεηαξηεκφξην ηεο κήηξαο, βάζεη δχν 

ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ, α) ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

αληαγσλίδνληαη (Market Growth Rate) θαη β) ηνπ ζρεηηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ 

θαηέρνπλ (Relative Market Share). Σν ζρεηηθφ κεξίδην αγνξάο απνηειεί ηνλ ιφγν ηνπ 
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κεξηδίνπ αγνξάο ελφο πξντφληνο ή κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, πξνο ην κεξίδην 

αγνξάο ηνπ ηζρπξφηεξνπ αληαγσληζηή. ην Αηάγξακκα 2.3 πνπ αθνινπζεί, 

παξνπζηάδεηαη ε κήηξα BCG. 

 

                    

Γηάγξακκα 2.3: Μήηξα BCG 

Πεγή: Μάιιηαξεο Γ. Πέηξνο, Αηνίθεζε Μάξθεηηλγθ, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο απφ ηηο 

παξαδφζεηο ηνπ θαζεγεηή Π. Μάιιηαξε, αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014, ζηε δηάιεμε ηνπ 

καζήκαηνο Αηνίθεζε Μάξθεηηλγθ. 

 

Ξεθηλψληαο απφ ην πάλσ αξηζηεξά ηεηαξηεκφξην, εκθαλίδνληαη ηα ιεγφκελα αζηέξηα, ηα 

νπνία απνηεινχλ ηνπο εγέηεο ηνπ θιάδνπ. Αξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο κε πςειφ 

ξπζκφ αλάπηπμεο θαη θαηέρνπλ απφ ηα κεγαιχηεξα ζρεηηθά κεξίδηα αγνξάο. πλήζσο, 

πξφθεηηαη γηα πξντφληα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο θαη 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ θέξδε, ψζηε λα δηαηεξνχλ ην πςειφ κεξίδηφ ηνπο θαη 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ώθξηβψο απφ θάησ, εκθαλίδνληαη ηα ιεγφκελα ρξπζνξπρεία ή αγειάδεο. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα επελδχζεηο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηηο νπνίεο εηζξένπλ πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα απφ απηά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηνπο. Οη 

επελδχζεηο απηέο βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ ρακειφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ άιιεο επελδχζεηο ηεο 

επηρείξεζεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην πάλσ δεμηά ηεηαξηεκφξην 

(εξσηεκαηηθά/ακθίβνια). 

 

Σα εξσηεκαηηθά ή ακθίβνια, απνηεινχλ επελδχζεηο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο λαη κελ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο κε πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο, αιιά θαηέρνπλ κηθξφ 

ζρεηηθφ κεξίδην αγνξάο. Ώθνξά θπξίσο θαηλνχξηα πξντφληα, πνπ έρνπλ πξννπηηθέο 
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επηηπρίαο, ηα νπνία φκσο απαηηνχλ κεγάιε ξεπζηφηεηα γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αλαπηπρζνχλ. 

 

Σέινο, ζην θάησ δεμηά ηεηαξηεκφξην, εκθαλίδνληαη ηα ιεγφκελα πξνβιεκαηηθά (ζθπιηά). 

Έρνπλ κηθξφ κεξίδην αγνξάο, παξνπζηάδνπλ κηα αδχλαηε αληαγσληζηηθή ζέζε θαη δελ 

παξνπζηάδνπλ θακία πηζαλφηεηα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη θεξδνθνξία. Γεληθά είλαη 

κε θεξδνθφξεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο αλ απαηηνχλ ηαπηφρξνλα 

επελδχζεηο ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο, κεηαηξέπνληαη ζε 

ρξήζηεο ξεπζηψλ. Καηαλαιψλνπλ κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν κεγάιν κέξνο απφ ηνλ δηαζέζηκν 

ρξφλν ηεο δηνίθεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, φηη βξίζθεηαη ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία, ζα πξέπεη 

είηε λα έρεη κηα πνιχ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε, είηε λα πσιείηαη70. 

 

Η κήηξα GE, απνηειεί ηε δεχηεξε ζηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ. πσο απεηθνλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, πεξηιακβάλεη ελλέα θειηά, βαζηδφκελα ζε δπν παξάγνληεο, 

α)ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, 

ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο, ην κέγεζφο ηεο αγνξάο, πξαθηηθέο ηηκνιφγεζεο θ.α. 

θαη β)ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ην κεξίδην ηεο 

αγνξάο, ην ηερλνινγηθφ ηεο επίπεδν, ην κέγεζφο ηεο θ.α. 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 
     
Γηάγξακκα 2.4: Μήηξα GE 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο, ΐ. Ν., ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθή ησλ Βπηρεηξήζεσλ, ηξαηεγηθφ 

Μάλαηδκελη, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ θαζεγεηή Ν. 

Γεσξγφπνπινπ, αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014, ζηε δηάιεμε ηνπ καζήκαηνο ηξαηεγηθή θαη 

Πνιηηηθή ησλ Βπηρεηξήζεσλ, ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 
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2.2.3.3 Γνληθέο ηξαηεγηθέο 

 

 

ε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζηξαηεγηθέο, ε αλψηαηε δηνίθεζε ζεσξεί ηελ επηρείξεζε ζαλ 

έλα ζχλνιν πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε 

πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηε δεκηνπξγία αμίαο ζηηο επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ αλάκεζά ηνπο. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνρή 

ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ, ηελ κεηαθνξά ηθαλνηήησλ θαη ηερλνγλσζίαο θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ. 

 

Δ ζηξαηεγηθή απηή, βαζίδεηαη ζηηο κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο ζε επίπεδν νξγαληζκνχ θαη 

ζηελ αμία πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο αληίζηνηρεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Βάλ ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε θαη θαιφ ηαίξηαζκα, αλάκεζα 

ζηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ, κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε θάπνηα εθ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ηφηε ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ, λα δεκηνπξγήζεη αμία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ 

δειαδή δελ ππάξρεη απηή ε θαιή ζρέζε, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ ν νξγαληζκφο λα κε 

δεκηνπξγήζεη αμία. Δ ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 

φηη βνεζά ηελ επηρείξεζε λα απνθαζίζεη πνηεο λέεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ζα 

πξνζζέζεη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ηξφπν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζήο ηνπο71.  

 

2.2.4 Δπηρεηξεκαηηθέο ηξαηεγηθέο 

 

 

Οη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, ελεξγνπνηνχληαη ζε επίπεδν δηεχζπλζεο θαη ζηνρεχνπλ 

θπξίσο ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηελ 

αγνξά. Χο δηεχζπλζε κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ κηα αλψηαηε δηνίθεζε, κέρξη κηα 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ε νπνία έρεη εληφο ησλ νξίσλ ηεο, ηελ αλάπηπμε κηαο δηθηάο ηεο 

ζηξαηεγηθήο. ηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε, θαζψο θαη ζην ζπλδπαζκφ ησλ επηκέξνπο 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο72. 

 

πκβαίλνπλ ζπλήζσο ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ή ζε επίπεδν πξντφλησλ 

θαη ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ κηαο εηαηξείαο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή ηκήκα ηεο αγνξάο, πνπ 
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εμππεξεηείηαη απφ ηελ ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα. Οη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ελζσκαηψλνληαη εληφο δχν πνιχ κεγάισλ θαηεγνξηψλ, ηηο αληαγσληζηηθέο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ε επηρείξεζε κάρεηαη γηα ην πιενλέθηεκα έλαληη φισλ ησλ αληαγσληζηψλ θαη 

ηηο ζπλεξγαηηθέο, κε ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη κε κηα ή πεξηζζφηεξεο άιιεο 

επηρεηξήζεηο, ψζηε λα απνθηήζεη πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ αληαγσληζηψλ73.  

 

Καζνξηζηηθφ παξάγνληα παίδεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο, ην 

νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί, είηε κέζσ ηεο πξνζθνξάο ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο (απφ άπνςε πνηφηεηαο, θαηλνηνκίαο), είηε κέζσ ηεο 

παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο, κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Ο Michael 

Porter, ππνζηήξηδε φηη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη θαη 

απφ ην εχξνο ηεο αγνξάο ζηφρνπ ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Πξνηνχ 

παξζεί ε απφθαζε γηα ην πνηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα επηιέμεη ην εχξνο ηεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξάγεη, 

ηα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηνπο θαηαλαισηέο πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη 

θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί. 

 

Ο ζπλδπαζκφο ηνπ εχξνπο ηεο αγνξάο (ζηξαηεγηθφο ζηφρνο) ζηελ νπνία ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ε επηρείξεζε θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο, καο 

δίλνπλ ηηο πηζαλέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη. πσο 

απεηθνλίδεηαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (Αηάγξακκα 2.5), νη ζηξαηεγηθέο απηέο 

είλαη ε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη ε ζηξαηεγηθήο 

εζηίαζεο74. 
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Γηάγξακκα 2.5: Βπηρεηξεκαηηθέο ηξαηεγηθέο 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο ΐ. Νηθφιανο, ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθή ησλ Βπηρεηξήζεσλ, ηξαηεγηθφ 

Μάλαηδκελη, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ θαζεγεηή Ν. 

Γεσξγφπνπινπ, αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014, ζηε δηάιεμε ηνπ καζήκαηνο ηξαηεγηθή θαη 

Πνιηηηθή ησλ Βπηρεηξήζεσλ, ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 
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Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο, πεξηιακβάλεη θαη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή 

αληίιεςε αλαθνξηθά κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο, ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα 

αλαπηχμεη θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αληαγσληζηψλ. Πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα επηιέμεη θαη λα δηακνξθψζεη 

ηελ θαηαιιειφηεξε γηα απηήλ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή, ζα πξέπεη αξρηθά λα 

απαληήζεη ζε ηξία ζεκαληηθά εξσηήκαηα. Πνηνη είλαη νη θαηαλαισηέο ζηφρνη πνπ ζέιεη 

λα ηθαλνπνηήζεη, πνηεο είλαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηη ζα ηθαλνπνηήζεη κε ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη ηέινο, πνηεο ζα είλαη νη κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα 

πξέπεη λα αλαπηχμεη, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο75. 

 

2.2.4.1 ηξαηεγηθή Ζγεζίαο Κόζηνπο 

 

 

Μηα επηρείξεζε αθνινπζεί ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, φηαλ ζέιεη λα μεπεξάζεη ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο θαη ζηνρεχεη πξσηαξρηθψο ζην λα γίλεη ν παξαγσγφο ελφο πξντφληνο 

ή κηαο ππεξεζίαο, κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

 

Ώθνινπζψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή κηα επηρείξεζε, επηδηψθεη κεγάιν φγθν 

παξαγσγήο κέζσ ηεο καδηθήο παξαγσγήο θαη επελδχεη κεγάια πνζά ζηελ 

πξνζπάζεηα αλαθάιπςεο λέσλ κεζφδσλ, ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ 

ηεο. Πνιχ ζπρλά, ε πξφζβαζε ζηηο πεγέο ησλ πξψησλ πιψλ νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο 

ζηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο. Μηα ηππηθή επηρείξεζε απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο, δηαθεκίδεη ζην ειάρηζην ηα πξντφληα ηεο, ηνλίδεη ζπλερψο ηελ ρακειή ηηκή 

ηνπ έλαληη ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη επηδηψθεη ζπλερψο ηε κείσζε θάζε 

είδνπο θφζηνπο, ψζηε λα απνθηήζεη πιενλέθηεκα76. 

 

Σν πιενλέθηεκα πνπ απνθηά ε επηρείξεζε κε ην ρακειφηεξν θφζηνο ηνπ θιάδνπ, είλαη 

φηη κπνξεί λα δηαζέζεη ην πξντφλ ηεο ζε κηα ρακειή ηηκή, δειαδή ζε κηα αληαγσληζηηθή 

ηηκή. Δ βαζηθή ηδέα ηεο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο, είλαη λα κελ επηηξέςεη ζηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο λα επηηχρνπλ έλα εμίζνπ ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο. 

Γηα λα επηιεγεί απαηηνχληαη νη θάησζη παξάγνληεο: 

- απνδνηηθφο εμνπιηζκφο παξαγσγήο 

- κεησκέλν θφζηνο εμαηηίαο ηεο απνθηψκελεο εκπεηξίαο 

- απζηεξφο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 

- θαηνρή κεγάινπ κεξηδίνπ αγνξάο 

- εχθνιε πξφζβαζε ζε θζελέο θαη πςειήο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο 
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- κεησκέλν θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, δηαθήκηζεο, παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ κεηά ηελ πψιεζε 

 

Δ επηρείξεζε εγέηεο θφζηνπο, απνιακβάλεη κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ. Ώξρηθά, 

θαηαθέξλεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, ηφζν πθηζηάκελνπο, κέζσ 

ηνπ πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο πνπ δηαζέηεη, θαζψο απηνί δηζηάδνπλ λα ηελ 

αληαγσληζζνχλ κε βάζε ηελ ηηκή, φζν θαη λενεηζεξρφκελνπο, νη νπνίνη είλαη πνιχ ιίγνη 

θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλα θέξδε, κέρξη λα απνθηήζνπλ εκπεηξία ηθαλή λα ηνπο νδεγήζεη 

ζε επίπεδα απνδνηηθφηεηαο παξφκνηα κε απηά ηεο επηρείξεζεο εγέηε θφζηνπο. Πέξαλ 

απηνχ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θφζηνο πξψησλ πιψλ θαη πξνκεζεπηψλ είλαη 

πςειφ, κηα επηρείξεζε πνπ αθνινπζεί απηή ηε ζηξαηεγηθή, ζα επεξεαζηεί ιηγφηεξν απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Σέινο, θαηαθέξλεη λα δηαηεξεί κηα ειθπζηηθή ζέζε έλαληη ησλ 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ, θαζψο ε 

επηρείξεζε εγέηεο θφζηνπο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζεη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο ηεο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο77. 

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο δελ εθαξκνζηεί 

απνηειεζκαηηθά, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ε επηρείξεζε λα έξζεη αληηκέησπε κε πνιχ 

ζνβαξνχο θηλδχλνπο. Μηα ξαγδαία ηερλνινγηθή αιιαγή, κπνξεί λα εθκεδελίζεη ηα 

θνζηνινγηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ εγέηε θφζηνπο. Βπηπξφζζεηα, ηπρφλ κνλαδηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ 

ακθηζβήηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο εγέηε θφζηνπο. 

Σέινο, ε ζπλερήο πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο, ελδέρεηαη λα κεηψζεη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ πξντφληνο ζηα κάηηα ηνπ θαηαλαισηή, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληηιακβάλεηαη ηηο λέεο ηάζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ78. 

 

2.2.4.2 ηξαηεγηθή Γηαθνξνπνίεζεο 

 

 

Δ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, έρεη σο ζηφρν ηελ επξεία καδηθή αγνξά θαη απνζθνπεί 

ζηε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ζεσξεζνχλ κνλαδηθά79. 

Πξνηείλεη ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κεγαιχηεξεο «αμίαο» απφ απηή 

ησλ αληαγσληζηψλ, ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ θαη λα ππνθαηαζηαζνχλ 

θαη σο εθ ηνχηνπ ηηκνινγνχληαη θαη πςειφηεξα80. Παξέρεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα ηηκνινγήζεη ην πξντφλ ηεο ζε ηηκή πςειφηεξε απφ ηε 

κέζε ηηκή ηεο αγνξάο, άξα θαη πςειφηεξα απφ ηελ ηηκή πνπ ζα έρεη νξίζεη ε επηρείξεζε 

πνπ είλαη εγέηεο θφζηνπο81. 
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Δ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο εθαξκφδεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο είλαη ε 

απφθηεζε θαη εμάπισζε ηεο θήκεο ηεο κάξθαο ηνπ πξντφληνο, ε ππεξνρή ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ε ππεξνρή ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, 

νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο82, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εηθφλα ηνπ πξντφληνο, ην δίθηπν 

αληηπξνζψπσλ. 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, απηφ πνπ ηειηθά πξνζθέξεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, 

είλαη ή ηνπιάρηζηνλ ζεσξείηαη φηη είλαη κνλαδηθφ, άξα κπνξεί λα πνπιεζεί θαη 

αθξηβφηεξα. Παξφηη φκσο ε ηηκή απηψλ ησλ αγαζψλ είλαη ζρεηηθά πςειή, νη 

θαηαλαισηέο ηεο αγνξάο ζηφρνπ, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε επηρείξεζε, είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα επσκηζηνχλ ην πςειφηεξν θφζηνο, θαζψο ηα ζεσξνχλ κνλαδηθά θαη 

πνιιέο θνξέο ζχκβνια θχξνπο83. Ώπνηειεί ινηπφλ κηα ζηξαηεγηθή, πνπ δεκηνπξγεί 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη επίπεδα θέξδνπο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ απνδφζεσο ηνπ 

θιάδνπ, θαζψο νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν πηζηνί ζηελ 

κάξθα θαη ιηγφηεξν επαίζζεηνη ζηελ ηηκή84. 

 

Μηα άιιε δηάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο, είλαη απηή ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

πξντφληνο κπνξεί λα αθνξά ηελ εηθφλα ηνπ, φπσο ζπκβαίλεη κε έλα απηνθίλεην 

Mercedes ή έλα ξνιφη Rolex, αιιά θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ κέζσ ηεο 

αληαπνδνηηθήο ζρέζεο πνηφηεηαο – θφζηνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζε κνληέξλα 

θαηαζηήκαηα ξνχρσλ. Ώληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ, φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 

δελ εμππαθνχεηαη φηη ζα είλαη πάληα θαη κφλν νπζηαζηηθή θαη ρεηξνπηαζηή, αιιά κπνξεί 

λα έρεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε, λα είλαη αληηιεπηή θαη λα αλαθέξεηαη ζηα άυια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο85. 

 

ε θάζε πεξίπησζε θαη παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο θαηαβάιινληαη γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ηεο, ε επηρείξεζε δελ ζα πξέπεη λα ακειήζεη ηνλ 

παξάγνληα θφζηνο. ίγνπξα ην θφζηνο δελ ζα απνηειέζεη ηνλ πξσηαξρηθφ παξάγνληα 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη, αιιά φηαλ ην θφζηνο ηεο είλαη πςειφηεξν απφ απηφ 

ηνλ αληαγσληζηψλ ηεο, ηφηε ε επηρείξεζε κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληηζηαζκίζεη 

απηφ ην επηπιένλ θφζηνο κε πςειφηεξεο ηηκέο. Βθφζνλ βξεζεί αληηκέησπε κε κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο, 

πεξηνξηδφκελε ζε πεξηνρέο πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ην δηαθνξνπνηεκέλν 

παξάγνληα θαη ζίγνπξα ρσξίο λα ζίμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηεο. 
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πσο θαη ε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, έηζη θαη ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, έρεη 

κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα θαη θηλδχλνπο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ζα ηελ επηιέμεη. 

Ήδε αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θαηαθέξλεη λα 

δεκηνπξγεί κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πειαηψλ θαη επηρείξεζεο. Δ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαη ε πίζηε ησλ αγνξαζηψλ ζηελ επηρείξεζε ιφγσ ηεο 

κνλαδηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο πνπ απνιακβάλνπλ, ηεο παξέρνπλ ζεκαληηθέο άκπλεο 

απέλαληη ζε ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη ζε πθηζηάκελνπο αληαγσληζηέο. Βμίζνπ 

εληζρπκέλε φκσο εκθαλίδεηαη ε επηρείξεζε θαη απέλαληη ζηνπο ελ δπλάκεη 

λενεηζεξρφκελνπο αληαγσληζηέο ηεο. Ώπηνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνιχ ζεκαληηθά 

εκπφδηα, θαζψο θαινχκελνη λα ππεξληθήζνπλ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ 

πξντφληνο, πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε κεγάιεο επελδχζεηο θαη λα έρνπλ κεγάιε 

ππνκνλή. Σέινο, ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε κηα 

ζέζε ππεξνρήο απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί παξά ηηο φπνηεο 

πηέζεηο έρεη δερηεί θαη παξά ηηο φπνηεο απμήζεηο ζε πξψηεο χιεο θαη πξνκήζεηεο, ε 

επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ιφγσ ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο πνπ έρεη απφ 

ηελ πψιεζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηεο ζε πςειφηεξε ηηκή, απνθηψληαο 

έηζη κηα δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο86. 

 

Ώπφ ηελ άιιε, ε επηινγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, απαηηεί ηελ αλάιεςε ζεκαληηθψλ 

θηλδχλσλ εμαηηίαο ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, κάξθεηηλγθ, 

δηαλνκή θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, γηα ηελ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Βθηφο απηνχ, πθίζηαηαη πιένλ έληνλα ην 

θαηλφκελν ηεο κίκεζεο, φπνπ αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ην δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ πνπ θπξηαξρεί ζηνλ θιάδν, κε απνηέιεζκα 

λα πεηπραίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε κείσζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Σέινο, ππάξρεη 

πάληα ε πηζαλφηεηα νη θαηαλαισηέο λα κελ αληηιεθζνχλ ή λα κελ ηνπο ελδηαθέξνπλ 

ηφζν, ηα άυια ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ 

απνιακβάλνπλ, νπφηε θαη ε επηρείξεζε λα κελ έρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα87. 

 

2.2.4.3 ηξαηεγηθή Δζηίαζεο 

 

 

Δ ζηξαηεγηθή εζηίαζεο αληιεί ζηνηρεία είηε απφ ηελ ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, είηε 

απφ ηε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη γη‟ απηφ έρεη δχν θαηεγνξίεο, ηελ εζηίαζε κε 

εγεζία θφζηνπο θαη ηελ εζηίαζε κε δηαθνξνπνίεζε. ε αληίζεζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

εγεζίαο θφζηνπο θαη δηαθνξνπνίεζεο, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο, 

ε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο ζηνρεχεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο. Δ επηρείξεζε 
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απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθήο ζέζεο ζε έλα κηθξφ ηκήκα ζηφρν ηεο 

αγνξάο, είηε πεηπραίλνληαο ρακειφ θφζηνο ζηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, 

είηε δηαθνξνπνηψληαο ην πξντφλ ηεο γηα ηελ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ, 

είηε αθφκα θαη ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε θαη ησλ δχν. Έηζη, θαηαθέξλεη λα είλαη ζπκβαηή 

κε ηε βαζηθή αξρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα ηθαλνπνηεί απνηειεζκαηηθφηεξα έλαλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν, ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζε κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηεο 

αγνξάο88. 

 

ΐαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο, είλαη ε 

επηινγή ηνπ ηκήκαηνο αγνξάο πνπ ηεο ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν θαη ζην νπνίν ζα 

ζηνρεχζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο. Δ επηινγή ηνπ ηκήκαηνο ζα πξνθχςεη απφ ηελ πνιχ 

ζεκαληηθή δηαδηθαζία ηεο επί κέξνπο ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο. Δ ηκεκαηνπνίεζε, 

βαζίδεηαη ζε ηξείο κεηαβιεηέο, α) ην γεσγξαθηθφ ρψξν θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ, πνπ 

αθνξά ηελ πεξηνρή, ηελ ρψξα θαη ηελ πηζαλφηεηα απεηιήο απφ λενεηζεξρφκελνπο 

αληαγσληζηέο θαη ππνθαηάζηαηα πξντφληα, β) ηνλ ηχπν ηνπ θαηαλαισηή, ηελ χπαξμε 

δειαδή θαηαλαισηψλ νη νπνίνη δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ απφ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο θαη αλαδεηνχλ θάηη άιιν θαη πην δηαθνξεηηθφ θαη γ) ηε γξακκή 

ηνπ πξντφληνο. 

 

Οη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, είλαη αθελφο ε επθνιία 

κίκεζεο ηεο, ηδηαηηέξσο ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

πξντφλησλ θαη αθεηέξνπ, ε πηζαλφηεηα αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, εάλ γηα θάπνην 

ιφγν ην ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ απνηειεί ζηφρν ηεο επηρείξεζεο ζκηθξπλζεί. Οη 

επηρεηξήζεη ζηνρεχνπλ ζε ιίγνπο, απαηηεηηθνχο θαη ηδηαίηεξνπο αγνξαζηέο θαη απηφ ηηο 

θαζηζηά ηδηαίηεξα επηζθαιείο απέλαληη ζε ηπρφλ αιιαγέο ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο89. 

 

2.2.5 Λεηηνπξγηθέο ηξαηεγηθέο 

 

 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο Λεηηνπξγηθήο ηξαηεγηθήο, είλαη λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα 

αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα θαη ζχκθσλα κε ηελ Βπηρεηξεζηαθή θαη ηελ Βπηρεηξεκαηηθή 

ηξαηεγηθή πνπ έρεη δηακνξθψζεη, κέζσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ησλ πφξσλ ηεο. Ώζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο δηαθξηηήο 

ππεξνρήο, ψζηε λα κπνξεί λα παξέρεη ζηελ επηρείξεζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, 
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έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ90. 

 

πσο κηα πνιπηκεκαηηθή εηαηξεία απαξηίδεηαη απφ πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, 

θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο έρεη ηε δηθή ηεο επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, έηζη θαη θάζε 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα έρεη ην δηθφ ηεο ζχλνιν ηκεκάησλ, θάζε έλα απφ ηα νπνία έρεη 

ηε δηθή ηνπ ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή91.  Μέζσ απηήο θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο 

πξνζπαζεί λα ζπληνλίζεη ηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη 

ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ92. 

 

Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο, είλαη ε πιήξεο 

ζπλεξγαζία θαη ησλ ηξηψλ επηπέδσλ ζηξαηεγηθήο. 

 

2.3 Γηαδηθαζίεο Γηεζλνπνίεζεο 

 

 

Πξνηνχ ε επηρείξεζε επηιέμεη ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

πξνζπαζήζεη λα δηεζλνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα κειεηήζεη θαη λα ιάβεη ππφςε ηεο κηα 

ζεηξά ζνβαξψλ ζεκάησλ. Ώθνχ γίλεη ε επηινγή ηνπ πξντφληνο κε ην νπνίν ζα πνξεπηεί 

ε επηρείξεζε ζηε δηεζλή δηαδξνκή ηεο, αθνινπζεί ε πεξηβαιινληηθή ζάξσζε. Με ηνλ 

φξν πεξηβαιινληηθή ζάξσζε, ελλννχκε  ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 

δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζε ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο κέζα ζηελ εηαηξεία93.  

 

Ώπηνί νη ζεκαληηθνί άλζξσπνη, ε δηνίθεζε δειαδή, νη νπνίνη ζα θιεζνχλ λα ιάβνπλ ηηο 

απνθάζεηο γηα ηηο κεηέπεηηα θηλήζεηο ηεο επηρείξεζεο, ζέινπλ λα έρνπλ ηηο γλψζεηο  νη 

νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ ηφζν ζηελ εξκελεία επηδφζεσλ ηνπ παξειζφληνο, φζν θαη 

ζηνλ ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Υξεηάδνληαη έγθαηξεο, αθξηβείο θαη 

ζσζηέο πιεξνθνξίεο, γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο αληαγσληζηέο θαη ην ίδην ηνπο ην 

πξντφλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ιάβνπλ θαη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο απνθάζεηο, ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο καθξνρξφληα94. 

 

Σφζν ην εμσηεξηθφ, φζν θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, απνηεινχληαη 

απφ δηαζηάζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηα φξηα κέζα ζηα νπνία ζα θηλεζεί ην κάξθεηηλγθ 

ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα θαλνλίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο95. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

δηαρσξίδεηαη ζην γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θαηαηάζζνληαη νη πνιηηηθνλνκηθέο, 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο, ηερλνινγηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ε 
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επηρείξεζε εληνπίδεη ηπρφλ επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ ζα ηελ επεξεάζνπλ θαη ην άκεζν 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε επηρείξεζε, φπσο είλαη νη πξνκεζεπηέο, νη 

αληαγσληζηέο, ε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ, νη πειάηεο, ε ηνπηθή θνηλφηεηα, ηα εξγαηηθά 

ζσκαηεία, νη εκπνξηθνί ζχιινγνη θ.α.  

 

Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο, απνηειείηαη απφ κεηαβιεηέο (δπλάκεηο θαη 

αδπλακίεο) νη νπνίεο βξίζθνληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο, αιιά δελ είλαη ππφ ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Οη κεηαβιεηέο απηέο, 

απνηεινχλ ζπλήζσο ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δνπιεία θαη πεξηιακβάλνπλ 

ηε δνκή, ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπ πφξνπο ηεο επηρείξεζεο96. 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. 

                              

Γηάγξακκα 2.6: Πεξηβαιινληηθέο Μεηαβιεηέο 

Πεγή: https://www.google.gr 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αθνχ γίλεη ε επηινγή ηνπ πξντφληνο, αθνινπζεί ε 

πεξηβαιινληηθή ζάξσζε (εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ) ηεο επηρείξεζεο. Ώλάκεζα ζηα 

δχν απηά ζηάδηα φκσο, βξίζθεηαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ζπλδεηηθφο θξίθνο, ε έξεπλα 

αγνξάο. Δ έξεπλα αγνξάο δελ θάλεη ηίπνηα άιιν απφ ην λα αλαιχεη ηελ αγνξά ζηφρν 

ζηελ νπνία ε επηρείξεζε επηδηψθεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, βνεζψληαο ηε λα επηιέμεη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. Ώθνινπζεί κηα εθηελήο αλαθνξά ζην 

πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο αγνξάο. 
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2.3.1 Έξεπλα αγνξάο 

 

 

Χο έξεπλα αγνξάο κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ ζπζηεκαηηθή θαη αληηθεηκεληθή ζπιινγή, 

αλάιπζε, παξνπζίαζε θαη ρξήζε δεδνκέλσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ απνθάζεσλ ζην 

ρψξν ηνπ κάξθεηηλγθ.  

 

Γηα λα κπνξέζεη λα πεηχρεη έλα πξντφλ ζε κηα λέα αγνξά ζηφρν, ζα πξέπεη λα 

πξνεγεζεί κηα έξεπλα γχξσ απφ απηή ηελ αγνξά, νχησο ψζηε ην πξντφλ λα κπνξέζεη 

λα πξνζαξκνζζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ θαηαλαισηψλ πνπ ζα θιεζεί λα 

ηθαλνπνηήζεη, είηε ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είηε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

δηαλνκήο, ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη πξνψζεζήο ηνπ97. 

 

Κάζε επηρεηξεζηαθφ ζηέιερνο έρεη θαζήθνλ λα εξεπλά ζπλερψο γηα ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο, ψζηε λα κπνξεί λα ιακβάλεη ηηο ζσζηφηεξεο απνθάζεηο. Κάζε απφθαζε 

άιισζηε, ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ έλαλ βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Με ηελ έξεπλα φκσο, 

απμάλεηαη ε πνζφηεηα θαη βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ην θάζε ζηέιερνο, γηα ηε ιήςε κηαο απφθαζεο. πκβάιιεη δειαδή ζηε 

κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ πνζνζηνχ θηλδχλνπ, πνπ εκπεξηέρεη ε αβεβαηφηεηα.  

 

Δ αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο είλαη πιένλ βέβαηε, θαζψο κέζσ απηήο κπνξνχλ λα 

απνθηεζνχλ ιεπηνκεξείο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη κε ην ηη είλαη 

απηφ πνπ ζέινπλ, κπνξεί λα ζρεκαηηζζεί κηα αληηθεηκεληθή εηθφλα ζρεηηθά κε ην αλ ε 

πξφηαζε ηεο επηρείξεζεο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζηφρνπ θαη ηέινο βνεζά 

ζηελ φζν ην δπλαηφλ νκαιφηεξε πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο, ζε ηπρφλ 

πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο. Παξφια απηά ε έξεπλα δελ είλαη παλάθεηα θαη δελ πξέπεη 

λα λνκίδνπκε φηη ζα εμαιείςεη παληειψο ηελ αβεβαηφηεηα θαη ην ξίζθν, απφ ηελ θάζε 

απφθαζε πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ή φηη κέζσ απηήο ζα επηηεπρζνχλ ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. ίγνπξα νη πηζαλφηεηεο είλαη κεγαιχηεξεο, αιιά κφλν 

εθ ησ πζηέξσλ κπνξεί λα θξηζεί κε βεβαηφηεηα ε επηηπρία ή ε απνηπρία κηαο 

απφθαζεο98.  
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2.3.1.1 ηάδηα δηεζλνύο έξεπλα αγνξάο99 

 

 

Γηα λα κπνξέζεη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο αγνξάο, ζα 

πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θάπνηα βαζηθά βήκαηα. 

 

I) Καζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο θαη πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο. 

Σα ζηειέρε πνπ ζα νξίζνπλ ην πξφβιεκα γηα ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα, 

ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ, ψζηε λα κελ είλαη νχηε 

γεληθεπκέλν, αιιά νχηε λα πεξηνξίδεηαη ζε πνιχ ζηελά φξηα100. 

 

II) Δηεξεχλεζε ηνπ ηη ζηνηρεία έρεη ζπγθεληξψζεη ε επηρείξεζε γηα ην πξφβιεκα πνπ καο 

απαζρνιεί, κέρξη ζηηγκήο. Ώπηφ ην βήκα πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηξάπεδαο ζηνηρείσλ 

(Data Bank) θαη αθνξά θπξίσο επηρεηξήζεηο κε δηεζλή εκπεηξία. 

 

III) πιινγή δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ. 

Σα δεπηεξνγελή ζηνηρεία είλαη ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ήδε βξεζεί απφ άιινπο θαη 

κπνξνχλ εχθνια λα απνθηεζνχλ δσξεάλ ή έλαληη θάπνηαο ακνηβήο. Μπνξεί λα 

αλαδεηήζεη θάπνηνο δεπηεξνγελή ζηνηρεία, είηε κέζα ζηελ επηρείξεζε, π.ρ. απφ ηελ 

κειέηε ηεο αλάιπζεο θφζηνπο θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ, είηε έμσ απφ ηελ επηρείξεζε, π.ρ. 

κέζα απφ απνγξαθέο, αλαθνξέο, κειέηεο, εθδφζεηο. Δ ζπιινγή δεπηεξνγελψλ 

ζηνηρείσλ είλαη κηα θζελή θαη γξήγνξε κέζνδνο γηα ηελ επηρείξεζε θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν 

ν εθάζηνηε εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φιεο ηηο δπλαηέο πεγέο, θξαηηθέο θαη 

ηδησηηθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο, απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξέζεη λα αληιήζεη ηα απαηηνχκελα 

δεδνκέλα101. 

 

IV) Αμηνιφγεζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ θαη εθφζνλ ρξεηαζζεί, 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο. 

 

V) ρεδηαζκφο πξσηνγελνχο έξεπλαο θαη θαζνξηζκφο πξέπνπζαο κεζνδνινγίαο. 

Οπζηαζηηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο, είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηα νπνία ιείπνπλ απφ 

ηελ ηξάπεδα ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία απηά, ηα νπνία θαλείο κέρξη ηψξα 

δελ έρεη αλαδεηήζεη θαη γηα ηα νπνία απαηηείηαη θφπνο γηα λα ζπιιερζνχλ, θαζψο δελ 

ππάξρεη θάπνηα πεγή ζηελ νπνία ζα κπνξνχζακε λα αλαηξέμνπκε, νλνκάδνληαη 

πξσηνγελή. ηφρνο ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο, είλαη ε ζπιινγή ηέηνησλ δεδνκέλσλ102. 
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VI) Καζνξηζκφο ηνπ πσο ζα γίλεη ε έξεπλα. 

 

VII) Αληηκεηψπηζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ θαη ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ. 

Τπάξρεη πιήζνο κεζφδσλ ζπιινγήο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ 

κεγαιψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν, αλάινγα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Σν πνηα ηειηθά κέζνδνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί, εμαξηάηαη απφ ην είδνο 

ηνπ πξνβιήκαηνο κε ην νπνίν έρεη έξζεη αληηκέησπε ε επηρείξεζε, απφ ηνπο 

ρξεκαηηθνχο πφξνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ, ηα ρξνληθά φξηα πνπ έρεη ε 

επηρείξεζε θαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηεο, ηα νπνία ζα 

θιεζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θαη λα ιάβνπλ κηαλ απφθαζε103. Οη 

πέληε βαζηθφηεξνη ηξφπνη ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ είλαη ε παξαηήξεζε, ηα 

γθξνππ αλζξψπσλ, ε θαηακέηξεζε, ηα δεδνκέλα ζπκπεξηθνξάο θαη ην πείξακα. Μέζσ 

ηεο παξαηήξεζεο, νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ λέα ζηνηρεία ρσξίο λα έξζνπλ 

ζε άκεζε επαθή κε ηνπο θαηαλαισηέο, απιά θαη κφλν παξαηεξψληαο ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγνξάο ή θαηαλάισζεο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Σα 

γθξνππ αλζξψπσλ, είλαη κηα ζπιινγή έμη έσο δέθα αηφκσλ πξνζεθηηθά επηιεγκέλα 

απφ ηνπο εξεπλεηέο, βαζηδφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά, ςπρνγξαθηθά ή άιια 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα ζπδεηήζνπλ δηεμνδηθά, δηάθνξα 

ζέκαηα ελδηαθέξνληνο. Οη κέζνδνη θαηακέηξεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ψζηε λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γχξσ απφ ηηο γλψζεηο, ηηο απφςεηο, ηα 

πηζηεχσ, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ. Σα δεδνκέλα απηά 

ζπιιέγνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ κνλάδα 

κέηξεζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Οη πιένλ δηαδεδνκέλεο κέζνδνη θαηακέηξεζεο, είλαη 

ην εξσηεκαηνιφγην, ην ηειεθσληθφ γθάινπ θαη ηα θνπηηά εληππψζεσλ/παξαπφλσλ. Σα 

δεδνκέλα ζπκπεξηθνξάο, αθνξνχλ ηα ίρλε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πειαηψλ. Οπζηαζηηθά αθνξνχλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απνζεθεχνληαη θαηά ηελ 

ζάξσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, απφ θαηαιφγνπο αγνξψλ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ. Οη έκπνξνη κπνξνχλ λα 

κάζνπλ πνιιά απφ ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Οη πξαγκαηηθέο αγνξέο 

αληαλαθινχλ θαιχηεξα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζπρλά είλαη πην 

αμηφπηζηέο απφ ηηο φπνηεο απαληήζεηο δίλνληαη ζηνπο εξεπλεηέο ηεο αγνξάο. Σν 

πείξακα ηέινο, απνηειεί ηελ πην επηζηεκνληθά έγθπξε έξεπλα. Έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα 

κπνξέζεη λα ζπιιάβεη ηηο ζρέζεηο αηηίαο –απνηειέζκαηνο, κεηά ηελ εμάιεηςε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ εμεγήζεσλ ησλ παξαηεξνχκελσλ επξεκάησλ. Βθφζνλ ην πείξακα 

είλαη θαιά ζρεδηαζκέλν θαη εθηειεζκέλν, νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ εκπηζηνζχλε 

ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ104. 
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VIII) Αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη δηαηχπσζε 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

IX) Παξνπζίαζε επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 

 

X) Ελνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο κέζα ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ εηαηξηθή ηξάπεδα ζηνηρείσλ. 

 

2.3.1.2 Πξνβιήκαηα δηεζλνύο έξεπλαο105 

 

 

Σν λα πξαγκαηνπνηήζεη ε επηρείξεζε έξεπλα αγνξάο ζε δηεζλέο επίπεδν, δελ απνηειεί 

έλα απιφ εγρείξεκα, θαζψο έρεη λα αληηκεησπίζεη αξθεηά πξνβιήκαηα. Ώξρηθά θαη 

κφλν ν θαζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο, ν νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο δειαδή, είλαη 

πεξίπινθνο, θαζψο ε επηρείξεζε έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα πιεζψξα θξαηψλ, κε 

δηαθνξεηηθή γιψζζα, θνπιηνχξα, ήζε θαη έζηκα. Ώπηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, 

θαηαλαισηέο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, λα αληηκεησπίδνπλ ην ίδην ζέκα κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν.  

 

Έπεηηα, ε ζπιινγή ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ, απνηειεί κηα εχθνιε θαη γξήγνξε 

δηαδηθαζία, εθφζνλ ε αγνξά ζηφρνο βξίζθεηαη ζε κηα αλεπηπγκέλε ρψξα ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη έξεπλεο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αγνξά ζηφρνο αθνξά 

κηα αλαπηπζζφκελε ή ππναλάπηπθηε ρψξα, ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία είηε ζα είλαη πνιχ 

παιηά, άξα φρη επηθαηξνπνηεκέλα ή έγθπξα, είηε δελ ζα ππάξρνπλ θαζφινπ.  

 

Δ ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ κε ηε ζεηξά ηεο, είλαη πνιχ πην αθξηβή θαη 

ρξνλνβφξα κέζνδνο, κε ην θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη λα απμάλνληαη ζηελ 

πεξίπησζε αλαπηπζζφκελσλ ή ππναλάπηπθησλ ρσξψλ. Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα, είλαη απηφ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, 

θαζψο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην ηη ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ηη φρη ζηελ έξεπλα, ψζηε λα 

ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο.  

 

Σέινο, ε έξεπλα ηεο επηρείξεζεο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί κφλν ζηελ αγνξά, άιια 

θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζηελ νπνία επηζπκεί λα 

επεθηαζεί ε επηρείξεζε. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ πνιχ πξνζεθηηθά 

παξάγνληεο φπσο αγνξά εξγαζίαο, πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ, αληαγσληζκφο, δίθηπν 

δηαλνκήο, λνκηθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα. 
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2.3.2 Δμσηεξηθό Πεξηβάιινλ Δπηρείξεζεο 

 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

δηαρσξίδεηαη ζε δχν ηνκείο, ην γεληθεπκέλν θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ. ην εμσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ, ε επηρείξεζε θαιείηαη λα αλαδεηήζεη ηηο πηζαλέο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ 

ηεο παξνπζηάδνληαη. 

 

2.3.2.1 Γεληθεπκέλν Δμσηεξηθό Πεξηβάιινλ 

 

 

Σν γεληθεπκέλν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία θαη ηνπο 

παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ θάζε επηρείξεζε ζε νπνηνδήπνηε βηνκεραληθφ θιάδν. 

Οξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη πεξηζζφηεξν επκεηάβιεηνη θαη άιινη 

ιηγφηεξν, ελψ άιινη είλαη επθνιφηεξν λα κειεηεζνχλ θαη άιινη είλαη δχζθνιν λα 

εθηηκεζνχλ κε κεγάιε αθξίβεηα. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ είλαη κεγάινο θαη 

γηα απηφ ηνλ ιφγν, κέζα ζε κηα ζπλερψο κεηαβαιιφκελε εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο, ε 

επηρείξεζε έρεη θαηαηάμεη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ην είδνο ησλ παξαγφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε θαζεκία απφ απηέο, ήηνη ην 

πνιηηηθφ, ην νηθνλνκηθφ, ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ θαη ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ 

(Political,Economic,Sociocultural, Technological – PEST)106. Οξηζκέλνη αλαιπηέο 

πξνζζέηνπλ αθφκα δχν θαηεγνξίεο, ηηο λνκηθφ θαη εζηθφ πεξηβάιινλ (Legal, Ethical – 

LE). ηελ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, ηελ πνιηηηθή θαη λνκηθή δηάζηαζε, ζα ηηο 

κειεηήζνπκε καδί, θάησ απφ έλα πνιηηηθνλνκηθφ πξίζκα. 

 

2.3.2.1.1 Πνιηηηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ 

 

 

Σν πνιηηηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ ηνπο λφκνπο, ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

θνξείο θαη ηηο νκάδεο πίεζεο, πνπ επεξεάδνπλ θαη νξηνζεηνχλ πνηθίινπο νξγαληζκνχο 

θαη άηνκα107. Ώληαλαθιά επίζεο ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε θαη έληαζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ108. 

 

Βίλαη δεδνκέλν φηη νη επηρεηξήζεηο επεξεάδνληαη απφ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε κηαο 

ρψξαο, αλ θαη πιένλ ππάξρνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο θνινζζνί, νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα 
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επεξεάδνπλ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο. Σα αλψηεξα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα εθηηκήζνπλ ηπρφλ κεηαβνιέο ηεο 

πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν 

ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ θάζε δπζάξεζηε ή φρη κεηαβνιή, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ζπλέπεηεο γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο109. Άιισζηε λφκνη, δηαηάγκαηα, 

δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνί, επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία απφ θάζε άπνςε, ηελ παξαγσγή, 

ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ επέλδπζε110. 

 

2.3.2.1.2 Οηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ 

 

 

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αλαθέξεηαη ζηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κηαο 

ρψξαο θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ απηέο αζθνχλ ζηελ επηρείξεζε. Ώληηθαηνπηξίδεη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ρψξαο ή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη ηελ θάζε πηζαλή νηθνλνκηθή εμέιημε, ε νπνία 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο111. Οη καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ κειέηε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

παξαγσγή (ΏΒΠ,ΚΒΠ), ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο, ηε δαπάλε, ηελ θαηαλάισζε, ηηο 

επελδχζεηο, ηνλ πιεζσξηζκφ, ην ηζνδχγην, ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν θαη ην ζηάδην ην νπνίν 

βξίζθεηαη ε νηθνλνκία, ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ην 

κέγεζνο θαη ην επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα112.  

 

2.3.2.1.3 Κνηλσληθνπνιηηηζηηθό Πεξηβάιινλ 

 

 

Ώλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ αμηψλ, πηζηεχσ, ηδαληθψλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ θάλνπλ ηα κέιε κηαο νκάδαο ή ηα άηνκα κηαο πεξηνρήο, λα μερσξίδνπλ απφ απηά 

κηαο άιιεο113. Δ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο νδεγφο δξάζεο, έλα ζχλνιν 

θαλφλσλ δειαδή, πνπ θξίλεη θαη θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, βάζεη 

θάπνησλ πξνθαζνξηζκέλσλ αμηψλ φπσο είλαη ν αηνκηζκφο, ν πφζνο γηα επηηπρία, ε 

επηδίσμε ησλ αλέζεσλ114. Ώπηέο νη αμίεο, γίλνληαη θηήκα ησλ αηφκσλ θαη 

αθνκνηψλνληαη κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θπιήο, ηνπ ζρνιείνπ, ηεο εθθιεζίαο θαη ηεο 

γεληθφηεξεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο115. 
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Οη ζεκαληηθφηεξνη θνηλσληθνπνιηηηζηηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηεο ε θάζε επηρείξεζε, είλαη νη αιιαγέο ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ αλζξψπσλ, ν 

θαηαλαισηηζκφο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ, ε ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηελ εξγαζία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ116, ε ζεκαζία ηεο θαξηέξαο ζε 

θάζε ρψξα, ε ηζφηεηα ησλ κεηνλνηήησλ, ε δηεθδίθεζε ίζσλ επθαηξηψλ απφ ηηο γπλαίθεο 

εξγαδφκελνπο, ε έμαξζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο117 θαη ηέινο κηα πιεζψξα 

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, ε ειηθηαθή δνκή 

ηνπ, ην εζληθφ θαη θπιεηηθφ κίγκα ηνπ, νη γεσγξαθηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζε επίπεδν 

εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ηα πξφηππα ησλ λνηθνθνηξηψλ118. 

 

2.3.2.1.4 Σερλνινγηθό Πεξηβάιινλ 

 

 

Ο φξνο ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ κηαο θνηλσλίαο, 

απφ ηηο νπνίεο επηιέγεηαη ηειηθά ε ηερλνινγία, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο νη επηρεηξήζεηο 

ζα πξνζπαζήζνπλ λα παξάγνπλ ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Δ ηερλνινγία δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν 

απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη απνηειεί θάηη δσληαλφ ην νπνίν 

ππάξρεη, ρξεζηκνπνηείηαη θαη εμειίζζεηαη ζπλερψο119. 

 

Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηηο αλαθαιχςεηο ηεο επηζηήκεο, ηηο 

επηπηψζεηο απφ ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ θαη ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, ηηο 

βειηηψζεηο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο, ηελ εμέιημε ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο θ.α. Παξαηεξψληαο ηα  ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ, θαηαλννχκε πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα κέλνπλ ελήκεξεο 

γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ ηελ 

πιένλ θαηάιιειε ηερλνινγία θαη λα είλαη έηνηκεο λα εθκεηαιιεπηνχλ λέεο επθαηξίεο. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο θαη πην ζαπκαζηέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ ζπκβεί ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο. Ώπηή ε αικαηψδεο αλάπηπμε, έρεη επαλαπξνζδηνξίζεη 

βηνκεραληθνχο θιάδνπο θαη έρεη πξνζθέξεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ επθαηξηψλ γηα 

παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο120. Ώπφ ηελ άιιε, 

κηα λέα ηερλνινγία είλαη πηζαλφ λα απνηειέζεη θαη κηα ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ 

επηρείξεζε, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε δελ θαηαθέξεη λα ελαξκνληζηεί 

κε ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. πσο αλαθέξζεθε, κηα ηέηνηα πξαγκαηηθφηεηα είλαη πηζαλφ 

λα απνηειέζεη απεηιή, ρσξίο λα ζεκαίλεη δειαδή κε βεβαηφηεηα, φηη κηα επηρείξεζε πνπ 

εκκέλεη ζε πξνεγνχκελε ηερλνινγία, ζα νδεγεζεί ζηελ θαηαζηξνθή121. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ε ηερλνινγία απνηειεί κία απφ ηηο πην δξακαηηθέο δπλάκεηο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ θαη επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο. ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, έρεη θαηαθέξεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζαχκαηα θαη 

άικαηα πξνφδνπ ζε πνιινχο ηνκείο, παξάιιεια κε θξηθαιεφηεηεο122.  

 

2.3.2.2 Άκεζν εμσηεξηθό Πεξηβάιινλ 

 

 

Σν άκεζν πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ δπλάκεηο, νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ ζπλερψο κε 

ηελ επηρείξεζε, απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ θαη επεξεάδνπλ άκεζα 

ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Ο Michael Porter, εηδηθφο ζε ζέκαηα αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο, ππνζηεξίδεη φηη νη 

επηρεηξήζεηο αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν 

ηνπο. Σν επίπεδν απηήο ηεο έληαζεο θαζνξίδεηαη απφ νξηζκέλεο βαζηθέο 

αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Αηάγξακκα 2.7 παξαθάησ, 

είλαη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ε 

απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, ε απεηιή απφ 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη ηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο επηρείξεζεο123. 

 

χκθσλα κε ηνλ Porter, απψηεξνο ζθνπφο ηεο αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο, είλαη λα 

κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα βξεί ηελ θαηάιιειε ζέζε ζηνλ θιάδν πνπ αλήθεη, γηα λα είλαη 

ηθαλή απφ ηε κηα λα ακπλζεί κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν απέλαληη ζηηο 

αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο θαη απφ ηελ άιιε, λα κπνξέζεη λα ηηο επεξεάζεη γηα ην δηθφ 

ηεο φθεινο. Πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ, φηη ην ππφδεηγκα ηνπ Porter, 

αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν θαη φρη κφλν ζε κηα επηρείξεζε124.      

                                

Γηάγξακκα 2.7: Τπφδεηγκα Porter 

Πεγή: https://www.google.gr: Τπφδεηγκα Porter 

https://www.google.gr/


64 
 

1. Ανηαγωνιζμόρ/Ανηιπαλόηηηα μεηαξύ ηων ςθιζηάμενων επισείπηζεων ηος 

κλάδος 

 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο θιάδνο πεξηιακβάλεη ήδε πνιπάξηζκνπο, 

ηζρπξνχο θαη ηδηαίηεξα επηζεηηθνχο αληαγσληζηέο, είλαη κε ειθπζηηθφο125. Βάλ φκσο ε 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ρακειή θαη παξέρεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ε δπλαηφηεηα 

θεξδνθνξίαο, κέζσ ηεο ηηκνινγηαθήο ηνπο πνιηηηθήο, ηφηε απνηειεί έλαλ ειθπζηηθφ γηα 

είζνδν θιάδν. Οξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ εληφο ηνπ θιάδνπ είλαη126: 

 

- Ο αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ. ηαλ ν αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ είλαη κεγάινο 

θαη έρνπλ φινη παξφκνην κέγεζνο, ηφηε ε αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζα είλαη έληνλε, θαζψο ε θαζεκία ζα πξνζπαζήζεη λα 

επηθξαηήζεη έλαληη ησλ ππνινίπσλ. 

 

- Ο Ρπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο. Βάλ ν θιάδνο είλαη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο, 

ηφηε νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο ηνπο θπξίσο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ιηγφηεξν ζηελ 

πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο πειαηψλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Βάλ ν 

θιάδνο φκσο βξίζθεηαη ζε πησηηθή πνξεία (θάζε σξίκαλζεο ή παξαθκήο), ηφηε 

νη επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην κεξίδην 

αγνξάο πνπ θαηείραλ, ζα είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο. 

 

- Υαξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία είλαη 

κνλαδηθά, φηαλ έρνπλ πνηθίιιεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ αληίζηνηρα ηνπ θιάδνπ 

θαη δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξν αληαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ 

είλαη αδηαθνξνπνίεην θαη δελ έρεη ζεκαζία γηα ηνλ θαηαλαισηή πνηνο ην 

πνπιάεη, ηφηε ε αληηπαιφηεηα είλαη έληνλε. 

 

- Επίπεδν ζηαζεξνχ θφζηνπο. Βάλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ έρνπλ κεγάιε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηαζεξνχ ηνπο θφζηνπο, ζην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο, ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα ην κνηξάζνπλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο παξαγφκελνπ 

πξντφληνο. Ώπηφ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξά, άξα ηελ 

ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  
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- Τςειά εκπφδηα εμφδνπ απφ ηνλ θιάδν. Σα εκπφδηα εμφδνπ κπνξεί λα είλαη 

νηθνλνκηθήο, ζηξαηεγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο θαη αλαγθάδνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα παξακέλνπλ ζ‟ έλαλ θιάδν, αθφκα θαη ρσξίο θέξδε. 

 

2. Απειλή ειζόδος νέων επισειπήζεων 

 

Οη λέεο επηρεηξήζεηο ζε έλαλ θιάδν, εηζάγνπλ λέα δπλακηθφηεηα θαη ηελ επηζπκία ηνπο 

λα θεξδίζνπλ κεξίδην αγνξάο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, απνηεινχλ απεηιή γηα ηηο πθηζηακέλεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Σν θαηά πφζν εχθνια ζα εηζέιζνπλ λέεο επηρεηξήζεηο ζε έλαλ 

θιάδν, εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε θξαγκψλ εηζφδνπ θαη απφ ηελ αληίδξαζε ησλ 

πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ127. Οξηζκέλνη εμ‟ απηψλ ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ είλαη νη 

θάησζη128: 

 

- Οηθνλνκίεο θιίκαθαο. Τπάξνπλ θιάδνη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ 

εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν παξαγσγήο. ζν δειαδή κεγαιχηεξνο ν φγθνο 

παξαγσγήο, ηφζν ρακειφηεξν ην αλά κνλάδα θφζηνο παξαγσγήο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, κηα λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηεο κεγέζνπο, δελ 

κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηνπ θιάδνπ θαη σο εθ ηνχηνπ 

βξίζθεηαη ζε δπζκελή αληαγσληζηηθή ζέζε έλαληη ησλ πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

 

- Απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα γηα ηελ είζνδν. Μηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη 

ζε έλαλ λέν θιάδν, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά επελδχζεσλ γηα 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, γηα ηε δηεμαγσγή απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηψλ φπσο ε 

παξαγσγή, ε δηαλνκή θαη ε δηαθήκηζε θαη πνιιά άιια. Έηζη, αλεμάξηεηα ηνπ 

πφζν ειθπζηηθφο είλαη έλα θιάδνο, κπνξεί λα παξακέλεη απαγνξεπηηθφο ιφγσ 

ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ ζε θεθάιαηα. 

 

- Κνζηνινγηθά πιενλεθηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο. Βμαηηίαο ηεο 

καθξνρξφληαο παξνπζίαο ηνπο ζε έλαλ θιάδν, νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο 

απνιακβάλνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ λενεηζεξρφκελσλ, φπσο 

είλαη ε ηερλνγλσζία γχξσ απφ ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο, ε επθνιφηεξε 

πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο, ε εκπεηξία θαη ε γλψζε ηνπ θιάδνπ. 

 

- Δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο θαη ππεξεζίαο. ζν πεξηζζφηεξν κνλαδηθφ 

ζεσξείηαη έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ηφζν πςειφηεξν 

είλαη θαη ην θφζηνο αιιαγήο γηα απηνχο. Άξα φζν πην δηαθνξνπνηεκέλν είλαη έλα 
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πξντφλ, ηφζν κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο, ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζε πειαηείαο. 

 

- Πξφζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο. Σα θαλάιηα δηαλνκήο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο 

δηζηαθηηθά απέλαληη ζε λέα πξντφληα θαη πξνηηκνχλ ηα πθηζηάκελα θαη 

θαηαμησκέλα. Βπνκέλσο, νη λέεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ κηα πην 

επηζεηηθή πξνψζεζε, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη πςειφ θφζηνο. ζν ιηγφηεξα 

ινηπφλ ηα θαλάιηα δηαλνκήο, ηφζν πςειφηεξν θφζηνο εηζφδνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη λενεηζεξρφκελεο ζε έλαλ θιάδν επηρεηξήζεηο. 

 

- Ννκηθνί Πεξηνξηζκνί. Τπάξρνπλ θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ε είζνδνο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ πεξηνξίδεηαη απφ εζληθνχ ή δηεζλήο θαλνληζκνχο θαη λφκνπο. 

 

- Φφβνο αληίδξαζεο απφ ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο. ζν πςειφηεξε είλαη ε 

πηζαλφηεηα νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα αληεθδηθεζνχλ κηα 

λενεηζεξρφκελε, ηφζν δπζθνιφηεξν είλαη γηα απηή, λα πάξεη ηελ απφθαζε γηα 

είζνδν ζηνλ θιάδν. 

 

3. Διαππαγμαηεςηική δύναμη ηων ππομηθεςηών 

 

Οη πξνκεζεπηέο, εμαηηίαο ηεο άκεζεο ζρέζεο πνπ έρνπλ κε ηηο επηρεηξήζεηο, κπνξνχλ 

λα ηηο επεξεάζνπλ, κε ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα απμήζνπλ ηελ ηηκή ή λα κεηψζνπλ 

ηελ πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ129. ζν κεγαιχηεξε ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, ηφζν δπζθνιφηεξε ε είζνδνο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. Οξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη130: 

 

- Αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ. ζν κηθξφηεξνο ν αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πξψησλ πιψλ, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο 

δχλακε. 

 

- Ελαιιαθηηθέο πεγέο αλεθνδηαζκνχ. Βθφζνλ δελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ηξνθνδνζίαο ησλ απαηηνχκελσλ πξψησλ πιψλ, νη επηρεηξήζεηο είλαη 

αλαγθαζηηθά ππνρξεσκέλεο λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο πθηζηάκελνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ θιάδνπ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ νπνίσλ είλαη 

ηεξάζηηα. 

 



67 
 

- Οη πσιήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ζηνλ θιάδν, δελ απνηεινχλ πςειφ πνζνζηφ 

ησλ πσινχκελσλ απφ απηνχο πξντφλησλ. Βάλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δελ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ πειάηε γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο 

δχλακε κεγαιψλεη θαη κπνξνχλ λα ελεξγνχλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 

Μπνξνχλ δειαδή πέξα απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο, λα κεηψζνπλ ηελ απνζηνιή 

ησλ πξψησλ πιψλ, λα ζηείινπλ κέξνο ηεο παξαγγειίαο εάλ αληηκεησπίδνπλ 

ζηελφηεηα πφξσλ ή αθφκα θαη λα κελ δερηνχλ παξαγγειίεο. 

 

- Επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. ηαλ ην πξντφλ πνπ πξνζθέξεη 

ν πξνκεζεπηήο είλαη «κνλαδηθφ» γηα ηελ επηρείξεζε, ηφηε αληηκεησπίδεη πςειφ 

θφζηνο κεηαθίλεζεο ζε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη λα αιιάμεη πξνκεζεπηή γηα ηνλ 

νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

- Δπλαηφηεηα θάζεηεο νινθιήξσζεο πξνο ηα εκπξφο. Οη πξνκεζεπηέο, θαζψο 

δηαζέηνπλ θαη άκεζε πξφζβαζε ζηηο απαηηνχκελεο πξψηεο χιεο ή πξντφληα, 

κπνξνχλ λα θαζεηνπνηεζνχλ πξνο ηα εκπξφο, θαζηζηψληαο έηζη ηνπο εαπηνχο 

ηνπο, άκεζνπο αληαγσληζηέο ησλ κέρξη πξφηηλνο ζπλεξγαηψλ ηνπο. 

 

4.Διαππαγμαηεςηική δύναμη ηων αγοπαζηών 

 

Οη αγνξαζηέο κπνξνχλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα επεξεάζνπλ ηελ επηρείξεζε, 

κέζσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα ζπκπηέδνπλ ηηο ηηκέο, λα αλαδεηνχλ θαιχηεξε πνηφηεηα 

θαη πεξηζζφηεξε πνζφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε131. χκθσλα κε ηνλ Porter, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

απμάλεηαη εάλ ηζρχεη θάηη απφ ηα θάησζη132: 

 

- Μηθξφο αξηζκφο αγνξαζηψλ. Ο αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ αγνξάδνπλ ηα 

πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη θαηά ζπλέπεηα 

θακία επηρείξεζε, δελ αληέρεη λα ράζεη θάπνην πνζνζηφ ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

- Μεγάινο φγθνο αγνξψλ απφ ηνπ πειάηεο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη 

αγνξαζηέο πξνρσξνχλ ζπλερψο ζε αγνξέο κεγάισλ πνζνηήησλ, 

απνιακβάλνπλ θαη θάπνηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

 

- Αδηαθνξνπνίεην ή ηππνπνηεκέλν πξντφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ δελ 

έρεη θάηη μερσξηζηφ(κνλαδηθφ) λα πξνζθέξεη ζηνλ αγνξαζηή, ηφηε απηνί είλαη 
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ζίγνπξνη πσο κπνξνχλ λα ην πξνκεζεπηνχλ θαη απφ άιιε επηρείξεζε ηνπ 

θιάδνπ. Με άιια ιφγηα, φηαλ ην θφζηνο κεηαθίλεζεο ησλ αγνξαζηψλ είλαη 

ειάρηζην, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε κεγαιψλεη. 

 

- Πιήξεο πιεξνθφξεζε ησλ αγνξαζηψλ γχξσ απφ ηνλ θιάδν. Δ πιήξεο 

πιεξνθφξεζε ηνπ θιάδνπ, ζπλεπάγεηαη γλψζεηο γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο, 

ηεο πξνζθνξάο, ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ, αθφκα θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. ζν πεξηζζφηεξα γλσξίδνπλ νη αγνξαζηέο, ηφζν εληζρχνπλ ηε 

ζέζε ηνπο απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

 

- Δπλαηφηεηα θάζεηεο νινθιήξσζεο πξνο ηα πίζσ. Ώπηή ε θαηάζηαζε, 

ππνδειψλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ αγνξαζηψλ λα εθηειέζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θιάδνπ, απφ ηνλ νπνίν πξνκεζεχνληαη πξψηεο χιεο θαη άιια απαξαίηεηα 

πιηθά. 

 

5. Απειλή από ςποκαηάζηαηα πποϊόνηα133 

 

Τπνθαηάζηαην, είλαη έλα πξντφλ ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθφ αιιά κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεί κηα αλάγθε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην θάλεη θαη θάπνην άιιν. Σα 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα, πεξηνξίδνπλ ηηο δπλεηηθέο απνδφζεηο ηνπ θιάδνπ, ζέηνληαο 

αλψηαην φξην ζηηο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεψλνπλ νη επηρεηξήζεηο ψζηε λα έρνπλ 

θέξδνο. Παξάιιειε, ζην βαζκφ πνπ ην θφζηνο κεηαθίλεζεο είλαη ρακειφ, ηα 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα κπνξεί λα έρνπλ ηζρπξή επίδξαζε ζε κηα επηρείξεζε.  

 

Δ δπζθνιία κε ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα, είλαη φηη θάπνηεο θνξέο γηα ηελ εχξεζε ηνπο 

ζα πξέπεη λα ςάμνπκε αξθεηά, θαζψο κνινλφηη ηθαλνπνηνχλ ηελ ίδηα αλάγθε κε θάπνην 

άιιν πξντφλ, δελ ζεκαίλεη φηη έρνπλ θαη ηελ ίδηα εκθάληζε. 

 

6. Λοιπέρ ενδιαθεπόμενερ μονάδερ 

 

Δ έθηε θαη ηειεπηαία δχλακε ηνπ κνληέινπ ηνπ Porter, πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία 

ελδηαθεξφκελσλ, φπσο είλαη νη κέηνρνη ηεο επηρείξεζεο, νη θπβεξλήζεηο, νη ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, νη ρνξεγνί, νη εκπνξηθνί ζχιινγνη θαη νη δηάθνξεο ελψζεηο. Δ ζεκαζία 

απηψλ ησλ κνλάδσλ, δηαθέξεη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, αλάινγα κε ην πξντφλ 

πνπ παξάγεη ή ηε ζπκθσλία πνπ επηδηψθεη λα θέξεη εηο πέξαο134. 
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Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηεο επηρείξεζεο, ηα ζηειέρε 

ηεο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ζπλερψο θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ νκάδεο, ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπο. 

Κάζε νκάδα έρεη δηαθνξεηηθά κέζα κε ηα νπνία κπνξεί λα αζθήζεη πίεζε, πξνθεηκέλνπ 

λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ηεο θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην έηνηκε λα αληαπνθξηζεί ζε θάζεηη135. 

 

Ώπφ φια ηα παξαπάλσ, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ειθπζηηθφηεηα ελφο θιάδνπ είλαη 

απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Βπνκέλσο, ηα ζηειέρε κηαο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ δηεμνδηθά θαη λα εθηηκήζνπλ πιήξσο ηελ ηζρχ 

ησλ έμη δπλάκεσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Porter, γηα λα κπνξέζνπλ λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά κε ηελ είζνδν ή φρη ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ζε έλαλ λέν θιάδν. 

 

2.3.3 Δζσηεξηθό Πεξηβάιινλ136 

 

 

Δ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, απνζθνπεί ζηελ αλεχξεζε φισλ ησλ 

δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηεο επηρείξεζεο. Χο δχλακε, λνείηαη θάζε κεηαβιεηή ε νπνία 

κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε, ήηνη 

πφξνη, ηθαλφηεηεο ή άιια πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Χο 

αδπλακία, λνείηαη θάζε θαηάζηαζε ε νπνί σζεί ηελ επηρείξεζε ζε αληαγσληζηηθφ 

κεηνλέθηεκα, ήηνη ειιείςεηο πφξσλ, θελά ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ινηπά κεηνλεθηήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηελ αλάιπζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο θαη πξνθχπηνπλ νη δπλάκεηο θαη νη 

αδπλακίεο ηεο, είλαη ε δνκή, ε θνπιηνχξα θαη νη πφξνη ηεο.  

 

Δ δνκή απνηειεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε είλαη νξγαλσκέλε, αλαθνξηθά 

κε ηε ξνή επηθνηλσλίαο, εμνπζίαο θαη εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη ηελ ηππηθή δηάηαμε ησλ 

ξφισλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ηνπ θάζε επηπέδνπ, ψζηε ε εξγαζία λα 

θαηεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο ηεο 

επηρείξεζεο. Σξεηο είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο νξγαλσηηθέο δνκέο κηαο επηρείξεζεο. Η 

απιή, ε νπνία είλαη θαηάιιειε γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο ρσξίο ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο ή 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ε ιεηηνπξγηθή, ε νπνία είλαη θαηάιιειε γηα κεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο κε νξηζκέλεο γξακκέο πξντφλησλ ζε έλαλ θιάδν θαη ε δνκή θαηά ηκήκαηα, 

ε νπνία είλαη θαηάιιειε γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο, κε κεγάιν αξηζκφ γξακκψλ 

πξντφλησλ, ζε νξηζκέλνπο ζρεηηθνχο κεηαμχ ηνπο θιάδνπο. 
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Δ θνπιηνχξα είλαη κνλαδηθή γηα θάζε επηρείξεζε θαη πεξηιακβάλεη ηα πηζηεχσ, ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο αμίεο, πνπ είλαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηα κέιε κηαο επηρείξεζεο. 

Τπαγνξεχεη ηνπο θαλφλεο απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο γηα ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο, απφ ηα ρακειφηεξα κέρξη ηα πςειφηεξα ηεξαξρηθά 

επίπεδα. Ώπνηειεί εθείλνλ ηνλ παξάγνληα, πνπ κεηαδίδεη ην αίζζεκα ηεο ηαπηφηεηαο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πεδίν αλαθνξάο απφ απηνχο αθφκα 

θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή έμσ απφ ηελ επηρείξεζε, εληζρχεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο ζαλ νξγαληζκφ θαη κπνξεί λα ηελ βνεζήζεη λα απνθηήζεη κηα ηζρπξφηεξν 

αληαγσληζηηθή ζέζε ζε έλαλ θιάδν. 

 

Οη πφξνη ηεο επηρείξεζεο, είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη, γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο. Αηαθξίλνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, θπζηθνχο, ηερλνινγηθνχο θαη 

αλζξψπηλνπο. 

 

Σα ζπγθεληξσζέληα δεδνκέλα απφ ηελ κειέηε ηνπ εμσηεξηθνχ (γεληθεπκέλνπ θαη 

άκεζνπ) θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπλδπάδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη 

κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη αλάιπζε SWOT, θαζνξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή πνπ 

ζα αθνινπζεζεί ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη αδπλακίεο θαη λα εληζρπζνχλ νη δπλάκεηο ηεο, 

εθκεηαιιεπφκελε ηαπηφρξνλα ηηο επθαηξίεο πνπ ηεο παξνπζηάδνληαη θαη απνθεχγνληαο 

ηηο απεηιέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο 

 

2.4 Νέεο ηάζεηο παγθνζκηνπνίεζεο 

 

 

Έρεη παξαηεξεζεί κηα ζπλερήο κεηαηφπηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην ζηξαηεγηθφ ηνπίν ησλ επηρεηξήζεσλ. Πιένλ νη ζηξαηεγηθέο 

δηεζλνπνίεζεο ησλ ΜME, απνθιίλνπλ απφ ηηο πην θαζηεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο ησλ 

πνιπεζληθψλ θαη ησλ παγθφζκησλ εηαηξεηψλ. Οη δηαθνξέο απηέο, αθνξνχλ ηφζν ηηο 

ιεηηνπξγίεο φζν θαη ηηο ελέξγεηεο θαη ηα ζηξαηεγηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ θαη ε εθκεηάιιεπζε. ηε δηεζλή αληαγσληζηηθή αξέλα, ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο έρεη ζεκαζία επεηδή δίλεη έλαπζκα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηεο δνκήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ κνξθψλ. Οη λέεο ηάζεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη, ππνρξεψλνπλ ηηο ΜΜΒ λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ λέεο 

κνξθέο δηαθπβέξλεζεο. Δ απιή κίκεζε ησλ δηεζλψλ κέζσλ δελ απνηειεί πιένλ εθηθηή 

θαη βηψζηκε ιχζε137.  
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2.4.1 Ζ λέα ηάζε ηεο ζπλδεκηνπξγίαο 

 

 

Γνχκε πιένλ ζηελ επνρή πνπ θπξηαξρεί κηα λέα δηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία νη κεγάινη 

νξγαληζκνί δελ έρνπλ θαλέλα ιφγν χπαξμεο, φηαλ νη πειάηεο δελ κέλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αγνξά, ηνπ πξντφληνο, ηελ ππεξεζία πνπ ηνπο  παξέρεηαη θαη 

πάλσ απφ φια απφ ην αίζζεκα ηεο ζπκκεηνρήο. Οη θαηαλαισηέο αηζζάλνληαη φηη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηε δχλακε λα αιιάμνπλ ηα νξάκαηα θαη ηηο απνζηνιέο ηνπ παιηνχ 

ηξφπνπ ηνπ κάξθεηηλγθ.  

 

Ώλ θαη ε ζπλδεκηνπξγία είλαη έλαο φξνο πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, 

αξρηθά απνηέιεζε κηα ηάζε πνπ δελ έγηλε δεκνθηιήο. Ώπηφ άιιαμε ην 2000, φηαλ ν 

φξνο εηζήρζε εθ λένπ ζην κάξθεηηλγθ θαη πεξηγξάθεη νπζηαζηηθά ηε δπλαηφηεηα πνπ 

έρνπλ νη θαηαλαισηέο, λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο πξντφληνο. Πξφθεηηαη 

δειαδή γηα ηε δεκηνπξγία  ελφο δηαδξαζηηθνχ, πην πνιχηηκνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, 

πνπ παξάγεηαη απφ ηελ νπζηαζηηθή, δεκηνπξγηθή θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Τπάξρνπλ δχν κνξθέο ζπλδεκηνπξγίαο. Δ πξψηε, 

πεξηγξάθεηαη σο outside-in θαη πξφθεηηαη γηα εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη 

επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ κηα πιαηθφξκα πάλσ ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δεχηεξε, σο inside-out, 

θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκφο αλαδεηά ιχζεηο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ, δξα, ελεξγεί 

θαη εκπιέθεη ηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε λα ζπιιέμεη ηηο ηδέεο ηνπο. Κάζε ηδέα 

παξνπζηάδεηαη ζηελ πνξεία, έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα 

πξνζζέηνπλ αθφκα πεξηζζφηεξε αμία ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ138. 

 

Ώξθεηνί είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπλδεκηνπξγία 

ζηνπο νξγαληζκνχο. Ώπφ ηε κηα είλαη ηα νξγαλσηηθά νθέιε, ηα νθέιε δειαδή πνπ 

απνιακβάλνπλ νη ίδηνη νη νξγαληζκνί, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ είλαη, ε δεκηνπξγία ελφο 

απηνηξνθνδνηνχκελνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ θαη δξάζεο, ε αλάπηπμε λέσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε αλαθάιπςε ζρεηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ε νηθνδφκεζε ηεο 

online θνηλφηεηαο θαη βέβαηα ε απφθηεζε θήκεο θαη θεξδψλ. Ώπφ ηελ άιιε, είλαη ηα 

νθέιε πνπ απνιακβάλνπλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε 

θνηλνηηθψλ θαλφλσλ, ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ε αλάπηπμε θηιίαο, ην θέξδνο γλψζεο, 

ε πλεπκαηηθή δηέγεξζε αθφκα θαη ε δηαζθέδαζε πνπ πξνζθέξεη ε φιε δηαδηθαζία139. 
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2.4.2 Ζ δεκηνπξγία ησλ Prosumers θαη ηνπ Crowdsourcing  

 

 

Οη θαηαλαισηέο κεηαηξέπνληαη πιένλ ζε prosumers, ελ δπλάκεη θαηαλαισηέο δειαδή, 

νη νπνίνη φκσο ιακβάλνπλ κέξνο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή, ηε δηακφξθσζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. ήκεξα, νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ 

πιένλ ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ πξντφλησλ ηνπο, ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ησλ  

κελπκάησλ ηνπο, θαζψο ε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξνχλ κε ηηο δηάθνξεο νξγαλψζεηο 

θαη ηελ αγνξά, είλαη εθηθηή απφ παληνχ ζε φιν ηνλ θφζκν, ιφγσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη 

θαηαλαισηέο έρνπλ ηνλ έιεγρν ηψξα. Μπνξνχλ λα επηιέμνπλ φ,ηη απηνί ζέινπλ, αληί λα 

κελ έρνπλ θακία άιιε επηινγή πέξαλ ηεο θαηαλάισζεο απφ ηνλ πσιεηή ηεο πφιεο 

ηνπο. Οη Prosumers αξρίδνπλ λα πηζηεχνπλ ζε πξντφληα ησλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ έρνπλ 

πεηζηεί απφ ην πιήζνο, απφ έλα θίιν, απφ ηελ νηθνγέλεηα ή ηα κέιε ελφο θνηλσληθνχ 

ηζηνχ. Οη εηαηξείεο απαηηείηαη λα δεκηνπξγήζνπλ εκπηζηνζχλε θαη δέζκεπζε ηψξα, αληί 

λα ππνζηεξίδνπλ απιψο φηη είλαη νη θαιχηεξεο. Μεηά ηελ αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ 

ζρέζεσλ κε ην θνηλφ, νη άλζξσπνη ζα γίλνπλ νη θσλέο ησλ πξντφλησλ θαη απηφ ζα έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ησλ εηαηξεηψλ. Δ ζπλδεκηνπξγία, 

πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, θαηά θάπνην ηξφπν ζπλδέεηαη κε απηή ηε δηαδηθαζία, 

επεηδή νη θαηαλαισηέο πνπ πηζηεχνπλ ζηνλ νξγαληζκφ, ζα είλαη απηνί νη νπνίνη ζα 

αιιειεπηδξάζνπλ θαη ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ζα γίλνπλ ηειηθά νη 

πξφμελνί ηνπ140. 

 

χκθσλα κε ηνλ Howe, ην crowdsourcing είλαη, ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία 

παίξλεη  κηα δνπιεηά πνπ θάπνηε εθηειείην απφ έλαλ ππάιιειν θαη ηελ αλαζέηεη, κε ηε 

κνξθή κηαο αλνηρηήο πξφζθιεζεο, ζε κηα κεγάιε απξνζδηφξηζηε νκάδα αλζξψπσλ 

γεληθά, ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν141. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη νη ζέζεηο εξγαζίαο, ζε 

ηνκείο φπσο έξεπλα, ζρεδηαζκφο, θαηλνηνκία, έιεγρνο θη άιια, κπνξνχλ λα γίλνπλ, 

θπξίσο κέζσ δηαδηθηχνπ, απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Σν crowdsourcing είλαη πεξηζζφηεξν 

ζαλ ην πξψην βήκα γηα λα ζπλδεκηνπξγήζεη ε επηρείξεζε  κε ηνλ outside-in ηξφπν πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Οη νξγαληζκνί δειαδή, αξρίδνπλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ην 

πιήζνο θαη επηιέγνπλ αλ ζα εξγαζηνχλ κε κηα κηθξή νκάδα ή κε έλα κφλν άηνκν, ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξε αμία ζε έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία θαη 

λα αξρίζεη έηζη ε ζπλδεκηνπξγία142.  
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2.4.3 Πεξηθεξεηαθέο Οξγαλώζεηο θαη Γηεζλήο Δκπνξηθόο Νόκνο 

 

 

Όζηεξα απφ δεθαεηίεο θαηά ηηο νπνίεο ην δηεζλέο εκπνξηθφ δίθαην θξαηείην φκεξνο ησλ 

θεληξνπνηεκέλσλ εζληθψλ ηδεψλ, θαηάθεξε ηειηθά λα δηαζπάζεη απηά ηα δεζκά. 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα εζληθά θξάηε γίλνληαη φιν θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ δηεζλνχο εκπνξηθνχ δηθαίνπ, θαζψο αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηεο 

πεξηθεξεηαθέο  νξγαλψζεηο, κε θξαηηθνί θνξείο θαη ε δηεζλήο δηαηηεζία. Δ φιε 

δηαδηθαζία, σζείηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ πνξεία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηελ 

αλάγθε πιένλ ελφο δηεζλνχο εκπνξηθνχ δηθαίνπ. Ο φξνο ελαξκφληζε ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ν πην αληηπξνζσπεπηηθφο ζηε ζπδήηεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξηθνχ δηθαίνπ, θαζψο είλαη ην θχξην κέζν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ. Δ 

ελαξκφληζε ζεκαηνδνηεί ηελ απφιπηε νκνηνκνξθία ηεο λνκνζεζίαο κεηαμχ ησλ 

πηνζεηνχκελσλ δηθαηνδνζηψλ. Βίλαη πιένλ αδηακθηζβήηεηε ε αλάγθε ηεο χπαξμεο ελφο 

δηεζλνχο εκπνξηθνχ λφκνπ, θαζψο απφ ηε κηα νη δηαθνξνπνηεκέλεο λνκνζεζίεο 

πξνθαινχλ πξνβιήκαηα θαη απφ ηελ άιιε απαηηείηαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε 

δηεπθφιπλζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

 

Οη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξηθνχ δηθαίνπ, αξρίδνπλ λα γίλνληαη αθαηάιιειεο θαη νη πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο 

δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Τπάξρεη κηα μερσξηζηή κεηαθνξά ηεο θπξηαξρίαο απφ ηα εζληθά θξάηε ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο, κε ζπλέπεηα ε δηεζλήο λνκνζεζία λα κελ είλαη πηα έλα 

παηρλίδη πνπ παίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θπξίαξρα θξάηε. Οη πεξηθεξεηαθνί 

νξγαληζκνί ζα απνθηήζνπλ ζηαδηαθά κεγαιχηεξε ζεκαζία. Ώπηφ ζα απαηηήζεη δχν 

αιιαγέο ζην ηζρχνλ δηεζλέο ζχζηεκα λνκνζέηεζεο. χκθσλα κε ηελ πξψηε, νη 

ππεξεζληθνί νξγαληζκνί, φπσο ε Βπξσπατθή Κνηλφηεηα, ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ 

ζηνπο ππάξρνληεο δηεζλείο νξγαληζκνχο ηεο λνκνζεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε, 

απηνί νη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί, ζα πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηνί σο ζπκβαιιφκελα 

κέξε ζε δηεζλείο ζπκβάζεηο143.  
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2.4.4 Σξεηο λέεο ηάζεηο δηεζλνπνίεζεο 

 

 

Σν ηνπίν ζηε δηεζλνπνίεζε αξρίδεη λα κεηαιιάζζεηαη θαη κπνξεί λα παξνπζηαζζεί κε 

κηα πην επξεία θαη νινθιεξσκέλε καηηά, κέζσ ησλ ηξηψλ λέσλ ηάζεσλ πνπ 

θπξηαξρνχλ.  

 

Δ πξψηε, είλαη ε κεηαθίλεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θέληξνπ ζηελ Ώλαηνιή θαη ηδηαίηεξα πξνο 

ηελ Κίλα θαη άιιεο αλαδπφκελεο αγνξέο ζηελ Ώζία. Δ νηθνλνκηθή δήηεζε θηλείηαη πιένλ 

δπλακηθά πξνο ηελ Ώζία. 

 

Δ δεχηεξε, είλαη ε ιεγφκελε ππεξ-παγθνζκηνπνίεζε. Μέρξη ηψξα, ε παγθνζκηνπνίεζε 

θπξηαξρείηαη απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Πνιπεζληθέο εηαηξείεο απφ ηελ Βπξψπε θαη 

ηελ Ώκεξηθή έγηλαλ παγθφζκηεο κέζσ επελδχζεσλ ζε αλαδπφκελεο αγνξέο, ψζηε λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ πηζαλή δήηεζε. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ, έρνπλ εγθαηαιείςεη ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο γηα 

λα πάλε ζην εμσηεξηθφ. Οη δηεζλείο αληαγσληζηηθνί παίθηεο έξρνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο αλαδπφκελεο ρψξεο, αμηνπνηψληαο φρη κφλν ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ ρακεινχ θφζηνπο εξγαζίαο. 

 

Δ ηξίηε παγθφζκηα ηάζε, αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο ηεο πξννπηηθήο. Δ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, είλαη νινέλα θαη πην δηαζπλδεδεκέλε, αιιά παξφια απηά νη αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο επηηπγράλνπλ ζεκαληηθή αλάπηπμε, πνπ δηαθέξεη αηζζεηά απφ ρψξα ζε 

ρψξα. Μεξηθέο κειέηεο παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηε ζχγθξηζε ηεο ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εζλψλ. εκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε ζχγθξηζε, 

απνηεινχλ ε παξάζεζε ησλ ζεζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε ράξαμε θαη 

εθαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο ζηξαηεγηθήο, ε απφθαζε γηα αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ε 

βειηίσζε απηψλ θαη ε αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθή επζπγξάκκηζεο θαη ηεο απφδνζεο144.  

 

2.4.5 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

 

 

χκθσλα κε ηνλ δηάζεκν νξηζκφ ηνπ Sir Adrian Cadbury (1992), ε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, είλαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν νη εηαηξείεο θαηεπζχλνληαη θαη 

ειέγρνληαη145.  
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χκθσλα κε ηνλ Hareendra Dissabandara (2014), ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ν 

κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο εμνξζνινγίδνληαη, ζθελνζεηνχληαη, ειέγρνληαη θαη 

παξαθνινπζνχληαη. Μέζσ απηήο, ζπληνλίδνληαη ηα δηάθνξα είδε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

φπσο είλαη νη κέηνρνη, νη δηεπζπληέο, νη κάλαηδεξ, νη ππάιιεινη, νη πηζησηέο, νη 

πειάηεο, ην παγθφζκην πεξηβάιινλ θαη ε ππφινηπε θνηλσλία, ψζηε λα εληζρπζεί ε 

εηαηξηθή απφδνζε θαη ε επεκεξία σο θνηλφο ζηφρνο146.  

 

Θεσξνχκε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζαλ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ θαη 

ζπκβνιαίσλ,  πνπ βνεζνχλ ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δηεπζπληψλ κε 

απηά ησλ κεηφρσλ θαη επηθεληξσλφκαζηε ζηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο ζηηο ζπγθξνχζεηο ησλ νξγαληζκψλ κεηαμχ απηψλ ησλ κεξψλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απνηειείηαη απφ ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο, κε ηνπο 

νπνίνπο νη κέηνρνη δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ζπκθέξνληα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο, επζπγξακκίδνληαη κε ηα δηθά ηνπο147.   

 

Σν ζέκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πξνθχπηεη ζε έλαλ νξγαληζκφ, φηαλ ζπκβαίλνπλ 

δχν θαηαζηάζεηο. Καηά ηελ πξψηε, πθίζηαηαη πξφβιεκα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ή 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, κε ηε ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ (ηδηνθηήηεο, 

κάλαηδεξ, εξγαδφκελνη, θαηαλαισηέο) θαη θαηά ηελ δεχηεξε, ην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο 

είλαη ηέηνην, πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κέζσ κηαο ζχκβαζεο148.  

 

Δ έξεπλα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηθεληξψλεηαη ζπλήζσο ζε έλαλ απφ ηνπο δχν 

ηχπνπο πξνβιεκάησλ ησλ νξγαληζκψλ, πνπ νδεγνχλ ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ κεηφρσλ. Σν πξψην είδνο, πξνθχπηεη φηαλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππνηίζεηαη φηη ζα 

επζπγξακκίδνληαλ, αιιά ηειηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ δηαρεηξηζηψλ δελ επζπγξακκίδνληαη 

κε απηά ησλ κεηφρσλ. Σν δεχηεξν είδνο, πξνθχπηεη φηαλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο δηνίθεζεο ππνηίζεηαη φηη ζα ήηαλ επζπγξακκηζκέλα, 

αιιά ηειηθά δελ επζπγξακκίδνληαη κε απηά ησλ κεηφρσλ. Μεραληζκνί εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο ζηνπο 

νξγαληζκνχο, πεξηιακβάλνπλ ηφζν επίζεκεο φζν θαη αλεπίζεκεο ζπκβάζεηο. Βπίζεκεο 

ζπκβάζεηο, φπσο εηαηξηθνί ράξηεο, ζπκβάζεηο εξγαζίαο, απαηηήζεηο ζε ρξεκαηηζηήξην 

θαη εθηειεζηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ηδηνθηεζίαο κεηνρψλ, πεξηνξίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαη πξνζδηνξίδνπλ νξηζκέλεο επζχλεο θαη 

απαηηήζεηο ζε πεξίπησζε νξηζκέλσλ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. Οη ζπκβάζεηο 

απηέο, φκσο, ηείλνπλ λα έρνπλ έλα  ζρεηηθά ζηελφ πεδίν εθαξκνγήο. Οη 

αλεπίζεκεο/άηππεο ζπκβάζεηο, απνηεινχλ έλα επξχ ζχλνιν (ζπλήζσο) άγξαθσλ ή 
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ζησπεξψλ ξπζκίζεσλ, πνπ επηηξέπνπλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα εκπιαθνχλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ αδχλαην, είηε γηαηί ζα ήηαλ ηδηαίηεξα 

δαπαλεξέο, είηε γηαηί ζα ήηαλ αδχλαην λα ππάξμεη κηα επίζεκε ζχκβαζε. Πνιιέο 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο δηαθπβέξλεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ άηππσλ 

ζπκβάζεσλ149. 

 

ηφρνη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ 

εκπηζηνζχλεο θαη αμηνπηζηίαο κεηαμχ εθείλσλ πνπ έρνπλ αληαγσληζηηθά θαη αληίζεηα 

ζπκθέξνληα κέζα ζε κηα επηρείξεζε θαη λα εληζρπζεί, ε αμία ησλ κεηφρσλ θαη ε 

πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, εληζρχνληαο ηελ 

εηαηξηθή απφδνζε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα. Βπηπξνζζέησο, πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη 

απφ ηε κηα ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ 

θαη λα δηαρεηξηζηεί απφ ηελ άιιε, δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επζπγξάκκηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ κεηφρσλ, ηελ πξφιεςε ηεο αζρνιίαο ησλ 

δηεπζπληψλ γηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ηελ απνηξνπή πςειψλ θαη ππεξβνιηθψλ 

ακνηβψλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ηελ απνθπγή θαηάρξεζεο εμνπζίαο150.  

 

Έλα άιιν επηρεηξεζηαθφ ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, είλαη  

απηφ ησλ ηακεηαθψλ απνζεκάησλ ησλ εηαηξεηψλ. Βπηρεηξήζεηο κε πην αδχλακεο δνκέο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ κηθξφηεξα ηακεηαθά απνζέκαηα. 

ηαλ γίλεηαη ε δηαλνκή κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο, νη επηρεηξήζεηο κε αζζελέζηεξεο 

δνκέο δηαθπβέξλεζεο, επηιέγνπλ λα επαλαγνξάζνπλ αληί λα απμήζνπλ ηα κεξίζκαηά 

ηνπο, γηα ηελ απνθπγή κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ πιεξσκψλ. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ 

ηακεηαθνχ πιενλάζκαηνο θαη ησλ αδχλακσλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νδεγεί ζε 

απμήζεηο ησλ θεθαιαηαθψλ δαπαλψλ, εμαγνξέο θαη ρακειή θεξδνθνξία. Ώληίζεηα, 

επηρεηξήζεηο κε ηζρπξφηεξεο δνκέο δηαθπβέξλεζεο, ηείλνπλ λα επηιέμνπλ λα απμήζνπλ 

ηα κεξίζκαηα πνπ ζα κνηξάζνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηνπο, ππνπίπηνληαο έηζη ζε 

πςειφηεξεο απνδφζεηο καθξνπξφζεζκα151.  

 

Ώπφξξνηα ησλ παξαπάλσ είλαη, πέξαλ ηνπ φηη ε θαιή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζρεηίδεηαη 

κε ηελ θαιή επίδνζε152 θαη ην φηη, ε θαιή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο 

νξγαληζκνχ λα πξνσζήζεη ην ζθνπφ ηεο χπαξμήο ηνπ, ρσξίο ηελ επηβνιή δαπαλψλ, 

δεκηψλ θαη θνηλσληθψλ θηλδχλσλ, ελψ ελεξγεί δίθαηα θαη εζηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε 

Βηαηξηθή Κνηλσληθή Βπζχλε, εληάρζεθε ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ειαρηζηνπνηψληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ έθηαζε, ην θφζηνο θαη ηελ αλάγθε γηα θπβεξλεηηθνχο λφκνπο, 

θαλνληζηηθέο & ξπζκηζηηθέο αξρέο, λφκηκεο ελέξγεηεο θαη θψδηθεο153.  
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2.4.5.1 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε  

 

 

ινη νη ππεχζπλνη ιήςεο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσο ζε κηα εηαηξεία, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

γεληθφηεξεο ππεπζπλφηεηεο θαη λα κελ ινγνδνηνχλ κφλν ζηνπο κεηφρνπο. Δ ηδέα ηεο 

θνηλσληθήο επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζεκαίλεη φηη φινη νη νξγαληζκνί θαη νη εηαηξείεο, 

νθείινπλ λα έρνπλ επζχλεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία, νη νπνίεο ζα επεθηείλνληαη πέξα 

απφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο. ινη νη κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ 

ηηο απαηηνχκελεο απνθάζεηο, νη νπνίεο ζα θέξλνπλ θέξδε ζηελ επηρείξεζε, 

ηζνξξνπψληαο κε ηηο επηπηψζεηο απέλαληη ζηελ θνηλσλία154.  

 

Δ βηψζηκε επηρεηξεκαηηθή επηηπρία ινηπφλ θαη ε αμία πξνο ηνπο κεηφρνπο, δελ κπνξεί 

λα επηηεπρζνχλ κφλνλ κε ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ, αιιά 

αληίζεηα κέζσ ηεο ππεχζπλεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ αγνξά ζπκπεξηθνξάο. 

Οη επηρεηξήζεηο γλσξίδνπλ φηη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε  βηψζηκε αλάπηπμε ηνπο, 

κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ δξάζεσλ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εληζρπζεί ε 

νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε θαη λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ. Δ Βηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε (ΒΚΒ), είλαη κηα κνξθή εηαηξηθήο απηνξξχζκηζεο, ελζσκαησκέλε ζε 

έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Οη πνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο, απνηεινχλ έλαλ 

απηνξξπζκηδφκελν κεραληζκφ, ν νπνίνο παξαθνινπζεί θαη δηαζθαιίδεη ηελ ελεξγφ 

ζπκκφξθσζή ηεο κε ην πλεχκα ηνπ λφκνπ, ηα  εζηθά & δηεζλή πξφηππα. Ο ζηφρνο ηεο, 

δελ είλαη άιινο απφ ην λα εληζρχζεη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη λα ελζαξξχλεη, κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, κηα ζεηηθή επίδξαζε ζην 

πεξηβάιινλ, ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο ππαιιήινπο, ηηο θνηλφηεηεο, ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε θαη φια ηα άιια κέιε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο155.  

  

Οη Milton Friedman θαη Archie Caroll, πξνηείλνπλ δχν αληίζεηεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο 

επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηελ θνηλσλία. Δ παξαδνζηαθή άπνςε ηνπ 

Friedman γηα ηελ εηαηξηθή επζχλε απέλαληη ζηελ θνηλσλία, αλαθέξεη φηη ππάξρεη κία θαη 

κνλαδηθή θνηλσληθή επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξψηεο χιεο ηνπο 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα απμήζνπλ ηα θέξδε 

ηνπο, ηφζν φζν απαηηείηαη ψζηε λα παξακείλνπλ εληφο ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ, ην 

νπνίν ιέεη φηη ζπκκεηέρνπλ ζε αλνηρηφ θαη ειεχζεξν αληαγσληζκφ, ρσξίο ηερλάζκαηα 

θαη απάηεο. Ο Caroll απφ ηελ άιιε, πξνηείλεη φηη νη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ έρνπλ 

ηέζζεξεηο επζχλεο, ηελ νηθνλνκηθή, ηε λνκηθή, ηελ εζηθή θαη ηελ 
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πξναηξεηηθή/θηιαλζξσπηθή. Δ νηθνλνκηθή (πνπ αλήθεη ζηε ζθαίξα πνπ πξέπεη λα 

θάλνπλ) επζχλε, ζεκαίλεη λα παξάγνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο κε αμία γηα ηελ θνηλσλία, 

έηζη ψζηε ε εηαηξεία λα κπνξέζεη λα μεπιεξψζεη ηνπο πηζησηέο θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο. 

Δ λνκηθή (πνπ αλήθεη ζηε ζθαίξα πνπ νθείινπλ λα θάλνπλ) επζχλε, θαζνξίδεηαη απφ 

ηηο θπβεξλήζεηο κε λφκνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. Δ εζηθή (πνπ αλήθεη 

ζηε ζθαίξα πνπ ζα έπξεπε λα θάλνπλ) επζχλε, ζεκαίλεη λα αθνινπζεζνχλ νη γεληθέο 

πεπνηζήζεηο θαη απφςεηο πεξί ζπκπεξηθνξάο, πνπ ηζρχνπλ ζηελ θνηλσλία. Σέινο, ε 

πξναηξεηηθή (πνπ αλήθεη ζηε ζθαίξα πνπ ίζσο λα θάλνπλ) επζχλε, αθνξά ηειείσο 

εζεινληηθέο ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ, φπσο είλαη θηιαλζξσπηθέο ζπλεηζθνξέο. Ο 

Caroll, έρεη νξίζεη απηέο ηηο επζχλεο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Αειαδή, κηα επηρείξεζε 

ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη θέξδνο ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο επζχλεο ηεο. ηε 

ζπλέρεηα, γηα λα κπνξέζεη λα πθίζηαηαη, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηνπο λφκνπο θαη 

έπεηηα, λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηηο άιιεο δχν επζχλεο ηεο. Καη νη δχν, ππνζηεξίδνπλ ηηο 

ζέζεηο ηνπο, βαζηδφκελνη ζηνλ αληίθηππν ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, ζηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο. Ο Friedman, ππνζηεξίδεη φηη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε βιάπηεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ν Caroll, ππνζηεξίδεη φηη ε έιιεηςε εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απμαλφκελε θξαηηθή παξέκβαζε, κέζσ 

λνκνζεζίαο, ε νπνία βιάπηεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο156.  

 

Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αθηέξσζε κεγαιχηεξεο πξνζνρήο 

ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη  

 

α) Παγθνζκηνπνίεζε. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ εζηίαζε ζην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην, ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο παγθφζκηεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, ε ζπλερψο 

απμαλφκελε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ζρεηίδεηαη κε πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο κεηαμχ άιισλ. 

 

β) Κπβεξλεηηθέο θαη δηαθπβεξλεηηθέο ζπκκαρίεο. Έρνπλ αλαπηχμεη ηελ έλσζε, ηηο 

δειψζεηο, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ηηο αξρέο θαη ηα άιια φξγαλα πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηηο θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ απνδεθηή ζπκπεξηθνξά. 

 

γ) Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία επηθνηλσληψλ. Καζίζηαηαη έηζη επθνιφηεξε ε έθηαζε ησλ 

εηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε απηέο. 

 

δ) Καηαλαισηέο θαη Βπελδπηέο. Αείρλνπλ απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζηήξημε ηεο 

ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο θαη δεηνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
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κε ην πψο νη εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 

ε) Πνιπάξηζκεο, ζνβαξέο θαη πςεινχ βαζκνχ παξαβηάζεηο ηεο εηαηξηθήο εζηθήο, 

ζπλέβαιαλ ζηελ απμεκέλε δεκφζηα δπζπηζηία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ππνγξάκκηζαλ 

ηελ  αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

ζη) Πνιίηεο. ε πνιιέο ρψξεο νη πνιίηεο θαηέζηεζαλ ζαθέο, φηη νη εηαηξείεο ζα πξέπεη 

λα πιεξνχλ ηα πξφηππα ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θξνληίδαο, αλεμαξηήησο 

ην πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

 

Οη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζε απνκφλσζε θαη δελ κπνξνχλ λα 

αγλννχλ  ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε. Δ θνηλσληθή επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζθνπφ, έηζη ψζηε λα νηθνδνκεζεί κηα ζεηηθή 

ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ δχν. Άιισζηε, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε δεκηνπξγεί κηα 

επλντθή δεκφζηα εηθφλα, ε νπνία πξνζειθχεη πειάηεο, κπνξεί λα νηθνδνκήζεη ηε θήκε 

ηεο επηρείξεζεο θαη λα εληζρχεη ην εκπνξηθφ ζήκα ησλ πξντφλησλ ηεο. Οη πειάηεο πνπ 

εκπηζηεχνληαη ηα πξντφληα κηαο ηέηνηαο εηαηξείαο, είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 

αθφκα θαη πεξηζζφηεξα γηα απηά ηα πξντφληα. Δ αμία ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ 

άιισζηε, βαζίδεηαη ζε αμίεο φπσο ε εκπηζηνζχλε, ε αμηνπηζηία, ε πνηφηεηα θαη ε 

ζπλέπεηα. Πέξαλ απηνχ ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, δεκηνπξγεί κηα ζεηηθή εηθφλα, 

ελζαξξχλνληαο ηε θνηλσληθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

αλαπηχζζνπλ κηα αίζζεζε πίζηεο πξνο ηνλ νξγαληζκφ, βνεζψληαο ζηε δεκηνπξγία 

εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πεξήθαλν γηα ηελ εηαηξεία ηνπ. Δ θνηλσλία 

σθειείηαη απφ ηηο θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γεηηλίαζεο θαη απαζρφιεζεο, ελψ ν 

νξγαληζκφο, θεξδίδεη απφ ηελ θαιχηεξε θνηλσλία, ε νπνία απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο θαη ησλ θαηαλαισηψλ ησλ πξντφλησλ ηεο. Δ θνηλσληθή 

αλάκεημε ηεο επηρείξεζεο, απνζαξξχλεη ηελ ππεξβνιηθή παξέκβαζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

θαλνληζκψλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη σο εθ ηνχηνπ δίλεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη 

επειημία ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Μηα θαιή δεκφζηα εηθφλα πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ κηα 

εηαηξεία, ελζαξξχλεη θη άιινπο νξγαληζκνχο ηεο πεξηνρήο ή ηεο επαγγεικαηηθήο 

νκάδαο λα πξνζαξκνζηνχλ γηα λα πεηχρνπλ ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία ηνπο. Οη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαιχηεξα ην παξάπνλν ησλ ππαιιήισλ ηνπο  

θαη ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο αλέξγνπο.  
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Δ ΒΚΒ ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ηελ απνζηνιή ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο νδεγφο γηα ην ηη αληηπξνζσπεχεη ε εηαηξεία θαη πσο ζα ππνζηεξίμεη 

ηνπο θαηαλαισηέο ηεο. Δ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, είλαη κηα απφ ηηο 

κνξθέο ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο, πνπ εμεηάδεη ηηο εζηθέο αξρέο θαη ηα εζηθά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ157.  

 

2.4.5.2 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Δηαηξηθή Κνηλσληθή Απόδνζε 

 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε (ΒΚΏ), αληηπξνζσπεχεη ην 

απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ηεο επηρείξεζεο (ΒΚΒ). 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Wood (1991), ε εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε νξίδεηαη σο ε 

δηακφξθσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ αξρψλ ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ, ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ησλ παξαηεξήζηκσλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

ηεο επηρείξεζεο158. 

 

Οη παξαιιαγέο ζηελ αλεμαξηεζία ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ζηε ζπγθέληξσζε 

θαη ηνλ ηχπν ηεο ηδηνθηεζίαο, επεξεάδνπλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε. Ώληιψληαο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη αλαγλσξίδνληαο ηηο δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο ζηνπο κεηφρνπο θαη ζηνπο άιινπο ελδηαθεξφκελνπο, 

κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη απηφ πνπ νδεγεί ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε. 

 

Δ εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε, ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, αιιά αξλεηηθά κε ηε ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο. Βπηπξφζζεηα, ν ηχπνο 

ηεο ηδηνθηεζίαο κεηξάεη. Δ εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε, επεξεάδεηαη αξλεηηθά θαη πην 

έληνλα απφ ηε ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο ζε πεξηβάιινλ φπνπ νη ηππηθνί θαλφλεο 

θαη νη θαλνληζκνί, ηνλίδνπλ ηε ζρεηηθή ζεκαζία ησλ κεηφρσλ έλαληη ησλ άιισλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Οη κεγάινη ηδηνθηήηεο, κπνξεί λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

αλαθαηαλνκή ηεο δχλακεο εληφο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ε δξάζε ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο απφδνζεο κπνξεί λα αθαηξέζεη δχλακε απφ απηνχο, ζε φθεινο άιισλ 

ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ. Χζηφζν, κε ηελ παξνπζία ηζρπξψλ άηππσλ ζεζκηθψλ 

πηέζεσλ πξνο ηελ ηζφηεηα, νη κεγάινη ηδηνθηήηεο αζθνχλ ιηγφηεξε πίεζε γηα λα 

κεηψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο απφδνζεο159. 
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Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα απνηεινχλ ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ δηαθπβέξλεζεο πνπ 

δηακνξθψλεη ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλεο ηεο άκεζεο πξφζβαζήο ηνπο 

ζηνπο δχν άιινπο άμνλεο ηνπ ηξηγψλνπ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο: ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε θαη ηνπο κεηφρνπο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ιακβάλεη ηελ εμνπζία ηνπ απφ 

ηνπο κεηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ θαη ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα πξνζιακβάλεη, λα απνιχεη, λα 

απνδεκηψλεη θαη λα παξέρεη ζπκβνπιέο αλψηαηεο δηνίθεζεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

κεηφρσλ, θαζψο θαη λα παξαθνινπζεί αλψηαηεο δηνηθεηηθέο νκάδεο γηα λα εμαζθαιηζηεί 

φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ160. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε δεκφζηα 

πίεζε θαη νη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο έρνπλ νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ 

πιεηνςεθνχληα αλεμάξηεηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, θάηη πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ζέκα 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξεο θψδηθεο πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν161.  Οη αλεμάξηεηνη δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη, έρνπλ θίλεηξα λα πηέζνπλ γηα πην 

εθηεηακέλε εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε, γηα δχν ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο. Ώξρηθά θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο Deutsch et al (2011), νη αλεμάξηεηνη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη σο παξάγνληεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ162.  

Έπεηηα, ζχκθσλα κε ηνπο Linck et al. (2009), ελψ φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ έρνπλ ην ίδην θαζήθνλ επηκέιεηαο, ηα εηαηξηθά ζθάλδαια είλαη πηζαλφ λα 

επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ ζε πεξίπησζε ειιείςεσο αλεμάξηεησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε θήκε θαη ηε λνκηκφηεηά 

ηνπο163. Ο έιεγρνο ησλ κεηνρψλ (ηεο ηδηνθηεζίαο δειαδή), είλαη έλαο εζσηεξηθφο 

κεραληζκφο δηαθπβέξλεζεο θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ έλαλ κνλαδηθφ ηδηνθηήηε 

κέρξη πνιπάξηζκνπο κηθξνχο κεηφρνπο. χκθσλα κε ηνπο Morck et al. (2005), νη 

δηαθνξέο ζηε δνκή ηεο ηδηνθηεζίαο έρνπλ δχν πξνθαλείο ζπλέπεηεο γηα ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε. Ώπφ ηε κία, νη κεγαινκέηνρνη θαηέρνπλ ηφζν ηα θίλεηξα φζν θαη ηε 

δχλακε λα επεξεάζνπλ ηε δηαρείξηζε. Ώπφ ηελ άιιε, νη κεγαινκέηνρνη κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλα λέν πξφβιεκα, επεηδή ηα ζπκθέξνληά ηνπο 

κπνξεί λα κελ επζπγξακκίδνληαη κε απηά ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο164. 

 

Τπάξρνπλ πνιινί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε κπνξεί λα 

επηθέξεη κειινληηθά νθέιε γηα ηελ εηαηξεία, ηνπο κεηφρνπο θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα 

κέξε, φπσο είλαη νη πσιήζεηο, ε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ρξεκαηνδφηεζε, ε 

πξφζβαζε ζε πνιχηηκνπο πφξνπο, ε πξνζέιθπζε θαη ε δηαηήξεζε εηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, ε πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ, ε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο 

αξλεηηθψλ ξπζκηζηηθψλ, λνκνζεηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ κέηξσλ θαη γεληθά ε βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο. Γηα λα κπνξέζνπλ απηά ηα πιενλεθηήκαηα λα πινπνηεζνχλ, νη 

επηρεηξήζεηο ζπλήζσο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ κηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή γηα 

επελδχζεηο ζε εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε165.  
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Κεθάιαην 3 

Διιάδα πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε 

  

 

Δηζαγσγή 

 

 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο Βιιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Παξέρεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε 

δπλαηφηεηα λα γίλεη κηα ζχγθξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δνκή ηεο Βιιάδαο, ζην πέξαζκα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

Ώθνινπζεί κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πεξηγξάθεηαη πσο 

εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

νηθνλνκηψλ, έλα θαηλφκελν πνπ μεθίλεζε απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπ Ώηιαληηθνχ, 

επεξεάζηεθε θαη άιιαμε ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

 

3.1 Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

 

 

χκθσλα µε ην δεκνγξαθηθφ ιεμηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ Δλσκέλσλ Βζλψλ (Ο.Δ.Β.) ε 

Αεκνγξαθία νξίδεηαη σο: “Δ επηζηήκε πνπ κειεηά ηνπ αλζξψπηλνπο πιεζπζκνχο, 

πξσηαξρηθά φζνλ αθνξά ην κέγεζνο, ηε ζχλζεζε θαη ηελ εμέιημε ηνπο”. Δ Αεκνγξαθία 

ινηπφλ, απνηειεί ηελ επηζηήκε ε νπνία αζρνιείηαη µε ηελ πιεζπζκηαθή κειέηε, ηε 

κειέηε δειαδή ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλζξψπηλσλ πιεζπζκψλ 

θαη δηεξεπλά ην πψο νη πιεζπζκνί απηνί εμειίζζνληαη θαη πψο δηακνξθψλνληαη 

δηαρξνληθά166. 

 

Δ Βιιάδα κε έθηαζε πνπ δελ μεπεξλά ηα 132.000 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (131.957 γηα 

ηελ αθξίβεηα), θαηαηάζζεηε ζηελ 97ε ζέζε παγθνζκίσο. Βίλαη ρψξα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο, ζην λνηηφηεξν άθξν ηεο ΐαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, ζηελ 

Ώλαηνιηθή Μεζφγεην. πλνξεχεη ζηα βνξεηνδπηηθά κε ηελ Ώιβαλία, ζηα βφξεηα κε 

ηε ΐνπιγαξία θαη ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Αεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (π.Γ.Α.Μ.) 

θαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά κε ηελ Σνπξθία. Καηέρεη ηελ 11ε ζέζε ζηηο ρψξεο κε ηε 

κεγαιχηεξε αθηνγξακκή ε νπνία ππνινγίδεηαη ζηα 13.676 ρηιηφκεηξα εμαηηίαο ησλ 

πνιιψλ λεζηψλ ηεο (πεξίπνπ 2.500, εθ ησλ νπνίσλ ηα 165 θαηνηθνχληαη)167. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
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χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011, ν κφληκνο 

πιεζπζκφο ηεο ρψξαο αλήιζε ζε 10.816.286 άηνκα απφ ηα νπνία 5.303.223 ήηαλ 

άληξεο (πνζνζηφ 49,0 %) θαη 5.513.063 ήηαλ γπλαίθεο (πνζνζηφ 51,0%)168. πσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 3.1)169, ην 76% πεξίπνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ (8.285.259 άηνκα) θαηνηθνχλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ελψ κφιηο ην ππφινηπν 

24% (2.531.027 άηνκα) ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 

 Πίλαθαο 3.1: Μφληκνο Πιεζπζκφο θαηά αζηηθφηεηα, Ώπνγξαθή Πιεζπζκνχ 2011 

 Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr  

  

 

Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηελ κειέηε ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο ηνπ 

2011, παξνπζηάδεη ε ζχλζεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαηά ππεθνφηεηα. 

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πξνθχπηεη φηη 9.904.286 άηνκα έρνπλ ειιεληθή 

ππεθνφηεηα, 199.121 άηνκα έρνπλ ππεθνφηεηα άιισλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο, 708.054 άηνκα έρνπλ ππεθνφηεηα ινηπψλ ρσξψλ θαη 4.825 άηνκα είλαη 

ρσξίο ππεθνφηεηα ή έρνπλ αδηεπθξίληζηε ππεθνφηεηα. Ώπφ ην ζχλνιν  ινηπφλ ησλ 

912.000 αιινδαπψλ πνπ δηέκελαλ κφληκα ζηελ Βιιάδα θαηά ηελ απνγξαθή, φπσο θαη 

ησλ αηφκσλ ρσξίο ή κε αδηεπθξίληζηε ππεθνφηεηα, πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ 52,7% έρνπλ Ώιβαληθή ππεθνφηεηα, ην 8,3% ΐνπιγαξηθή, ην 5,1% Ρνπκάληθε 

θαη αθνινπζεί κε 3,7% ε Παθηζηαληθή θαη 3,0% ε Γεσξγηαλή170. ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί (Πίλαθαο 3.2)171, παξνπζηάδεηαη ν κφληκνο πιεζπζκφο θαηά νκάδεο 

ππεθννηήησλ.  

 

  Πίλαθαο 3.2: Μφληκνο Πιεζπζκφο θαηά νκάδεο ππεθννηήησλ, Ώπνγξαθή Πιεζπζκνχ 2011 

  Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr  

   



88 
 

Ώπφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ αλά πεξηθεξεηαθή 

ελφηεηα πξνθχπηεη, φηη ε κέζε ειηθία ηνπ κνλίκνπ πιεζπζκνχ ηεο Βιιάδαο είλαη 41,9 

έηε, κε ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Μπθφλνπ λα παξνπζηάδεη ηελ κηθξφηεξε κέζε ειηθία 

θαηνίθσλ  (37 έηε) θαη απηή ηεο Βπξπηαλίαο λα παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε (48,9 έηε). 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη, είλαη φηη  ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε 

ζρέζε κε ηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαηνηθνχλ άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο172. Δ Βιιάδα είλαη 

ε 3ε πιένλ γεξαζκέλε ρψξα ηνπ θφζκνπ. Σν 1971 ηα παηδηά ππεξηεξνχζαλ ησλ 

ειηθησκέλσλ θαηά 1.290.000. ήκεξα νη ειηθησκέλνη ππεξηεξνχλ ησλ παηδηψλ θαηά 

550.000 άηνκα. Σν 2050 ην 60% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 65 

εηψλ173. 

 

Αχν αθφκα ζηνηρεία πνπ αμίδνπλ κηα ζχληνκε αλαθνξά, γχξσ απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηεο ρψξαο, είλαη ηα ζηνηρεία ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηα ζηνηρεία γελλήζεσλ. Σν 

κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ ζηελ Βιιάδα αλέξρεηαη ζε 2,6 άηνκα, κε ην κεγαιχηεξν 

κέγεζνο λα εκθαλίδεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα Απηηθνχ Σνκέα Ώζελψλ (3 άηνκα) 

θαη ην κηθξφηεξν ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο Κεληξηθνχ Σνκέα Ώζελψλ θαη άκνπ (2,2 

άηνκα). πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 3.3), ην ζχλνιν ησλ 

λνηθνθπξηψλ ηεο Βιιάδαο αλέξρεηαη ζε 4.134.540, απφ ηα νπνία 1.061.547 είλαη 

κνλνκειή & 1.218.466 δηκειή θαη απνηεινχλ ην 55,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ λνηθνθπξηψλ.
174. 

 

                                  Πίλαθαο 3.3: Ννηθνθπξηά κε αξηζκφ κειψλ 

                                  Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr  

                                 

 

Ώλαθνξηθά κε ην επίπεδν γελλήζεσλ, έλαο απφ ηνπο πην εχθνινο ηξφπνο γηα λα 

εθηηκήζνπκε ηε γνληκφηεηα ελφο ιανχ, ζηεξίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πληειεζηή 

Οιηθήο Γνληκφηεηαο, πνπ αληηζηνηρεί ζην κέζν αξηζκφ παηδηψλ αλά γπλαίθα 

παξαγσγηθήο ειηθίαο. Με πληειεζηή Οιηθήο Γνληκφηεηαο ζην 2,1 κηα ρψξα βξίζθεηαη 

ζην «φξην αλαπαξαγσγήο γελεψλ», πνπ εγγπάηαη ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ. Ο 
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επηζπκεηφο πληειεζηή Οιηθήο Γνληκφηεηαο θάζε ρψξαο, ν νπνίνο εμαζθαιίδεη θαη ηελ 

πιεζπζκηαθή αθκή ηεο 2,3. Ο πληειεζηή Οιηθήο Γνληκφηεηαο ηεο Βιιάδαο, έθηαλε 

πξνπνιεκηθά ζην 3,7, πνιχ πην πάλσ απφ ην φξην αλαπαξαγσγήο γελεψλ. Ώπφ ηφηε 

κεηψλεηαη ζπλερψο, θηάλνληαο ην 1990 ζην 1,70, ην 2010 ζην 1,4 θαη ζήκεξα ζην 1,2 

(αθξηβέζηεξα ζην 0,8-0,9, αθαηξνχκελσλ ησλ λενγέλλεησλ ησλ κεηαλαζηψλ)175. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 3.4)176, παξνπζηάδνληαη νη γελλήζεηο ζηελ Βιιάδα απφ 

ην 2002 έσο ην 2013. Βθεί πνιχ εχθνια παξαηεξνχκε, φηη ελψ κέρξη ην 2008 πνπ 

επηθξαηνχζε κηα θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ππήξρε κηα γεληθή ηζνξξνπία ζηελ 

Βιιεληθή πξαγκαηηθφηεηα νη γελλήζεηο ήηαλ ζπλερψο απμαλφκελεο, απφ ην 2009 θαη 

έπεηηα εκθαλίδεηαη πνιχ κεγάιε πηψζε απφ ρξνληά ζε ρξνληά. Δ κείσζε ησλ γάκσλ, ε 

αχμεζε ηεο κέζεο ειηθίαο γάκνπ ησλ γπλαηθψλ, νη μέλεο επηδξάζεηο θαη ςπρνινγηθά 

αίηηα, φπσο ζθεπηηθηζκφο, αλαζθάιεηα θαη θφβνο γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ εμαηηίαο 

ηεο πξνθείκελεο θαηάζηαζεο πνπ βηψλνπκε, είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο ζηνπο 

νπνίνπο νθείιεηαη απηή ε κεγάιε κείσζε ησλ γελλήζεσλ. 

 

                          Πίλαθαο 3.4: Γελλήζεηο ζηελ Βιιάδα 2002-2013 

                          Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

ΕΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ 

2002 98.969 4.600 103.569 

2003 99.401 5.019 104.420 

2004 100.273 5.382 105.655 

2005 102.060 5.485 107.545 

2006 106.128 5.914 112.042 

2007 105.419 6.507 111.926 

2008 111.282 7.020 118.302 

2009 110.184 7.749 117.933 

2010 106.415 8.351 114.766 

2011 98.579 7.849 106.428 

2012 92.731 7.640 100.371 

2013 87.797 6.337 94.134 
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3.2 Οηθνλνκηθά ηνηρεία 

 

 

Γεκνζηνλνκηθά ηνηρεία 

 

Δ Βιιάδα κε ΏΒΠ $242.230.000 γηα ην 2013, βξέζεθε ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο  

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ζηελ 43ε ζέζε παγθνζκίσο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηελ 

θνξπθή ηεο ιίζηαο βξέζεθαλ νη ΔΠΏ κε ΏΒΠ $16.768.100.000, αθνινπζνχκελεο απφ 

Κίλα, Εαπσλία θαη Γεξκαλία κε ΏΒΠ $9.240.270.000, $4.919.563.000 & $3.730.261.000 

αληηζηνίρσο177. 

 

Δ Βιιεληθή ηαηηζηηθή Ώξρή, ζηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε γηα ηα έηε 

2011-2014, ηα νπνία θαηαξηίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θνηλνπνίεζεο Αηαδηθαζίαο 

Τπεξβνιηθνχ Βιιείκκαηνο (ΑΤΒ) ηνπ 2015 θαη παξήρζεζαλ βάζεη ηνπ λένπ 

θαλνληζκνχ ESA 2010, παξνπζίαζε ην Βιιεληθφ έιιεηκκα γηα ην έηνο 2014, λα 

αλέξρεηαη ζηα 6,4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη ην ΏΒΠ ηεο ρψξαο ζε αγνξαίεο ηηκέο, ζε 

179.081.000 επξψ. Σν έιιεηκκα δειαδή έθζαλε ην 3,5% επί ηνπ εγρσξίνπ ΏΒΠ. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 3.5, πεγή Βιιεληθή ηαηηζηηθή Ώξρή, Αεκνζηνλνκηθά 

ζηνηρεία πεξηφδνπ 2011-2015), αλαγξάθεηαη ην επίπεδν ειιείκκαηνο, ην επίπεδν 

ρξένπο  θαη γεληθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2012178. 

 

      Πίλαθαο 3.5: Ώλαθνξά ειιείκκαηνο/πιενλάζκαηνο, επίπεδν ρξένπο θαη παξνρή ζρεηηθψλ  

                           ζηνηρείσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

      Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 
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ε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, πνιχ δηαθσηηζηηθφο ν πίλαθαο πνπ 

αθνινπζεί, κε ζηνηρεία απφ ηελ Βιιεληθή ηαηηζηηθή Ώξρή179. 

 

                              Πίλαθαο 3.6: Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2006-2014   

                              Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 

ΒΣΟ 
ΟΝΟΜ. ΏΞΕΏ ΥΡΒΟΤ ΣΟ 

ΣΒΛΟ ΣΟΤ ΒΣΟΤ * 

2006 225,265 

2007 239,991 

2008 264,628 

2009 301,006 

2010 330,325 

2011 355,977 

2012 304,714 

2013 319,178 

2014 317,094 

* ζε εθαηνκκχξηα επξψ 

                                       

  

Ναπηηιία 

 

Έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απνηειεί ε λαπηηιία. 

Γηα κηα πεξίνδν πιένλ ησλ 175 εηψλ, ε λνκνινγία ηεο Βιιάδαο έπαημε ην ξφιν ηνπ 

πξνζηάηε γηα ηελ Βιιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, παξέρνληαο ηεο ην απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα κεηαθνξάο πξντφλησλ ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο εζληθήο βηνκεραλίαο 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο Βιιεληθήο Βπηθξάηεηαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ηφζν ηα μέλα πινία, φζν 

θαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαλ κε μέλα πινία, επηβαξχλνληαλ κε πςειφηεξα 

λαπηηιηαθά ηέιε, απφ φηη ηα αληίζηνηρα ειιεληθά180. 

 

Oη Έιιελεο εθνπιηζηέο, εμαθνινπζνχλ  λα θξαηνχλ ηα ελία ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο VesselsValue.com, ε αμία ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ 

εληζρχζεθε θαηά 4,5% ην 2014, αγγίδνληαο ηα 105,6 δηζ. Ανιάξηα, δηαηεξψληαο ηε 

πξψηε ζέζε θαη κάιηζηα κε δηαθνξά ζηε ζρεηηθή ιίζηα. ηε δεχηεξε ζέζε αθνινπζεί ε 

Εαπσλία, κε ηελ αμία ηνπ ζηφινπ ηεο λα δηακνξθψλεηαη ζε 89,7 δηζ. δνιάξηα, ζηελ ηξίηε 

ε Κίλα κε 70,7 δηζ. δνιάξηα, ζηελ ηέηαξηε ε Γεξκαλία κε 49,7 δηζ. δνιάξηα θαη ζηελ 

πέκπηε ε ηγθαπνχξε κε 38,2 δηζ. δνιάξηα. 
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Σε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηνλ ειιελφθηεην ζηφιν θαηέρνπλ ηα δεμακελφπινηα, κε ηε 

ζπλνιηθή αμία ηνπο λα θζάλεη ζηα 41,7 δηζ. δνιάξηα θαη ζηα bulker (πινία μεξνχ 

θνξηίνπ),  κε ηε ζπλνιηθή ηνπο αμία λα αγγίδεη ηα 35,5 δηζ. δνιάξηα. Ώθνινπζνχλ νη 

ηχπνη πινίσλ LNG κε ζπλνιηθή αμία 12,27 δηζ. δνιάξηα, ηα containership (κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ) κε 12,25 δηζ. δνιάξηα θαη ηα LPG κε 3,88 δηζ. δνιάξηα. Οη 

Έιιελεο εθνπιηζηέο φκσο, δελ επαλαπαχνληαη ζηελ επηηπρία ηνπο. χκθσλα πάληα 

ηελ VesselsValue.com, νη Έιιελεο εθνπιηζηέο δαπάλεζαλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 19,2 δηζ. 

δνιάξηα ην 2014, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηε δπλακηθφηεηα ηνπ ζηφινπ ηνπο. Ώπφ 

απηά, ηα 11,7 δηζ. δνιάξηα θαηεπζχλζεθαλ γηα παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ θαη ηα 8,5 δηζ. 

δνιάξηα επελδχζεθαλ ζηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ181. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Lloyd's Register-fairplay θαη ηνπ Committee (ειιεληθή 

επηηξνπή λαπηηιηαθήο ζπλεξγαζίαο), ν ζηφινο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ έθζαζε ηα 

4.057 πινία, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 314,4 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ. Έηζη ινηπφλ ν ππφ 

ειιεληθή ζεκαία ζηφινο εκθάληζε κηα αχμεζε θαηά 20 πινία ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά, θηάλνληαο ηα 839 πινία, ελψ απμήζεθε θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ 

ζηα 80,4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο απφ 76,1 πέξπζη. Σελ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία ζην 

κεηξψν, αθνινπζεί ε Ληβεξία κε 739 πινία ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο ρσξεηηθφηεηαο 

54.034.080 ηφλσλ, ηα Νεζηά Μάξζαι κε 697 πινία ρσξεηηθφηεηαο 54.806.342 ηφλσλ, 

ε Μάιηα κε 606 πινία ρσξεηηθφηεηαο 48.550.930 ηφλσλ, ν Παλακάο κε 398 πινία 

ρσξεηηθφηεηαο 25.210.082 ηφλσλ, ε Κχπξνο κε 253 πινία ρσξεηηθφηεηαο 17.689.741 

ηφλσλ θαη νη Μπαράκεο κε 243 πινία ρσξεηηθφηεηαο 17.527.315 ηφλσλ. Ώπνηέιεζκα 

ησλ παξαπάλσ, είλαη φηη ην ειιεληθφ λενιφγην θέξδηζε 4,3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

ρσξεηηθφηεηαο182. 

 

Σνπξηζκόο 

 

Έλαλ εμίζνπ πνιχ ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απνηεινχζε θαη ζπλερίδεη 

βεβαίσο λα απνηειεί ν ηνπξηζκφο. Βίηε κηιάκε γηα εζσηεξηθφ είηε γηα εμσηεξηθφ 

ηνπξηζκφ, ν πειάηεο βξίζθεηαη αλάκεζα ζε πιήζνο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη 

πξνζθνξψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη, ηηκνινγνχληαη θαη δηαηίζεληαη ζε φια ηα κήθε θαη 

πιάηε ηνπ θφζκνπ183. 

   

ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ρσξηφ πνπ έρεη ζρεκαηηζζεί, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο έρεη 

θαηαθέξεη λα απνηειεί έλα απφ ηα „‟ ηζρπξά ραξηηά‟‟ ηεο νηθνλνκίαο καο, παξά ηελ 

επνρηθφηεηά ηνπ. πσο φκσο θάζε ζηνηρείν ηεο νηθνλνκίαο, έηζη θαη ν ηνπξηζκφο καο 
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πιεγψζεθε απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο σο έηνο βάζεο ην 2005, παξαηεξνχκε απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

Βιιεληθήο ηαηηζηηθήο Ώξρήο γηα ηνλ δείθηε θχθινπ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ 

παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο, φηη ηελ πεξίνδν 2005-2008 ππάξρεη κηα ζπλερήο 

αχμεζε, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2009-2011, πνπ θιηκαθψλεηαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε, ν δείθηεο εκθαλίδεη κηα δηαξθή πηψζε. 

 

                        

                              Γηάγξακκα 3.1: Βμέιημε ηνπ Αείθηε Κχθινπ Βξγαζηψλ ζηνλ Σνκέα Τπεξεζηψλ  

                                                     Παξνρήο Καηαιχκαηνο θαη Βζηίαζεο, κε έηνο βάζεο ην 2005 

                        Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ δηαγξάκκαηνο, δείρλνπλ φηη  ν δείθηεο θχθινπ εξγαζηψλ ζηνλ 

ηνκέα ππεξεζηψλ παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο ηνπ Α‟ ηξηκήλνπ ηνπ 2011, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Α‟ ηξηκήλνπ 2010, παξνπζίαζε κείσζε 18,2%, 

έλαληη κείσζεο 15,8% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηε ζχγθξηζε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 

έηνπο 2010 πξνο ην 2009184. 

  

Δ ηνπξηζηηθή θίλεζε είρε κεησζεί ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, κηα θαη νη εηθφλεο απφ 

δηαδειψζεηο θαη ζπγθξνχζεηο κε ηελ αζηπλνκία ιεηηνπξγνχζαλ απνζαξξπληηθά. Σελ 

πεξίνδν 2012-2014 φκσο ην θιίκα άξρηζε λα αληηζηξέθεηαη θαζψο ππήξμε ζηαζεξή 

θπβέξλεζε θαη δελ αθνχγνληαλ πιένλ ζρφιηα γηα απεξγίεο θαη δηαδειψζεηο185. 

 

Ώπηή ε αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο, θαίλεηαη ζρεκαηηθά ζην δηάγξακκα 3.2 πνπ αθνινπζεί 

γηα ηνλ δείθηε θχθινπ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη 

εζηίαζεο, κε έηνο βάζεο απηή ηε θνξά ην 2010. 
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                        Γηάγξακκα 3.2: Βμέιημε ηνπ Αείθηε Κχθινπ Βξγαζηψλ ζηνλ Σνκέα Τπεξεζηψλ  

                                            Παξνρήο Καηαιχκαηνο θαη Βζηίαζεο, κε έηνο βάζεο ην 2010 

                      Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 

 

Ο δείθηεο ηνπ Α‟ ηξηκήλνπ ηνπ 2014, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Α‟ ηξηκήλνπ ηνπ 

2013, παξνπζίαζε αχμεζε 22,2% έλαληη αχμεζεο 35,9% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηε 

ζχγθξηζε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ έηνπο 2013 πξνο ην 2012186. 

 

Μία ζέζε πςειφηεξα, βξέζεθε ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ ην 2015, 

θαζψο ε ρψξα καο θαηέιαβε ηελ 31ε ζέζε ζηνλ δείθηε ηαμηδησηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλεη 141 ρψξεο. Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, βάζεη ηεζζάξσλ επηκέξνπο δεηθηψλ 

θαη δεκνζηνπνηείηαη θάζε δπν ρξφληα απφ ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ. ηνλ 

αληίζηνηρν επξσπατθφ δείθηε, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 37 ρψξεο, ε Βιιάδα θαηέιαβε ηελ 

18ε ζέζε187. 

 

Κιείλνληαο ην ζέκα ηνπ ηνπξηζκνχ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη πξψηεο εθηηκήζεηο ηνπ 

πλδέζκνπ Βιιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ (ΒΣΒ) γηα ην 2015 θηλνχληαη κε 

ζεηηθφ πξφζεκν, ζέηνληαο σο ζηφρν ηα 25 εθαηνκκχξηα δηεζλψλ αθίμεσλ (εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 2,5 εθαηνκκχξηα αθίμεηο θξνπαδηέξαο) θαη ηα άλσ ησλ 14 δηζ. επξψ άκεζα 

έζνδα. πγθξηηηθά, ην 2014 έθιεηζε κε ηηο αθίμεηο λα αλέξρνληαη ζηα 24,5 εθαηνκκχξηα, 

απφ ηηο νπνίεο ηα 2,5 εθαηνκκχξηα αθνξνχζαλ ηελ θξνπαδηέξα, ελψ νη ηαμηδησηηθέο 

εηζπξάμεηο αλήιζαλ ζηα 13,44 δηζ. Βπξψ188. 
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                             Γηάγξακκα 3.3: Δ πνξεία ησλ αθίμεσλ λέσλ ηνπξηζηψλ 

                            Πεγή: https://www.imerisia.gr                         

 

                                                                                                        

                          Γηάγξακκα 3.4: Δ πνξεία ησλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ 

                             Πεγή: https://www.imerisia.gr 

 

Διιεληθή Βηνκεραλία 

 

χκθσλα κε ηελ Βιιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη ζέηνληαο ζαλ έηνο βάζεο ην 2010, 

παξαηεξνχκε φηη ν γεληθφο δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο γηα ηνλ Μάξηην ηνπ 2015, 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2014, εκθάληζε αχμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 5,0%, έλαληη κείσζεο 4,5% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηεο 

πεξηφδνπ 2014 - 2013. Δ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζε κεηαβνιέο ησλ δεηθηψλ ησλ 

επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο βηνκεραλίαο, φπσο είλαη ε κείσζε ηνπ δείθηε παξαγσγήο 

νξπρείσλ – ιαηνκείσλ θαηά 12,3% (εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ δεηθηψλ ησλ θιάδσλ  

εμφξπμεο άλζξαθα θαη ιηγλίηε θαη εμφξπμεο κεηαιινχρσλ κεηαιιεπκάησλ), ε αχμεζε  

ηνπ δείθηε παξαγσγήο κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ θαηά 8,2% (εμαηηίαο ηεο αχμεζεο 

ησλ δεηθηψλ ησλ θιάδσλ ηξνθίκσλ, θαπλνχ, παξαγψγσλ πεηξειαίνπ θαη άλζξαθα, 

θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη 

νπηηθψλ πξντφλησλ), ε κείσζε ηνπ δείθηε παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαηά 1,7% θαη ε 

αχμεζε ηνπ δείθηε παξνρήο λεξνχ θαηά 5,7%. 
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                    Γηάγξακκα 3.5: Βμέιημε ηνπ γεληθνχ δείθηε βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηνπ 

                                           δείθηε παξαγσγήο κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ 

                  Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 

 

Ώλνδηθφο ήηαλ θαη ν κέζνο δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηεο πεξηφδνπ Εαλνπαξίνπ 

- Μαξηίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηεο πεξηφδνπ Εαλνπαξίνπ - 

Μαξηίνπ 2014, κε αχμεζε ηεο ηάμεο 2,3%, έλαληη κείσζεο 2,5% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά 

ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2014 πξνο ην 2013. Δ άλνδνο ηνπ κέζνπ δείθηε 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ δεηθηψλ ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ 

βηνκεραλίαο, φπσο είλαη ε κείσζε ηνπ δείθηε παξαγσγήο Οξπρείσλ – Λαηνκείσλ θαηά 

11,9%, ε αχμεζε ηνπ δείθηε παξαγσγήο κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ θαηά 5,7%, ε 

κείσζε ηνπ δείθηε παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαηά 4,9% θαη ε αχμεζε ηνπ δείθηε 

παξνρήο λεξνχ θαηά 6,1%. 

 

Ο επνρηθά δηνξζσκέλνο, σο πξνο ηελ επίδξαζε κεληαίσλ γεγνλφησλ (π.ρ. ενξηέο, 

ηνπξηζηηθή πεξίνδνο θιπ), γεληθφο δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο γηα ηνλ Μάξηην ηνπ 

2015, παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 0,4%, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ 2015. Δ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζε κεηαβνιέο ησλ δεηθηψλ ησλ θχξησλ 

νκάδσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ, φπσο είλαη ε κείσζε ηνπ δείθηε ελέξγεηαο θαηά 0,9%, ε 

αχμεζε ηνπ δείθηε ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαηά 0,9%, ε αχμεζε ηνπ δείθηε 

θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ θαηά 3,6%, ε αχμεζε ηνπ δείθηε δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ θαηά 5,1% θαη ε κείσζε ηνπ δείθηε κε δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαηά 

0,1%189. 

 

Σέινο, αμίδεη λα γίλεη κηα αλαθνξά θαη ζε νξηζκέλεο ειιεληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο ελ 

κέζσ θξίζεο θαηάθεξαλ λα θαηαζηήζνπλ ηα ειιεληθά πξντφληα πεξηδήηεηα ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Βιαηφιαδν, κέιη, θαηεςπγκέλα θξνχηα, θξαζί, θέηα, κέιη, ζνθνιάηα, απνηεινχλ 
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νξηζκέλα κφλν απφ ηα ειιεληθά πξντφληα πνπ απαξηίδνπλ ηε ιίζηα ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ. Δ Frozita, εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηεςπγκέλσλ 

θξνχησλ, έρεη έλα δίθηπν δηαλνκήο πνπ πεξηιακβάλεη 30 ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη 

ΔΠΏ, ε ανπδηθή Ώξαβία, ε Ρσζία, ε Εαπσλία, ην Νηνπκπάη θαη πνιιέο επξσπατθέο 

ρψξεο. Δ θαξκαθνβηνκεραλία Demo, ε νπνία εμειίζζεηαη ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

εγρψξηεο εμαγσγηθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη δίλεη ην παξψλ ζε 51 ρψξεο. Σν 2013 

παξνπζίαζε θχθιν εξγαζηψλ 105 εθαηνκκπξίσλ επξψ, παξνπζηάδνληαο εηήζην ξπζκφ 

αλάπηπμεο άλσ ηνπ 22% θαηά ηελ ηειεπηαία νθηαεηία, ρσξίο σζηφζν λα έρεη ιάβεη 

άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ Βιιάδα. Δ Γαία Οηλνπνηεηηθή κε ηε ζεηξά ηεο, πξνζπαζεί λα 

απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ ζην εμσηεξηθφ, εμάγνληαο 

ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηεο παξαγσγήο ηεο. Έρεη ιάβεη ηε δηάθξηζε Regional Trophies θαη 

ρξπζφ κεηάιιην ζηα Decanter World Wine Awards, ελψ ηα πξντφληα ηεο θαηεπζχλνληαη 

ζηηο αγνξέο ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Απηηθήο Βπξψπεο, ηεο Ώπζηξαιίαο, ηεο Ρσζίαο, ηεο 

ΐξαδηιίαο, ηεο Κίλαο, ηεο Σατιάλδεο, ησλ ΔΠΏ θαη ηνπ Καλαδά190. 

 

Καηαζθεπέο 

 

ηνλ πνιχπαζν ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

Βιιάδα, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηεο ηεο Βιιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Ώξρήο, θαίλνληαη παξαθάησ ζην Αηάγξακκα 3.6. 

 

                       

                         Γηάγξακκα 3.6: Βμέιημε Αεηθηψλ Παξαγσγήο ζηηο Καηαζθεπέο 

                         Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 

 

Ο δείθηεο παξαγσγήο ζηηο θαηαζθεπέο ην Α‟ ηξίκελν ηνπ 2014, παξνπζίαζε αχμεζε 

11,8% ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Α‟ ηξηκήλνπ 2013. ηελ αληίζηνηρε 

ζχγθξηζε ησλ εηψλ 2013 κε 2012, ε αχμεζε ήηαλ ηεο ηάμεο 7,2%. Βλψ ζηε ζχγθξηζε 
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απφ ηξίκελν ζε ηξίκελν εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο, παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο ηνπ Α‟ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2014, παξνπζίαζε κείσζε 4,2% ζπγθξηηηθά κε ηνλ δείθηε ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ 

ηνπ 2014191. 

 

Δηζόδεκα192  

 

Ώλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο, κπνξνχκε θαη πάιη λα εμάγνπκε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηα ζηνηρεία ηεο Βιιεληθήο ηαηηζηηθήο Ώξρήο, γηα ηνλ ηξηκεληαίν 

δείθηε κηζζψλ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο . Ο δείθηεο έρεη ππνινγηζζεί γηα ηνπο 

θιάδνπο ΐ- (νξπρεία-ιαηνκεία & άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ), είλαη 

ηξηκεληαίνο, έρεη βάζε ην έηνο 2008 θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ 

ακνηβψλ ησλ απαζρνινχκελσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Χο αθαζάξηζηεο ακνηβέο 

ελλννχκε ηνπο κηζζνχο θαη ηα εκεξνκίζζηα (ηαθηηθέο ακνηβέο θαη ππεξσξίεο), ηα 

επηκίζζηα θαη ηηο έθηαηεο ακνηβέο (δψξα, επίδνκα αδείαο, bonus) θαζψο θαη ακνηβέο γηα 

ηηο εκέξεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εξγαζία (άδεηα, αζζέλεηα, αξγία). Ο δείθηεο 

κηζζψλ, ππνινγίδεηαη κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ρσξίο θακία δηφξζσζε, κε 

επνρηθή δηφξζσζε, αιιά ρσξίο δηφξζσζε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ 

θαη κε δηφξζσζε εξγάζηκσλ εκεξψλ, αιιά ρσξίο επνρηθή δηφξζσζε. 

 

Παξαηεξψληαο ην θάησζη Αηάγξακκα (Αηάγξακκα 3.7), παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο 

κηζζψλ ηνπ Α‟ ηξηκήλνπ ηνπ 2014, ρσξίο θακία δηφξζσζε, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

δείθηε ηνπ Α‟ ηξηκήλνπ ηνπ 2013, παξνπζηάδεη κηα πνιχ κηθξή αχμεζε ηνπ 0,3%.  

 

                      

                       Γηάγξακκα 3.7: Βμέιημε δείθηε κηζζψλ Α‟ ηξίκελν 2006-2014, ρσξίο δηφξζσζε 

                       Πεγή: ΒΛΣΏΣ, https://www.statistics.gr 

 

Ώληίζηνηρα, ζηελ ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2013 κε ην 2012 κεηψζεθε θαηά 4,9%, ζηε 

ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2012 κε ην 2011 κεηψζεθε θαηά 2,6%, ζηε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 

2011 κε ην 2010 κεηψζεθε θαηά 5,6%, ζηε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2010 κε ην 2009 

https://www.statistics.gr/
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κεηψζεθε θαηά 3,96%, ζηε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2009 κε ην 2008 εκθάληζε κηα αξθεηά 

κεγάιε αχμεζε ίζε κε 8,6%, ζηε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2008 κε ην 2007 απμήζεθε θαηά 

4,3% θαη ζηε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2007 κε ην 2006 κεηψζεθε θαηά 3,7%. 

 

ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηαιήγνπκε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε κηζζψλ θαη κε 

ηνπο άιινπο δχν ηξφπνπο. Με επνρηθή δηφξζσζε, ν δείθηεο κηζζψλ ηνπ Α‟ ηξηκήλνπ 

ηνπ 2014, παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 1,4% ζε ζρέζε κε ηνλ δείθηε κηζζψλ ηνπ Α‟ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2013, έλαληη κείσζεο 8,3% πνπ παξνπζίαζε ζηε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 

2013 κε ην 2012 (Αηάγξακκα 3.8). 

 

                      

                   Γηάγξακκα3.8: Βμέιημε δείθηε κηζζψλ Α‟ ηξίκελν 2006-2014, κε επνρηθή   

                                            δηφξζσζε 

                       Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 

 

Με ηε δηφξζσζε εξγάζηκσλ εκεξψλ ηέινο, ν δείθηεο κηζζψλ ηνπ Α‟ ηξηκήλνπ ηνπ 2014, 

παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 0,7% ζε ζρέζε κε ηνλ δείθηε κηζζψλ ηνπ Α‟ ηξηκήλνπ ηνπ 

2013, έλαληη κείσζεο 2,9% πνπ παξνπζίαζε ζηε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2013 κε ην 2012 

(Αηάγξακκα 3.9). 

                     

                    Γηάγξακκα 3.9: Βμέιημε δείθηε κηζζψλ Α‟ ηξίκελν 2009-2014, κε δηφξζσζε  

                                            εξγάζηκσλ εκεξψλ 

                   Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 
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Ώλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, παξαηεξνχκε φηη απφ ην 2009 θαη έπεηηα, 

πθίζηαηαη κηα ζπλερφκελε κείσζε ηνπ δείθηε κηζζψλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή193  

 

θνπφο ηνπ Αείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή είλαη ε κέηξεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ 

ηηκψλ, ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ην κέζν ειιεληθφ 

λνηθνθπξηφ.  Υξεζηκνπνηψληαο ζαλ έηνο βάζεο ην 2009, ε εμέιημε ηνπ δείθηε ηηκψλ 

θαηαλαισηή απφ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2013 έσο θαη ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2015 ζχκθσλα κε 

ηελ Βιιεληθή ηαηηζηηθή Ώξρή, απεηθνλίδεηαη ζην Αηάγξακκα 3.10 πνπ αθνινπζεί. 

 

                     

                    Γηάγξακκα 3.10: Βμέιημε εηήζησλ κεηαβνιψλ θαη κέζσλ εηήζησλ κεηαβνιψλ ηνπ             

                                               Γεληθνχ ΑΣΚ 

                    Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 

 

Καηά ηε ζχγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Αείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΑΣΚ) ηνπ Ώπξηιίνπ ηνπ 

2015, κε ηνλ δείθηε ηνπ Ώπξηιίνπ ηνπ 2014, παξαηεξνχκε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,1%. 

ηελ  ζχγθξηζε ησλ ίδησλ κελψλ αιιά κεηαμχ έηνπο 2014 θαη 2013, πθίζηαηαη κείσζε 

1,3%. Δ κείσζε ηνπ ΓΑΣΚ θαηά 2,1% ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηνλ Ώπξίιην 

ηνπ 2014, νθείιεηαη ζε απμνκεηψζεηο επηκέξνπο δεηθηψλ ηηκψλ ζε νκάδεο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Βλδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ε κείσζε 

θαηά 2% ηεο νκάδαο έλδπζε θαη ππφδεζε, ιφγσ κείσζεο ησλ ηηκψλ ζηα είδε έλδπζεο 

θαη ππφδεζεο, ε κείσζε θαηά 4% ηεο νκάδαο κεηαθνξέο, ιφγσ κείσζεο ηεο ηηκήο ησλ 

θαπζίκσλ θαη ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εμνπιηζκνχ πξνζσπηθήο κεηαθνξάο, ε 

κείσζε θαηά 6,8% ηεο νκάδαο ζηέγαζεο, ιφγσ κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ ελνηθίσλ θαη 

ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ε αχμεζε θαηά 1,9% ηεο νκάδαο αιθννινχρα πνηά θαη 

θαπλφο, ιφγσ αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζε νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη ηζηγάξα. 
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Σέινο, ν ΓΑΣΚ θαηά ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2015, απμήζεθε 0,5% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ δείθηε 

ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2015. Σελ ίδηα αχμεζε, είρε παξνπζηάζεη θαη θαηά ηελ αληίζηνηρε 

ζχγθξηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 

Αλεξγία 

 

Με ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ λα θηάλεη ηα 3.535.274 θαη ησλ αλέξγσλ 

ην 1.245.854 θαηά ην Α‟ ηξίκελν ηνπ 2014, ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο αλήιζε ζε 26,1%, 

έλαληη 25,5% ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ θαη 27,8% ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2013. 

 

Οη λένη ειηθίαο 15-24 εηψλ είλαη νη πξσηαζιεηέο ηεο αλεξγίαο κε έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 51,5% θαη ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ νη ειηθίεο 25-29. Πάλησο ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Α‟ ηξηκήλνπ ηνπ 2014, είλαη θαηάηη θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ην Α‟ 

ηξίκελν ηνπ 2013, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 3.7). 

                       

                      Πίλαθαο 3.7: Πνζνζηφ Ώλεξγίαο θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ 

                        Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 

                      

 

ε γεσγξαθηθφ επίπεδν, νη πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο θαη Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

παξνπζηάδνπλ ηνλ πςειφηεξν δείθηε αλεξγίαο κε 27,9%, κε ηνλ λνκφ Κηιθίο κε έλα 

πνζνζηφ 33,6% θαη ηνλ λνκφ Κνδάλεο κε έλα πνζνζηφ 29,6%, λα είλαη αληίζηνηρα νη 

αξλεηηθνί πξσηνπφξνη ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. Με κηθξή απφθιηζε θαη πνζνζηφ 

αλεξγίαο 27,8%, αθνινπζεί ε πεξηθέξεηα Απηηθήο Βιιάδαο θαη ηνλ λνκφ ΏραΎαο λα 

αγγίδεη ην 38,8% ζε αλεξγία. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε πεξηθέξεηα Νφηηνπ Ώηγαίνπ 

εκθαλίδεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο κε 16,9% (Πίλαθαο 3.8) 194. 

 

 

 

 

 



102 
 

                         Πίλαθαο 3.8: Πνζνζηφ Ώλεξγίαο θαηά Πεξηθέξεηα 

                           Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 

                         

                          

Κιείλνληαο, αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε ηελ ηδηαηηέξσο απμαλφκελε ηάζε ηεο αλεξγίαο 

απφ ην 2008 θαη κεηά. Βλψ δειαδή ε αλεξγία ζηνλ ειιεληθφ ρψξν έθηαλε ην 2007 ην 

8,4% θαη ην 2008 ην 7,8%, θαηαιήμακε ην 2014 λα αγγίμεη ην 26,5%. Παξαηεξείηαη 

δειαδή κέζα ζε έμη ρξφληα κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 70% ζηνλ δείθηε ηεο αλεξγίαο. 

ην Αηάγξακκα 3.11 πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά ηα επίπεδα ηεο 

αλεξγίαο απφ ην 2001 θαη έπεηηα195. 

 

                    

                   Γηάγξακκα 3.11: Αηαρξνληθή Βμέιημε Πνζνζηνχ Ώλεξγίαο ζηελ Βιιάδα 

                     Πεγή: ΒΛΣΏΣ,https://www.statistics.gr 

 

Μεηαλάζηεπζε 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε Βιιάδα έρεη δερηεί έλα πνιχ κεγάιν θχκα κεηαλάζηεπζεο. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ , εθ ησλ νπνίσλ λφκηκνη θάηνηθνη είλαη πεξίπνπ νη κηζνί, αλ θαη νη αξηζκνί 

παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά κεγάιε δηαθχκαλζε ιφγσ ηεο έιιεηςεο επίζεκεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ν αξηζκφο ησλ 
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αιινδαπψλ πνπ δηέκελαλ κφληκα ζηελ Βιιάδα θαη δειψζεθαλ ζηελ απνγξαθή, 

αλεξρφηαλ ζε 911.929 άηνκα. Ώπφ απηνχο, ν κηζφο θαη πιένλ κεηαλαζηεπηηθφο 

πιεζπζκφο, πξνέξρεηαη απφ κηα θαη κφλν ρψξν, ηελ γεηηνληθή Ώιβαλία, κε ην πνζνζηφ 

λα αγγίδεη ην 52,7%. Ώθνινπζνχζαλ άηνκα κε ππεθνφηεηα ΐνπιγαξηθή (8,3%), 

Ρνπκαληθή (5,1%), Παθηζηαληθή (3,7%) θαη Γεσξγηαλή (3%)196. 

 

Δ κεγάιε πιεηνςεθία (πεξίπνπ ην 82%) ησλ κεηαλαζηψλ δειψλεη πσο ν θχξηνο ιφγνο 

κεηαλάζηεπζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζηελ Βιιάδα είλαη ε εξγαζία, ελψ άιινη βαζηθνί 

ιφγνη εγθαηάζηαζεο πνπ επηθαινχληαη νη κεηαλάζηεο είλαη ε νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε 

(12%), ε ζπδπγηθή ζρέζε κε πνιίηεο ηεο ΒΒ (3%) θαη νη ζπνπδέο. Οη κεηαλάζηεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Βιιάδα αλήθνπλ θαηά πιεηνλφηεηα ζηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο 

ησλ 15 έσο 64 εηψλ, κε ζεκαληηθή παξνπζία ησλ λεαξψλ ειηθηψλ, ελψ ηα πνζνζηά 

ειηθησκέλσλ είλαη ηδηαηηέξσο ρακειά. Δ κέζε ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ 

είλαη πεξίπνπ θαηά 10 έηε κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κέζε ειηθία ηνπ γεγελνχο 

πιεζπζκνχ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο (87%) θαη θπξίσο ζηα δχν κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. Χζηφζν, αμίδεη 

λα ζεκεηψζνπκε πσο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κεηαλαζηψλ δηακέλεη ζε πεξηνρέο φπνπ 

αλαπηχζζεηαη ηνπξηζηηθή ή αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα κεγάιεο θιίκαθαο. 

 

Σα απνηειέζκαηα θαη ηα πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα ζεηξά κειεηψλ γηα ην 

κεηαλαζηεπηηθφ ζέκα ζηελ Βιιάδα, παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα πνιχ ελδηαθέξνληα 

ζέκαηα. Καηαδεηθλχεηαη αξρηθά ν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ξφιν θαη ε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηε γεσξγηθή θαη ηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο 

ππαίζξνπ. Οη κεηαλάζηεο έρνπλ δηαδξακαηίζεη θαίξην ξφιν ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη 

ζηελ επέθηαζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. Έρνπλ πξνζθέξεη έλα εμαηξεηηθά επέιηθην θαη θζελφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ζηελ ειιεληθή χπαηζξν, ρσξίο λα έρνπλ αληηθαηαζηήζεη γεγελείο. Καηά θχξην 

ιφγν ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ην εγρψξην εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Άιισζηε ζηελ 

Βιιάδα, νη κεηαλάζηεο θαη θπξίσο νη γπλαίθεο, απαζρνινχληαη ζε ρακειά ακεηβφκελεο 

αλεηδίθεπηεο εξγαζίεο, θαιχπηνληαο θαηά θχξην ιφγν ζέζεηο πνπ ζπλήζσο 

απνξξίπηνληαη απφ ηνπο Έιιελεο θαη γηα ηηο νπνίεο νη εξγνδφηεο ηνπο 

πξνζιακβάλνπλ, θαζψο δελ βξίζθνπλ Έιιελεο ζε απηά ηα επαγγέικαηα. Δ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζην ΏΒΠ εθηηκήζεθε, κεηαμχ ηνπ 2,3% θαη ηνπ 

2,8%. Σα ηειεπηαία έηε, παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο δελ είλαη ιίγνη απηνί νη νπνίνη έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, είηε σο εξγνδφηεο, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη.  

Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ζεηηθή επίδξαζή ησλ κεηαλαζηψλ ζηα αζθαιηζηηθά 
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ηακεία θαη ηηο ζπληάμεη, θαζψο πξφζθαηα άξρηζαλ λα εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο197. 

  

3.3 Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

 

 

3.3.1 Παξνπζίαζε ηεο ηειεπηαίαο Παγθόζκηαο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 

 

 

Δ ζχγρξνλε ηξαπεδηθή, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζθηψδεο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα198. ην 

πιαίζην απηνχ ηνπ λένπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηξαπεδηθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη νη ηξάπεδεο199. 

Σα κε ηξαπεδηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (NBFIs) δειαδή, ζα ήηαλ πιένλ ζε ζέζε 

λα δξάζνπλ ζε παξαδνζηαθνχο ηξαπεδηθνχο ηνκείο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπγθέληξσζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ηελ παξνρή πίζησζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 

επελδπηηθέο δηαδηθαζίεο. Γηα λα θαηαζηεί απηή ε δηαδηθαζία δπλαηή, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ 

γηα ηα κε ηξαπεδηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο ειεπζεξίεο 

θαη πξνλφκηα πνπ απνιάκβαλαλ θαη ηα παξαδνζηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Ώπηή ε λέα 

θαηάζηαζε, ζήκαηλε φηη ηα κε ηξαπεδηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζα κπνξνχζαλ 

λα ρνξεγνχλ δάλεηα θαη λα παξέρνπλ καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο ή ρξεφγξαθα πνπ 

λαη κελ ήηαλ πνιχ ξεπζηά, αιιά ραξαθηεξίδνληαλ απφ πςειή απφδνζε200. 

 

Πξηλ απφ πεξίπνπ κηα δεθαεηία, ε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά ησλ ΔΠΏ βίσζε φ, ηη 

κπνξεί θαιχηεξα λα πεξηγξαθεί σο κηα «νηθνλνκηθή θνχζθα». Ώπηή ε θνχζθα 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ εηζξνή θεθαιαηαθψλ ξνψλ ζηε ρψξα, ψζηε λα ππάξμεη 

φθεινο απφ ηα ρακειά επηηφθηα πνπ κεηαθξάδνληαη ζε εμαηξεηηθά ρακειφ ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο201. Σν ζχζηεκα παξαζηξάηεζε ζνβαξά ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο 

ππέξβαζεο ζε δηάθνξα ζεκεία. Μεηαμχ άιισλ, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

ππεξκνριεχηεθαλ θαη αζρνινχληαη κε πεξίπινθα πξντφληα, ηα νπνία είηε ηα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ιαλζαζκέλα, είηε δελ ηα θαηαιάβαηλαλ απνιχησο. πλάκα, δελ 

θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ επαξθή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα ηα λέα είδε 

θηλδχλσλ. Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη νη ελ εμειίμεη αληαγσληζηηθέο πηέζεηο 

νδήγεζαλ ζε εμειηγκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηερληθή θαη πεξίπινθα επελδπηηθά 

πξντφληα, αιιά απηά ήηαλ ηφζν πεξίπινθα πνπ ηειηθά έθξπβαλ θίλδπλν202.  
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Πνιιέο ππεξβνιέο, απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηνπο δαλεηνιήπηεο θαη ηνπο 

επελδπηέο, ζπλέβαιαλ ζηε ζπζζψξεπζε κηαο κε βηψζηκεο θνχζθαο ζηελ αγνξά 

θαηνηθίαο. ηαλ απηή ε θνχζθα «έζθαζε», νη αδπλακίεο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα ήηαλ 

πνιχ ηζρπξέο θαη απηφ αλίθαλν λα αληέμεη ην ζνθ, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε κηαο 

ζεηξάο απφ απνηπρίεο ζε πνιιά επίπεδα203. Δ κεγάιε επηζπκία γηα δάλεηα, θπξίσο 

ζηεγαζηηθψλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Ώηιαληηθνχ, απνδείρζεθε ζαλ κηα απφ ηηο 

ζνβαξφηεξεο αηηίεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Γηα φινπο εθείλνπο πνπ κέρξη 

εθείλε ηε ζηηγκή επηζπκνχζαλ λα αγνξάζνπλ ηελ πξψηε ηνπο θαηνηθία, ηα ρακειά 

επηηφθηα απνηεινχζαλ κηα θαιή επθαηξία, αιιά ε παξάιιειε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

θαηνηθηψλ θαη ε ηαθηηθή ησλ ηξαπεδψλ λα δαλείδνπλ κέρξη θάπνην πνζνζηφ ηεο αμίαο 

ηνπ αθηλήηνπ, δπζθφιεπαλ ην φιν εγρείξεκα. Τπήξρε δειαδή κηα κεγάιε δήηεζε γηα 

αγνξά θαηνηθίαο, ε νπνία φκσο δελ κπνξνχζε λα εθδεισζεί ζην έπαθξν, ιφγσ ηνπ 

κεξηθνχ δαλεηζκνχ. Σε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απνθάζηζαλ 

λα απμήζνπλ ηε ξηςνθίλδπλε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ν ζπλδπαζκφο ησλ ρακειψλ 

επηηνθίσλ θαη ηεο ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πξνθάιεζαλ κηα θνχζθα ζηελ 

αγνξά θαηνηθίαο ζε Μεγάιε ΐξεηαλία θαη ΔΠΏ. Δ θνχζθα απηή νδήγεζε ζηελ παξνρή 

επηζθαιψλ δαλείσλ, θαζψο φινη φζνη πξνεγνπκέλσο δελ κπνξνχζαλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ, ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα πάξνπλ ζηεγαζηηθφ δάλεην204.  

 

Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, νη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο καξηπξνχλ ηελ νηθνλνκηθή 

θνχζθα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ΔΠΏ κφλν ζηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ. Οη κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ απεπζχλνληαλ ζην ζηεγαζηηθφ ηνκέα, ζήκαηλαλ φηη νη ππνζήθεο, θάηη πνπ 

παξαδνζηαθά απνηεινχζε ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ ηξαπεδψλ, άξρηζαλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν λα κεηαηξέπνληαη ζε νκφινγα θαη αζθάιηζηξα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ή 

αιιηψο ζπκβάζεηο αληαιιαγήο θηλδχλνπ αζέηεζεο (CDS), πνπ πσινχληαλ ζηνπο 

επελδπηέο, ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο θαη αιινχ205.  Καηά ζπλέπεηα, απηφ ζήκαηλε φηη γηα 

πξψηε θνξά, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα θαηέρνπλ εχθνια ζπίηηα, 

ηφζν ζηηο ΔΠΏ φζν θαη παγθνζκίσο, σο απνηέιεζκα ηεο ηφηε θνηλήο ππνηίκεζεο θαη 

ησλ ζρεηηθά ρακειψλ ηηκψλ ησλ ππνζεθψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη λένη ηδηνθηήηεο ζα 

κπνξνχζαλ πιένλ λα δηαπξαγκαηεπζνχλ κε ηα πξνηηκψκελα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα γηα ηα πιένλ θαηάιιεια επηηφθηα ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Βθφζνλ θάπνηνο 

ζπλέρηδε λα πιεξψλεη θαη ηα πιένλ αλαζεσξεκέλα επηηφθηα ηνπ δαλείνπ ηνπ, ζα 

εμαθνινπζνχζε λα δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ε βηνκεραλία αθίλεησλ πεξηνπζηψλ είρε αξλεηηθέο απνδφζεηο, ν λένο 

ηδηνθηήηεο ζπηηηνχ δελ ζα είρε άιιε επηινγή απφ ηελ θαηάζρεζε θαη πιένλ ε αζθαιήο 

επέλδπζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ζα ζεσξνχηαλ ρακέλε206. 
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Βάλ παξαηεξεζεί ηζηνξηθά ε νηθνλνκηθή θξίζε, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ηξάπεδεο θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηνπο, ήηαλ ππεξβνιηθά αηζηφδνμεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηε κεηάβαζε απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηξαπεδηθέο 

ιεηηνπξγίεο ζε πην εμειηγκέλεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο δειαδή γηα παξνρή ελφο 

πιήξνπο θάζκαηνο ππεξεζηψλ, ζε κε παξαδνζηαθέο αγνξέο. Δ θξίζε πξνέθπςε απφ 

ηελ πην ζεκειηψδε παξαδνζηαθή ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε δαλεηνδφηεζε. Σα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα ζεσξήζεθαλ πνιχ επηθίλδπλα γηα ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη δελ 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ ζηεγαζηηθή αγνξά. Καηά ηελ ηξέρνπζα θξίζε, νη 

εμσηξαπεδηθνί ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά  ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απμήζεθαλ πάξα 

πνιχ θαη απηφ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο. Δ θξίζε, πξνέθπςε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε 

ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, δχν γεγνλφηα πνπ θαηέζηεζαλ εθηθηφ ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο Ώκεξηθαλνχο, λα απνθηήζνπλ ην δηθφ ηνπο ζπίηη. Δ εμέιημε απηή 

εληζρχζεθε απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία αθηλήηνπ207. 

  

ε θάζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θάκςεο πνπ εκθαληδφηαλ ζηηο ΔΠΏ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

κείσλε ηα επηηφθηα θαη ζαλ απνηέιεζκα ε αγνξά πιεκκχξηδε κε ξεπζηφ ρξήκα. Έλα 

άιιν απνηέιεζκα ησλ κεησκέλσλ επηηνθίσλ, ήηαλ ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ 

δαλεηζκνχ. Οη ηξάπεδεο θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηηο ΔΠΏ, αλαδεηνχζαλ 

πιένλ λέεο αγνξέο θαη λέεο επθαηξίεο επελδχζεσλ, απνζθνπψληαο ζε κεγάιεο 

απνδφζεηο. Δ ίδηα ηάζε επηθξάηεζε θαη ζηελ άιιε κεξηά ηνπ Ώηιαληηθνχ, φπνπ νη 

εκπνξηθέο θαη θηεκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο Μεγάιεο ΐξεηαλίαο, ζπλαγσληδφκελεο ζηελ 

πξνζπάζεηα απφθηεζεο λέσλ πειαηψλ, αλέπηπμαλ πην ειθπζηηθά πξντφληα δαλεηζκνχ. 

Λφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε κεηαθίλεζε θεθαιαίσλ εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ, ν 

δαλεηζκφο ζε ρψξεο κε ρακειά επηηφθηα θαη ε επελδχζεηο ζε ρψξεο κε πςειέο 

απνδφζεηο, ήηαλ πιένλ κηα εχθνιε δηαδηθαζία. Δ αλάπηπμε ησλ hedge funds πνπ 

αλαδεηνχζαλ ζπλερψο φιν θαη κεγαιχηεξεο απνδφζεηο θαη ε εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθφξεζεο, πνπ επέηξεςαλ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηεο πιένλ κηθξήο δηαθνξάο ζηηο 

αγνξέο, δεκηνχξγεζαλ κηα ξηςνθίλδπλε λννηξνπία, ε νπνία δηείζδπζε ζηηο 

ρξεκαηαγνξέο208. 

 

Σν φιν ζχζηεκα βαζίζηεθε ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ κνληέινπ, ην νπνίν ζηεξίρζεθε 

ζηελ ηηηινπνίεζε ησλ δαλείσλ. Δ ηηηινπνίεζε, αλαπηχρζεθε σο έλα κέζν κε ην νπνίν 

νη ηξάπεδεο ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ ηα δάλεηα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο ζε εηαηξείεο θαηαπηζηεπηηθήο δηαρείξηζεο ή άιινπο 

δηθαηνχρνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο εθδίδνπλ  κνλάδεο ησλ ηφθσλ ή ησλ "ηίηισλ" 

γηα ηνπο επελδπηέο. Δ ηηηινπνίεζε κεηαβίβαζε νπζηαζηηθά ηνλ θίλδπλν ησλ 
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ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απφ ηηο ηξάπεδεο, ζηνπο επελδπηέο, νη νπνίνη αγφξαδαλ ηίηινπο 

πνπ θαιχπηνληαλ απφ ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ηξάπεδεο 

απειεπζέξσζαλ ηα θεθάιαηά ηνπο γηα πεξηζζφηεξα δάλεηα θαη ινηπά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ. Δ δηαδηθαζία ηηηινπνίεζεο κεηακφξθσζε ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ θαη επέθηεηλε  ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο πεγέο θαη ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα ηελ επέλδπζε ζε ηίηινπο δνκεκέλνπο κε ζηεγαζηηθά δάλεηα. Δ δηαδηθαζία απηή 

δεκηνχξγεζε λέεο επθαηξίεο γηα ηηο εμσηξαπεδηθέο  εηαηξείεο, ζηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε 

ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, νη εμσηξαπεδηθνί κεζίηεο 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, θεξδίδνπλ ηα ηέιε πξνέιεπζε ηνπ δαλείνπ, ρσξίο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα δάλεηα, θαζψο απηνί 

κεηαθέξζεθαλ ζηνπο αγνξαζηέο. Δ εκθάληζε ηνπ λένπ κνληέινπ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ ησλ δαλείσλ γηα ηνπο δαλεηζηέο, θάλνληαο ηα πην εχθνια δηαζέζηκα. Δ 

αλάπηπμε ηξνθνδνηήζεθε απφ ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ ελζάξξπλαλ ηελ 

ηδηνθηεζία θαηνηθίαο κέζα απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο επηδνηήζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαηνηθίαο. Βπηρεηξήζεηο Κπβεξλεηηθήο ρνξεγίαο δεκηνπξγήζεθαλ, γηα 

λα αγνξάζνπλ ηα δάλεηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπλδηθάην γηα ηελ αγνξά 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, θάηη πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κηα ηζρπξήο δεπηεξνγελνχο 

αγνξάο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Δ λέα κέζνδνο ρξεκαηνδφηεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

θαηέξξεπζε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην βάξνο ηεο. Δ κειινληηθή δηακφξθσζε ηεο αγνξάο 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ είλαη θάπσο αβέβαηε ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ηεο θνχζθαο ηεο 

αγνξάο θαηνηθίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ νη αγνξέο ηηηινπνηήζεσλ. Πέξαλ 

απηνχ θαη παξά ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπο ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ηα κε 

ηξαπεδηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ιεηηνχξγεζαλ ρσξίο νκνζπνλδηαθή επνπηεία 

θαη κε ιίγε ή θαζφινπ θξαηηθή επνπηεία θαη ξχζκηζε. ε γεληθέο γξακκέο, ήηαλ (θαη 

είλαη) ππνρξεσκέλα λα έρνπλ θξαηηθή αδεηνδφηεζε, αιιά ηα πεξηζζφηεξα θξαηηθά 

πξφηππα αδεηδφηεζεο θαίλεηαη λα έρνπλ ειαρηζηνπνηεζεί θαη λα κελ ππνζηεξίδνληαη 

απφ έλα ηζρπξφ ζχζηεκα πξνιεπηηθήο επνπηείαο209. 

 

Σν 2007, κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ είρε μεθηλήζεη λα πιήηηεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα ησλ ΔΠΏ θαη νξηζκέλσλ Βπξσπατθψλ ρσξψλ, ν θιάδνο ησλ αθηλήησλ 

δέρζεθε έλα ηξνκεξφ πιήγκα θαη άξρηζε λα παξνπζηάδεη απψιεηεο. Ώθνινχζεζαλ 

πξνζπάζεηεο ηφζν απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΔΠΏ, φζν θαη απφ ηηο 

Βπξσπατθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο, ψζηε λα εληζρπζνχλ νη νηθνλνκίεο ηνπο κε 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη επξψ210. Έηζη, ηα απνηπρεκέλα θαη ππνηηκεκέλα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα έγηλαλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ έηνπο 2007 κε απνηέιεζκα κφλν γηα ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ησλ ΔΠΏ, ε αμία ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ πςεινχ 
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θηλδχλνπ λα θζάλεη ηα δχν ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κέρξη ηνλ Ώχγνπζην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο. Ώπηφ πνπ αθνινχζεζε ήηαλ έλαο νηθνλνκηθφο παληθφο, κε ηηο ηξάπεδεο λα 

παγψλνπλ ηνλ δηαηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, επεηδή ήηαλ δχζθνιν ηφηε λα εληνπηζηνχλ κε 

αθξίβεηα ηα νκφινγα θαη ηα CDS πνπ είραλ πιεγεί απφ ηηο ππνηηκήζεηο ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ αιιά θαη ηνλ βαζκφ κέρξη ηνπ νπνίνπ είραλ πιεγεί. Ώπηφ ήηαλ 

απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν είραλ ζρεδηαζηεί νη απνηπρεκέλνη ηειηθψο 

αζθαιείο ηίηινη, ν νπνίνο ηνπο έθαλε απνιχησο αδηαπέξαζηνπο. Δ θαηάζηαζε ήηαλ 

αθφκε πην πεξίπινθε θαζψο εμαηηίαο ησλ ινγηζηηθψλ απαηψλ έγηλε δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα πιεγέληα νκφινγα θαη ηα CDS. Ώπηφ ζήκαηλε φηη ηα ηδξχκαηα πνπ 

δάλεηδαλ, άξρηζαλ λα ζπκπεξηθέξλνληαη κε θαρππνςία ζε φια ηα νκφινγα θαη ηα CDS 

πνπ ζπλδένληαλ κε ζηεγαζηηθά δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ θαη εθηφο απηνχ, ηα ζεζκηθά 

φξγαλα πνπ δηαπξαγκαηεπφληνπζαλ κε απηνχο ηνπο ηίηινπο, έηπραλ ηεο ίδηαο 

ζπκπεξηθνξάο211. Σα CDS‟s απνηεινχζαλ κηα αζθάιεηα έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

εκπεξηέρνληαλ ζε νκφινγα, πνπ βαζίδνληαλ ζηα παθέηα ελππφζεθσλ δαλείσλ ηεο 

δεπηεξεχνπζαο αγνξάο. Ο θίλδπλνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ιφγνο, ήηαλ ε αδπλακία 

απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ απφ ηνλ δαλεηνιήπηε212. 

 

Γχξσ απφ απηά ηα CDS‟s ινηπφλ είρε αλαπηπρζεί κηα πνιχ κεγάιε επελδπηηθή αγνξά 

κε πςειέο απνδφζεηο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θίλδπλνο αζέηεζεο πιεξσκήο 

ήηαλ κηθξφο, ηα CDS‟s απνηεινχζαλ κηα θαιή επηινγή. ηαλ φκσο ε αγνξά θαηνηθηψλ 

θαηέξξεπζε, ε αγνξά ησλ CDS‟s ελψ μεθίλεζε ζαλ κηα αζθάιηζε έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, 

εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε κηα αγνξά θεξδνζθνπίαο, ζηελ νπνία νη ζπλαιιαζζφκελνη δελ 

γλψξηδαλ σο επί ην πιείζηνλ ηελ αμία ησλ ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, επί ησλ 

νπνίσλ είραλ βαζηζηεί ηα CDS‟s 213. 

 

Παξά ηηο κπξηάδεο ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεηψπηζε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

ηεο ζθηψδνπο ηξαπεδηθήο, νη επελδπηέο δελ ήηαλ αθφκε ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ηελ 

απνηπρία θαη ηελ θαηάξξεπζε νιφθιεξνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ώπηφ 

νθεηιφηαλ θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα έζηειλε ζηνπο επελδπηέο αλάκεηθηα 

κελχκαηα, θηλνχληαλ δειαδή κεηαμχ απνηπρίαο θαη επηηπρίαο214. Οπζηαζηηθά, παξά ηελ 

απνηπρία ησλ αζθαιεηψλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ, ν 

Dow Jones έθηαζε ζην ξεθφξ ηεο πςειφηεξεο απφδνζεο ηνπ, 14.164 κνλάδεο, ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2007. Σειηθά, ε απνηπρία ησλ επηζθαιψλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ επέθεξε 

θαη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο215. Καηά ζπλέπεηα, ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα εηζήιζε ζην λέν έηνο (2008) κε κηα πιεηάδα πξνθιήζεσλ ρσξίο ειπίδα λα 

βξεζνχλ απνηειεζκαηηθέο θαη καθξάο δηαξθείαο ιχζεηο. Σν έηνο 2008, ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ απνηπρία θαη ησλ ινηπψλ ελππφζεθσλ δαλείσλ, πέξαλ ηεο ήδε ππάξρνπζαο 
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απνηπρίαο ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ, κε ηελ θαζαξή αμία ησλ απνηπρεκέλσλ ηίηισλ 

ελππφζεθσλ δαλείσλ λα πξνζεγγίδεη ηα 5 κε 10 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο ΔΠΏ216. 

 

Ώπηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα, ην έηνο 2008 λα εγθαηληαζζεί κε ηελ πηψρεπζε πνιιψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ζθηψδνπο ηξαπεδηθήο, σο απνηέιεζκα ησλ 

απσιεηψλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεηψπηζαλ. Δ πην αμηνζεκείσηε 

απφ φιεο απηέο ηηο απνηπρίεο θαη ηηο πησρεχζεηο ήηαλ ε θαηάξξεπζε ηεο Bear Stearns, 

ελφο εθ ησλ θνξπθαίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ζηηο ΔΠΏ, ζηα κέζα Μαξηίνπ 

ηνπ 2008217. Δ θαηάξξεπζε ηεο Bear Stearns νθείιεηαη σο επί ην πιείζηνλ, ζην γεγνλφο 

φηη, φπσο θαη άιια ζθηψδε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ε εηαηξεία βξέζεθε λα έρεη 

ζηελ θαηνρή ηεο πνιιά ζηεγαζηηθά δάλεηα ρακειήο πνηφηεηαο, σο απνηέιεζκα ησλ 

απνηπρηψλ ζε ζπλαθείο ηίηινπο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ 

αθνινχζεζαλ, σο εθ ηνχηνπ, απνδπλάκσζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηδξχκαηνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε πηψρεπζε. Μφιηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ πηψρεπζε ηεο 

επηρείξεζεο, θπθινθφξεζε κηα δήισζε ηχπνπ ε νπνία αξληφηαλ ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί 

δπζθνιίαο ξεπζηφηεηαο θαη απηφο ν ηζρπξηζκφο ζε κεγάιν βαζκφ αγλνήζεθε απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θνηλφηεηα. Δ κνίξα ηεο Bear Stearns ζθξαγίζηεθε ηελ 16 Μαξηίνπ ηνπ  

2008, φηαλ ε Fed ππνζηήξημε ηελ εμαγνξά ηνπ ηδξχκαηνο απφ ηελ JP Morgan218. Ήηαλ 

ε πξψηε θνξά ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο Ώκεξηθήο πνπ ε Fed άζθεζε κέηξα 

δηάζσζεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζψζεη κηα απνηπρεκέλε επελδπηηθή ηξάπεδα. Μεηά 

ηελ απνηπρία ηεο Bear Stearns, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπλέρηζαλ λα επηδεηλψλνληαη, 

θαζψο νη ηηκέο ζηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ ζπλέρηζαλ λα ππνηηκφληαη θαη νη πξψελ 

αζθαιείο ηίηινη γηα ηα ελππφζεθα δάλεηα εηζέξρνληαλ ζηελ επηθίλδπλε δψλε. Δ 

θαηάζηαζε ήηαλ, σο εθ ηνχηνπ, επηζθαιήο γηα έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηεξίρζεθε ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ γηα θέξδε219. 

 

Σελ κνίξα ηεο Bear Stearns αθνινχζεζε ε επελδπηηθή Σξάπεδα Lehman Brothers. Δ 

πηψρεπζε ηεο Lehman Brothers είλαη ε κεγαιχηεξε ζηελ ακεξηθαληθή ηζηνξία, θαη σο εθ 

ηνχηνπ, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ησλ ΔΠΏ αλαγθάζηεθε λα θαηαθχγεη ζε  κηα 

εθηάθηνπ αλάγθεο αζθάιεηα χςνπο 3 ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ψζηε λα 

πξνζηαηεχζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηεο, ηα νπνία ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε 

ηελ αγνξά κεηνρψλ220. Δ απνηπρία ηεο Lehman Brothers πξνθάιεζε επίζεο ην 

νηθνλνκηθή πάγσκα πνπ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ ακθηηαιάληεπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ζθηψδνπο ηξαπεδηθήο. Ώπηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία είρε ίρλε 

ηεο εγθαηεζηεκέλα ζηηο κεγάιεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο αλά ηνλ θφζκν. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε αδπλακία ηεο Lehman Brothers ππξνδφηεζε κηα παγθφζκηα 
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ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, κε ηα επξσπατθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα θέξνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνθχπηνπζαο δεκνζηνλνκηθήο αλαηαξαρήο πνπ αθνινχζεζε 

κεηά ηελ απνηπρία ηεο221. 

 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Ώηιαληηθνχ, απφ ηα κέζα επηεκβξίνπ 2007, ηα θξάηε κέιε 

ηεο ΒΒ αλαγθάζηεθαλ λα ιάβνπλ επείγνληα κέηξα γηα λα απνθεπρζεί ε πηψρεπζε ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ 

ΒΒ, ηα πξνβιήκαηα άξρηζαλ κε ηνλ ηξαπεδηθφ παληθφ ζηελ Northern Rock ζην 

Δλσκέλν ΐαζίιεην θαη ζηε ζπλέρεηα εμαπιψζεθε ζηε Γεξκαληθή Landesbanken θαη 

ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ αλάπηπμή 

ηνπο, είραλ επελδχζεη ηεξάζηηα πνζά ζε ελππφζεθνπο ηίηινπο. Βθείλε ηελ επνρή, έγηλε 

κηα πξνζπάζεηα αλαδφκεζεο ησλ ζεκάησλ  θεξεγγπφηεηαο πνπ είραλ πιεγεί, 

ζεσξψληαο ην φιν πξφβιεκα θαζαξά ακεξηθάληθν. Χζηφζν, κεηά θαη ηελ θαηάξξεπζε 

ηεο Lehman Brothers, ε πξνθχπηνπζα γεληθή απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ έπιεμε 

ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, νδήγεζε ζε πάγσκα ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, πνπ 

απείιεζε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε ησλ ηξαπεδψλ κε πςειέο αλάγθεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο θαη ρακειφηεξνπο δείθηεο θεξεγγπφηεηαο.  

 

ηελ ΒΒ, πηνζεηήζεθαλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ηφζν ζε 

επίπεδν κεκνλσκέλσλ θξαηψλ, φζν θαη ζε επίπεδν νκάδσλ θξαηψλ κειψλ, θπξίσο κε 

ηε κνξθή θξαηηθψλ εγγπήζεσλ θαη κέηξσλ αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Δ ΒΒ δηαδξακάηηζε 

επίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, παξέρνληαο θαζνδήγεζε θαη 

ζπληνληζκφ ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ πξσηνβνπιηψλ. Σν Βπξσπατθφ πκβνχιην ελέθξηλε 

ηε δεκηνπξγία ηνπ Eurogroup, ην νπνίν απνηειεί ηε ζπλάληεζε ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ θαη ζηνρεχεη ζην ζρεδηαζκφ θνηλψλ αξρψλ εληφο ηεο Βπξσδψλεο, κε ζηφρν 

λα ππάξμεη κηα απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Με ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Βπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΒΚΣ), ε Βπηηξνπή είρε ηφηε ζπκκεηέρεη ζηνλ 

πξαγκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ θάζε ζρεδίνπ αλάθακςεο θαη ησλ 

κεκνλσκέλσλ κέηξσλ δηάζσζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. Πξάγκαηη, φια 

ηα κέηξα δηάζσζεο ή ζρέδηα δηάζσζεο, ζπλεπάγνληαη θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ 

νηθνλνκία, είηε κε ηε κνξθή εγγπήζεσλ, είηε κε ηε κνξθή εηζθνξψλ θεθαιαίνπ ή άιισλ 

κέζσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο «θξαηηθή ελίζρπζε», ζχκθσλα κε ην άξζ. 87 ηεο 

πλζήθεο ηεο ΒΚ (λπλ 107 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, 

ΛΒΒ). χκθσλα κε ην άξζξν. 88 (3) ΒΚ (λπλ 108 (3) ηεο ΛΒΒ), ηα θξάηε κέιε 

ππνρξενχληαη λα θνηλνπνηνχλ ζηελ Βπηηξνπή φια ηα ζρέδηα γηα ηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ θαη λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή ηεο, ελ αλακνλή ηεο έγθξηζεο ηεο 

Βπηηξνπήο, ε νπνία κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο222. 
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3.3.2 Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Παγθνζκηνπνίεζε 

 

 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά θαλάιηα κέζσ ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηνπηζησηηθή 

παγθνζκηνπνίεζε κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ζηηο θξίζεηο. ηαλ κηα ρψξα ειεπζεξψλεη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηεο ζχζηεκα, ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο, πνπ νξίδνληαη 

ηφζν απφ εγρψξηνπο, φζν θαη απφ μέλνπο επελδπηέο. Ώληίζεηα φηαλ κηα ρψξα έρεη έλα 

θιεηζηφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, κφλν νη εγρψξηνη επελδπηέο ειέγρνπλ ηελ 

νηθνλνκία. ε κηα αλνηθηή νηθνλνκία σζηφζν, ην μέλν θεθάιαην εληζρχεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο θαη κπνξεί επθνιφηεξα λα ζηξέςεη ηηο 

επελδχζεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο. Σν εγρψξην θεθάιαην, απφ ηελ άιιε, ηείλεη λα έρεη 

πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ δηεζλή επέλδπζε.  

 

Ώλ νη ρψξεο έρνπλ αδχλακα ζεκειηψδε κεγέζε, ε εππάζεηά ηνπο απμάλεηαη κε ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηνπο ηνκέσλ. Δ κεγαιχηεξε θαη πην ηαρεία 

έθζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζε μέλνπο επελδπηέο, θαζηζηά ηελ νηθνλνκία πην 

εχζξαπζηε θαη επηξξεπή ζε θξίζεηο. Δ πηζαλφηεηα εμάιινπ εκθάληζεο κηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, είλαη κεγαιχηεξε φηαλ κηα ρψξα ελζσκαησζεί ζηηο παγθφζκηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Ώθφκα φκσο θαη ζε ρψξεο κε πγηή ζεκειηψδε κεγέζε, 

ειιείςεη αηειεηψλ ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο, ε παγθνζκηνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε θάπνηα θξίζε ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Βάλ κηα ρψξα 

εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ μέλα θεθάιαηα, κηα μαθληθή κεηαβνιή ζηε ξνή ηνπο, 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη νηθνλνκηθή χθεζεο. 

 

Ώλ θαη νη θξίζεηο κπνξεί λα ζρεηηζηνχλ κε ηελ νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε, ηα ζηνηρεία 

ππνδεηθλχνπλ ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο, θαζψο επίζεο θαη φηη δελ είλαη κφλν ζπλέπεηα 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ώπνηεινχλ έλα επαλαιακβαλφκελν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφζν ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, φζν θαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο. Πνιιά 

είλαη ηα αίηηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε, ελψ άιια κε εγρψξηνπο παξάγνληεο. 

 

Αεδνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ ηεο νινθιήξσζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

ζήκεξα, είλαη εθπιεθηηθφ ην φηη ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα δελ είλαη ρεηξφηεξε. Ώπηφ κπνξεί 

λα απνδνζεί ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεζκηθψλ θαηλνηνκηψλ, ηφζν ζε παγθφζκην επίπεδν, 

φπσο ην Αηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΑΝΣ) ή ε Σξάπεδα Αηεζλψλ Αηαθαλνληζκψλ 
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(ΣΑΑ), φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, φπσο ε βειηίσζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ε 

εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ223. 

 

3.3.3 Μεηάδνζε Οηθνλνκηθήο Κξίζε  

 

 

Δ κεηάδνζε κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή σο κηα κεηαθνξά απνηειεζκάησλ απφ ρψξα ζε 

ρψξα.  πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εζσηεξηθψλ θξίζεσλ, έηζη θαη ε κεηάδνζε ηεο 

θξίζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο, κπνξεί λα νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθά κεγέζε (νηθνλνκηθνί 

δεζκνί κεηαμχ ησλ ρσξψλ) ή ζε αηέιεηεο ηεο αγνξάο θεθαιαίσλ.  

 

Σξεηο δίαπινη κεηάδνζεο έρνπλ εληνπηζηεί, νη πξαγκαηηθνί δεζκνί, νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δεζκνί θαη ε ζπκπεξηθνξάο ηεο αγέιεο.  

 

Οη πξαγκαηηθνί δεζκνί, κπνξνχλ εχθνια λα εμεγήζνπλ ηελ κεηαθνξά επηπηψζεσλ απφ 

ρψξα ζε ρψξα. πλδένληαη γεληθά κε ην εκπφξην ή / θαη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. 

ηαλ δχν ρψξεο ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο ή φηαλ αληαγσλίδνληαη ζε ηξίηεο αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ ζε παξφκνηα πξντφληα, ε ππνηίκεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

κίαο ρψξαο κεηψλεη ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο άιιεο ρψξαο (ε 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμαζζέλεζε ηνπ 

ζεκαληηθφηεξνπ εκπνξηθνχ εηαίξνπ ή αληαγσληζηή ηνπ). ην βαζκφ πνπ νη δχν ρψξεο  

αληαγσλίδνληαη γηα εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ απφ ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ κηα βηνκεραληθή αθκή, ε επίπησζε ηεο 

ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο απφ ηελ άιιε είλαη αθφκε κεγαιχηεξε. 

πλεπψο, αλ κηα ρψξα ππνηηκά ην λφκηζκα ηεο, ηφηε ε πίεζε ζα νδεγεζεί ζε άιιεο 

ζηελά ζπλδεδεκέλεο ρψξεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνηηκήζνπλ ηα λνκίζκαηά ηνπο, 

γηα λα κπνξέζνπλ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηνπο εμσηεξηθνχο ηνκείο. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δεζκνί, δεκηνπξγνχληαη φηαλ νη δηεζλείο επελδπηέο ζπλδένπλ 

νηθνλνκηθά δηαθνξεηηθέο νηθνλνκίεο. Οη ρψξεο κε δηεζλψο δηαπξαγκαηεχζηκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ξεπζηέο αγνξέο, ηείλνπλ λα ππφθεηληαη ζε 

κεηάδνζε πξνβιεκάησλ. Οη ηξάπεδεο θαη νη ζεζκηθνί επελδπηέο, είλαη ηθαλέο λα 

δηαδψζνπλ κηα θξίζε απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη δηεζλείο 

επελδπηέο απνθαζίζνπλ λα κεηαβηβάζνπλ ηα ραξηνθπιάθηά ηνπο κεηά ην μέζπαζκα 

ηεο θξίζεο ζε κία ρψξα, ζα πξέπεη λα πνπιήζνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 
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Ώπηφο ν κεραληζκφο ζέηεη θαζνδηθέο πηέζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

απφ ηηο ρψξεο απηέο, πνιιαπιαζηάδνληαο έηζη ην αξρηθφ ζνθ. 

 

Η ζπκπεξηθνξάο ηεο αγέιεο, έρεη ηα ζεκέιηά ηεο, ζηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε. Δ 

πιεξνθφξεζε θνζηίδεη θαη σο εθ ηνχηνπ πνιιέο θνξέο νη επελδπηέο πξνηηκνχλ ηελ 

άγλνηα. ΐαζηδφκελνη ζηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ησλ άιισλ αγνξψλ, πξνζπαζνχλ λα 

ζπκπεξάλνπλ ηηο κειινληηθέο αιιαγέο. Οξηζκέλεο κεγάιεο αιιαγέο νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ θακία πξνθαλή ζεκαληηθή είδεζε,  θαίλεηαη λα νδεγνχληαη 

απφ ην έλζηηθην ηεο αγέιεο ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο224. 

 

3.3.4 Ζ Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ Διιάδα 

 

 

Σν 2009, ε Βιιάδα εηζήιζε ζε κία απφ ηηο πην ζνβαξέο νηθνλνκηθέο πθέζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο ηζηνξία ηεο. Σνλ Μάην ηνπ 2010, ε ρψξα ηέζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηεο 

Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, ηεο Βπξσπατθήο Σξάπεδα θαη ηνπ Αηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ θαη ππέγξαςε ην πξψην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

αλαζεψξεζεο ην θζηλφπσξν ηνπ 2010.  

 

Ώπφ ηφηε, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη φινπο ηνπο θχξηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκία θαη νη θχξηνη νηθνλνκηθνί δείθηεο, έρνπλ παξνπζηάζεη κηα ζεκαληηθή 

επηδείλσζε. χκθσλα θαη κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζην πξψην 

ηκήκα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ε κεγαιχηεξε επίδξαζε εκθαλίζηεθε ζηνπο ηνκείο ηεο 

αλεξγίαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα απνηειέζκαηα έλα ρξφλν κφιηο 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο, φηαλ ε αλεξγία έθηαζε ζε άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ πνζνζηφ ηνπ 16,3% θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη αχμεζε θαηά 126,4% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2008 

θαη ε αλεξγία ησλ λέσλ απμήζεθε απφ 15,5% ην 2008 κε 32,9% ην 2011. Βπηπιένλ, κε 

βάζε ηα ηφηε ζηνηρεία ηεο Eurostat, ε Βιιάδα παξνπζίαδε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ 

δεκφζηνπ ειιείκκαηνο, κε ην δεκφζην ρξένο ην 2010 λα θζάλεη ην 144,9% ηνπ 

Ώθαζάξηζηνπ Βγρψξην Πξντφλ.  

 

Ο αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή είλαη 

ηεξάζηηνο θαη έρεη απνδεηρζεί, φηη ε κείσζε θαη ε έιιεηςε εηζνδήκαηνο  καδί κε ηελ 

αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αλεξγίαο, είλαη ηα άκεζα θαη θχξηα απνηειέζκαηά ηεο, ηα νπνία 

πξνθαινχλ ηελ απψιεηα ηεο επεκεξίαο θαη νδεγνχλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε αθξαία θηψρεηα. Πέξαλ ηνχηνπ, ε αλεξγία θαη ε κείσζε ησλ εζφδσλ 



114 
 

ζρεηίδνληαη κε ςπρηθή δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα εζηζκνχ θαη θαηάρξεζεο νπζηψλ, 

θαζψο θαη κε ηελ πηνζέηεζε ιηγφηεξν πγηεηλψλ ηξφπσλ δσήο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θζελψλ ηξνθίκσλ κε κηθξή ζξεπηηθή αμία, ην θάπληζκα, ε 

θαηαλάισζε αιθνφι θαη ε θαθή δηαρείξηζε ησλ νπνηνλδήπνηε αζζελεηψλ πξνθχςνπλ. 

Σν κεησκέλν εηζφδεκα άιισζηε, είλαη έλαο απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

επηδείλσζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη φζν δπζρεξέζηεξε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηφζν πςειφηεξα ηα πνζνζηά λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο225. 

 

3.3.4.1 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη κηζζνινγηθό θόζηνο 

 

 

Μηα εθ ησλ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε κηθξή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εηδηθά ησλ εκπνξεχζηκσλ 

αγαζψλ. Σα κέηξα πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθαλ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα θαη 

ηδηαίηεξα κεηά ην 2012, ήηαλ επηθεληξσκέλα θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο θαη ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δ βαζηθή ηδέα απηψλ ησλ 

κέηξσλ, ήηαλ φηη αλ βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο, ζα βειηησζεί ε 

εμαγσγηθή επίδνζε, κε απνηέιεζκα ηελ πξνέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη 

ζπλεπψο ζα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα εμππεξεηεί ην ρξένο ηεο, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο πιενλαζκάησλ. Σν αληεπηρείξεκα απηήο ηεο εζηηαζκέλεο πξνζπάζεηαο 

κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη απνξξχζκηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηνλίδεη ηε 

ζεκαζία δηαξζξσηηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ζηνηρεία πέξαλ ηεο ηηκήο 

θαη ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ εμαγσγηθή κεγέζπλζε, πεξηνξίδνληαο κ‟ απηφ ηνλ 

ηξφπν ηε δπλαηφηεηα ζπκβνιήο ησλ εμαγσγψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

 

Ώπφ ην 2009 θαη κεηά, παξαηεξψληαο ηελ εμέιημε ηεο πξαγκαηηθήο ζηαζκηζκέλεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο σο πξνο ηελ Βπξσπατθή Έλσζε ησλ 28, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα  φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα λαη κελ βειηηψζεθε ζε φξνπο κνλαδηαίνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε κεηαπνίεζε, αιιά επηδεηλψζεθε ζε 

φξνπο ηηκψλ, θαη ηδηαίηεξα απηψλ ησλ εμαγσγψλ. Παξά ινηπφλ ηελ πίεζε πνπ δέρηεθαλ 

νη κηζζνί, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, 

ηα νθέιε ζηηο ηηκέο ησλ εμαγσγψλ ψζηε απηέο λα είλαη πην αληαγσληζηηθέο θαη λα 

θεξδίζνπλ κεξίδηα αγνξάο, δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα. 

 

Βθηφο απηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο εμνπδεηεξψζεθαλ ελ κέξεη νη φπνηεο απμήζεηο 

ησλ κηζζψλ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη νη νπνίεο 
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αλαθνξηθά κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ήηαλ αληίζηνηρεο ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη πςειφηεξεο απφ φηη απηέο ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ώπηφ, ζπληέιεζε ζην λα ράζεη ε Βιιάδα ζε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε. Δ ειιεληθή νηθνλνκία, ελψ είρε μεθχγεη 

ζεκαληηθά απφ ηηο ζπλζήθεο ρακειψλ ακνηβψλ εξγαζίαο πξν θξίζεο, ρσξίο σζηφζν 

λα έρεη πεηχρεη έλα πςειφ επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο ζηα πξντφληα απηά ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη πςειέο αληαγσληζηηθέο επηδφζεηο, ζήκεξα έρεη βξεζεί θαη πάιη ζε 

ζπλζήθεο ρακειψλ ακνηβψλ εξγαζίαο. 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, άιιε κηα ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα κέζα ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, έρεη λα θάλεη κε ηηο παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Παξ‟ φιεο ηηο 

παξεκβάζεηο φκσο πνπ έγηλαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο δε 

θαηάθεξαλ λα ζεκεηψζνπλ θάπνηα αμηφινγε αχμεζε κέζα ζηελ θξίζε. Μάιηζηα, ρσξίο 

ηελ νκάδα ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, ην 2013 δηακνξθψζεθε ην ρακειφηεξν 

επίπεδν εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ην 2008. Σα κεξίδηα ησλ εμαγσγψλ πνπ θαηεπζχλνληαη 

ζηε δψλε ηνπ επξψ πεξηνξίδνληαη, ελψ απηά πνπ θαηεπζχλνληαη ζηηο γεηηνληθέο καο 

ρψξεο εθηφο Βπξσπατθήο Έλσζεο απμάλνληαη, κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ πξντφλησλ ρακειήο ηερλνινγίαο λα απμάλνληαη, ελψ ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ πξντφλησλ ρακειήο πξνο κέζεο, κέζεο πξνο πςειήο θαη 

πςειήο ηερλνινγίαο, λα ζπκπηέδνληαη. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο έλα κέξνο ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο πνπ ράλεη ε Βιιάδα απφ ηε δψλε ηνπ επξψ εμαηηίαο ηνπ απμαλφκελνπ 

αληαγσληζκνχ, ην θεξδίδεη απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη εληφο θαη εθηφο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη εθηφο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο. ε απηή ηελ πξνψζεζε ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ελαιιαθηηθνχο πξννξηζκνχο, βνήζεζε ηδηαίηεξα ε έληνλε 

παξνπζία ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηηο γεηηνληθέο καο 

ρψξεο.  

 

Ώπφ φια ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε φιε πξνζπάζεηα 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο δελ είρε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα226.  

 

3.3.4.2 Άιια απνηειέζκαηα νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2015, 5.341 επηρεηξήζεηο έρνπλ βάιεη 

ινπθέην (3.239 αηνκηθέο, 1.200 Ο.Β, 392 Β.Β, 210 Β.Π.Β & 178 Ώ.Β.) ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Βπηκειεηεξίσλ, ελψ ε ζπξξίθλσζε ηεο εγρψξηαο 
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αγνξάο απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ ππνινγίδεηαη ζε 59 ινπθέηα ηελ εκέξα. ΐαζηθέο 

αηηίεο γηα λέν θχκα θιεηζίκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, 

θαζψο ην 95% ησλ αηηεκάησλ γηα ρνξήγεζε δαλείσλ ζε πνιχ κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο απνξξίπηεηαη θαζεκεξηλά απφ ηηο ζπζηεκηθέο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ε 

ηξαπεδηθή αζθπμία, ε ζπλερφκελε ππεξθνξνιφγεζε θαη ν ζπλερψο πησηηθφο ηδίξνο 

ηνπ εκπνξίνπ227. 

 

Βθηφο απηνχ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, έρεη επηθξαηήζεη θαηά θάπνην ηξφπν ν 

λφκνο ηνπ ηζρπξνχ. Μεγάιεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πξνθαζηδφκελεο ηελ θξίζε 

κεηαζέηνπλ ηηο πιεξσκέο ηνπο αληηζπκβαηηθά 30-90 κέξεο. Δ θαζπζηέξεζε απηή 

αθνξά ηφζν ηηο ακνηβέο ησλ εξγαδφκελσλ, φζν θαη ηηο πιεξσκέο ηνπ ΦΠΏ πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο.  Αειαδή, είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν φπνπ έλαο κηθξφο πξνκεζεπηήο 

αλαγθάδεηαη λα ρξεκαηνδνηεί ην ΦΠΏ ελφο κεγάινπ πειάηε. Παξάιιεια, έρεη αλζήζεη 

θαη ε πιεγή ηεο παξανηθνλνκίαο, ε νπνία εκπνηίδεηαη θαη κε ηε δηαξθψο απμαλφκελε 

ιεηηνπξγία παξαηξαπεδψλ θαη ηνθνγιπθίαο. ε θαηάζηαζε απφγλσζεο, επηρεηξήζεηο 

θαη θαηαλαισηέο νδεγνχληαη ζε παξαλντθφ θαη παξάλνκν επθαηξηαθφ δαλεηζκφ, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα θαιχςνπλ ηξέρνπζεο αλάγθεο, ππνρξεψζεηο πξνο ηξάπεδεο, 

πξνκεζεπηέο θαη δεκφζην. Ώπνηέιεζκα απηνχ ηνπ θαηλφκελνπ, είλαη ε ηζρπξνπνίεζε 

ηέηνησλ νξγαληζκψλ θαη ε ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο228.  

 

Σν ράζκα κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ ζηε ρψξα καο ζπλερψο δηεπξχλεηαη, ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηεο ΒΛΣΏΣ, θαζψο ην πινπζηφηεξν 20% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ είρε 

ην 2013 θαηά 6,5 θνξέο κεγαιχηεξν εηζφδεκα απφ ην θησρφηεξν 20% ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ώπφ ηα ίδηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη πεξηζζφηεξνη απφ 1 ζηνπο 3 πνιίηεο 

(ζπλνιηθά 3.884.700 άηνκα), βξέζεθαλ ην 2013 ζε θαζεζηψο θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. ΐάζεη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 2013, ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ 

ππφ ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο, αλήιζε ζην 22,1% (απφ 23,1% ην 2012 θαη 19,7% ην 

2008), ελψ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ ππφ ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δηακνξθψζεθε ην 2013 ζην 36% απφ 35,7% ην 2012 θαη 

27,6% ην 2008229
. Γηα ην ζέκα ηεο θηψρεηαο θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ηξηκεληαίαο έθζεζεο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη ηελ 

απαζρφιεζε ζηελ ΒΒ, ζηελ Βιιάδα ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο, απμήζεθε θαηά 1,8% ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2011. ΐάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

έθζεζεο, ην 23,7% ησλ Βιιήλσλ δεη ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, ελψ ε Βιιάδα εκθαλίδεη 

ζηελ Βπξψπε ηελ πεξίνδν 2011-2013, ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ θηλδπλεχεη κε θηψρεηα230.  
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H νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη θπξίσο ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο, αληηθαηνπηξίδεηαη θαη 

ζηα κεγάια πνζνζηά ησλ λέσλ πνπ επηζηξέθνπλ γηα λα κείλνπλ κε ηνπο γνλείο 

ηνπο. Βλδεηθηηθά, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία, ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηελ 

ηξίηε  ζέζε κε 51,6%, φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ησλ λέσλ κεηαμχ 20 θαη 34 ρξνλψλ πνπ 

κέλνπλ ζην παηξηθφ ηνπο. ζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά βάζεη θχιινπ, ην γπλαηθείν 

θχιν εκθαλίδεηαη πην απηφλνκν, ελψ ην αληξηθφ θαίλεηαη λα απνιακβάλεη  πεξηζζφηεξν 

ηηο εμππεξεηήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο. πγθεθξηκέλα ην 39,4% ησλ λέσλ γπλαηθψλ (ειηθίαο 

18-34 εηψλ) επηιέγεη λα δεη κε ηνπο γνλείο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ζηνπο άληξεο μεπεξλά ην 51%231. 

 

3.4 πκπεξάζκαηα Κεθαιαίνπ 

 

 

Βμσηξαπεδηθνί ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ απνηέιεζαλ ηα ζεκαληηθφηεξα αίηηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη φρη νπζηαζηηθά παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην ίδην ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ώξρηθά θξαηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο, ζπλέβαιαλ 

ζην ρηίζηκν θαη ηε κεγέζπλζε ηεο θνχζθαο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ζην ππεξβνιηθφ 

ρξένο ησλ θαηαλαισηψλ, ζηελ απεξίζθεπηε ζπκπεξηθνξά ησλ επελδπηψλ θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο πνπ απνδπλάκσζαλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη νδήγεζαλ 

ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Βπίζεο ηα θελά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο 

άζθεζεο επνπηείαο ζηα εμσηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ζπλέβαιαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε 

δεκηνπξγία θαη επέθηαζε ηεο θξίζεο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε ηε ζεηξά ηνπ, 

απνξξφθεζε θαη βνήζεζε ζηε κεγέζπλζε ηεο επίδξαζεο απηψλ ησλ αηηηψλ, 

ηαπηφρξνλα φκσο επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ232. Βάλ καο δίδαμε θάηη ε θξίζε, απηφ 

είλαη πσο ην ηίκεκα κηαο απνηπρίαο ησλ πνιηηηθψλ ξπζκίζεσλ, είλαη πνιχ πςειφ θαη 

πσο νη πνιηηηθέο αληαγσληζκνχ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζσζηήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο233.  

 

Ώλαθνξηθά κε ηνλ ειιεληθφ ρψξν, παξαηεξήζεθε φηη θαηά ην 2013 επηηαρχλζεθε ν 

ξπζκφο αχμεζεο ησλ πξνζιήςεσλ κηζζσηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη φηη ε 

πηψζε ηνπ Ώθαζάξηζηνπ Βγρψξηνπ Πξντφληνο (ΏΒΠ) πεξηνξίζζεθε ζην 3,9% ην 2013 

(έλαληη επηζήκσλ πξνβιέςεσλ γηα πηψζε θαηά 4,2%), κεηά ηε ζσξεπηηθή πηψζε θαηά 

23,5% απφ ην 2008. ε απηή ηε λέα ππνρψξεζε εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιαλ ε κεγάιε 

κείσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ε πηψζε ησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ. 

Σελ πησηηθή ηνπο πνξεία ζπλέρηζαλ θαη νη επελδχζεηο ζε θαηνηθίεο, κε αληίζεζε ηηο 

θαζαξέο εμαγσγέο νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζηε κεηαβνιή ηνπ ΏΒΠ, εμαηηίαο ηεο 

ζπλερηδφκελεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ234.  Έληνλα έρεη 
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ακθηζβεηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Ώληηζέησο ππάξρεη ε αληίιεςε φηη ζα έπξεπε λα ιακβάλνληαη 

κέηξα θαη ζηξαηεγηθέο ηθαλά λα ζηνρεχζνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ειιεληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηα δηαξζξσηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ ηεο Βιιάδαο. Σν παξαγσγηθφ πξφηππν 

ηεο Βιιάδαο γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο, ζέηεη φξην ζηα αλακελφκελα νθέιε κηαο 

εμαγσγηθήο επέθηαζεο θαη ζηελ επίδξαζε ησλ πεξηθνπψλ ησλ κηζζψλ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. Ο ιφγνο πνπ αθνινπζήζεθαλ απηέο νη πνιηηηθέο ζπκπίεζεο, δελ 

είλαη άιινο απφ ηελ αδπλακία ζπλελλφεζεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, γηα ηε δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ελφο άιινπ ηχπνπ 

παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ ζε πεξηφδνπο πξν θξίζεο235.  
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Κεθάιαην 4 

Σξαπεδηθόο Σνκέαο θαη ε Δπίδξαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ηφζν ζε ειιεληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη κηα 

ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ εμαγνξψλ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ σο κέζα 

αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξάιιεια, παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ σο κέζν ελίζρπζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηε δνκή ησλ 

θεθαιαίσλ, ηεο ξεπζηφηεηαο, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο. Σν 

θεθάιαην θιείλεη, δίλνληαο βαξχηεηα ζηηο κεηαβνιέο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα, έλαληη ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεσο, απφ ην 2007 θαη κεηά. 

 

4.1 Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη ην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα 

 

 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ζεζκνχο νη νπνίνη βνεζνχλ ηνπο 

απνηακηεπηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο επελδπηέο, απνηεινχλ δειαδή ηνλ 

απαξαίηεην θαηαιχηε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ρξήκαηνο απφ ηελ απνηακίεπζε ζηελ 

επέλδπζε236. Οη θπξηφηεξνη ρξεκαηνπηζησηηθνί ζεζκνί εληάζζνληαη ζηηο παξαθάησ δχν 

θαηεγνξίεο: 

 

α) Σηο Υξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ αγνξά νκνιφγσλ θαη ηελ 

αγνξά κεηνρψλ. Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, απνηεινχλ ζεζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ 

νη απνηακηεπηέο είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ άκεζα θεθάιαηα ζε φζνπο επηζπκνχλ λα 

δαλεηζηνχλ. 

 

β) Σνπο Υξεκαηννηθνλνκηθνχο δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη είλαη νη Σξάπεδεο θαη ε αγνξά 

ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δηακεζνιαβεηέο, απνηεινχλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζεζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ νη απνηακηεπηέο πξνζθέξνπλ έκκεζα θεθάιαηα 

ζε φζνπο επηζπκνχλ λα δαλεηζηνχλ. 
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Καηά ζπλέπεηα, ν βαζηθφηεξνο ξφινο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

νηθνλνκία, είλαη ε απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ απνηακηεχζεσλ. Ώπηφ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ πηζησηηθφ ππφινηπν, νη νπνίεο 

κεηαθέξνπλ ηα  θεθάιαηα πξνο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ ρξεσζηηθφ 

ππφινηπν, είηε κε άκεζε είηε κε έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε. ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε, ε 

παξνρή ρξεκαηηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, γίλεηαη κε 

αληαιιαγή πηζησηηθψλ απαηηήζεσλ απεπζείαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε κεζνιαβεηψλ. ηελ έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ άιιε, ε φπνηα 

κεηαθνξά θεθαιαίσλ, γίλεηαη κε ηε βνήζεηα κεζνιαβεηψλ φπνπ εκπιέθνληαη ηξία κέξε, 

ην απνηακηεπηηθφ θνηλφ, νη επηρεηξήζεηο θαη νη δηακεζνιαβεηηθνί πηζησηηθνί 

νξγαληζκνί237.  

 

4.2 Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν  

 

 

Σν Αηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΑΝΣ), είλαη κηα νξγάλσζε 188 ρσξψλ, πνπ εξγάδεηαη 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παγθφζκηαο λνκηζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηελ 

πξνψζεζε ηεο πςειήο απαζρφιεζεο θαη ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε 

κείσζε ηεο θηψρεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Αεκηνπξγήζεθε ην 1945 δηέπεηαη θαη ειέγρεηαη 

απφ ηηο 188 ρψξεο, αξηζκφο πνπ απνηειεί ζρεδφλ παγθφζκηα ζπκκεηνρή.  

 

Σν Αηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, επηλνήζεθε ζε κηα δηάζθεςε ηνπ ΟΔΒ ζην Bretton 

Woods ησλ Δλσκέλσλ  Πνιηηεηψλ ηεο Ώκεξηθήο, ηνλ Ενχιην ηνπ 1944. Οη 44 ρψξεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε εθείλε ηε δηάζθεςε, επηδίσμαλ ηελ αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, ψζηε λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ηεο αληαγσληζηηθήο 

ππνηηκήζεσο πνπ ζπλέβαιε ζηε Μεγάιε Όθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. 

 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ Σακείνπ, είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο 

λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ησλ 

δηεζλψλ πιεξσκψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηα θξάηε (θαη ζηνπο πνιίηεο ηνπο) λα 

ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Δ εληνιή ηνπ, επηθαηξνπνηήζεθε ην 2012, ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη φια εθείλα ηα ζέκαηα καθξννηθνλνκηθψλ θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα, πνπ θέξνπλ επζχλε γηα ηελ παγθφζκηα ζηαζεξφηεηα238. 
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Ώπφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην Αηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν έρεη δηαηεξήζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

αλαιινίσηνπο, αιιά νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ επνπηεία, νηθνλνκηθή θαη 

ηερληθή ππνζηήξημε, έρνπλ εμειηρζεί, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ ζε κηα δηαξθψο εμειηζζφκελε παγθφζκηα νηθνλνκία. Βπηπιένλ, 

ην 1995 ην ΑΝΣ άξρηζε λα εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ δηάρπζεο 

δεδνκέλσλ, ψζηε λα θαζνδεγήζεη ηηο ρψξεο-κέιε ηνπ, λα δεκνζηνπνηνχλ ζην θνηλφ ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία239.   

 

4.3 O ξόινο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο – EKT θαη ELA 

 

 

To Βπξσζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηελ Βπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (EKT) θαη ηηο 

Βζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο (ΒζλΚΣ) ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΒΒ πνπ έρνπλ λφκηζκα ην 

επξψ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ Βπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη ε δηαθχιαμε ηεο αμίαο ηνπ Βπξψ. χκθσλα 

κε ην άξζξν 127 παξάγξαθνο 2 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηα βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Βπξσζπζηήκαηνο είλαη: 

 

- Δ ράξαμε θαη ε εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δψλε ηνπ επξψ 

- Δ δηελέξγεηα πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο  

- Δ θαηνρή θαη ε δηαρείξηζε ησλ επίζεκσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ησλ 

ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

- Δ πξνψζεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ 

 

Δ Βπξσπατθή Έλσζε κε ηε ζεηξά ηεο, έρεη πνιιαπινχο ζηφρνπο νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Βπξψπεο κε γλψκνλα ηελ ηζφξξνπε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ, θαζψο θαη ηελ άθξσο 

αληαγσληζηηθή θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο, κε ζηφρν ηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη 

ηελ θνηλσληθή πξφνδν. πλεπψο, ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ δελ απνηειεί κφλν 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΒΚΣ, αιιά θαη ζηφρν ηνπ ζπλφινπ 

ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο . Έηζη, ε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

νξίδεη ζαθψο ηεξαξρεκέλνπο ζθνπνχο γηα ην Βπξσζχζηεκα, θαζηζηψληαο ζαθέο φηη ε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

ζηελ επίηεπμε επλντθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πςεινχ επηπέδνπ 

απαζρφιεζεο.  
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Δ Βπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΒΚΣ), σο κέινο ηνπ Βπξσζπζηήκαηνο, είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηα νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζηε δψλε ηνπ επξψ, ζην πιαίζην ηνπ Βληαίνπ Βπνπηηθνχ Μεραληζκνχ , 

ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο. Δ ΒΚΣ, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

ηηο 19 ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην επξψ απφ ην 1999 θαη 

κεηά, ζπκβάιιεη ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ επξσζηία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ζηελ 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε θαη ζε θάζε 

ζπκκεηέρνλ θξάηνο κέινο. ε ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο Σξάπεδεο ησλ ρσξψλ κειψλ, 

ε ΒΚΣ δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα εγθξίλεη θαη λα θαζνξίδεη ηηο δηαηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ240.  

 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηε δψλε ηνπ Βπξψ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο φρη κφλν κέζσ ηεο δηελέξγεηαο πξάμεσλ 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, αιιά ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπσο απηή πνπ βηψλνπκε 

ζήκεξα ζηελ Βιιάδα, θαη κέζσ ηεο παξνρήο Έθηαθηεο Βλίζρπζεο ζε Ρεπζηφηεηα – 

Emergency Liquidity Assistance (ELA). H Έθηαθηε Βλίζρπζε ζε Ρεπζηφηεηα πξνο ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, παξέρεηαη κε 

επζχλε ηεο ελδηαθεξφκελεο ΒζλΚΣ ρσξίο ε ελέξγεηα απηή λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην 

άζθεζεο ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε ελ ιφγσ ΒζλΚΣ 

αλαιακβάλεη ην θφζηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

παξνρή ηεο έθηαθηεο ρξεκαηνδνηήζεσο. 

 

Βληνχηνηο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 14.4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Βπξσπατθνχ πζηήκαηνο 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο ΒΚΣ, αλαηίζεηαη ζην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΒΚΣ ε 

αξκνδηφηεηα πεξηζηνιήο ησλ πξάμεσλ παξνρήο έθηαθηεο ελίζρπζεο ζε ξεπζηφηεηα, 

εθφζνλ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαλζεί φηη νη ελ ιφγσ πξάμεηο παξαθσιχνπλ ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Βπξσζπζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην Αηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, πνπ ελεκεξψλεηαη εγθαίξσο γηα ηε δηελέξγεηα ηέηνησλ πξάμεσλ, ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη, βάζεη ζεζπηζκέλσλ  δηαδηθαζηψλ, θαηά πφζν ηίζεηαη 

ζέκα παξαθψιπζεο ψζηε λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ παξνρή ηεο έθηαθηεο 

ξεπζηφηεηαο241. 
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4.4 Σξάπεδεο θαη ύκθσλα Βαζηιεία ΗΗ θαη Βαζηιεία ΗΗΗ 

 

 

ηφρνο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. ην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ΐαζηιεία ΕΕ, ε Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο (ΣηΒ), 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο, ζηφρεπε ζηελ θαιχηεξε ελαξκφληζε ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηνπο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ αλαιάκβαλαλ, επηβξαβεχνληαο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε πγηή ραξηνθπιάθηα θαη 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σν χκθσλν ΐαζηιεία ΕΕ, απέθεξε 

αιιαγέο ζηε δνκή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ Σξαπεδψλ, σο πξνο ηελ 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηνλ έιεγρν θαη ζπλεπαγφηαλ επθξηλή δηαρσξηζκφ 

αξκνδηνηήησλ, ζπκκεηνρή αλεμάξηεησλ δηεπζπληψλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ ειεγθηηθνχ ζπκβνπιίνπ, έιεγρν ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθνχο κε 

ηνπο θηλδχλνπο, επθξηλή ηδηνθηεζηαθή δνκή, δηαθάλεηα, εγθαηάζηαζε θαη 

παξαθνινχζεζε ζπζηεκάησλ αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 

Σν ελ ιφγσ επνπηηθφ πιαίζην, ΐαζηιεία II, θαζηέξσζε ηξείο ζεκειηψδεηο άμνλεο 

επνπηείαο, γλσζηνχο θαη σο «Ππιψλεο». 

- Σηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά θαλφλα αληηκεησπίδνπλ ζην πιαίζην 

ηεο άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζηεξψλνληαο θαη θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν (Ππιψλαο 1). 

- Σηο αξρέο, ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαηαξράο ηα ίδηα ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ε επνπηηθή αξρή (Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο), 

αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ρσξηζηά, ζε ζρέζε κε ηνπο πάζεο 

θχζεσο θίλδπλνπο ζηνπο νπνίνπο απηφ εθηίζεηαη ή ελδέρεηαη λα εθηεζεί, πέξαλ 

απφ εθείλνπο πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηνλ Ππιψλα 1 (Ππιψλαο 2). 

- Σηο ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο, κε ηελ παξνρή ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηεο 

δπλαηφηεηαο ζχγθξηζεο ηφζν ηεο πνιηηηθήο, γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ηεο 

θεθαιαηαθήο θαη νξγαλσηηθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

παξέρνληαο έηζη θίλεηξν γηα ηελ βειηίσζή ηνπο, φζν θαη ησλ κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη επνπηηθέο αξρέο (Ππιψλαο 3)242. 

 

Οη ηξάπεδεο είλαη πιένλ ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ηφζν εμαηνκηθεπκέλα πξντφληα, φπνπ 
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νη φξνη απνπιεξσκήο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

πειάηε, φζν θαη πξντφληα γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε νθεηιψλ κε ρακειφηεξα επηηφθηα, 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη κηθξφηεξε δφζε243 θαζψο θαη δαλεηαθά πξντφληα, πνπ 

αμηνπνηνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πειάηε θαη αληακείβνπλ ηνπο ζπλεπείο 

πειάηεο. 

 

ηε ρψξα καο, είρακε θηάζεη ζε έλα επίπεδν κε  62 ειιεληθά θαη μέλα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο θαη εηδηθνχο πηζησηηθνχο Οξγαληζκνχο, νη νπνίνη 

απαζρνινχζαλ πεξίπνπ 60.000 εξγαδφκελνπο θαη ζπλαιιάζζνληαλ κε ην θνηλφ κέζσ 

3.400 ππνθαηαζηεκάησλ. Οη ηξάπεδεο θπξηαξρνχζαλ ζηνλ Βιιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα, κε ηα θεθάιαηά ηνπο λα αληηζηνηρνχλ ζην 85% ηνπ ζπλφινπ, ελψ νη ηφηε 10 

ηξάπεδεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ήηαλ εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ, 

αληηζηνηρνχζαλ ζε πεξηζζφηεξν ηνπ 75% ησλ θεθαιαίσλ, ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Βιιάδα244.  

 

Οη λέεο ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινληαη πιένλ απφ ην λέν χκθσλν ΐαζηιεία ΕΕΕ ζηηο 

ηξάπεδεο, ζηνρεχνπλ ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο κηαο θξίζεο. 

Πεξηζζφηεξα θεθάιαηα, απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο θαη φξηα ζηηο εθηφο ηζνινγηζκνχ 

δξαζηεξηφηεηεο, έρνπλ ζαλ ζηφρν λα θαηαζηήζνπλ ηηο ηξάπεδεο πην αλζεθηηθέο 

απέλαληη ζε λένπο θηλδχλνπο, πξνζηαηεχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ νηθνλνκία απφ 

κηα λέα απφηνκε πηψζε ησλ ρξεκαηαγνξψλ. Οη ξπζκίζεηο απηέο, λαη κελ ζα 

επεξεάζνπλ πησηηθά ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ ηξαπεδψλ, αιιά ζα αιιάμνπλ ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν. Μεγαιχηεξε πεηζαξρεία ζα επηβιεζεί απφ ηνπο 

επελδπηέο, νη ηξάπεδεο ζα κεηψζνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ θίλδπλν θαη νη θαηαζέζεηο ζα 

απνηειέζνπλ ηελ πξσηαξρηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο, αληί ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

δαλεηζκνχ245. 

 

4.5 Δμαγνξέο θαη πγρσλεύζεηο σο κέζν αληηκεηώπηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Κξίζεο  

 

 

Χο εμαγνξά ελφο νξγαληζκνχ, νξίδνπκε ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο 

απνθηά κέξνο ή ην ζχλνιν ελφο άιινπ, έλαληη θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή 

αληαιιαγήο κεηνρψλ246. χκθσλα κε άιιν νξηζκφ, σο εμαγνξά, νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο αγνξάδεη θαη ζηε ζπλέρεηα αθνκνηψλεη ηνλ νξγαληζκφ 

πνπ αγφξαζε, πιεξψλνληαο ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ είηε ην ζπκθσλεζέλ αληίηηκν είηε 



129 
 

ρξεφγξαθα247 . 

  

Βθηφο ηεο εμαγνξάο, έλαο άιινο φξνο κε πνιχ ζπρλή εκθάληζε, είλαη απηφο ηεο 

ζπγρψλεπζεο. Χο ζπγρψλεπζε, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ πξάμε βάζεη ηεο 

νπνίαο κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο, ηξάπεδεο, νξγαληζκνί, ιχνληαη, ρσξίο λα 

αθνινπζήζεη ε απφιπηε εθθαζάξηζε ηνπο, ελψ κεηαβηβάδνπλ ην ζχλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ έλαληη αληαιιάγκαηνο ζε άιιε, ε νπνία είηε πξνυπήξρε 

είηε δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγρψλεπζεο248. Δ ζπγρψλεπζε, έρεη πνιιά 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ εμαγνξά, κε ηε δηαθνξά φηη ζε απηή, νη δπν νξγαληζκνί 

ζπλππάξρνπλ αθφκα θαη κε ηζφηηκε παξνπζία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. ΐέβαηα, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ζπγρσλεχζεηο, κηα εθ ησλ δπν εηαηξηψλ είλαη πνην ηζρπξή, έρνληαο ην 

γεληθφ πξφζηαγκα ζηηο ηειηθέο απνθάζεηο249.  

 

πλδπάδνληαο θαη ηηο δπν παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο αλάπηπμεο κηαο ηξάπεδαο, εθηφο απφ ηελ αλάπηπμή 

ηεο κε ίδηα κέζα, είλαη ε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ηελ δηαδηθαζία ησλ 

εμαγνξψλ, ζπγρσλεχζεσλ ή ηεο δεκηνπξγίαο ζπκκαρηψλ. Φαίλεηαη ινηπφλ επδηάθξηηα, 

πφζν ζεκαληηθέο είλαη ε θαζεκηά απφ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο γηα κηα ηξάπεδα, ε νπνία 

έρεη ζαλ ζηφρν είηε ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή έληαμε ηεο ζε κηα λέα αγνξά, είηε ην 

λα θαηαζηεί ν εγέηεο ζηελ αγνξά δξάζεο ηεο. 

 

Έμη είδε εμαγνξάο πθίζηαληαη θαη κεηαμχ απηψλ ν θάζε νξγαληζκφο κπνξεί λα επηιέμεη. 

Δ θηιηθή εμαγνξά, είλαη ην είδνο ηεο εμαγνξάο πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο ζηφρνπ. Δ επηζεηηθή εμαγνξά, ζηελ νπνία επηηξέπεηαη ε απφθηεζε κηαο 

εηαηξείαο αθφκα θαη αλ θάηη ηέηνην δελ ην επηζπκεί ε δηνίθεζή ηεο. Δ εμαγνξά ζεσξείηαη 

επηζεηηθή, φηαλ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηφρνπ απνξξίςεη ηελ 

πξνζθνξά, αιιά ν αγνξαζηήο εμαθνινπζεί λα ηελ επηδηψθεη, θάλνληαο απεπζείαο 

πξνζθνξέο ζηνπο κεηφρνπο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ηνπο πείζεη γηα ηελ πψιεζε 

ησλ κεηνρψλ ηνπο. Δ αληίζηξνθε εμαγνξά, είλαη εθείλν ην είδνο ηεο εμαγνξάο, φπνπ ε 

εηαηξεία αγνξαζηήο, αγνξάδεη ηφζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζηφρνπ, φζεο απαηηνχληαη 

γηα λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρφ ηεο.  ηελ εμαγνξά split and sell, κηα εηαηξεία εμαγνξάδεη 

κηα άιιε, κε ζηφρν κφλν ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, φπσο είλαη ην 

πειαηνιφγην, νη παηέληεο, ηα θαλάιηα δηαλνκήο θ.α. Δ εμαγνξά backflip, αθνξά εθείλν 

ην είδνο ηεο εμαγνξάο θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία αγνξαζηήο, κεηαηξέπεηαη ζε ζπγαηξηθή 

ηεο εηαηξείαο πνπ εμαγφξαζε, ιφγσ ηνπ φηη απηή δηαζέηεη έλα πνιχ ηζρπξφ εκπνξηθφ 

ζήκα. Σέινο ζπλαληάκε ηε κνριεπκέλε εμαγνξά, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

δαλεηζκνχ θαη ην ρξένο απηφ κεηαθέξεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εμαγνξαζζείζαο 
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εηαηξείαο250. 

  

Με ηελ εμαγνξά, επέξρεηαη ζπγθέληξσζε πνπ απνβιέπεη ζε δηάθνξνπο ζθνπνχο. Οη 

θπξηφηεξνη είλαη ε θαηάπαπζε ηνπ πθηζηάκελνπ αληαγσληζκνχ, ε εμπγίαλζε θαη ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο, ε εθαξκνγή νξζνινγηθήο νξγάλσζεο 

θαη απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη ηέινο ε ζπγθέληξσζε κεγάισλ θαη απαηηνχκελσλ 

θεθαιαίσλ251.  

 

Πξνρσξψληαο θαη κειεηψληαο ζπλδπαζηηθά ηηο εμαγνξέο κε ηηο ζπγρσλεχζεηο, ζα γίλεη 

αλαθνξά ζε θάπνηεο κνξθέο, πνπ πξνέξρνληαη κέζα απφ ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

ζπλδπαζκφ ηνπο. Δ νξηδφληηα δηαδηθαζία, αλαθέξεηαη ζε ηξάπεδεο νη νπνίεο παξάγνπλ 

ίδηεο ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπο ζε ππάξρνπζεο αγνξέο. Δ 

θάζεηε, αλαπηχζζεηαη φηαλ δπν ηξάπεδεο απνζθνπνχλ ζηελ θαζεηνπνίεζε, ηνλ πιήξε 

έιεγρν ησλ ηηκψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. ηε ζπκπιεξσκαηηθή 

κνξθή, νη ηξάπεδεο απνζθνπνχλ ζην λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ελψ ζηελ 

αζπζρέηηζηε, δπν ηξάπεδεο απνθηνχλ θνηλή δξάζε ζε πεδία κε ζπζρεηηδφκελα. Πξηλ ηε 

θξίζε ηνπ 2008, αλαπηχρζεθαλ  ζηελ Βιιάδα πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ κνξθέο, 

κεηαμχ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη μέλσλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ πνπ δξνχζαλ ζε άιιεο 

ρψξεο, ελψ πνιινί μέλνη ηξαπεδηθνί θνινζζνί πξνέβεζαλ ζηελ εμαγνξά ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ. Ώπηφ ήηαλ απφξξνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ, αιιά θαη ηνπ πιήζνπο επθαηξηψλ πνπ εθείλε ηε πεξίνδν αλνίγνληαλ 

ιφγσ ηεο ζεηηθήο πνξείαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο252. 

 

Μεηά ηε θξίζε ηα δεδνκέλα άιιαμαλ, ζπγθεθξηκέλα νη ιφγνη πνπ ελίζρπζαλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζηε παγθφζκηα αγνξά, ήηαλ ε αλάγθε γηα 

ξεπζηφηεηα, ε νπνία βέβαηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είρε θαη έρεη πεξηνξηζηεί ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ. Πέξαλ ηεο ξεπζηφηεηαο, άιινη ιφγνη ήηαλ ηα απζηεξά κέηξα ηεο 

Σξφηθα πνπ πάξζεθαλ ζε ρψξεο φπσο ε Βιιάδα, νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ε 

αδπλακία ησλ πειαηψλ λα θαιχςνπλ ηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Πνιιέο 

ηξάπεδεο βξέζεθαλ ζε αδηέμνδν θαη θαηέζηεζαλ αδχλακεο λα αληηζηαζνχλ ζηε θίλεζε 

εμαγνξψλ, απφ ηξάπεδεο πνπ βξηζθφληνπζαλ ζε θαιχηεξν επίπεδν θαη είραλ ηε 

δχλακε λα αληέμνπλ ζηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο. 

 

Οη ηξάπεδεο νη νπνίεο ήζειαλ λα πξνβνχλ ζηελ εμαγνξά άιισλ ηξαπεδψλ ή ζηε 

ζπγρψλεπζε, πξνέβεζαλ ζε βαζηά κειέηε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

κειινληηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζε φια ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αιιά 

θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ253. Ώξρηθά εθηηκήζεθαλ νη 
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ιφγνη, αμηνινγήζεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο θαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγή ηεο. 

ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηεθαλ νη πηζαλνί ππνςήθηνη θαη αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηε ζέζε πνπ έρνπλ ζηελ αγνξά, ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα, ην πεξηβάιινλ δξάζεο ηνπο, ηε δηνηθεηηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη θνπιηνχξα. 

θαη ηέινο έγηλε ε θίλεζε γηα εμαγνξά254. 

 

ηε πεξίπησζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη πάιη ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα ηα νπνία 

ειέγρζεθαλ θαη βάζεη απηψλ, θάπνηεο ηξάπεδεο απνθάζηζαλ λα ζπγρσλεπηνχλ κε 

θάπνηεο άιιεο. Ώξρηθά, ππήξμε ην θίλεηξν ηεο επεθηάζεσο, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη 

ηξάπεδεο πξνζδνθνχζαλ ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε ηελ είζνδν ζε 

λέεο εγρψξηεο ή δηεζλείο αγνξέο, λέεο πεγέο εθνδηαζκνχ πξψησλ θαη ινηπψλ πιψλ θαη 

λένπο δξφκνπο δηαζέζεσο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ηελ θαηάθηεζε λέσλ αγνξψλ, ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ ηεο θξίζεο, ηελ θαηαλνκή ησλ γεληθψλ εμφδσλ ζε 

κεγαιχηεξν φγθν παξαγσγήο θαη ηέινο ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ, πνπ 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ιφγσ ησλ απζηεξψλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ πνπ πάξζεθαλ εηδηθά 

ζηελ Βιιάδα, ιφγσ ηεο θξίζεο255. Βλ ζπλερεία, ην ακπληηθφ θίλεηξν, φπνπ ε  

ζπγρσλεπκέλε ηξάπεδα επηδηψθεη λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ αγνξά, έηζη 

ψζηε λα απνζαξξχλεη κηα πηζαλή εμαγνξά απηήο απφ θάπνηα άιιε αληαγσλίζηξηα, ην  

επηζεηηθφ, φπνπ κηα ηξάπεδα πξνβαίλεη ζε ζπγρψλεπζε κε κηα άιιε πξηλ απηή θαηαζηεί 

αληαγσλίζηξηα ηεο θαη έηζη απνθεχγεη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο αληαγσλίζηξηαο ζηελ 

αγνξά θαη ην θεξδνζθνπηθφ θίλεηξν, φπνπ κηα ηξάπεδα ζπγρσλεχεηαη κε κηα άιιε, κε 

ζθνπφ λα αλεβάζεη ηελ αμία ηεο256. 

 

4.6 Ζ επίδξαζε ησλ θύθισλ ησλ θξίζεσλ ζην ηξαπεδηθό ηνκέα  

 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ΐαξνπθάθε θ.α. (2011), ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπλ νη 

ρψξεο ηεο Βπξψπεο θαη θπξίσο ηνπ Νφηνπ, απνηειεί κηα θαηάζηαζε ε νπνία έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο πνιιά ρξφληα πξηλ. πσο θάζε θξίζε, έηζη θαη απηή, έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη δελ αλαπηχζζεηαη ηζηνξηθά ηε ζηηγκή πνπ ηε βηψλνπλ νη πνιίηεο, αιιά πεγάδεη 

ρξφληα πξηλ, ζε γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ ηειηθά ζηελ νηθνλνκηθή 

αβεβαηφηεηα. Δ παξνχζα θξίζε πνπ μεθίλεζε ζηελ Ώκεξηθή πξηλ ην 2008, έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζε πξνγελέζηεξεο θξίζεηο, νη νπνίεο δελ αληηκεησπίζηεθαλ ζσζηά θαη δελ έγηλαλ 

αληηιεπηέο, κε απνηέιεζκα λα νδεγήζνπλ ηελ Ώκεξηθή ην 2007 ζε κηα βαζεηά χθεζε257. 

Ο Παπαδεκεηξίνπ αλάθεξε ην 2013 φηη «Η κεγάιε χθεζε ζηηο ΗΠΑ ηνπ 1930 σρξηά 

κπξνζηά ζηε θξίζε ηνπ 2008 θαη ζε επίπεδν έθηαζεο αιιά θαη ζε επίπεδν επηπηψζεσλ 

γηα ηηο ρψξεο πνπ ηε βηψλνπλ»258.  
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χκθσλα θαη κε ηνλ ηίηιν ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα 

απνζαθήληζεο θαη νξηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Ο βέιηηζηνο ηξφπνο γηα λα γίλεη 

απηφ, είλαη κέζσ ηεο κειέηεο ησλ θπθιηθψλ δηαθπκάλζεσλ ηεο νηθνλνκίαο, φπνπ ε 

αλάιπζε ζηνηρείσλ ηνπ παξειζφληνο κπνξεί λα απνζαθελίζεη θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζην παξφλ αιιά θαη πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ ζην κέιινλ. Οη 

θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο, αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Schumpeter (1935). Ώπηέο νη 

δηαθπκάλζεηο είλαη ε Kitchin, ή απνζεκαηηθφο θχθινο, κε δηάξθεηα 3-5 ρξφληα θαη ε 

Jouglar, ή επελδπηηθφο θχθινο, κε δηάξθεηα κέρξη 11 έηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 

ππήξμαλ κηθξνχ κεγέζνπο θαηλνηνκίεο κε νξηζκέλεο δηαθπκάλζεηο ζε επίπεδν 

επελδχζεσλ. Παξάιιεια, ν Kuznetz  θχθινο δηήξθεζε 15-25 ρξφληα θαη ζρεηίζηεθε κε 

δηάθνξεο θαηαζθεπαζηηθέο δξάζεηο, ελψ ν Kondratieff, ή αιιηψο καθξά θχκαηα, κε 

δηάξθεηα 45-55 ρξφληα, ζπλδέζεθε κε θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη επελδχζεηο ζε ηνκείο 

καδηθήο παξαγσγήο απηνθηλήησλ, ζηελ ελέξγεηα θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο259. 

  

χκθσλα κε ηνλ Kondratieff, απνθξπζηαιιψζεθε ε ζεψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ, ε νπνία αλαπηχρζεθε κέζσ ηεο ζεσξίαο ησλ καθξψλ θπκάησλ θαη ην 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε, είλαη φηη νη νηθνλνκίεο ησλ θαπηηαιηζηψλ βηψλνπλ 

δηαθπκάλζεηο δηάξθεηαο 45-55 εηψλ. Μεηά απφ κηα ζεκαληηθή πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

άλζεζεο, αθνινπζεί κηα πεξίνδνο νηθνλνκηθήο θξίζεο260. Με βάζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θχθιν, δηαπηζηψζεθε φηη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα έρεη βηψζεη κέρξη ζήκεξα ηξεηο 

θξίζεηο261, ελψ ππήξμαλ θαηά ηελ έλαξμή ηνπ θαη δχν αθφκα θξίζεηο, κηα ην 1850 θαη κηα 

ην 1891.  

 

Δ θξίζε ηνπ 1850, αλαθέξεηαη ζην νζσκαληθφ θξάηνο, ην νπνίν βξηζθφηαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζηα πξφζπξα ηεο δηάιπζεο, δεδνκέλσλ ησλ εζληθψλ 

επαλαζηάζεσλ θαη ησλ πνιέκσλ κε ηηο Μεγάιεο Απλάκεηο πνπ νδήγεζαλ ην θξάηνο ζε 

νηθνλνκηθή θαζίδεζε. Έλαο αθφκα ιφγνο, ήηαλ φηη ην Οζσκαληθφ θξάηνο δελ 

παξαθνινχζεζε ηηο εμειίμεηο ζε επίπεδν εκπνξίνπ θαη βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, κε 

απνηέιεζκα λα κείλεη αξθεηά πίζσ ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο Βπξψπεο θαη ηελ 

Ώκεξηθή262.  

 

Σε πεξίνδν απηή, νη ηξάπεδεο απνηεινχζαλ ηε βάζε ζηήξημεο ηνπ Οζσκαληθνχ 

θξάηνπο, αιιά θαη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ρξενθνπίαο ηνπ. Σν Oζσκαληθφ 

θξάηνο, δαλεηδφηαλ απφ ηξαπεδίηεο ηνπ Γαιαηά θπξίσο Ώξκέληνπο θαη Ββξαίνπο 

επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη ήηαλ απηφλνκνη θαη δάλεηδαλ κε πςειφηνθα βξαρπρξφληα 

δάλεηα ην θξάηνο. Έλα θξάηνο, ην νπνίν επέιεγε ηνλ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ πξνθεηκέλνπ 

λα απνθχγεη ην δηεζλή έιεγρν. Μεηά ηνλ πφιεκν ηεο Κξηκαίαο φκσο, αλαγθάζηεθε λα 
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αλαδεηήζεη λέα θεθάιαηα ηα νπνία επηδίσμε λα εμαζθαιίζεη κε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ232. 

Δ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία αδπλαηψληαο λα παξάγεη, λα θάλεη λέεο επελδχζεηο θαη 

γεληθά λα παξνπζηάζεη εκπνξηθά πιενλάζκαηα, νδεγήζεθε ζε αδπλακία θάιπςεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ. Δ ιχζε πνπ δφζεθε απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο Μεγάιεο Απλάκεηο, 

ήηαλ ην θνχξεκα ηνπ ρξένπο θαη ε ίδξπζε ελφο νξγαληζκνχ ειέγρνπ ηεο Οζσκαληθήο 

νηθνλνκίαο264. 

 

Σν Οζσκαληθφ θξάηνο κεηά ηηο παξαπάλσ θηλήζεηο, παξνπζίαζε θάπνηνπο ζρεηηθά 

θαινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, φκσο ηειηθά δελ κπφξεζε λα απνθχγεη ην 1881 ηελ 

νξηζηηθή θαηάξξεπζε θαη ρξενθνπία. Δ θαηάξξεπζε ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο, 

δεκηνχξγεζε κηα παξαηεηακέλε θξίζε κέρξη θαη ην 1891 πνπ επεξέαζε φιν ηνλ ηφηε 

πνιηηηζκέλν θφζκν ζε Βπξψπε θαη Ώκεξηθή. Γηα ηηο ηξάπεδεο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ δελ 

θαηαγξάθνληαη ζπλεξγαζίεο, ελψ ε δηαδηθαζία ηεο εμαγνξάο θαη ηεο ζπγρψλεπζεο είλαη 

άγλσζηε σο ζηξαηεγηθή ηάζε. Δ κφλε θαηαγεγξακκέλε ζπλεξγαζία εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ, αλαθέξεηαη ζην ζπληνληζκφ ησλ ηξαπεδψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Μεγάιεο 

Απλάκεηο, γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Οζσκαληθήο νηθνλνκίαο. Δ ζπλεξγαζία ησλ 

ηξαπεδψλ ηνπ Γαιαηά πξνέθπςε κφλν φηαλ απηέο αλαγθάζηεθαλ πιένλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ, θαζψο ε θάιπςε ηνπ ρξένπο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

Οζσκαληθνχ θξάηνπο, ήηαλ δχζθνιε λα γίλεη απφ έλα κφλν ηξαπεδηθφ ίδξπκα265.  

 

Δ ζπλέρηζε ηεο πξψηεο θξίζεο ήηαλ ε θξίζε ηνπ 1929-1933, ε απφξξνηα κηαο 

ππέξκεηξα απμεκέλεο παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαηά 40% θαη ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο 865.000 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κε ηαπηφρξνλε εθηφμεπζε ηνπ πνζνζηνχ αλέξγσλ ζε 

35.000.000266. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θξίζεο, ξαγδαία ήηαλ ε πηψζε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ, ε νπνία νδήγεζε ζην θξαρ ηεο Wall Street θαη ζηε κεγάιε χθεζε 

φπνπ νδεγήζεθε αξρηθά ε ακεξηθαληθή θαη ζηελ πνξεία ε παγθφζκηα νηθνλνκία. Δ 24ε 

Οθησβξίνπ, πνπ νλνκάζζεθε θαη «Μαχξε Πέκπηε», ην ρξεκαηηζηήξην έθιεηζε κε 

απψιεηεο 13%. Δ αγνξά θαηέβαιε γηγαληηαίεο πξνζπάζεηεο λα αλαηξέςεη απηή ηελ 

αξλεηηθή εμέιημε, έρνληαο φκσο ράζεη ην ρξεκαηηζηήξην ην 90% ηεο αμίαο ηνπ, ε 

θαηάζηαζε ήηαλ κε αλαζηξέςηκε. Βθαηνκκχξηα νηθνγέλεηεο ζηηο ΔΠΏ απψιεζαλ ηηο 

νηθνλνκίεο ηνπο, ην ΏΒΠ  κεηψζεθε δξακαηηθά, θαηεγξάθεζαλ κεγάια πνζνζηά 

αλεξγίαο, ελψ νη ηξάπεδεο ρξενθφπεζαλ267. Δ ακεξηθαληθή νηθνλνκία ρξεηάζηεθε 10 

νιφθιεξα ρξφληα, αιιά θαη ηελ έλαξμε ηνπ ΐ‟ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ γηα λα εμέιζεη ηεο 

θξίζεο, θαζψο νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο κείσζαλ ηελ αλεξγία θαη επαλέθεξαλ ζηαδηαθά 

ηελ αλάπηπμε. 
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Ώλαθνξηθά κε ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ εθείλε ηε πεξίνδν, 

δηαπηζηψλνληαη ζεκαίλνπζεο εμειίμεηο, νη νπνίεο επεξέαζαλ ηε θξίζε, ηε θαζφξηζαλ 

ελψ παξαηεξνχληαη θαη νη πξψηεο δξάζεηο ζε επίπεδν ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ 

ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη ζε επίπεδν αλαδηνξγάλσζεο ζε δνκηθφ επίπεδν. 

ηηο αξρέο ινηπφλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ε βαζκηαία νξγάλσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε ελίζρπζε ηεο πίζηεο, πξνζέιθπζε λέεο θαηαζέζεηο, κε απνηέιεζκα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ κεγέζνπο ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ηε κείσζε ηεο αλαινγίαο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δ ελίζρπζε ησλ ηξαπεδψλ έγηλε πην έληνλε ζηηο αξρέο ηνπ 1920, 

φηαλ ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε εθδφζεηο ραξηνλνκηζκάησλ ζπζζψξεπαλ ζηηο 

ηξάπεδεο λέεο θαηαζέζεηο. Βθείλε ηε πεξίνδν είρακε θαη ηε πξψηε κνξθή 

ζπγρσλεχζεσλ ζην ηξαπεδηθφ θιάδν, ν ιφγνο ήηαλ φηη νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί 

πξνζπάζεζαλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνπνηήζνπλ ηα έληνλα θέξδε πνπ είραλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν268.  

 

Ώξθεηέο λέεο ηξάπεδεο ηδξχζεθαλ, είηε κε ηελ αζξφα κεηαηξνπή αηνκηθψλ ηξαπεδηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε αλψλπκεο εηαηξίεο, είηε κε ζπγρψλεπζε νξγαληζκψλ κηθξνχ κεγέζνπο, 

κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θεξδψλ. Βιάρηζηεο απφ απηέο θαηάθεξαλ λα 

αλαπηχμνπλ ζνβαξή ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη πεξηζζφηεξεο, κεηά ηε θξίζε ηνπ 

1930, παξφηη ζπγρσλεχηεθαλ θαη ηζρπξνπνηήζεθαλ, δελ επηβίσζαλ269. 

   

Δ δεχηεξε θξίζε, ε νπνία νλνκάζζεθε ζησπεξή, ραξαθηεξίζζεθε θαη σο κε 

αλακελφκελε, επεηδή νη επηπηψζεηο ηεο δελ επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, ζρεηίζζεθε κε ην πεηξέιαην θαη εθδειψζεθε απφ ην 1973 κέρξη 

ην 1980. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1987, ζεκεηψζεθε κεγάιε πηψζε ηνπ δείθηε Dow Jones, ν 

νπνίνο απψιεζε ην 22% ηεο αμίαο ηνπ ζε ειάρηζηεο ψξεο. Οη αηηίεο ηεο θξίζεο απηήο 

ήηαλ ε κεγάιε θαη αηθλίδηα πηψζε ηνπ δνιαξίνπ, ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ απφ ηε 

Γεξκαλία πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ην δαλεηζκφ, ε θεκνινγία γηα επηθείκελεο 

εμαγνξέο, αιιά θαη ε ζηξεβιή πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ270. 

    

Δ Fed θαη άιιεο ηξάπεδεο νδεγήζεθαλ καδηθά ζηε ρξενθνπία θαη ζην ηέινο, ε θξίζε 

βαζκηαία μεπεξάζζεθε. Έδσζε πάλησο ην έλαπζκα γηα εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ 

θαλφλσλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο ελ γέλεη νηθνλνκίαο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνχζαο θξίζεο, δελ ππήξραλ ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ, δελ 

ππήξραλ δειαδή ζπλεξγαζίεο πνπ ζηφρεπαλ ζηε βησζηκφηεηα ησλ ηξαπεδψλ, αληίζεηα, 

έγηλαλ πνιιέο θηλήζεηο ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν κέζα απφ ηε ζέζπηζε θαλφλσλ, νη 

νπνίνη βνήζεζαλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη ζηελ 

γεληθφηεξε έμνδν ηνπο απφ ηε θξίζε271. 
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Δ ηξίηε θξίζε, μέζπαζε φηαλ ην επελδπηηθφ Fund Long-Term Capital Market (LTCM) 

βξέζεθε ζε πνιχ άζρεκε ζέζε, ε νπνία ήηαλ απφξξνηα ησλ θξίζεσλ ηεο Ώζίαο, 

Ρσζίαο θαη ΐξαδηιίαο ηελ πεξίνδν 1997-1998. Σν LTCM ππέζηε ζνβαξέο δεκηέο, φηαλ 

νη Ρψζνη αλέζηεηιαλ απφ ηε πιεπξά ηνπο ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1998 ηελ εμφθιεζε ησλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ, θαηαβαξαζξψλνληαο ην ακεξηθαληθφ ρξεκαηηζηήξην. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο θξίζεο, νη ηξάπεδεο έπαημαλ θαίξην ξφιν θπξίσο σο 

θνξείο παξνρήο θεθαιαίσλ, γηα παξάδεηγκα ε Κνξέα θαη άιιεο ρψξεο ηεο Ώζίαο, φπνπ 

ήηαλ θαη πην έληνλν ην πξφβιεκα δέρηεθε βνήζεηα απφ δηεζλείο ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο272. 

  

πγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο δελ θαηαγξάθνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ζεκεηψζεθε 

φκσο ε εηζξνή θεθαιαίσλ απφ νξγαληζκνχο φπσο ην Αηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ζε 

ζπλεξγαζία κε κεγάιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη νηθνλνκίεο 

παγθνζκίσο273. Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη ηξάπεδεο είραλ πάληα 

ζεκαίλνληα ξφιν ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, θαζψο είηε απνηεινχζαλ ην ιφγν γηα ηνλ 

νπνίν απηέο μεζπνχζαλ, είηε βνεζνχζαλ ζηελ εμνκάιπλζε ηνπο. 

 

 Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη αιιαγέο ζην 

ηξαπεδηθφ ηνκέα ήηαλ κεγάιεο θαη αλαθέξνληαλ είηε ζε δηνηθεηηθφ, είηε ζε δνκηθφ είηε ζε 

ζηξαηεγηθφ επίπεδν. Οη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο απνηεινχζαλ θαη απνηεινχλ έλα 

κέζσ αληηκεηψπηζεο ησλ δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ, ρσξίο φκσο ζην παξειζφλ λα 

απνηεινχζαλ ηε βαζηθή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζε ηνπο.  

 

4.7 Γξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ, κε ηελ έλαξμε ηεο 

Κξίζεο 

 

 

Με βάζε ηελ ηξέρνπζα θξίζε πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ην 2007 θαη πιήηηεη ηε παγθφζκηα 

νηθνλνκία, αλαπηχρζεθαλ δξάζεηο  ζε επξσπατθφ, παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν γηα ηε 

ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ην ζρεδηαζκφ κηαο θαηλνηφκαο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο274. 

 

Με βάζε ηελ έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Βιιάδνο ηνπ 2008 θαη ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο 

ηεο παγθφζκηαο θξίζεο, ε δηεζλήο θνηλφηεηα, ήηνη θπβεξλήζεηο, θεληξηθέο ηξάπεδεο, 

δηάθνξνη θνξείο επνπηείαο θαη δηεζλείο νξγαληζκνί, πξνρψξεζε ζε νξηζκέλεο δξάζεηο, 

ζε κηα πξνζπάζεηα κεηαζηξνθήο ηνπ θιίκαηνο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Ώξρηθά, 
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εθαξκφζηεθαλ ζε φια ηα επίπεδα ζπληνληζκέλεο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζαλ ζηφρν 

είραλ, αθελφο ηε δηνρέηεπζε ξεπζηφηεηαο, ηε ζηήξημε θαη εμπγίαλζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ, ηελ απεπζείαο ζηήξημε ηεο δήηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθνπεί ν θαχινο θχθινο αιιεινηξνθνδφηεζεο ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ ηνκέα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Έπεηηα, 

αλαπηχρζεθαλ νη δηαβνπιεχζεηο γηα κηα απνηειεζκαηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ δηεζλνχο 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζηφρεπε ζηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ζην κέιινλ. 

  

ε επξσπατθφ επίπεδν, νη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο ΒΒ θαηέιεμαλ ην 

2009, φηη ε Βπξψπε κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ηελ ηξαπεδηθή θξίζε κφλν εάλ 

εμαθνινπζήζεη λα πξνρσξεί ζε δξάζεηο κε ζπληνληζκέλν ηξφπν, εληφο ηνπ πιαηζίνπ 

ηεο ΟΝΒ. Βμέθξαζαλ ηελ καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή φισλ ησλ νηθνλνκηψλ ηεο ΒΒ θαη 

ζπκθψλεζαλ λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο ηξαπεδηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ζπλεξγαζία ζε παγθφζκην επίπεδν. Πξνζπάζεζαλ κ‟ 

απηφ ηνλ ηξφπν λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξνζηαηεπηηθφ δίθηπ, εληζρχνληαο νηθνλνκηθά 

ηηο ηξάπεδεο θαη δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ πεδίν γηα ηε δξάζε ηνπο275.  

 

Σν Βπξσπατθφ πκβνχιην, ζπκθψλεζε σο πξνο ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξε ξχζκηζε θαη 

επνπηεία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ εληφο ηεο ΒΒ. ΐάζε απηήο ηεο δξάζεο απνηέιεζε 

ε έθζεζε ηελ νπνία ζπλέηαμε ε Οκάδα Τςεινχ Βπηπέδνπ γηα ηελ επνπηεία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Jacques de Larosiere. ην 

πκβνχιην αλαηέζεθε ε κειέηε ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο θαη ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, ελ φςεη ησλ πξψησλ απνθάζεσλ πνπ ζα ιακβάλνληαλ ζην 

Βπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Ενπλίνπ ηνπ 2009276. Δ ελίζρπζε ησλ ηξαπεδψλ, αλαθέξεηαη 

θαη ζηηο δξάζεηο ηεο Βπξσπατθήο Σξάπεδαο Ώλαζπγθξφηεζεο θαη Ώλάπηπμεο. Δ 

Βπξσπατθή Σξάπεδα Βπελδχζεσλ (EIB) θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα δηέζεζαλ ζπλνιηθά 

24,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ηελ πεξίνδν 2009-2010 γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Κεληξηθή θαη Ώλαηνιηθή Βπξψπε277. 

 

ε παγθφζκην επίπεδν, νη εγέηεο ησλ ρσξψλ πξνέβεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε 

νξηζκέλεο πνιχ ζεκαληηθέο δξάζεηο. πγθεθξηκέλα, ιήθζεζαλ κέηξα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο ξνήο ησλ πηζηψζεσλ. 

Βληζρχζεθε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο ψζηε λα ηνλσζεί 

θαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε εκπηζηνζχλε θαη ηέινο, κε ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο 

ζηνπο δηεζλείο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηε κεηαξξχζκηζή ηνπο, λα αληηκεησπηζζεί 
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ηαρχηεξα ε παξνχζα θξηζε278.  

 

Σέινο, ζε εζληθφ επίπεδν ππήξμε κηα πιήξεο ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ κέζα απφ ηελ 

παξνρή νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ απφ ηε κηα ηε δπλαηφηεηα λα 

θαιχςνπλ ηα ρξέε ηνπο θαη απφ ηελ άιιε λα ζπλερίζνπλ λα δαλεηνδνηνχλ κε ζπλέπεηα 

ηελ αγνξά. Σαπηφρξνλα ππήξμε έλα ζέκα εμαζθάιηζεο ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ, 

έλαληη ησλ ηξαπεδψλ άιισλ ρσξψλ, αιιά θαη απέλαληη ζηηο μέλεο ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Βιιάδα. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ Βιιάδα 

αληηκεηψπηζαλ θαηά κέζνλ φξν κηθξφηεξε πίεζε θαη δελ εθηέζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζε αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο, ππήξμε ε ζηήξημή ηνπο, πεξηζζφηεξν ίζσο γηα ιφγνπο 

ελίζρπζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπο, παξά γηα ιφγνπο πνπ είραλ ζρέζε κε ηα ζεκειηψδε 

κεγέζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο279 . 

  

4.8 Δπηζθόπεζε ηνπ Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

 

 

Πξηλ ην 1980, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ειεγρφηαλ απφ ηηο επνπηεπφκελεο αξρέο, 

θπξίσο ιφγσ ηεο κεζνιάβεζεο ηεο Βιιεληθήο Κπβέξλεζεο αιιά θαη ελφο πνιχπινθνπ 

ζπζηήκαηνο πηζησηηθψλ θαλφλσλ. Ώπνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ήηαλ ην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί αλαπνηειεζκαηηθά θαη κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα280. Σν 1980, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

επηζεκνπνηήζεθε θπξίσο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Βιιάδαο ζηελ Βληαία Βπξσπατθή 

ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά. Δ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 1266/1982 δηεπθφιπλε ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Βιιάδνο θαη ηε δηεμαγσγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Παξά ηηο φπνηεο 

κεηαξξπζκίζεηο φκσο, ην παιαηφ ζχζηεκα παξέκεηλε ελεξγφ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1980281. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1990, κε ηελ αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο ηξαπεδηθήο νδεγίαο ηνπ 1992 θαη 

ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ θαλνληζκψλ εληφο ηεο Β.Β, ππήξμε κείσζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη επλφεζε ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο282. Σν δηάζηεκα 1990 έσο θαη 2006, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ήηαλ ππεξδηπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ ηνπ ειιεληθνχ ΏΒΠ, κε αχμεζε 6,6%283. 

 

Σν δηάζηεκα 1997-2007 ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ έθηαζε ηα 383 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. ηαλ μέζπαζε ε θξίζε ηνπ 2008, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα αξρηθά ήηαλ ζην αππξφβιεην ησλ εμειίμεσλ. Ώπηφ φκσο δελ δηήξθεζε γηα 

πνιχ, κηαο θαη ζχληνκα νη πηζησηηθνί νίθνη ππνβάζκηζαλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ελψ ε 
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ειιεληθή θξίζε ρξένπο θαλέξσζε ηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο 

δηαθπβέξλεζεο284. 

 

Σν 2012 θαη δεδνκέλσλ ησλ εηθαζηψλ φηη ε Βιιάδα ζα έβγαηλε απφ ηελ επξσδψλε, 24 

δηο επξψ απνζχξζεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, κε απνηέιεζκα νη πην κηθξέο ζε 

κέγεζνο επηρεηξήζεηο λα πησρεχζνπλ. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ηελ θξίζε ξεπζηφηεηαο, έπξεπε λα πξνβνχλ ζε εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο, πξάγκα πνπ απνηέιεζε θαη ηε βαζηθή ηνπο ζηξαηεγηθή ηα επφκελα 

ρξφληα. 

 

Σν ηειεπηαίν κεγάιν ζνθ πνπ ππέζηεζαλ νη ειιεληθέο Σξάπεδαο ήηαλ απηφ ησλ capital 

controls, ην πξφζθαην θαινθαίξη ηνπ 2015. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθήο θαη 

αλαγθαζηηθήο ηξαπεδηθήο αξγίαο, πνπ δηήξθεζε απφ 29 Ενπλίνπ έσο θαη 17 Ενπιίνπ ηνπ 

2015, πξαγκαηνπνηνχληαλ πεξίπνπ ην 10% ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ γίλνληαλ πξηλ απφ 

ηελ επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ. Μεηά ην άλνηγκα ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ ν 

φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ απμήζεθε ζην 70% ηνπ θαλνληθνχ φγθνπ, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη εμνκαιχλζεθε ε θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ ή φηη επηζηξέθνπλ ζε θαλνληθά 

επίπεδα ιεηηνπξγίαο. πσο ζεκεηψλνπλ νη ηξάπεδεο, ε απνθαηάζηαζε αθνξά θπξίσο 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ σο δηθηχσλ πιεξσκψλ (πιεξσκέο δαλείσλ, θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ΑΒΚΟ, επηρεηξήζεηο θ.ιπ.) θαη φρη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Μεηά ηελ επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ, νη ρξεκαηνδνηηθέο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο έρνπλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά, εμαηηίαο ηεο ζπλαθφινπζεο 

κείσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ νη ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

εμσηεξηθφ γίλνληαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ285.  

 

4.9 Δμαγνξέο θαη πγρσλεύζεηο ζηνλ Διιεληθό Σξαπεδηθό Κιάδν, σο κέζν 

αληηκεηώπηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 

 

 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εμαγνξψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, είλαη φηη ε εμαγνξαδφκελε 

ηξάπεδα, κπνξεί λα απνηειεί έλα μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν ή κπνξεί λα εμαγνξαζηεί 

πιήξσο νπφηε λα ζηακαηήζεη λα πθίζηαηαη θαη σο λνκηθή κνξθή. Να πάςεη δειαδή κε 

απηφ ηνλ ηξφπν λα έρεη ζρέζε κε ηελ ηξάπεδα πνπ ήηαλ ζην παξειζφλ286.  

 

Οη ζπγρσλεχζεηο απφ ηελ άιιε έρνπλ δχν κνξθέο. Δ πξψηε είλαη ε απνξξφθεζε, πνπ 

ιακβάλεη ρψξα φηαλ γίλεηαη ε έλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ ηξαπεδψλ θαη θαηά ηελ 
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νπνία ν αγνξαζηήο απνξξνθά ην ελεξγεηηθφ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ηξάπεδαο 

ζηφρνπ. πγρξφλσο, ε πην ηζρπξή ηξάπεδα ζηε ζπγρψλεπζε δηαηεξεί ηελ νλνκαζία 

ηεο, ελψ ε άιιε παχεη λα ππάξρεη κεηά ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε. Δ δεχηεξε, 

νλνκάδεηαη ζπλέλσζε θαη ηζρχεη φηαλ δχν ηξάπεδεο ζπλελψλνληαη θαη δεκηνπξγνχλ κηα 

λέα νληφηεηα. Οη κέηνρνη ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ ζηφρνπ ιακβάλνπλ κεηνρέο ηεο λέαο 

ηξάπεδαο αλαινγηθά. Δ λέα ηξάπεδα πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπγρψλεπζε κέζσ 

ζπλέλσζεο έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο287.  

 

Βίλαη γεγνλφο φηη ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ εληζρχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε. 

πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ θαη επαλαζρεδηάζηεθαλ 

νη ζηξαηεγηθέο ηνπο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, ππήξμε 

αλαδηάξζξσζε ζε επίπεδν δνκψλ θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ288. Δ πξνζπάζεηα 

ησλ ηξαπεδψλ λα πξνζειθχζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο πειάηεο, νδήγεζε ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο θαη έζεζε ηηο βάζεηο γηα πην απαηηεηηθή 

παξνρή ππεξεζηψλ. Δ ηξαπεδηθή εμππεξέηεζε είρε πιένλ σο άμνλα ηνλ πειάηε θαη 

απηφ ηελ θαηεχζπλε ζηελ ηεξάξρεζε ηεο πειαηείαο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ289.  

 

Νέα ηξαπεδηθά πξντφληα παξνπζηάζηεθαλ κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηελ πην 

απαηηεηηθή αλάγθε ησλ πειαηψλ, κε απνηέιεζκα ν αληαγσληζκφο λα κεηαθεξζεί ζε έλα 

επηπιένλ επίπεδν, απηφ ηεο θαηλνηνκίαο. Κάζε ηξάπεδα πξνζπαζνχζε λα απμήζεη ηελ 

θεξδνθνξίαο ηεο, παξέρνληαο ζπλερψο λέα πξντφληα ηα νπνία εηδηθεχνληαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ. Γηα ηηο ηξάπεδεο ε πξνζέγγηζε λέαο πειαηείαο 

ήηαλ πςίζηεο ζεκαζίαο, αθνχ ε παξνρή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ζα νδεγνχζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ, ζηελ κεγαιχηεξε ρνξήγεζε δαλείσλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα, ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Οη ηξάπεδεο εθηφο απφ φιεο ηηο παξαπάλσ αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο, άιιαμαλ ηα εξγαζηαθά πξφηππα ηνπο, δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζε δεκηνπξγηθνχο, παξαγσγηθνχο θαη θαηλνηφκνπο εξγαδφκελνπο, ζπλεξγάηεο θαη 

ζπκβνχινπο, θάηη ην νπνίν δελ ζπκβάδηδε κε ηελ σο ηφηε παξαδνζηαθή γξαθεηνθξαηηθή 

δηνηθεηηθή θνπιηνχξα ησλ ηξαπεδψλ, ε νπνία έδηλε έκθαζε ζηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηεο ηξάπεδαο θαη δελ επηδίσθε αλνίγκαηα ζηελ αγνξά. Οη λέεο παξνρέο ησλ ηξαπεδψλ 

δελ αθνξνχζαλ κφλν ηελ πξνζέιθπζε λέσλ θαηαλαισηψλ, αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε 

λέσλ επηρεηξήζεσλ, γηα απηφ θαη δηαρψξηζαλ ηηο αλάγθεο πνπ απαηηνχζε ε θάζε 
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θαηεγνξία θαη πξνψζεζαλ λέα πξντφληα πξνο θάζε πιεπξά. ζνλ αθνξά ηνπο 

θαηαλαισηέο,  νη ηξάπεδεο πξνψζεζαλ λένπο, ιηγφηεξν ρξνλνβφξνπο ηξφπνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ρνξήγεζαλ ζηνπο πειάηεο ζηεγαζηηθά, θαηαλαισηηθά, θνηηεηηθά 

θαη άιισλ εηδψλ δάλεηα, ηα νπνία θάιππηαλ έλα επξχ θάζκα θαηεγνξηψλ θαη αλαγθψλ. 

Βπηπξφζζεηα, ηελ αχμεζε ηεο δαλεηνδφηεζεο επλφεζε ε έληαμε ζηελ Βπξσπατθή 

Έλσζε, θαζψο ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά, αθνχ θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ Βπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηα δάλεηα έγηλαλ πην ειθπζηηθά γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο. ζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ άιιε, νη ηξάπεδεο ζηφρεπαλ λα 

πξνζθέξνπλ θαη ζε απηέο θαηλνηφκεο θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο. 

Πξνψζεζαλ δάλεηα γηα λέα επαγγεικαηηθή ζηέγε, γηα εμνπιηζκφ ηνπ ρψξνπ, γηα 

θεθάιαηα θίλεζεο, παξαθηλψληαο έηζη ηνπο επηρεηξεκαηίεο, είηε λα επεθηείλνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο, είηε λα μεθηλήζνπλ κηα λέα επηρείξεζε θαη λα ηελ επαλδξψζνπλ 

θαηάιιεια290.  

 

πσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα θαη πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

Βιιάδα ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη μέλσλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ 

πνπ δξνχζαλ ζε άιιεο ρψξεο, ελψ πνιινί μέλνη ηξαπεδηθνί θνινζζνί, πξνέβεζαλ ζηελ 

εμαγνξά ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ώπηφ πξνέθπςε απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, αιιά θαη ηνπ πιήζνπο επθαηξηψλ πνπ εθείλε ηελ 

πεξίνδν ππήξραλ ιφγσ ηεο ζεηηθήο πνξείαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο291.  

 

Δ ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Βιιάδα απφ ην 1996 έσο ζήκεξα, είλαη απηή ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ θαη επηηπγράλεηαη κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, κέζσ κεγάισλ ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε 

κεγάινπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ηνπ εμσηεξηθνχ, κέζσ ηεο εζηίαζεο ζηε ηνπνζέηεζε 

λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη  κέζσ ηεο εκπινθήο ζε άιιεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη κε εηαηξίεο. Καηά ηελ πεξίνδν 1997-1999, ππήξμε κηα 

αικαηψδεο αχμεζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ, ε νπνία έγηλε πην έληνλε 

κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηνπ 2004 κέρξη θαη ζήκεξα . Δ άλζεζε απηή νθεηιφηαλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο. Μάιηζηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζηελ Βιιάδα 

αλαπηχρζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ 350 ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. Δ πεξίνδνο απηή 

ραξαθηεξίζηεθε απφ έληνλεο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη εμαγνξέο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, νη 

νπνίεο φκσο ειέγρνληαλ απφ ην θξάηνο. Με ηελ πηψζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη κέρξη 

ην 2004, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 36 ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, ρσξίο φκσο νη 

καθξννηθνλνκηθνί ζηφρνη απηψλ ησλ θηλήζεσλ λα επηηεπρζνχλ φπσο αλέκελαλ νη 

εκπιεθφκελεο πιεπξέο. 
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Σν απνηέιεζκα ησλ εμαγνξψλ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ ήηαλ ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ηξαπεδψλ, κε παξάιιειε αχμεζε ηεο δπλακηθήο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Δ ελδπλάκσζε 

ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ, άζθεζε έληνλεο πηέζεηο, ηζρπξνπνίεζε ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

πεξηφξηζε ηηο κηθξέο ηξάπεδεο ζε επίπεδν αλάπηπμεο. Οη κηθξέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο 

ζήκεξα θζίλνπλ ζηελ Βιιάδα, έηξεραλ θαη ηξέρνπλ κε κηα κέζε απφδνζε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θνληά ζην 10% θαη αλαινγία θφζηνπο πξνο έζνδα κεγαιχηεξε απφ ην 70%. 

Οη κεγάιεο ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ κηα αλαινγία θφζηνπο πξνο έζνδα, απφ 20% έσο 

50%. Δ ζηξαηεγηθή ησλ εμαγνξψλ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ, δείρλεη λα θαηαιακβάλεη ην 

ηξαπεδηθφ θιάδν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη κειινληηθέο 

πηέζεηο292.  

 

Μεηά ην 2005 παξαηεξείηαη έληνλν άλνηγκα πξνο ηα ΐαιθάληα, κε ηελ ηάζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ λα εηζέξρνληαη ζηε ΐαιθαληθή 

αγνξά. Οη ρνξεγήζεηο πξνο λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΏΒΠ, 

αλέξρνληαλ ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο ζε πνζνζηά ηεο  ηάμεο ηνπ 

14,5% ζηελ Ώιβαλία θαη έσο 44% ζηε ΐνπιγαξία, ζε ζχγθξηζε κε ην 76% ηεο Βιιάδαο 

θαη ην 104% ηεο Βπξσδψλεο293. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα κέρξη θαη ην 2010, δεκηνπξγήζεθαλ ηζρπξνί ηξαπεδηθνί φκηινη ζην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ 

εμαγνξψλ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε, πνιιέο κηθξέο ηξάπεδεο απνξξνθήζεθαλ απφ 

άιια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε  απνηέιεζκα λα αιιάμεη ε δνκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο. 

Βλδεηθηηθά, νξηζκέλεο ηξάπεδεο νη νπνίεο ζπγρσλεχζεθαλ ή εμαγνξάζηεθαλ , ράλνληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απηνλνκία ηνπο είλαη ε Βζληθή Κηεηηθή Σξάπεδα, ε Βζληθή 

ηεγαζηηθή,  ε Σξάπεδα Βξγαζίαο, ε Ενληθή Σξάπεδα, ΒΣΐΏ, ε Βγλαηία Σξάπεδα, ε 

Ασξηθή Σξάπεδα, ε Σξάπεδα Κεληξηθήο Βιιάδνο, ε Σξάπεδα Ώζελψλ, ε Σξάπεδα 

Κξήηεο, ε Σξάπεδα Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ε Υίνο Bank θαη ε Aspis Bank. Σελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν, ε Βκπνξηθή θαη ε Γεληθή Σξάπεδα πέξαζαλ ζηνλ έιεγρν δχν ηζρπξψλ 

γαιιηθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ. Δ Βκπνξηθή Σξάπεδα, ζηνλ φκηιν ηεο Credit Agricole θαη 

ε Γεληθή Σξάπεδα, ζηνλ φκηιν Societe Generale. Βλ ζπλερεία, ζεκαληηθέο θηλήζεηο, 

ήηαλ παιαηφηεξα ε εμαγνξά θαη ζπγρψλεπζε ηεο Ενληθήο Σξάπεδαο απφ ηελ Ώlpha 

Bank ην 1999, θαζψο θαη ε ζπκθσλία κεηαμχ Eurobank θαη Σξάπεδαο Βξγαζίαο. 

Τπήξραλ βεβαίσο θαη θηλήζεηο φια απηά ηα ρξφληα, νη νπνίεο δελ θαηέιεμαλ ζε θάπνηα 

ζπκθσλία, φπσο ε πηζαλή έλσζε δπλάκεσλ κεηαμχ ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο θαη Alpha 

Bank ή ε πηζαλή ηαπηφρξνλε εμαγνξά ηνπ 77% ηεο Ώγξνηηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ 33% 

ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, ην θαινθαίξη ηνπ 2010294.  
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Οη αιιαγέο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, επαλέθεξαλ ηελ 

αλάγθε γηα εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, γηα δηαθνξεηηθνχο φκσο ιφγνπο απηή ηε θνξά. 

Οη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο ήηαλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεηψπηδαλ. πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο,  εθηφο απφ ηηο 

ηέζζεξηο κεγάιεο ζπζηεκηθέο ειιεληθέο ηξάπεδεο, νη ππφινηπεο ππνρξεψζεθαλ λα 

πξνβνχλ ζε ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά, έρνληαο σο κνλαδηθή ελαιιαθηηθή, ηελ πηψρεπζε 

θαη ηελ παχζε εξγαζηψλ ηνπο.  

 

ηηο εμαγνξέο θαη ζηηο ζπγρσλεχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, πξσηαγσλίζηεζαλ νη ηέζζεξηο 

κεγάιεο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Βηδηθφηεξα, ηνλ Ενχιην ηνπ 2012 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο 

απέθηεζε ην ηκήκα ηεο Ώγξνηηθήο Σξάπεδαο πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο «πγηέο». 

Ώθνινχζεζε ε απφθηεζε ηνπ 99% ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Σξάπεδα ηεο 

Societe Generale θαη ην 2013, απέθηεζε ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ, ηελ Cyprus Popular 

Bank, ηελ Βιιεληθή Σξάπεδα θαη ηελ Millennium Bank. H Alpha Bank κε ηε ζεηξά ηεο, 

ην 2013 απέθηεζε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Βκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη ην 2014 

νινθιεξψζεθε ε εμαγνξά ησλ εξγαζηψλ Ληαληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Citibank, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Diners Club ζηελ Βιιάδα, ελψ ην 2013, ε Eurobank 

απέθηεζε ηε Νέα Proton Bank θαη ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη ε Βζληθή Σξάπεδα 

ηελ FBBank295. Δ ηδηαηηεξφηεηα πνπ εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηψλ 

ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ, είλαη ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο θάπνησλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο πνπ απνξξνθήζεθαλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηέιεζε ε πεξίπησζε 

ηεο Ώγξνηηθήο Σξάπεδαο. Δ βησζηκφηεηα ηεο ηξάπεδαο είρε αξρίζεη λα ακθηζβεηείηαη  

απφ ην 2010, φηαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθφο έιεγρνο ραξηνθπιαθίνπ θαη 

ζελάξηα αληνρήο ζηηο ηξάπεδεο ηεο Βπξψπεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ είλαη 

αλζεθηηθέο θαη εχξσζηεο. ηνλ έιεγρν απηφ ε Ώγξνηηθή Σξάπεδα νπζηαζηηθά απέηπρε, 

αθνχ θαηέιαβε ηελ ηειεπηαία ζέζε ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο ηεο Βπξψπεο.  

 

ε απηή ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ππάξρνπλ βέβαηα 

θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία ιεηηνχξγεζαλ σο αληίπαιν δένο. Υαξαθηεξηζηηθά, 

αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο ζηελ εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εμαγνξαζκέλσλ ή 

ζπγρσλεπκέλσλ ηξαπεδψλ κε ηνπο λένπο ζπλεξγάηεο, κε ηε λέα νξγαλσηηθή δνκή θαη 

ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ν εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ ζπγρσλεπκέλσλ ηξαπεδψλ, ε χπαξμε πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ, 

εμνπιηζκνχ θαη ππνθαηαζηεκάησλ, ε νπνία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηέζηε 

επηδήκηα296. Βηδηθφηεξα, νη αιιαγέο ζην ηξαπεδηθφ πεδίν θαη ε αλαζθάιεηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, επεθηάζεθε θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε ζρέζε κε ηηο πξννπηηθέο 
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δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπο, ηε δηαζθάιηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη 

κηζζνινγηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ηνπο297. Βπηπξφζζεηα, παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

επηιεθηηθή εμνηθνλφκεζε ή ηε δξαζηηθή πεξηθνπή ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, ε νπνία 

κπνξεί λα ήηαλ απφξξνηα κηαο αθξηβήο εμαγνξάο, ηελ κνλνκεξή επηβνιή λέσλ 

ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ θαη θαλνληζκψλ εξγαζίαο, ηελ εγεκνληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζηειερψλ ησλ εμαγνξάδνπζαο ηξάπεδαο, θ.ά. 

 

Σν δηάζηεκα 2012-2013 θαη ην έηνο 1999 απαξηίδνπλ ηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ζην εγρψξην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 4.1), παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά φιεο νη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πνπ είηε 

νινθιεξψζεθαλ είηε φρη, απφ ην 1998 έσο θαη ην 2014, ψζηε λα έρνπκε κηα πιήξε 

εηθφλα ηεο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 

 

Πίλαθαο 4.1: πγρσλεχζεηο θαη Βμαγνξέο Βιιεληθψλ Σξαπεδψλ  

Πεγή: Paphitis,N.(2011), Greece‟s Alpha and Eurobank agree merger to become country‟s 

biggest cope crisis, Canadian Business. 

Πεγή: Βθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 5/10/2012, Βζληθή Σξάπεδα: Πξφηαζε εμαγνξάο ηεο Eurobank 

Πεγή: Βιιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ (2013), Σν Βιιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα ην 2011 θαη ην 

2012, Ώζήλα 

Πεγή: Βθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 20/7/2013, Βίθνζη ρξφληα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηηο 

ηξάπεδεο 

Πεγή: Βθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 27/12/2013, Οινθιεξψζεθε ε λνκηθή ζπγρψλεπζε ηεο Eurobank 

κε ην Νέν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 

1998 Βμαγνξά ηνπ 82,5% ηεο θππξηαθήο Lombard Nat West 

απφ ηελ Άιθα Σξάπεδα Πίζηεσο θαη κεηνλνκαζία ηεο 

πξψηεο ζε Alpha Bank Ltd. 

Βμαγνξά ηνπ 99,8% ηεο Σξάπεδαο Κξήηεο απφ ηελ 

Eurobank EFG. 

1999 Βμαγνξά ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο Ενληθήο Λατθήο 

Σξάπεδαο απφ ηελ Άιθα Σξάπεδα Πίζηεσο. Σηο κεηνρέο 

θαηείρε ε Βκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο. 

Βμαγνξά πνζνζηνχ 65% ησλ κεηνρψλ ηεο credit bank 

ηεο ΠΓΑΜ, ην νπνίν αλήιζε ζην 100% ην 2002. Σνλ 

Ώπξίιην ηνπ 2002 ε δεχηεξε κεηνλνκάζηεθε ζε Alpha 

Bank AD Skopje.  
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πγρψλεπζε ησλ Eurobank EFG θαη Σξάπεδα Ώζελψλ 

κέζσ αληαιιαγήο κεηνρψλ. 

πγρψλεπζε ησλ Eurobank EFG θαη Σξάπεδα Κξήηεο. 

Βμαγνξά ηνπ 50.1% ηεο Σξάπεδαο Βξγαζίαο απφ ηελ 

Eurobank EFG. 

 2000 πγρψλεπζε ηεο Άιθα Σξάπεδαο Πίζηεσο κε ηελ Ενληθή  

Λατθή Σξάπεδα κε ηαπηφρξνλε αιιαγή ηνπ νλφκαηνο 

ηεο πξψηεο ζε Alpha Bank. 

πγρψλεπζε ηεο Eurobank EFG κε ηελ Σξάπεδα 

Βξγαζίαο. Μεηνλνκαζία ηεο λέαο εηαηξείαο ζε EFG 

Eurobank Βξγαζίαο. Βμαγνξά ζπκκεηνρήο ηεο ηάμεο 

ηνπ 19.25% ζηελ Bank Post S.A Romania. 

Βμαγνξά πνζνζηνχ 19,25% ηεο ξνπκαληθήο Bank Post 

S.A απφ ηελ EFG Eurobank Βξγαζίαο. 

Βμαγνξά απφ ηελ Βκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο ηεο 

Romanian International Commercial Black Sea Bank 

θαη ηνπ 35% ηεο FinCom Bank ηεο Μνιδαβίαο (απφ ηελ 

νπνία απνρψξεζε αξγφηεξα). 

χλαςε ζπκθσλίαο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο 

Βκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Βιιάδνο, ηνλ Ενχλην ηνπ 

2000, κε ην δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθφ φκηιν ηεο Crédit 

Agricole, πνπ απέθηεζε αξρηθά ην 6.7% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Βκπνξηθήο θαη ζηαδηαθά αλήιζε ζην 

100%. (2002 – 8,74%, 2006 – 71.97%, 2008 – 82.47%, 

2010 – 91%, 2011 – 100%). Βμαγνξά ηεο BNP – 

Dresdner Romania απφ ηελ Egnatia Bank. 

2001 Βλζσκάησζε ηεο Βκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Βιιάδνο 

(Κχπξνο) απφ ηελ Βκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο, 

ηεο νπνίαο θαηείρε ην 75% ησλ κεηνρψλ θαη ζηελ νπνία 

εηζέθεξε ηα ηέζζεξα ππνθαηαζηήκαηά ηεο ζηελ Κχπξν 

θαη ην ηκήκα International Banking εθεί. 

Ίδξπζε, ην Ννέκβξην ηνπ 2001, ηεο FBBank θαη 

εμαγνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ δηθηχνπ 

θαηαζηεκάησλ ηεο θαλαδηθήο Bank of Nova Scotia ζηελ 

Βιιάδα. 
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2002 Βμαγνξά ηνπ 50% ηεο Alico / CEH Balkan Holdings 

απφ ηελ EFG Eurobank Ergasias, γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε ζε ζπκκεηνρή ηεο δεχηεξεο κε πνζνζηφ 43% 

ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Post Bank Bulgaria. 

2004 Βμαγνξά ηνπ 22,3% ηεο Γεληθήο Σξάπεδαο ηεο Βιιάδνο 

απφ ην γαιιηθφ φκηιν Société Générale. Σν πνζνζηφ 

αλήθε ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ. Ώθνινχζεζε 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ΏΜΚ), ε νπνία 

θαιχθζεθε εμνινθιήξνπ απφ ην γαιιηθφ φκηιν, κε ηελ 

νπνία αχμεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην 

50.01%. Σν 2005 θαη 2007 πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθφκε 

δχν ΏΜΚ, κε ηηο νπνίεο εληζρχζεθε ην πνζνζηφ ηνπ 

νκίινπ ζην 52.32%. 

2005 Βμαγνξά απφ ηε Marfin Investment Group ηνπ 10% ηεο 

Egnatia Bank. 

Βμαγνξά απφ ηελ Alpha Bank ηνπ 88.64% ησλ κεηνρψλ 

ηεο ζεξβηθήο Jubanka θαη αιιαγή ηνπ νλφκαηφο ηεο ζε 

Alpha Bank Beograd. 

2006 πλεξγαζία ηεο Alpha Bank θαη ηνπ Anadolu Group γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ franchise ζηνλ ηνπξθηθφ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα. Σα δχν κέιε ζα ηδξχζνπλ κηα εηαηξία 

εθκεηάιιεπζεο κε ηζάξηζκα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. 

 Βμαγνξά απφ ηελ EFG Eurobank Ergasias ηνπ 100% 

ηεο ζεξβηθήο Nacionalna štedionica – Banka. 

Βμαγνξά απφ ηελ EFG Eurobank Ergasias ηνπ 99.3% 

ηεο νπθξαληθήο Universal Bank. 

Βμαγνξά απφ ηελ EFG Eurobank Ergasias ηνπ 74.3% 

ηεο βνπιγαξηθήο DZI Bank. 

Βμαγνξά απφ ηε Marfin Investment Group ηνπ 13% ηεο 

Laiki Bank. 

Βμαγνξά απφ ηε Marfin Investment Group ηνπ 44% ηεο 

Egnatia Bank. 

Βμαγνξά απφ ηε Marfin Investment Group ηνπ 13% ηεο 
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εζζνληθήο SBM Bank. 

2007 Βμαγνξά ηνπ 99% ηεο νπθξαληθήο Marine Transport 

Bank απφ ηε Marfin Popular Bank. 

2008 πκθσλία εμαγνξάο, ηελ 27ε Μαξηίνπ 2008, ηνπ 90% 

ηεο νπθξαληθήο OJSC Astra Bank απφ ηελ Alpha Bank. 

Βμαγνξά ηνπ 80% ηεο ξσζηθήο Uniastrum απφ ηελ 

Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο πξψηεο 

ππφ ηε δηθή ηεο νλνκαζία. 

Βμαγνξά απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ηνπ 97% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο νπθξαληθήο AvtoZAZBank, ε 

νπνία πηα ιεηηνπξγεί ππφ ην φλνκα πξψηεο. 

Βμαγνξά ηνπ 43% ηεο Malta Lombart Bank απφ ηε 

Marfin Popular Bank. 

Βμαγνξά ηνπ 51% ηεο ξσζηθήο Rossisysky 

Promishlenny Bank. 

2009 πγρψλεπζε ηεο Marfin Popular Bank κε ηε ζπγαηξηθή 

ηεο Marfin Egnatia Bank. 

2011 

 

πγρψλεπζε ηεο Alpha Bank κε ηελ Eurobank EFG, 

δελ πξνρψξεζε. 

Δ πξνζπάζεηα ζπγρψλεπζεο ηεο Alpha κε ηελ Βζληθή 

Σξάπεδα, αιιά θαη ε πξνζπάζεηα ζπγρψλεπζεο ηεο 

Alpha κε ηελ Eurobank δελ πξνρψξεζαλ 

2012 Δ Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε απφθηεζε ην "πγηέο" 

ηκήκα ηεο Ώγξνηηθήο Σξάπεδαο, αλαβαζκίδνληαο 

ζεκαληηθά ηε ζέζε θαη παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζηηο 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζηελ Βιιάδα 

Δ Σξάπεδα Πεηξαηψο ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηε 

Societe Generale γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (99%) ηεο ηειεπηαίαο ζηε Γεληθή 

Σξάπεδα 

2013 Σν Μάξηην ηνπ 2013 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ηηο 

ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Βιιάδα ηεο Σξάπεδαο 

Κχπξνπ, ηεο Cyprus Popular Bank θαη ηεο Βιιεληθήο 

Σξάπεδαο θαη ιίγν αξγφηεξα ηε Millennium Bank. Οιεο 

νη ηξάπεδεο πνπ απέθηεζε ε Σξάπεδα Πεηξαηψο 



147 
 

απνξξνθήζεθαλ πιήξσο  κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 ε Alpha Bank απνθηά ην 

ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Βκπνξηθήο Σξαπέδεο θαη ζηα 

ηέιε Ενπλίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο νινθιεξψλεη ηε λνκηθή ηεο 

ζπγρψλεπζε. 

Δ Νέα Proton Bank πέξαζε ζηνλ φκηιν ηεο Eurobank, 

ελψ ηνλ Μάην ηνπ 2013 ε FBBank πέξαζε ζηνλ φκηιν 

ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο. 

Σν Αεθέκβξην ηνπ 2013 έγηλε ε λνκηθή ζπγρψλεπζε κε 

απνξξφθεζε απφ ηελ «Σξάπεδα Eurobank Ergasias 

AE» ηεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο «Νέν Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην Βιιάδαο ΏΣΒ» 

2014 Οινθιήξσζε εμαγνξάο, ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014 ησλ 

εξγαζηψλ Ληαληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Citibank, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Diners Club ζηελ Βιιάδα, 

απφ ηελ Alpha Bank. 

 

4.10 πκπεξάζκαηα  

 

Βίλαη γεγνλφο φηη νη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, 

έδσζαλ ψζεζε γηα αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο 

αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ, δεκηνπξγψληαο έληνλα αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο, 

ηδίσο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε. Οη εμειίμεηο, αλαγθάδνπλ ηνπο ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο λα νξηνζεηήζνπλ λέεο δνκέο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη λα 

επαλεμεηάζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, αμηνπνηψληαο ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

κεηψλνληαο ην θφζηνο ηνπο. Δ θπξίαξρε ηάζε είλαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νκίισλ, έηνηκσλ λα αληαγσληζζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε δηεζλή 

βάζε. ηφρνο, είλαη ε απφθηεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, κεγάια δίθηπα 

εμππεξέηεζεο θαη πξνζθεξφκελα ηξαπεδηθά πξντφληα ζε ειθπζηηθέο ηηκέο298. 

 

ήκεξα, ε θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(Πίλαθαο 4.2), πνπ παξνπζηάδεη ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ην ζπλνιηθφ 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ εληφο Βιιάδνο ζην ηέινο ηνπ 

2014, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Βιιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ.  
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Πίλαθαο 4.2: Αίθηπν ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη αξηζκφο πξνζσπηθνχ ηξαπεδψλ κειψλ ηεο 

Βιιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ ηνηρεία έσο 31/12/2014 

Πεγή: Βιιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, Αηάξζξσζε ηνπ Βιιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο (2014) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίκτυο τραπεζικών καταςτημάτων και αριιμόσ προςωπικοφ τραπεζών μελών τησ 

Ελληνικθσ Ζνωςησ Σραπεζών 

τοιχεία έωσ 31/12/2014 

Δίκτυο τραπεζικών καταςτημάτων υνολικόσ 

Αριιμόσ 

Τπαλλθλων Σράπεζεσ 
Νομόσ 

Αττικθσ 

Νομόσ 

Θες/νίκησ 

Λοιπθ 

Επικράτεια 
φνολο 

ΕΘΝΙΚΘ 

ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ 

ΕΛΛΑΔΟ 206 47 275 528 10.439 

ΣΡΑΠΕΗΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩ 269 80 454 803 14.278 

ALPHA BANK 277 62 270 609 8.869 

EUROBANK 224 61 221 506 9.040 

ATTICA BANK 34 8 28 70 875 

ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΑ 

ΣΡΑΠΕΗΑ 10 4 12 26 163 

ΤΝΟΛΟ 1.020 262 1.260 2.542 43.664 
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Κεθάιαην 5 

Ζ δηεζλήο παξνπζία ηεο Alpha Bank, πξηλ θαη κεηά ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

ην παξψλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν κηινο Alpha Bank θαη ν ηξφπνο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε έδξα ηελ 

Βιιάδα, εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ. Ώξρηθά παξνπζηάδεηαη ν κηινο θαη πεξηγξάθνληαη 

γεληθά ζηνηρεία, φπσο ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνξείαο ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ ίδξπζε 

ηεο έσο ζήκεξα, ε απνζηνιή, ε θνπιηνχξα, νη αμίεο θαη ν ηξφπνο δηαθπβέξλεζήο ηεο. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα δηεζλνπνίεζήο ηνπ Οκίινπ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη ε αληίδξαζε ηεο δηνίθεζεο, ζηελ αξλεηηθή 

θαηάζηαζε πνπ πξνθάιεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε δηαξθήο χθεζε, ζην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

 

5.1 Γεληθά ζηνηρεία 

 

 

Ο κηινο Alpha Bank είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Οκίινπο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ Βιιάδα, κε ηζρπξή παξνπζία ζηελ εγρψξηα θαη ηε 

δηεζλή ηξαπεδηθή αγνξά. Πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα πςειήο πνηφηεηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηνπο ηνκείο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, 

ηεο ηξαπεδηθήο κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ηεο δηαρεηξίζεσο θεθαιαίσλ ηνπ 

private banking, ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ηεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, 

ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εξγαζηψλ, ηεο δηαρεηξίζεσο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηνπο ηνκείο Leasing θαη Factoring. 

 

ΐαζηθή Σξάπεδα ηνπ Οκίινπ θαη κεηξηθή εηαηξεία απηνχ, είλαη ε Alpha Bank, ε νπνία 

ηδξχζεθε ην 1879 ζηελ Καιακάηα, απφ ηνλ Εσάλλε Φ. Κσζηφπνπιν. Ώξρηθά 

ιεηηνχξγεζε σο εκπνξηθφο νίθνο θαη πνιχ ζχληνκα αλέπηπμε ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Έηνο ζηαζκφο ηεο πνξείαο ηεο απνηειεί ην 1916, φηαλ ν ηδξπηήο ηεο 

απνθάζηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Λατθή Σξάπεδα, λα δεκηνπξγήζεη ηελ Σξάπεδα Ε.Φ. 

Κσζηφπνπινπ κε ηε κνξθή ηεο Βηεξφξξπζκεο Βηαηξίαο. Αχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 



154 
 

1918, ε Σξάπεδα κεηνλνκάζηεθε ζε Σξάπεδα Καιακψλ, πνπ ιεηηνπξγνχζε πιένλ σο 

Ώλψλπκε Βηαηξία. Έθηνηε ε αλάπηπμή ηεο είλαη αικαηψδεο θαζψο αχμεζε ζεκαληηθά ην 

κεξίδην αγνξάο ζε Βιιάδα θαη εμσηεξηθφ, δηεχξπλε ηε γθάκα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, θαη αχμεζε ζεκαληηθά ηα θαζαξά ηεο θέξδε. 

 

Ο κηινο ηεο Alpha Bank δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εγρψξηα αιιά θαη ζηε δηεζλή 

ηξαπεδηθή αγνξά, κε παξνπζία ζηελ Kχπξν (Alpha Bank Cyprus LTD), ζηε Ρνπκαλία 

(Alpha Bank Romania), ζηε εξβία (Alpha Bank Srbija A.D.), ζηελ Ώιβαλία, ζηα 

θφπηα (Alpha Bank A.D. Skopje) θαη ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία. Βηδηθά γηα ηελ παξνπζία 

ηεο Σξάπεδαο ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηδξχζεθε ην 1922 θαη 

επνπηεχεηαη απφ ηηο αξρέο ηηο Μεγάιεο ΐξεηαλίαο. Μέζσ ηεο κνλάδνο private banking 

παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν θάζκα ηξαπεδηθψλ θαη επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ αγνξά θαηνηθίαο θαη επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, 

παξέρνληαο επέιηθηεο ιχζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αθηλήησλ, πξνζαξκνζκέλεο πάληα 

ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. χκθσλα κε ηειεπηαία ζηνηρεία, κεηά ηηο εμαγνξέο θαη ηηο 

ζπγρσλεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, έρεη εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 

15.149 εξγαδφκελνπο, κεησκέλνο θαηά 1.739 άηνκα ζε εηήζηα βάζε, χζηεξα απφ ηελ 

απνρψξεζε 2.208 ππαιιήισλ έσο ην ηέινο ηνπ 2014 σο απνηέιεζκα ηεο επηηπρνχο 

νινθιεξψζεσο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθεηνζεινχο Ώπνρσξήζεσο Πξνζσπηθνχ θαη ηεο 

πξνζζήθεο 719 ππαιιήισλ απφ ηελ εμαγνξά ησλ εξγαζηψλ Ληαληθήο Σξαπεδηθήο ηεο 

Citibak, απφ ηνπο νπνίνπο 9.695 βξίζθνληαη ζηελ Βιιάδα, 5.454 ζην εμσηεξηθφ, ελψ 

δηαζέηεη δίθηπν 1.005 θαηαζηεκάησλ, κε 609 θαηαζηήκαηα ζηελ Βιιάδα θαη 396 ζην 

εμσηεξηθφ. Ώπνηειεί κηα ηξάπεδα εκπηζηνζχλεο θαη ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο ζην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κηα εθ ησλ θνξπθαίσλ Σξαπεδψλ ζηελ Βιιάδα κε πςειά 

κεξίδηα αγνξάο ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ (23% κεξίδην αγνξάο ζηηο ρνξεγήζεηο θαη 

22% ζηηο θαηαζέζεηο, γηα ην 2013) θαη έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ζηελ Βπξψπε299. 

 

Με ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία, ν κηινο Alpha Bank ππνζηεξίδεη ηδηψηεο θαη 

επηρεηξεκαηίεο πειάηεο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο ρψξαο, 

επηδηψθεη ηε δηαζθάιηζε θαη ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ, 

ηελ νκαιή απνπιεξσκή  ησλ δαλείσλ πνπ έρεη ρνξεγήζεη, ηελ επίηεπμε πςειήο 

απνδνηηθφηεηαο κε ζπγθξάηεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηέινο ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε θαη κηα νκαιή κεηάβαζε ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψζεθε 

θαη ζπλερίδεη λα δηακνξθψλεηαη εμαηηίαο ηεο πξφζθαηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.  
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5.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή300
 

 

 

ηελ παξνχζα παξάγξαθν ζα γίλεη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ γεγνλφησλ ηεο πνξείαο ηεο Alpha Bank. 

 

1879: Ίδξπζε ηεο απφ ηνλ Εσάλλε Φ. Κσζηφπνπιν, αξρηθά σο εκπνξηθή επηρείξεζε 

ζηελ Καιακάηα 

1918: Σν ηξαπεδηθφ ηκήκα ηνπ νίθνπ "Ε. Φ. Κσζηφπνπινπ", κεηνλνκάζηεθε ζε 

"Σξάπεδα Καιακψλ". 

1922: Ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ζην Λνλδίλν. 

1924: Μεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο Σξάπεδαο ζηελ Ώζήλα θαη κεηνλνκαζία απηήο ζε 

„‟Σξάπεδα Βιιεληθήο Βκπνξηθήο Πίζηεσο‟‟. 

1925: Βηζαγσγή ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζην Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ. 

1947:Μεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε "Σξάπεδα Βκπνξηθήο Πίζηεσο".   

1972: Μεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε "Σξάπεδα Πίζηεσο". 

1994:  - Μεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο 

           - Έλαξμε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο 

1995:  Έλαξμε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ αγνξά ηεο ΐνπιγαξίαο. 

1998: -Έλαξμε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ κε ηελ εμαγνξά ηεο 

Lombard Natwest Bank, ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ζε Alpha Bank Limited θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε Alpha Bank Cyprus Ltd.          

          - Έλαξμε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ αγνξά ηεο Ώιβαλίαο. 

1999: Πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο Ενληθήο Σξαπέδεο 

2000: - (11.4.2000) Βγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο Ενληθήο Σξαπέδεο, κε απνξξφθεζε 

ηεο απφ ηελ Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο. Δ λέα δηεπξπκέλε Σξάπεδα πνπ πξνέθπςε απφ 

ηελ ζπγρψλεπζε νλνκάδεηαη Alpha Bank. 

           - Έλαξμε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ αγνξά ησλ θνπίσλ, κε ηελ εμαγνξά ηεο 

Kreditna Banka AD Skopje, ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ζε Alpha Bank Skopje. 

2004: Δ Σξάπεδα απνηέιεζε Μέγα Υνξεγφ θαη Βπίζεκε Σξάπεδα ησλ Οιπκπηαθψλ 

Ώγψλσλ ηεο Ώζήλαο. Βίρε ην πξνλφκην λα ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή 

ησλ Ώγψλσλ θαη λα ζπλδεζεί κε ηελ πνξεία θαη ηελ εηθφλα ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη εηέζεζαλ ζε ιεηηνπξγία πέληε Οιπκπηαθά Καηαζηήκαηα ζε 

ρψξνπο ηειέζεσο ησλ Ώγψλσλ 

2005: Ώπφθηεζε ηεο έβδνκεο κεγαιχηεξεο ζεξβηθήο ηξαπέδεο, ηεο Jubanka, ε νπνία 

κεηνλνκάζζεθε ζε Alpha Bank Beograd θαη ελ ζπλερεία ζε Alpha Bank Srbija. 
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2006: (16.10.2006) Δ Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο γηα ηελ πψιεζε 

ηνπ 99,57% ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Alpha Ώζθαιηζηηθήο, ζηε δηεζλνχο θχξνπο 

γαιιηθή αζθαιηζηηθή εηαηξία AXA. 

2008: - (3νο.2008) Έλαξμε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ αγνξά ηεο Οπθξαλίαο, κε ηελ 

απφθηεζε ηνπ 90% ηεο λενζπζηαζείζαο ηφηε Astra Bank301. 

           - (30.6.2008) Ώλαθνηλψζεθε ε δηάζεζε ηδίσλ κεηνρψλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε 

πνζνζηφ 4% επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 296 

εθαηνκκπξίσλ Βπξψ, ζηελ εηαηξεία Paramount Services Holding Limited, νπνία 

απνηειεί επελδπηηθφ θνξέα πνπ εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ηεο πιένλ επηθαλνχο 

νηθνγέλεηαο ηνπ Καηάξ302. 

2012: (3νο.2012) Δ Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Πξφγξακκα 

Ώληαιιαγήο Οκνιφγσλ ηνπ Εδησηηθνχ Σνκέα (PSI+) κε ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν 

ραξηνθπιάθην Οκνιφγσλ εθδφζεσο ή εγγπήζεσο ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ303. 

(16.10.2012) Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκθσλία εμαγνξάο ηεο Βκπνξηθήο Σξάπεδαο. 

2013: - (1.2.2013) Οινθιεξψζεθε ε κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο Βκπνξηθήο Σξάπεδαο, Credit Agricole ζηελ Alpha Bank. 

          - (28.6.2013) Οινθιεξψζεθε ε λνκηθή ζπγρψλεπζε ησλ δχν Σξαπεδψλ. 

          - (18.7.2013) Τπνγξαθή κε ηνλ Οπθξαληθφ κηιν Delta Bank ζχκβαζεο 

πψιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ηξάπεδαο JSC Astra Bank 

Ukraine304. 

          - (26.11.2013) πκκεηνρή ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζηνλ δηεζλή δείθηε MSCI 

Emerging Markets Index 

          - (12νο.2013) Μεηαθνξά ησλ θαηαζέζεσλ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο, Ασδεθαλήζνπ θαη Βπβνίαο ζηελ Alpha Bank, κεηά ηελ αδπλακία 

ηνπο λα νινθιεξψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο απμήζεηο θεθαιαίνπ305. 

2014: - (10.4.2014) πκκεηνρή ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζηνλ δηεζλή δείθηε FTSE All-

World Index.  

          - (31.3.2014) Βπηηπρήο Ώχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Βπξψ 1,2 δηζ., κε ζθνπφ 

ηελ πιήξε εμαγνξά ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ, θαζψο θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νξηαθψλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηαγλσζηηθή κειέηε ηεο Σξαπέδεο ηεο Βιιάδνο306. 

          - (17.4.2014) Βμαγνξά απφ ην Βιιεληθφ Αεκφζην ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ χςνπο 940 εθαηνκκπξίσλ Βπξψ, θπξηφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ 

θαη εθδφζεσο ηεο Σξαπέδεο. 

          - (9.7.2014) Έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Ώλαδηαξζξψζεσο ηεο Alpha Bank απφ ηελ 

Βπξσπατθή Βπηηξνπή, κηα εμέιημε πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ νξφζεκν γηα ηελ πιήξε 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο Σξαπέδεο307.  
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          - (30.9.2014) Οινθιεξψζεθε ε εμαγνξά ησλ εξγαζηψλ Ληαληθήο Σξαπεδηθήο ηεο 

Citibank, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Diners Club ζηελ Βιιάδα.  

          - (26.10.2014) Ώλαθνίλσζε ηεο ΒΚΣ, γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ AQR 

tests απφ ΒΚΣ 

          - (27.11.2014) Δ Alpha Bank, αλαδείρζεθε “Σξάπεδα ηεο Υξνληάο” ζηελ Βιιάδα 

γηα ην 2014, απφ ην πεξηνδηθφ “The Banker”, ηελ θνξπθαία ηξαπεδηθή θαη νηθνλνκηθή 

έθδνζε ζε παγθφζκην επίπεδν θαη κέινο ηνπ Οκίινπ Financial Times, ζε εηδηθή 

εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λνλδίλν. χκθσλα κε ηελ Κξηηηθή Βπηηξνπή 

ηνπ “The Banker”, ην ΐξαβείν απελεκήζε ζηελ Alpha Bank ιφγσ ηεο εληππσζηαθήο 

αλαθάκςεσο ζηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε ηεο Σξαπέδεο θαη ηεο ηζρπξήο θεθαιαηαθήο 

ζέζεσο πνπ θαηείρε, αλάκεζα ζηηο Βιιεληθέο ηξάπεδεο308. 

2015: (17.7.2015) πκθσλία πψιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Alpha Bank ζηε 

ΐνπιγαξία, ζηελ Postbank "Eurobank Bulgaria AD", ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ 

Eurobank309. 

 

Πιένλ ε Alpha Bank έρεη αλαπηχμεη κηα γθάκα δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ νη νπνίεο 

θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. πγθαηαιέγεηαη κέζα ζηνπο 

πξσηνπφξνπο εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ε εθαξκνγή home 

banking κε ην Alphaphone, γηα ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κε ην ηειέθσλν, ε εθαξκνγή 

Alphaline, γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κε ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, ε δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή Alpha Web Banking, γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ Internet θαη ε 

εθαξκνγή Alpha Bank m-Banking, γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ.  

 

Παξάιιεια ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ Οκίινπ, επηδηψθεη θαη 

θαηαθέξλεη λα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ηνκέα, φπσο γηα παξάδεηγκα ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο, κε ηηο εηαηξίεο Alpha Leasing 

θαη ABC Factors, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο κέζσ ησλ Alpha Finance, Alpha 

Asset Management Ώ.Β.Α.Ώ.Κ. θαη ηελ Ώλαπηπμηαθή Αηαρεηξίζεσο Βπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Βιιάδνο, ππεξεζίεο επελδχζεσλ, κε ηελ Alpha 

Ventures θαη ηελ Ενληθή πκκεηνρψλ, ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο Alpha 

Τπνζηεξηθηηθψλ Βξγαζηψλ, θηεκαηηθέο ππεξεζίεο, κέζσ ηεο Alpha Ώζηηθά Ώθίλεηα θαη 

μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο, κε ηελ Ενληθή Ξελνδνρεηαθαί Βπηρεηξήζεηο 

 

 

 

 

http://newpost.gr/tag/Alpha%20Bank
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5.3 Όξακα, θνπόο, Αμίεο θαη Κνηλσληθή Πξόζθνξα Alpha Bank 

 

 

Όπαμα: Να θαηαζηεί ε Alpha Bank Σξάπεδα αλαθνξάο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε. 

 

κοπόρ: Να παξέρεη ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ θαη λα έρεη ηελ πξσηνπνξία ζηα 

πξντφληα. 

 

Αξίερ: Πνηφηεηα ζηελ εξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία, αμηνθξαηία, ήζνο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

 

Δ πξνζνρή ζηνλ άλζξσπν θαη θαηά επέθηαζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, θαζψο θαη 

ν ζεβαζκφο ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ, απνηεινχλ ζέκαηα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα 

ηελ Σξάπεδα. Οη δχν απηνί παξάγνληεο καδί κε ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Σξάπεδα γηα επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

πειαηψλ θαη ησλ κεηφρσλ, είλαη ηα ζεκέιηα ηεο επηηπρίαο ηεο. 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηελ Alpha Bank. Ώπνηειεί έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο ρξεηάδεηαη θαη είλαη ζε δηαξθή 

αλαδήηεζε αμηφινγσλ θαη δπλακηθψλ ππαιιήισλ, κε γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ φηη ε πξφνδνο θαη επεκεξία 

ηνπ Οκίινπ, ζπλεπάγεηαη θαη ηε δηθή ηνπο επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε310. 

 

Παξάιιειε κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Alpha Bank, 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνιχ έληνλε θνηλσληθή ηεο πξνζθνξά. Δ Σξάπεδα ζε άκεζε 

ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηεο, ην νπνίν εζεινληηθά ζπκκεηέρεη ζε θάζε δξάζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, έρεη αλαπηχμεη έλα ρνξεγηθφ πξφγξακκα γηα ηε ζπλδξνκή ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ. Σαπηφρξνλα, έρεη θαηαθέξεη λα απνθηήζεη ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηελ 

πνιηηεία, ηηο θαλνληζηηθέο αξρέο, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

κεηφρνπο ηεο. 

 

Δ ζπκβνιή ηεο Σξάπεδαο, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ρξεκαηηθφ επίπεδν, αιιά 

πεξηιακβάλεη απνζηνιή βηβιίσλ, κέζσλ ππνδνκήο, επνπηηθνχ πιηθνχ θαη άιισλ 

πξψησλ πιψλ, ζε ζρνιεία, βηβιηνζήθεο θαη ζπιιφγνπο ζε φιε ηε ρψξα. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο δελ αλαθνηλψλνληαη ιεπηνκεξψο θαη κφιηο έλα 

κηθξφ κέξνο ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εηήζην Ώπνινγηζκφ Βηαηξηθήο Κνηλσληθήο 
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Βπζχλεο ηεο Σξάπεδαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε Σξάπεδα εζηηάδεη ζε 

δξάζεηο θνηλσληθήο πξνζθνξάο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε εππαζψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε Εδξπκάησλ θαη θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδεία, 

ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ311. 

 

5.4 Κώδηθαο Γενληνινγίαο θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Alpha Bank 

 

 

5.4.1 Κώδηθαο Γενληνινγίαο 

 

 

Ο Κψδηθαο Αενληνινγίαο απνηειεί θαηά βάζε κηα πεξίιεςε ησλ αξρψλ ηεο εηαηξείαο 

θαη κηα ζπλνπηηθή πεγή θαζνδήγεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Βπηδηψθεη λα 

ζέζεη έλα ειάρηζην πιαίζην θαλφλσλ θαη θνηλψλ πξνηχπσλ εζηθήο, εληφο ηνπ νπνίνπ ε 

εηαηξεία, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη εξγαδφκελνη, αζθνχλ ηα λφκηκα ππεξεζηαθά ηνπο 

θαζήθνληα, αλεπεξέαζηνη απφ εμσζεζκηθέο παξεκβάζεηο. ινη έρνπλ πξνζσπηθή 

επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνλ Κψδηθα Αενληνινγίαο θαη ε 

απνηπρία ζπκκφξθσζεο κε απηφλ, κπνξεί λα έρεη πεηζαξρηθέο ζπλέπεηεο312. 

 

Δ Alpha Bank, εθαξκφδεη απφ ηελ ίδξπζή ηεο ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ζηε δηνίθεζε, ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο, ζηειέρε θαη ππαιιήινπο, ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη απέλαληη 

ζε θάζε είδνπο ζπλαιιαζζφκελν, κέηνρνη θαη ηξίηνη. Σν ίδην πλεχκα επηδηψθεη λα 

κεηαθέξεη θαη ζηνλ κηιν πνπ δεκηνχξγεζε κε ηελ αλάπηπμή ηεο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην 

εμσηεξηθφ. 

 

Δ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ινηπφλ φρη κφλν ηεο Alpha Bank ζαλ Σξαπεδηθνχ 

Οξγαληζκνχ, αιιά θαη φινπ ηνπ Οκίινπ, έρεη ηα ζεκέιηά ηεο ζε κηα ζεηξά βαζηθψλ 

δεζκεχζεσλ. Ώπέλαληη ζηνπο πειάηεο, νθείιεη λα δίλεη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

εμππεξέηεζή ηνπο θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππνδνρήο, ελεκέξσζεο θαη 

παξνρήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. Ώλαθνξηθά κε ηνπο κεηφρνπο, πάγηα 

δέζκεπζε ηεο Alpha Bank είλαη ε δεκηνπξγία ππεξαμίαο θαη ε εμαζθάιηζε εχινγεο 

απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ. Ώπέλαληη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, αλεμάξηεηα ηεο 

δηαβαζκίζεψο ηνπ, νθείιεη θαη δεζκεχεηαη λα δηαζθαιίδεη δίθαηεο ακνηβέο, άξηζηεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, ζηεξηδφκελε ζηελ 

αμηνθξαηία θαη ηε δηθαηνζχλεο, καθξηά απφ θάζε είδνπο δηάθξηζε θαη επλντθή 
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αληηκεηψπηζε. Σέινο, απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ε Alpha Bank δεζκεχεηαη λα 

ζπκβάιιεη δπλακηθά ζηελ πξφνδν θαη ηε βειηίσζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλνρήο 

ηνπ, φπσο ν πνιηηηζκφο, ε παηδεία, ε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

ην ζχλνιφ ηνπο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, Alpha Bank σο Σξάπεδα θαη νη ινηπέο 

εηαηξείεο, έρνπλ ζαλ απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επξσζηία ηνπ Οκίινπ θαη 

δηέπνληαη απφ αξρέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ λφκν θαη ηελ εζηθή. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε αθεξαηφηεηα θαη ε εληηκφηεηα, ε ακεξνιεςία θαη ε 

αλεμαξηεζία, ε ερεκχζεηα θαη ε δηαθξηηηθφηεηα, ε ζπλεηδεηή, πεηζαξρεκέλε θαη ινγηθή 

αλάιεςε θηλδχλνπ, ε πιήξεο, ζσζηή θαη αιεζήο πιεξνθφξεζε, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

Γηα ηελ εχξσζηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ φκσο, αξρέο θαη ππνρξεψζεηο νθείινπλ λα 

ραξαθηεξίδνπλ θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ο Οξγαληζκφο Πξνζσπηθνχ, 

πεξηέρεη δηαηάμεηο πνπ θαιχπηνπλ ηα γεληθά θαζήθνληα ησλ Τπαιιήισλ, φπσο είλαη ε 

ερεκχζεηα, ε ζπκπεξηθνξά εληφο θαη εθηφο Σξάπεδαο, ε απαγφξεπζε ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ, ε απαγφξεπζε ηεο απνδνρήο δψξσλ ζην πιαίζην αζθήζεσο ησλ 

ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη αξθεηέο αθφκα313. 

 

5.4.2 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

 

 

Δ Βηαηξηθή Αηαθπβέξλεζε, απνηειεί εθείλν ην ζχζηεκα αξρψλ θαη πξαθηηθψλ, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ νξγαλψλεηαη, ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη κηα εηαηξία, έηζη ψζηε λα δηαθπιάζζνληαη 

θαη λα ηθαλνπνηνχληαη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα φισλ ησλ ελερνκέλσλ. Δ Alpha Bank 

απφ ην 1944 εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, απνζθνπψληαο ηφζν 

ζηε δηαθάλεηα θαηά ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηνπο κεηφρνπο, ηα ζηειέρε, ηνπο 

ππαιιήινπο, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηνπο εξγνιάβνπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο φζν θαη ζηελ 

άκεζε θαη ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. 

 

Ώπνηειεζκαηηθή Βηαηξηθή Αηαθπβέξλεζε, δελ ζεκαίλεη φηη αθνινπζείηαη απζηεξά 

θάπνην θαζνξηζκέλν πξφγξακκα, αιιά φηη θαηαβάιιεηαη κία ζπλερήο πξνζπάζεηα 

ελζσκάησζεο ησλ εθάζηνηε πξνηαζεηζψλ παξακέηξσλ, ζπλδπαδφκελσλ κε ηηο 

ζπλερψο απμεκέλεο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο. Δ ζσζηή εηαηξηθή δνκή θαη νη 

δηαδηθαζίεο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηηπρεκέλε Βηαηξηθή Αηαθπβέξλεζε, ε νπνία 

πξνσζεί ηελ εηαηξηθή αλαγλψξηζε θαη θήκε. 

 

http://intranet/deontologia.htm
http://intranet/deontologia.htm
http://intranet/deontologia.htm
http://intranet/deontologia.htm
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ε απηφ ην πιαίζην, ε Σξάπεδα έρεη δηαρσξίζεη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ απφ απηά 

ηνπ Αηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηνλ κηιν, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην. Βπηπιένλ κε ηελ χπαξμε ηνπ Κψδηθα Αενληνινγίαο, ζηνλ νπνίν 

πξναλαθεξζήθακε, απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ησλ πξνηχπσλ πνπ επηβάιινληαη απφ 

ηε ζχγρξνλε δηαθπβέξλεζε ησλ εηαηξηψλ, εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θαλφλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ήδε απφ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2013, ε Alpha Bank έρεη 

εγθξίλεη ηε δεκηνπξγία δηαχινπ επηθνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη 

κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ εκπηζηεπηηθά, πηζαλέο παξεκβάζεηο θάπνηαο πνιηηηθήο ή λα 

δεηήζνπλ ζπκβνπιέο (whistle-blowing).  

 

Ο Κψδηθαο Βηαηξηθήο Αηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη ζεζπηζηεί απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

νξίδεη ην απαξαίηεην πιαίζην θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

Σξάπεδαο. Σν πιαίζην απηφ, αλαζεσξείηαη απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην. O Κψδηθαο 

ηεο Alpha Bank, νξίδεη ηα θαζήθνληα θαη θαηαλέκεη ηηο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ηνπ 

Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ Βπηηξνπψλ ηνπ, ηεο Βθηειεζηηθήο Βπηηξνπήο θαη ησλ 

άιισλ Βπηηξνπψλ θαη πκβνπιίσλ ηεο Σξαπέδεο314. 

 

5.5 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε θαη Alpha Bank 

 

 

 πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε φιε ηδέα πεξί ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην φηη φινη νη νξγαληζκνί θαη νη 

εηαηξείεο, νθείινπλ λα έρνπλ επζχλεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία, νη νπνίεο ζα 

επεθηείλνληαη πέξα απφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο. Καηά ζπλέπεηα, φινη νη κάλαηδεξ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο απνθάζεηο νη νπνίεο ζα 

θέξλνπλ θέξδε ζηελ επηρείξεζε, ηζνξξνπψληαο κε ηηο επηπηψζεηο απέλαληη ζηελ 

θνηλσλία315. ηφρνο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, δελ είλαη άιινο απφ ην λα 

εληζρχζεη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα ελζαξξχλεη, κέζσ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, κηα ζεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, ηνπο θαηαλαισηέο, 

ηνπο ππαιιήινπο, ηηο θνηλφηεηεο, ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη φια ηα άιια κέιε ηεο 

δεκφζηαο ζθαίξαο316.  

 

χκθσλα θαη κε ηνλ δεκνζηεπκέλν απνινγηζκφ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ηεο 

Alpha Bank γηα ην έηνο 2014, ε Alpha Bank ζέηεη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ 
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αληαλαθινχλ ηα ζηαζεξά θαη ζηαδηαθά ηεο βήκαηα, εληφο πιαηζίνπ εθαξκνγήο ησλ 

δεζκεχζεσλ θη πξνηεξαηνηήησλ ηεο ζε ζέκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 

Πίλαθαο 5.1: Βηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηα 

Πεγή: Ώπνινγηζκφο Βηαηξηθήο Κνηλσληθήο Βπζχλεο Alpha Bank, 2014 

Βηαηξηθή Τπεπζπλφηεηα 

ηφρνη Ώπνινγηζκνχ 2013 Βπίηεπμε εληφο 2014 

Λεηηνπξγία εληφο ηνπ 2014, ελφο λένπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

γηα ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

Alpha Bank, κε ζηφρν ηελ εζσηεξηθή δηαδξαζηηθή 

επηθνηλσλία ησλ εξγαδφκελσλ γηα ζέκαηα Β.Κ.Β. 

ρεδηάζηεθε εμεηδηθεπκέλε ηζηνζειίδα κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε 

θαη εζσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία πξφθεηηαη 

λα ελζσκαησζεί ζην δηαδίθηπν εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο Alpha 

Bank Intranet, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 

Ώλάπηπμε δηαδηθαζίαο θαζνξηζκνχ ησλ νπζησδψλ ζεκάησλ 

Β.Κ.Β. ηεο Σξαπέδεο. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε εζσηεξηθφ ζεκηλάξην 

κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νπζηαζηηθψλ ζεκάησλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο (materiality worrkshop) 

Πξνεηνηκαζία ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε απνινγηζκνχ 

Β.Κ.Β. ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο GRIG4 

Σνλ 1ν ηνπ 2014 εξγαδφκελνη απφ δηάθνξεο κνλάδεο ηεο 

Σξάπεδαο ζπκκεηείραλ ζε εηδηθφ ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηε λέα 

έθδνζε ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ GRIG4, ελψ ηνλ 10ν ηνπ 

2014, ζπκκεηείραλ ζην εζσηεξηθφ ζεκηλάξην αλαγλσξίζεσο 

νπζηαζηηθψλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηεο 

ηξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα ζέκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ απνινγηζκφ Β.Κ.Β 2014 

ηφρνη Ώπνινγηζκνχ 2014 

Βλίζρπζε ηνπ απνινγηζκνχ Β.Κ.Β. 2015, κε πεξηζζφηεξα ζέκαηα βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ αλαιπηψλ θαη ησλ νίθσλ 

αμηνινγήζεσλ ηεο επίδνζεο ηεο Σξάπεδαο. 

Βλίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ νπζηαζηηθψλ ζεκάησλ Β.Κ.Β. ηεο Σξάπεδαο 

Βκπινθή πεξηζζφηεξσλ Αηεπζχλζεσλ θαη ηειερψλ ηεο Σξάπεδαο, ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο Σξάπεδαο ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ ιακβάλεη. 

 

 ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην πιαίζην ζην νπνίν βαζίζζεθε ην 

ζχλνιν ηεο εηαηξηθή θνηλσληθήο επζχλεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί ζηνλ 

απνινγηζκφ εηαηξηθήο επζχλεο ηνπ 2013, απηά πνπ επηηεχρζεθαλ εληφο 2014, θαζψο 

θαη νη λένη ζηφρνη ηνπ 2014. Σα δεδνκέλα απηά αθνξνχλ θάζε κηα απφ ηηο ελφηεηεο ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε Alpha Bank. 

 

5.5.1 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε Alpha Bank θαη Αγνξά 

 

 

Δ Σξάπεδα απνζθνπεί ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πξνζθνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ηθαλά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ππνινγίδνληαο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Βπηδηψθεη 

ηε ζηήξημε θαη δηαζθάιηζε ησλ λνηθνθπξηψλ – πειαηψλ ηεο, κε κηα ζεηξά απφ 

πξνγξάκκαηα δηεπθφιπλζεο, κε ηελ νλνκαζία „‟Alpha Αηεπθφιπλζε‟‟, γηα ηνλ θαιχηεξν 
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θαη νξζφηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ησλ νθεηιψλ ηνπο. Βπηπξφζζεηα, ε Σξάπεδα 

ζπλέρηζε ηελ πξνζθνξά δαλεηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ θακπάληα 

„‟Πξάζηλεο Λχζεηο‟‟, έηζη ψζηε νη πειάηεο ηεο λα κπνξέζνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αλαβαζκίδνληαο παξάιιεια ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο.  

 

Ώλαθνξηθά κε ηελ ζηήξημε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο – πειάηεο ηεο, ε Σξάπεδα αλέπηπμε 

θαη δηέζεζε κηα εληαία ζεηξά πξντνληηθψλ ιχζεσλ κε ηελ νλνκαζία „‟Alpha ηήξημε‟‟, 

απνζθνπψληαο ζηελ εμπγίαλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ Μηθξψλ Βπηρεηξήζεσλ. 

Σαπηφρξνλα, ζε κηα πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, 

αλέπηπμε πξνγξάκκαηα γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή θάιπςε νιφθιεξνπ ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ 

θχθινπ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. ΐαζηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο Alpha Bank, 

παξέκεηλε ε νπζηαζηηθή ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ ιφγν, απηφ ζπκκεηέρεη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Βζληθνχ Σακείνπ Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΒΣΒΏΝ) θαη 

απνηειεί ηελ πξψηε επηινγή επξσπατθψλ θαη θξαηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ επηηπρεκέλε 

πξνψζεζε αληίζηνηρσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. Πέξαλ απηψλ, ε Alpha Bank 

είλαη αξσγφο ππεχζπλσλ πεξηβαιινληηθψλ επελδχζεσλ, ζρεηηθψλ κε αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο θαη δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλε 

κνλάδα Project Finance, απνηεινχκελε απφ έκπεηξα ζηειέρε, ε νπνία απαζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ έξγσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο.  

 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Σξάπεδαο ζπλερίδεη βέβαηα λα παξακέλεη ε αμηφπηζηε, 

ζπλεπήο θαη ηαρχηαηε ηξαπεδηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

βαζηθή επηδίσμή ηεο Alpha Bank, είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ θαη 

ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, 

θαηαβάιινληαη ζπλερψο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ βαζκνχ εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (αλαβάζκηζε ηνπ e-banking κε λέα είδε 

πιεξσκψλ, αλαβάζκηζε ησλ θέληξσλ απηφκαησλ ζπλαιιαγψλ (ΚΏ) ζηα 

Καηαζηήκαηα) θαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ απηνκαηνπνηεκέλεο εμππεξέηεζεο (ΏΣΜ). 

ηνλ έιεγρν ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί γηα ηελ 

Alpha Bank, ε έξεπλα κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ παξαπνλνχκελνπ πειάηε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ISO 9001 2008317. 
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Πίλαθαο 5.2: Β.Κ.Β. γηα ηελ Ώγνξά 

Πεγή: Ώπνινγηζκφο Βηαηξηθήο Κνηλσληθήο Βπζχλεο Alpha Bank, 2014 

Μαδί γηα ηελ Αγνξά 

ηόρνη Απνινγηζκνύ 2013 Δπίηεπμε εληόο 2014 

ηήξημε ζηηο επηρεηξήζεηο - Πειάηεο Alpha Bank, ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Μαδί γηα ηελ Ώγνξά - ηήξημε ησλ Βπηρεηξήζεσλ. 

Πξνζθνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. 

Μαδί γηα ηε Ώγνξά - ηήξημε ησλ Ννηθνθπξηψλ - ηήξημε 

ησλ Βπηρεηξήζεσλ. 

ηαδηαθή αχμεζε εληφο ηνπ 2014 ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεσο ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ θαηά 20%. 

Μαδί γηα ηελ Ώγνξά - Βμππεξέηεζε Πειαηψλ.  

Μείσζε ηνπ ρξφλνπ επηιχζεσο ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ. Μαδί γηα ηελ Ώγνξά - Εθαλνπνίεζε ησλ Πειαηψλ. 

Βλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Μαδί γηα ηελ Ώγνξά -Βληζρπφκελα αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα 

ηαδηαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ Καηαζηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ηεο 

Alpha Bank, πνπ είλαη πξνζβάζηκα ζε άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, 

κε ζηφρν ην 2015 ηα πεξηζζφηεξα Καηαζηήκαηα ηνπ Οκίινπ, λα 

θαηαζηνχλ πξνζβάζηκα ζε απηά ηα άηνκα. 

ε ζχλνιν 609 Καηαζηεκάησλ, ηα 321 (52,7%) 

παξέρνπλ πξφζβαζε ζε άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο. 

Μέξηκλα ψζηε έσο ην 2015, ε πιεηνςεθία ησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ, λα είλαη πξνζβάζηκε ζε άηνκα κε 

πξνβιήκαηα νξάζεσο ή/θαη αθνήο. 

Μαδί γηα ηελ Ώγνξά - Βμππεξέηεζε Πειαηψλ.  

Ώλάπηπμε θαη πξνζθνξά ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχκεζα, 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ κεησκέλνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θηλδχλνπ. 

Μαδί γηα ηελ Ώγνξά - Τπεχζπλεο Βπελδχζεηο. 

πλέρηζε ηεο παξνρήο πξάζηλσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ πηζηνδνηήζεσλ ζε πεξηβαιινληηθά θηιηθέο επελδχζεηο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Μαδί γηα ηελ Ώγνξά - ηήξημε ησλ Βπηρεηξήζεσλ. 

ηόρνη Απνινγηζκνύ 2014 

ηήξημε ζηηο επηρεηξήζεηο - Πειάηεο Alpha Bank, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο  

Πξνζθνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. 

ηαδηαθή αχμεζε εληφο ηνπ 2014 ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεσο 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαηά 20%. 

Μείσζε ηνπ ρξφλνπ επηιχζεσο ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ. 

ηαδηαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ Καηαζηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ηεο Alpha Bank, πνπ είλαη πξνζβάζηκα ζε άηνκα κε θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο, κε ζηφρν ην 2015 ηα πεξηζζφηεξα Καηαζηήκαηα ηνπ Οκίινπ, λα θαηαζηνχλ πξνζβάζηκα ζε απηά ηα άηνκα. 

Μέξηκλα ψζηε έσο ην 2015, ε πιεηνςεθία ησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ, λα είλαη πξνζβάζηκε ζε 

άηνκα κε πξνβιήκαηα νξάζεσο ή/θαη αθνήο. 

Ώλάπηπμε θαη πξνζθνξά ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχκεζα, επελδπηηθψλ πξντφλησλ κεησκέλνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θηλδχλνπ. 

πλέρηζε ηεο παξνρήο πξάζηλσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πηζηνδνηήζεσλ ζε πεξηβαιινληηθά θηιηθέο 

επελδχζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Βπηθέληξσζε ζηα δάλεηα ζθνπνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Alpha 1,2,3. 

Βλζσκάησζε θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ρνξεγήζεσλ πηζηνδνηήζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο 

Μέξηκλα ψζηε λα απηνκαηνπνηεζεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ππνζέζεσλ θαη ελεκέξσζεο πειαηψλ. 
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5.5.2 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε Alpha Bank θαη Αλζξώπηλνο 

Παξάγνληαο  

 

 

πσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ απνινγηζκφ Βηαηξηθήο Κνηλσληθήο Βπζχλεο ηεο Alpha Bank 

γηα ην 2014, „‟Οη εξγαδφκελνη ηεο Alpha Bank απνηεινχλ ην πνιπηηκφηεξν θεθάιαηφ 

ηεο, θαζψο ε αλάπηπμή ηεο εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Καζεκεξηλά νη εξγαδφκελνη ηεο Σξαπέδεο δεκηνπξγνχλ αμία 

γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ηελ ίδηα ηελ Σξάπεδα, επηδεηθλχνληαο αθνζίσζε θαη 

εξγαηηθφηεηα, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξνρή ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ‟‟.  Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε Alpha Bank επηδηψθεη ηε 

ζπλερή εθπαίδεπζε θαη βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, κε 

ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη ηελ επεκεξία ηνπ. 

 

Άιιν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, 

απνηειεί ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη εμέιημεο, αλεμάξηεηα απφ ην 

θχιν, ηε ζξεζθεία, ηελ ειηθία ή ηελ θαηαγσγή ηνπ ππαιιήινπ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε Σξάπεδα, εληφο ή εθηφο ζπλφξσλ. Πέξαλ 

απηνχ, ε Alpha Bank απνηειεί έλαλ Οξγαληζκφ, πνπ ζέβεηαη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο γηα ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

ζπλδηθαιηζκφ. Σέινο, αλαθνξηθά κε ην θάζκα ησλ παξνρψλ πξνο ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο, ε Σξάπεδα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, παξέρνληαο πιένλ ησλ βαζηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο318. 

   

Πίλαθαο 5.3: Β.Κ.Β. γηα ηνπο Ώλζξψπνπο 

Πεγή: Ώπνινγηζκφο Βηαηξηθήο Κνηλσληθήο Βπζχλεο Alpha Bank, 2014 

Μαδί γηα ηνπο Αλζξώπνπο 

ηόρνη Απνινγηζκνύ 2013 Δπίηεπμε εληόο 2014 

πζηεκαηνπνίεζε θαη πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο κέζσ δηελέξγεηαο εξεπλψλ ηθαλνπνηήζεσο ή άιισλ 

εζηηαζκέλσλ ελεξγεηψλ δηαιφγνπ κε ην Πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο 

ζηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

Σν έηνο 2014 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κειψλ 

ηεο Γεληθήο Αηεπζχλζεσο κε Αηεπζπληέο Καηαζηεκάησλ. 

Αεδνκέλεο ηεο εμαγνξάο, θιηκάθην ηεο Αηνηθήζεσο 

επηζθέθζεθε Καηαζηήκαηα ηεο πξ. Βκπνξηθήο 

Σξάπεδαο, ηεο Citibank θαη ηεο Alpha Bank ζε φιε ηεο 

Βιιάδα. 

Αηακφξθσζε ελφο εληαίνπ, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ Alpha Bank θαη πξψελ Βκπνξηθή Σξάπεδα, πιαηζίνπ 

σθειεκάησλ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. 

Βληφο ηνπ έηνπο 2014, φινη νη εξγαδφκελνη ηεο Alpha 

Bank θαη ηεο Βκπνξηθήο Σξάπεδαο, εληάρζεθε ζε έλα 

εληαίν πιαίζην σθειεκάησλ. 

ηόρνη Απνινγηζκνύ 2014 

Αεκηνπξγία καζήκαηνο e-learning γηα ηελ Βηαηξηθή Κνηλσληθή Βπζχλε 

πλαληήζεηο κε ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Βηαηξηθήο Κνηλσληθήο Βπζχλεο. 
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5.5.3 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε Alpha Bank θαη Πεξηβάιινλ 

 

 

Δ Alpha Bank απνηειεί κηα Σξάπεδα κε έληνλεο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο. Πέξα απφ 

ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαπηχζζεη θαη πξνζθέξεη, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ ηα πξντφληα απηά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία „‟Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο, ε 

επαηζζεηνπνίεζε γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη γεληθά δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα απηή. Γηα απηφ ην ιφγν κε 

ζπλερείο ελεκεξψζεηο θαη αλαθνηλψζεηο, πξνβάιεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή θαη 

πξνσζεί ηνλ εμνξζνινγηζκφ ζηε ρξήζε θσηηζκνχ, ζέξκαλζεο, ςχμεο, ζηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ραξηηνχ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα.  

 

Έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε ην Βπξσπατθφ Κέληξν Ώλαθχθισζεο, γηα ηελ 

αλαθχθισζε ράξηνπ, πιαζηηθνχ θαη αινπκηλίνπ, κε ηελ εηαηξία Φσηνθχθισζε Ώ.Β., γηα 

ηελ αλαθχθισζε θσηηζηηθψλ ιακπηήξσλ, κε ηελ εηαηξία Ώλαθχθισζε πζθεπψλ Ώ.Β,. 

γηα ηελ αλαθχθισζε ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηελ εηαηξία ΏΦΔ γηα ηελ 

αλαθχθισζε κπαηαξηψλ. Σαπηφρξνλα δηνξγαλψλεη εζεινληηθέο πεξηβαιινληηθέο 

εθδειψζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ελεξγά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο Οξγαλψζεηο, φπσο είλαη ε Φηινδαζηθή Έλσζε Ώζελψλ, ε Ώκεξηθαληθή Γεσξγηθή 

ρνιή, ε Οξγάλσζε Γε θαη ην Αίθηπν Μεζφγεηνο SOS319. 

 

Πίλαθαο 5.4: Β.Κ.Β. γηα ην Πεξηβάιινλ   

Πεγή: Ώπνινγηζκφο Βηαηξηθήο Κνηλσληθήο Βπζχλεο Alpha Bank, 2014 

Μαδί γηα ην Πεξηβάιινλ 

ηόρνη Απνινγηζκνύ 2013 Δπίηεπμε εληόο 2014 

Ώπνθιεηζηηθή ρξήζε ράξηνπ efficient 75gr γηα Ώ4 εθηππσηέο. Μαδί γηα ην πεξηβάιινλ - Πεξηνξηζκφο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ καο απνηππψκαηνο. 

πλέρηζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ππνζηεξίμεσο ηεο πξσηνβνπιίαο - 

ξα ηεο Γεο. 

Μαδί γηα ην πεξηβάιινλ - Πεξηνξηζκφο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ καο απνηππψκαηνο. 

Ώλάπηπμε θψδηθα πξνκεζεπηψλ γηα ζέκαηα εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο. Έρεη μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ θαη 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ πξνζερνχο έηνπο. 

ΐειηίσζε ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ/ζηνηρείσλ (π.ρ. 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, λεξνχ)πεξηβαιινληηθήο επηδφζεσο. 

Έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία βειηηψζεσο θαη αλακέλεηαη 

λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ πξνζερνχο έηνπο. 

ηόρνη Απνινγηζκνύ 2014 

Ώπνθιεηζηηθή ρξήζε ράξηνπ efficient 75gr γηα Ώ4 εθηππσηέο. 

πλέρηζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ππνζηεξίμεσο ηεο πξσηνβνπιίαο - ξα ηεο Γεο. 

πλαληήζεηο κε ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Βηαηξηθήο Κνηλσληθήο Βπζχλεο. 

ΐειηίσζε ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ/ζηνηρείσλ (π.ρ. θαηαλάισζε ελέξγεηαο, λεξνχ)πεξηβαιινληηθήο επηδφζεσο. 
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5.5.4 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε Alpha Bank θαη Κνηλσλία 

 

Με έληνλν ρνξεγηθφ έξγν πξνρψξεζε θαη ην 2014 ε Alpha Bank, αθνχ απφ 1.193 

αηηήκαηα γηα ρνξεγίεο, ηθαλνπνίεζε ηα 596, δηαζέηνληαο ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ 

1.843.971,63 Βπξψ ζηελ Βιιάδα. ΐάζεη ηνπ πιαηζίνπ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο, έρεη πξνγξακκαηίζεη θαη ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεη ελέξγεηεο κε ππεχζπλε 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, θαιχπηνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

θαη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο Βηαηξηθήο Κνηλσληθήο Βπζχλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηθίιεο εθδειψζεηο θνηλσληθήο πξνζθνξάο, φπσο ζπιινγή 

ηξνθίκσλ, επηζθέςεηο θαη εζεινληηθέο εξγαζίεο ζηα ρσξηά SOS, ζπιινγή θαη 

πξνζθνξά ξνπρηζκνχ, δσξεά νηθνλνκηθήο θαη πιηθήο βνήζεηαο ζε λεζηά θαη ζρνιεία 

ηεο άγνλεο γξακκήο. 

 

Πέξαλ απηψλ, ην ελδηαθέξνλ ηεο Alpha Bank θαη γηα ηνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ, εθδειψλεη κε έκπξαθην ηξφπν. πκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πνιηηηζηηθή δσή 

θαη εμέιημε ηνπ ηφπνπ, ηφζν  κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηεξίμεσο πνιηηηζηηθψλ 

γεγνλφησλ, φζν θαη κέζσ ησλ δηθψλ ηεο πξνγξακκάησλ θαη ζπιινγψλ320. Βθηφο απφ 

ην εζσηεξηθφ ηεο Βιιάδαο, ν κηινο έρεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζε θάζε ρψξα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Δ πνιηηηθέο θαη νη αξρέο ηνπ, παξακέλνπλ 

αλαιινίσηεο, πάληνηε εληφο ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, 

πξνζαξκνδφκελεο φκσο, ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηεο απαηηήζεηο ηεο θάζε ρψξαο. 

 

Πίλαθαο 5.5: Β.Κ.Β. γηα ηελ Κνηλσλία    
Πεγή: Ώπνινγηζκφο Βηαηξηθήο Κνηλσληθήο Βπζχλεο Alpha Bank, 2014 
Μαδί γηα ηελ Κνηλσλία 

ηόρνη Απνινγηζκνύ 2013 Δπίηεπμε εληόο 2014 

Αηαηήξεζε ηνπ ρνξεγηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθπιήξσζε 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

Μαδί γηα ηελ Κνηλσλία - Τπνζηήξημε ηεο Κνηλσλίαο - 

Υνξεγηθφ Πξφγξακκα 

πλέρηζε θαη δηεχξπλζε ηεο ζηεξίμεσο ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηελ Alpha 

Bank, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

ηαπηφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηελ πξνβνιή θαη δηάδνζε ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ. 

Μαδί γηα ηελ Κνηλσλία - Τπνζηήξημε ηνπ πνιηηηζκνχ 

Πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηνπ εζεινληηζκνχ, κέζσ ηεο ελεκεξψζεσο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο απμήζεσο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ελεξγεηψλ. 

Μαδί γηα ηελ Κνηλσλία - Βζεινληηζκφο - πκκεηνρή 

Βξγαδνκέλσλ 

 

Βληφο ηνπ 2014 μεθίλεζε θαη αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζεί 

λέν microsite, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ελεκεξψλνληαη νη 

εξγαδφκελνη ηεο Σξάπεδαο γηα ηηο δξάζεηο Β.Κ.Β. 

ηόρνη Απνινγηζκνύ 2014 

Αηαηήξεζε ηνπ ρνξεγηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθπιήξσζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

πλέρηζε θαη δηεχξπλζε ηεο ζηεξίμεσο ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηελ Alpha Bank, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηελ πξνβνιή θαη δηάδνζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

Πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηνπ εζεινληηζκνχ, κέζσ ηεο ελεκεξψζεσο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο απμήζεσο ησλ ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ελεξγεηψλ. 
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5.6 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Alpha Bank 

 

 

χκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2015321, ην απνηέιεζκα πξν πξνβιέςεσλ (ην νπνίν πξνθχπηεη αλ απφ ηα θχξηα 

ιεηηνπξγηθά έζνδα, αθαηξεζνχλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εθηάθησλ εμφδσλ) αλήιζε ζε 294,6 εθαηνκκχξηα επξψ, 

απμεκέλν θαηά 17,9% ζε εηήζηα βάζε, εμαηηίαο θπξίσο ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ θαη ηεο θαιήο επίδνζεο ησλ θχξησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ. 

 

Σα θχξηα ιεηηνπξγηθά έζνδα αλήιζαλ ζε 580,2 εθαηνκκχξηα επξψ, απμεκέλα θαηά 2,4% 

εηεζίσο. Σν θαζαξφ έζνδν ηφθσλ αλήιζε ζε 481,5 εθαηνκκχξηα επξψ, απμεκέλν θαηά 

2,2% εηεζίσο, επεξεαζκέλν ζεηηθά απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζεζκηαθψλ 

θαηαζέζεσλ ζηελ Βιιάδα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν 

φκσο, ην θαζαξφ έζνδν ηφθσλ ήηαλ κεησκέλν θαηά 2,8% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

ηξίκελν, επεξεαζκέλν αξλεηηθά απφ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο 

Κεληξηθέο Σξάπεδεο, σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπ Έθηαθηνπ Μεραληζκνχ 

Ρεπζηφηεηαο ηεο Σξαπέδεο ηεο Βιιάδνο (ELA), χζηεξα απφ ηελ απφθαζε ηνπ 

Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξαπέδεο (ΒΚΣ) λα παχζεη λα 

απνδέρεηαη σο ελέρπξα αλαρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΒΚΣ, ηα νκφινγα εθδφζεσο ηνπ 

Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ θαη ηα νκφινγα πνπ θέξνπλ ηελ εγγχεζε ηνπ Βιιεληθνχ 

Αεκνζίνπ. Ώπηή ε απφθαζε είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεηαθνξά 11 δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ απφ ηελ ΒΚΣ ζηνλ ELA ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 2015, κε πξνζαπμεκέλν επηηφθην 

θαηά 1,5% γηα ηελ ππνιεηπφκελε πεξίνδν. ζνλ αθνξά ην ελεξγεηηθφ, νη ρνξεγήζεηο 

ζπλέρηζαλ λα έρνπλ ρακειφηεξε ζπλεηζθνξά ιφγσ ηεο κεησκέλεο δήηεζεο γηα δάλεηα. 

Σα θαζαξά έζνδα απφ πξνκήζεηεο δηακνξθψζεθαλ ζε 86,3 εθαηνκκχξηα επξψ, 

απμεκέλα θαηά 4,7% εηεζίσο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πξνκεζεηψλ απφ επελδπηηθέο 

εξγαζίεο, νη νπνίεο εληζρχζεθαλ απφ ηελ εμαγνξά ησλ εξγαζηψλ Ληαληθήο Σξαπεδηθήο 

ηεο Citibank θαζψο θαη απφ ηε κεηαθνξά παξαδνζηαθψλ απνηακηεχζεσλ ζε 

επελδπηηθά πξντφληα. Σα Λνηπά Έζνδα δηακνξθψζεθαλ ζε 12,3 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

Σα Λεηηνπξγηθά Έμνδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ εθηάθησλ εμφδσλ θαη ησλ εμφδσλ 

ζπγρσλεχζεσο, κεηψζεθαλ θαηά 9,9% ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 285,5 

εθαηνκκχξηα επξψ. Δ κείσζε απηή ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζεηηθήο επηπηψζεσο ηεο 

επηηπρνχο νινθιεξψζεσο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο (απνρψξεζε 

2.208 ππαιιήισλ έσο ην ηέινο ηνπ 2014), ηεο επίηεπμεο ζπλεξγεηψλ ζπγρσλεχζεσο, 

θαζψο θαη ησλ πεξαηηέξσ πξσηνβνπιηψλ γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο. Χο εθ 
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ηνχηνπ νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ δηακνξθψζεθαλ ζε 136,7 εθαηνκκχξηα επξψ, 

κεησκέλεο θαηά 18,2% εηεζίσο, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ αιιαγψλ 

ζηε κηζζνινγηθή πνιηηηθή, ηα γεληθά έμνδα ππνρψξεζαλ ζε 122,3 εθαηνκκχξηα επξψ 

κεησκέλα θαηά 2,8% εηεζίσο, ιφγσ ησλ κεησκέλσλ εμφδσλ πξνβνιήο θαη δηαθεκίζεσο 

εμαηηίαο ηεο ζπγρσλεχζεσο κε ηελ πξψελ Βκπνξηθή Σξάπεδα. Δ αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

Αηθηχνπ ζπλερίδεηαη αθφκα, κε ζπρλέο αλαθνηλψζεηο ζπγρσλεχζεσο θαη θιεηζίκαηνο 

θαηαζηεκάησλ, κε θζάλνληαο ζήκεξα ηα 916.  

 

Βμαηηίαο ηεο εθξνήο θαηαζέζεσλ απφ ηελ Βιιάδα χςνπο 6,6 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ 

θαη ηεο αδπλακίαο αλαλέσζεο βξαρππξφζεζκσλ δηαηξαπεδηθψλ δαλεηζκψλ κε δηεζλείο 

αληηζπκβαιινκέλνπο ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο πνιηηηθήο αβεβαηφηεηαο ζηε ρψξα, ε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο απμήζεθε θαηά Βπξψ 8,8 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ θαη δηακνξθψζεθε ζε 23,6 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Οη εθξνέο θαηαζέζεσλ 

ζπλερίζζεθαλ, αλ θαη κε κεησκέλν ξπζκφ, κέζα ζηνλ Ώπξίιην θαη ηνλ Μάην. 

Ώπνηέιεζκα απηνχ ήηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο λα απμεζεί 

πεξαηηέξσ ζε 25,4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, 4,8 δηζεθαηνκκχξηα, απφ ηελ Βπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα (ΒΚΣ) θαη 20,6 δηζεθαηνκκχξηα, απφ ηνλ Έθηαθην Μεραληζκφ 

Ρεπζηφηεηαο ηεο Σξαπέδεο ηεο Βιιάδνο (ELA). Σνλ Μάην ηνπ 2015, ε δηαζέζηκε 

ξεπζηφηεηα γηα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ππεξβαίλεη ηα 6 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

 

Οη ζπλνιηθέο ρνξεγήζεηο ηνπ Οκίινπ πξν απνκεηψζεσλ αλήιζαλ ζε 63,1 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015, εθ ησλ νπνίσλ ηα 52,6 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ δηακνξθψζεθαλ ζηελ Βιιάδα, απμεκέλεο θαηά 0,3 

δηζεθαηνκκχξηα θαη ηα 10,2 δηζεθαηνκκχξηα, ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε. Οη 

ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ηνπ Οκίινπ, κεηψζεθαλ ζε 36 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2015, επεξεαζκέλεο αξλεηηθά απφ ην αζηαζέο πεξηβάιινλ ηεο Βιιεληθήο 

Οηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θαηαζέζεηο ζηελ Βιιάδα δηακνξθψζεθαλ ζε 30,3 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, κεησκέλεο θαηά 6,6 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν ηξίκελν. Μεηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θαη κέρξη θαη ηνλ Μάτν, νη 

εθξνέο θαηαζέζεσλ βαίλνπλ κεηνχκελεο θαη αλέξρνληαη ζε 1,5 δηζεθαηνκκχξην επξψ. Ο 

δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο ζε επίπεδν Οκίινπ θαη ζηελ Βιιάδα, δηακνξθψζεθε 

ζε 138% θαη 137% αληηζηνίρσο, ζην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2015. 

 

ην κείδνλ ζέκα ησλ θαζπζηεξήζεσλ, ν δείθηεο θαζπζηεξήζεσλ, γηα ην πξψην ηξίκελν 

ηνπ 2015 δηακνξθψζεθε ζε 33,8% θαη νη λέεο θαζπζηεξήζεηο αλήιζαλ ζε 554 

εθαηνκκχξηα επξψ (ζε απηφ ην πνζφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ 202 εθαηνκκπξίσλ 
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επξψ, πνπ πξνέθπςε απφ ηηο αλαηηκήζεηο ησλ ηζνηηκηψλ ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζε μέλν λφκηζκα). ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ (Μάξηηνο 2015), ηα δάλεηα ζε 

θαζπζηέξεζε έθηαζαλ ηα 21,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, κε ηα θαζπζηεξεκέλα δάλεηα 

ζηελ Βιιάδα λα αλέξρνληαη ζην  34,6% θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε ζην 29,8%. 

ε επίπεδν Οκίινπ, ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε απμήζεθαλ θαηά 199 

εθαηνκκχξηα επξψ, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε απμήζεθαλ θαηά 125 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη ηα θαηαλαισηηθά ζε θαζπζηέξεζε απμήζεθαλ θαηά 230 

εθαηνκκχξηα επξψ. Ώπφ ηα ζηνηρεία απηά, πξνθχπηεη φηη ν δείθηεο θαζπζηεξήζεσλ γηα 

ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα δηακνξθψζεθε ζε 33,3%, γηα ηα ζηεγαζηηθά ζε 31,6% θαη γηα 

ηα θαηαλαισηηθά ζε 42,3%.  

 

ΐάζεη ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Alpha Bank, ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο, αλεξρφηαλ ηελ 31.12.2014 ζε 3.830.717.957,40 

επξψ, δηαηξνχκελν ζε 12.769.059.858 θνηλέο κεηνρέο κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη 

νλνκαζηηθή αμία ίζε κε 0,30 επξψ αλά κεηνρή. ην Υξεκαηηζηήξην Ώζελψλ 

δηαπξαγκαηεχνληαη νη 4.310.302.518 θνηλέο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη ην Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαηέρεη ηηο ππφινηπεο 8.458.757.340 θνηλέο, 

νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ, άπιεο κεηνρέο ήηνη ην 66,2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ 

κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο. Πιένλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο έρεη θηάζεη ζε πξσηνθαλή ρακειά 

επίπεδα, εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ απηήο 

ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη θαηά ζπλέπεηα ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο322. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (Αηάγξακκα 5.1), παξνπζηάδεηαη ε πνξεία 

ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Alpha Bank, ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. 

 

                              

                             Γηάγξακκα 5.1: Σηκή κεηνρήο Alpha Bank 

                             Πεγή: www.alpha.gr 

 

http://www.alpha.gr/
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Δ κεηνρή ηεο Alpha Bank, πέξαλ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην Γεληθφ Αείθηε Σηκψλ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Ώζελψλ, είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ κε ηε κνξθή 

δηεζλψλ πηζηνπνηεηηθψλ (GDRs), ελψ δηαπξαγκάηεπζή ηεο γίλεηαη εθηφο 

ρξεκαηηζηεξηαθνχ θχθινπ ζηελ αγνξά ηεο Νέαο Τφξθεο (ADRs). Δ κεηνρή ζπκκεηέρεη 

επίζεο ζε δηεζλείο δείθηεο, φπσο o MSCI Emerging Markets Index (απφ ηελ 

26.11.2013), ν FTSE All-World Index (απφ ηελ 10.4.2014), ν FTSE Med 100 Index θαη 

ν STOXX Europe 600323
. 

 

5.7 Γηεζλνπνίεζε Alpha Bank 

 

 

5.7.1 Κηλήζεηο Γηεζλνπνίεζεο ηεο Alpha Bank θαη Απνηειέζκαηα πξηλ ην 

μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  

 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ν κηινο Alpha Bank έρεη παξνπζία 

θαη ζηε δηεζλή αγνξά, δηαλχνληαο ήδε ηελ ηξίηε δεθαεηία παξνπζίαο ηνπ ζην εμσηεξηθφ. 

Δ παξνπζία ηνπ Οκίινπ, έρεη πξνζαλαηνιηζηεί θπξίσο ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο, κε θαηαζηήκαηα θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζε Ώιβαλία, 

ΐνπιγαξία, Οπθξαλία, Ρνπκαλία, εξβία, θφπηα θαη Κχπξν θαη ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία 

κε έλα ππνθαηάζηεκα. Δ επέθηαζε ηνπ Οκίινπ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

δηακνξθψζεθε ζε δχν ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην, αθνξά ηελ πεξίνδν 1990 έσο 2000, 

φηαλ θαη επεθηάζεθε ζηε Ρνπκαλία ην 1994, ζηε ΐνπιγαξία ην 1995, ζηελ Ώιβαλία θαη 

ηελ Κχπξν ην 1998 θαη ζηα θφπηα ην 2000. Σν δεχηεξν ζηάδην, αθνξά ηελ πεξίνδν 

2005 έσο 2008, φηαλ ν κηινο επεθηάζεθε ζηε εξβία ην 2005 θαη ζηελ Οπθξαλία ην 

2008. ηξαηεγηθή επηδίσμε ηεο Σξάπεδαο γηα θάζε θίλεζή ηεο, ήηαλ λα κπνξέζεη 

θαηαζηεί έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο Σξαπεδηθνχο Οκίινπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο. 

 

Ή αξρή ηεο δηεζλνπνίεζεο, έγηλε φηαλ ν φκηινο Alpha Bank, καδί κε ηελ Βπξσπατθή 

Σξάπεδα Ώλαζπγθξφηεζεο θαη Ώλάπηπμεο, ίδξπζαλ ην 1993 ηελ Bucuresti SA, σο 

εκπνξηθή ηξάπεδα. Δ ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην 1994 θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 2000, κεηνλνκάζηεθε ζε Alpha Bank Romania, ψζηε λα ηνληζζεί ε 

ζπκκεηνρή θαη ε παξνπζία ηεο ζηνλ κηιν324. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 1995, 

μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο ηεο ζηε ΐνπιγαξία κε ηελ ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, κε ζηφρν 

ηεο παξνρή αμηφπηζησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηε γείηνλα ρψξα325. 
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εηξά είρε ε Ώιβαλία, φηαλ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1998, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε Σξάπεδα 

ζαλ θαηάζηεκα ηεο ειιεληθήο Alpha Bank ΏΒ, κε ηελ αξρηθή νλνκαζία Alpha Credit 

Bank – Tirana Branch326. Σελ ίδηα ρξνληά, ην 1998, μεθηλάεη θαη ε παξνπζία ηεο Alpha 

Bank ζηελ Κχπξν, κε ηελ εμαγνξά ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο Lombard Natwest Bank, 

ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε Alpha Bank Limited θαη αξγφηεξα ζε Alpha Bank Cyprus 

Ltd327. Σν πξψην ζηάδην ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο θιείλεη ην 2000, κε ηελ 

επέθηαζε ζηελ αγνξά ησλ θνπίσλ θαη ηελ εμαγνξά ηεο Kreditna Banka AD Skopje, ε 

νπνία αξγφηεξα κεηνλνκάζζεθε ζε Alpha Bank Skopje328.  

 

Σν δεχηεξν ζηάδην δηεζλνπνίεζεο, μεθίλεζε ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2005, φηαλ ε Alpha 

Bank ππέγξαςε ζχκβαζε αγνξάο πνζνζηνχ 88,64% ηεο ζεξβηθήο ηξαπέδεο Jubanka 

a.d. ΐειηγξαδίνπ, ε νπνία απνηεινχζε ηελ έβδνκε κεγαιχηεξε Σξάπεδα ηεο εξβίαο329. 

Σνλ Ώχγνπζην ηεο ίδηαο ρξνληάο, νινθιήξσζε µε επηηπρία ηε δεκφζηα πξφηαζε 

εμαγνξάο θαη ησλ κεηνρψλ, µε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξψζεη ην 97,14% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κεηνρψλ ηεο Jubanka a.d330. Δ Σξάπεδα κεηνλνκάζζεθε αξρηθά ζε Alpha Bank 

Beograd θαη ζηε ζπλέρεηα ζε Alpha Bank Srbija331. ηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε ην 

2007 εληάζεθε ε επηηπρήο πξνζπάζεηα πινπνηήζεσο ηεο ζηξαηεγηθήο αλαπηχμεσο ηνπ 

δηθηχνπ Καηαζηεκάησλ θαη ιεηηνχξγεζαλ φια ηα πξνγξακκαηηζζέληα λέα 

Καηαζηήκαηα, παξά ηελ χπαξμε πιήζνπο πξνβιεκάησλ, θπξίσο ζηελ ππνδνκή ησλ 

ρσξψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξνγξακκαηηζζείζεο αλαθαηλίζεηο θαη κεηαζηεγάζεηο 

Καηαζηεκάησλ, κεηαζηεγάζζεθαλ ζε ηδηφθηεην θηήξην νη Αηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηεο 

Κχπξνπ, ελψ θαηαζθεπάζηεθαλ ή αλαθαηλίζηεθαλ αληίζηνηρνη ρψξνη ζηε Ρνπκαλία, ηε 

ΐνπιγαξία, ηε εξβία θαη ηελ Ώιβαλία332. Ο θχθινο δηεζλνπνίεζεο, θιείλεη ην 2008, 

φηαλ ε  Alpha Bank αλαθνίλσζε ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο 

λενζπζηαζείζεο νπθξαληθήο ηξαπέδεο OJSC Astra Bank, γηα ηελ εμαγνξά πνζνζηνχ 

90% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ333. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηεζλνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο ην 2008, ηα 

απνηειέζκαηα ζε θαζεκία  απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο είρε επεθηαζεί, είραλ σο εμήο334: 

 

Ρνπκαλία 

Σν δίθηπν αξηζκνχζε 200 Καηαζηήκαηα. Σν δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηεο Σξάπεδαο είρε 

αλέιζεη ζε 4,2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε ήηαλ κφιηο 20 

εθαηνκκχξηα επξψ ή 0,5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ, απνηππψλνληαο ηελ θαιή 

πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο. Σα θέξδε πξν θφξσλ αλέξρνληαλ ζε 45,8 

εθαηνκκχξηα επξψ, απμεκέλα θαηά 20,8% έλαληη ηνπ 2007, θπξίσο επεξεαζκέλα απφ 

ηελ πξνιεπηηθή πνιηηηθή απνκεηψζεσλ.  
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Βνπιγαξία 

Σν δίθηπν αξηζκνχζε 120 Καηαζηήκαηα, επηηπγράλνληαο παλεζληθή θάιπςε. Δ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο ζηελ αγνξά δηεπξπλφηαλ, κε απνηέιεζκα ην 

ηξηπιαζηαζκφ ζρεδφλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, κέζα ζην 2008. Οη ρνξεγήζεηο 

μεπεξλνχζαλ ην 1 δηζεθαηνκκχξην επξψ, ελψ ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ, νθεηιφηαλ ζηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ηνπ δηθηχνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη 

ζηελ έληνλε πξνβνιή ηεο Σξαπέδεο ζηελ αγνξά. 

 

Αιβαλία 

Σν δίθηπν αξηζκνχζε 47 Καηαζηήκαηα. Σα θέξδε αλέξρνληαλ ζε 11,2 εθαηνκκχξηα 

επξψ, κε επηθέληξσζε θπξίσο ζε εξγαζίεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. Σν ραξηνθπιάθην ησλ 

δαλείσλ είρε θηάζεη ηα 478 εθαηνκκχξηα επξψ, θαηαγξάθνληαο αχμεζε 87%. Οη 

θαηαζέζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο, αλέξρνληαλ ζε 456 εθαηνκκχξηα επξψ, απμεκέλεο θαηά 

25%. 

 

Κύπξνο 

Σν δίθηπν αξηζκνχζε 38 θαηαζηήκαηα θαη νη εξγαζίεο απέθεξαλ θέξδε πξν θφξσλ 86,6 

εθαηνκκχξηα επξψ, απμεκέλα θαηά 12,7% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δ Alpha 

Bank θαηείρε ηελ ηξίηε ζέζε ζηηο ρνξεγήζεηο κε κεξίδην 13,1%, θαζψο είραλ αλέιζεη ζε 

4,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

 

θόπηα 

Σν δίθηπν αξηζκνχζε 25 Καηαζηήκαηα, απμεκέλν θαηά 10 κνλάδεο. Οη ινγαξηαζκνί 

θαηαζέζεσλ ηξηπιαζηάζζεθαλ ζε 77.000 επξψ θαη ηα δάλεηα είραλ αλέιζεη ζε 156 

εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

εξβία 

Σν δίθηπν αξηζκνχζε 167 Καηαζηήκαηα. Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα αλέξρνληαλ ζε 62,5 

εθαηνκκχξηα επξψ, απμεκέλα θαηά 52,3% γηα ην έηνο θαη ην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ 

έθηαλε ηα 826 εθαηνκκχξηα επξψ, κε ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε λα αλέξρνληαη ζε 26 

εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

Οπθξαλία 

Γηα ηελ παξνπζία ηεο Σξάπεδαο ζηελ Οπθξαλία δελ ππήξμαλ δεκνζηεπκέλα 

απνηειέζκαηα γηα ην 2008, θαζψο ε φιε δηαδηθαζία επέθηαζεο νινθιεξψζεθε ζην 

ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ην 2008. ΐάζεη ηνπ δειηίνπ ηχπνπ ηεο Σξάπεδαο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2009, ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ νη 
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νπνίεο είραλ δηακνξθσζεί ζε 1,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 16% 

θαη ηα ππφινηπα ησλ δαλείσλ αλέξρνληαλ ζε 4,3 δηζεθαηνκκχξηα επξσ335. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 5.6), παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλα ηα 

θπξηφηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Alpha Bank, ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε γηα ηελ πεξίνδν 2006-2009. 

 

   Πίλαθαο 5.6: Αξαζηεξηφηεηα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 2006-2009 

   Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Έηνπο 2007 

   Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Έηνπο 2008 

   Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Έηνπο 2009 

Γξαζηεξηόηεηα ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξώπε 

(ζε εθαη. Δπξώ) 

2009 2008 

% 

κεηαβνιή 

2009-

2008 

2007 

% 

κεηαβνιή 

2008-

2007 

2006 

% 

κεηαβνιή 

2007-

2006 

Λεηηνπξγηθά Έζνδα 524,8 497,2 5,50% 345,8 43,80% 248,4 39,20% 

Λεηηνπξγηθά Έμνδα 306,7 295,7 3,70% 201,4 46,80% 153,6 31,10% 

Εεκίεο Απνκεηώζεσο 162,7 89,9 81,10% 27,4 228,40% 24,8 10,20% 

Κέξδε πξν Φόξσλ 55,4 111,6 -50,40% 117,1 -4,60% 70 67,30% 

Απόδνζε Δπνπηηθώλ 

Κεθαιαίσλ 6,70% 15,90%   26,10%   25,50%   

ηαζκηζκέλα ζηνηρεία 

Δλεξγεηηθνύ 10.275 8.794 16,80% 5.605 56,90% 3.427 36,20% 

Έμνδα / Έζνδα 58,40% 59,50%   58,20%   61,80%   

Υξεκαηνδνηήζεηο 11.347 11.200 1,30% 7.573 47,90% 4.029 88,00% 

Καηαζέζεηο πειαηώλ 6.330 6.103 3,70% 5.303 15,10% 3.623 46,40% 

 

Δ κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Βπξψπεο εθείλε ηελ πεξίνδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ 

ππνδνκήο θαη εθζπγρξνληζκνχ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

πνξείαο ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ ζε πςειά επίπεδα. Δ δπλακηθή ησλ νηθνλνκηψλ ηεο 

Ρνπκαλίαο θαη ηεο ΐνπιγαξίαο ιφγνπ ράξε, εληζρχζεθε ηδηαίηεξα απφ ηνλ Εαλνπάξην 

ηνπ 2007, φηαλ θαη εληάρζεθαλ πιήξσο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε. Βπηπξνζζέησο, ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, παξνπζίαδε πςειά πεξηζψξηα 

αλάπηπμεο δεδνκέλεο ηεο ρακειήο δηείζδπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφο γηα ηνπο 
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ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο ησλ ππνινίπσλ, επξσπατθψλ θπξίσο, ρσξψλ. Γηα απηφ ηνλ 

ιφγν νη ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο,  επέιεμαλ λα επεθηαζνχλ ζηηο ρψξεο ηεο 

πεξηνρήο, είηε κε εμαγνξέο είηε κε ίδξπζε θαηαζηεκάησλ, επελδχνληαο ζεκαληηθά 

θεθάιαηα. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 2007, ην κεξίδην αγνξάο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο, πξνζέγγηδε ην 25%, κε ζπλερψο 

απμαλφκελνπο ξπζκνχο, παξά ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ αληηκεηψπηδε απφ 

ζεκαληηθνχο επξσπατθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νκίινπο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζπκία (αξρηθά ηνπιάρηζηνλ) ηεο Alpha Bank λα εμππεξεηήζεη 

ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή απηή, απνηέιεζαλ 

ηνπο ιφγνπο πνπ ψζεζαλ ηελ ηξάπεδα λα πξνρσξήζεη, λσξίο ζηελ επέθηαζή ηεο εθηφο 

ειιεληθψλ ζπλφξσλ.  

 

Γηα ηελ Alpha Bank, ε δπλακηθή ηεο επέθηαζε ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Βπξψπεο απνηεινχζε ζηξαηεγηθή πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, απνζθνπψληαο ζηελ 

θαζηέξσζή ηεο σο πεξηθεξεηαθή δχλακε. ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, ε 

Σξάπεδα ηζρπξνπνίεζε ην 2007 ηελ παξνπζία ηεο ζηελ πεξηνρή κε ηελ ίδξπζε 133 

Καηαζηεκάησλ, ππεξθαιχπηνληαο ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο. 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο απηήο, επηρείξεζε λα επσθειεζεί απφ ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ ηηο πξνζέθεξαλ, ηα ήδε απφ ηελ ειιεληθή αγνξά, επηηπρεκέλα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο. Ήηαλ ινηπφλ ζε ζέζε λα κεηαθέξεη επηηπρψο ηελ εκπεηξία 

θαη ηελ ηερλνγλσζία πνπ είρε απνθηεζεί, κε ηαπηφρξνλε πιηθνηερληθή ππνζηήξημε. 

Παξάιιεια, ζπλερίζζεθε ην έξγν δεκηνπξγίαο ελφο θνηλνχ πξνηχπνπ ππνδνκψλ θαη  

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ κνλάδσλ ηεο Σξάπεδαο ζηελ πεξηνρή. Γεληθφηεξα, 

θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο εληαίσλ ζπζηεκάησλ θαη πνιηηηθήο ζε φιν ην 

θάζκα ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο είλαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο, κε βάζε ην εγρψξην πξφηππν, πξνζαξκνζκέλν βέβαηα πάληα ζην ξπζκηζηηθφ 

θαη λνκηθφ πιαίζην θαζψο θαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο θάζε ρψξαο. Βπηδίσμε ηεο 

δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο, ήηαλ ηα θαηαζηήκαηα λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ απφ 

ηελ πξψηε θηφιαο εκέξα, θαηά ηα πξφηππα ηεο Alpha Bank ζηελ Βιιάδα336.  

 

5.7.2 Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Γηεζλνπνίεζε Alpha Bank από ην 2010 κέρξη 

ζήκεξα 

 

 

Δ νηθνλνκηθή θξίζε αξρίδεη απφ ην 2010, λα πηέδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ κηιν ηεο 

Alpha Bank, φπσο θαη φιν ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κε εκθαλή ηα ζεκάδηα ηεο 
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ζηα ζηνηρεία ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ (ζπλνιηθέο ρνξεγήζεηο 

ζηεγαζηηθήο, επηρεηξεκαηηθήο θαη θαηαλαισηηθήο πίζηεσο). χκθσλα θαη κε ηα 

δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη απφ 

ην 2010 θαη κέρξη θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015, ππάξρεη κηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ 

χςνπο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ Οκίινπ, κε κφλε αλάθακςε απηή ηνπ 2013 θαη κηα ζπλερήο 

αχμεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, ηφζν εληφο ζπλφξσλ, φζν θαη ζηηο αγνξέο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά, ην 2010 ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζηα 38,29 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηα 31,1 εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Βιιάδα θαη νη θαζπζηεξήζεηο, 

δηακνξθψζεθαλ ζε 8,7% ζηελ Βιιάδα θαη 7,6% ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε337. To 

2011, νη θαηαζέζεηο ηνπ Οκίινπ έθζαζαλ ηα 29,39 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηα 23,7 εθ 

ησλ νπνίσλ ζηελ Βιιάδα θαη νη θαζπζηεξήζεηο, δηακνξθψζεθαλ ζε 13% ζηελ Βιιάδα 

θαη 12,5% ζηε Ννηηναλαηνιηθή επξψ338. Σν 2012, νη θαηαζέζεηο ηνπ Οκίινπ κεηψζεθαλ 

εθ λένπ θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 28,45 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, κε ηα 22,48 εμ‟ απηψλ 

ζηελ Βιιάδα θαη νη θαζπζηεξήζεηο, ζεκείσζαλ λέα αχμεζε αγγίδνληαο ην 23,8% ζηελ 

Βιιάδα θαη ην 19,4% ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε339. Σν 2013, ην ζθεληθφ ησλ 

θαηαζέζεσλ άιιαμε θαη απμήζεθαλ ζηα 42,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, κε ηα 36,8 εμ‟ 

απηψλ ζηελ Βιιάδα, ελψ νη θαζπζηεξήζεηο ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία, 

δηακνξθψζεθαλ ζε 34,3% ζηελ Βιιάδα θαη 24,8% ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε340. Σν 

2014, νη θαηαζέζεηο αλήιζαλ ζε 42,9 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 36,9 

ζηελ Βιιάδα θαη νη θαζπζηεξήζεηο παξέκεηλαλ ζε πςειά επίπεδα, ήηνη 34% ζηελ 

Βιιάδα θαη 27,8% ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε341. Γηα ην 2015 ηέινο θαη κφλν γηα ην 

πξψην νηθνλνκηθφ ηξίκελν, ηα ζηνηρεία είραλ δηακνξθσζεί σο εμήο, θαηαζέζεηο χςνπο 

36 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, 30,3 εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Βιιάδα θαη θαζπζηεξήζεηο ζην 

34,6% ζηελ Βιιάδα θαη ζην 29,8% ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε342. 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

θπξηφηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηα ηεο Alpha Bank, ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Βπξψπε ηελ πεξίνδν 2010 - 2015. 
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Πίλαθαο 5.7: Αξαζηεξηφηεηα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 2009-2012 

Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Έηνπο 2010 

Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Έηνπο 2011 

Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Έηνπο 2012 

Γξαζηεξηόηεηα ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξώπε 

(ζε εθαη. Δπξώ) 

2012 2011 

% 

κεηαβνιή 

2012-

2011 

2010 

% 

κεηαβνιή 

2011-

2010 

2009 

% 

κεηαβνιή 

2010-

2009 

Λεηηνπξγηθά Έζνδα 462,6 503,7 -8,2% 541 -6,9% 524,8 3,1% 

Λεηηνπξγηθά Έμνδα 296,6 307 -3,4% 303,4 1,2% 311,2 -2,5% 

Εεκίεο Απνκεηώζεσο 314,2 254,1 23,7% 193,6 31,2% 162,7 19% 

Κέξδε πξν Φόξσλ -148,3 -57,4   44   50,9 -13,6% 

Απόδνζε Δπνπηηθώλ 

Κεθαιαίσλ -22,5% -7,6%   5,3%   6,2%   

ηαζκηζκέλα ζηνηρεία 

Δλεξγεηηθνύ 8.245 9.460 -12,8% 10.364 -8,7% 10.275 0,9% 

Έμνδα / Έζνδα 64,1% 61%   56,1%   59,3%   

Υξεκαηνδνηήζεηο 9.681 10.149 -4,6% 10.808 -6,1% 11.347 -4,7% 

Καηαζέζεηο πειαηώλ 5.421 5.309 2,1% 6.823 -22,2% 6.330 7,8% 

 

Ώπφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, παξαηεξνχκε φηη ην έηνο 2010, ήηαλ ε ηειεπηαία ρξνληά θαηά 

ηελ νπνία ζεκεηψζεθε αχμεζε ζηα ιεηηνπξγηθά έζνδα, θαζψο έθηνηε ππάξρεη κηα 

ζπλερήο κείσζε. χκθσλα θαη κε ην δεκνζηνπνηεκέλν δειηίν ηχπνπ ηεο Alpha Bank 

γηα ηα απνηειέζκαηα έηνπο 2013, ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε, 

ζπλέρηζαλ ηελ πησηηθή ηνπο πνξεία θαη δηακνξθψζεθαλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζε 429,2 

εθαηνκκχξηα επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε ίζε κε 3%343. Μφιηο ην 2015 θαη ζχκθσλα 

κε ην δεκνζηνπνηεκέλν δειηίν ηχπνπ ηεο Alpha Bank γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2015, ππάξρεη ζεηηθφ πξφζεκν ζηε κεηαβνιή ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ 

ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε, ηα νπνία αλήιζαλ ζε 101 εθαηνκκχξηα επξψ, απμεκέλα 

θαηά 0,4% ζε εηήζηα βάζε344.  

 

ηνλ Πίλαθα 5.8 πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη αλαιπηηθά ε εηθφλα ηνπ χςνπο ησλ 

θαηαζέζεσλ ζε θάζε κηα απφ ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο, πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε Alpha Bank. 
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Πίλαθαο 5.8: ηνηρεία Καηαζέζεσλ Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο 2010-2015 

Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Έηνπο 2010 

Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Έηνπο 2011 

Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Έηνπο 2012 

Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Έηνπο 2013 

Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Έηνπο 2014 

Πεγή: Αειηίν Σχπνπ, Alpha Bank: Ώπνηειέζκαηα Ώ‟ Σξηκήλνπ 2015  

ΚΏΣΏΘΒΒΕ 

(ζε εθαηνκ. 

επξψ) 

2010 2011 2012 2013 2014 

2015          

(α' 

ηξηκ.) 

Κχπξνο 3.600 2.700 2.700 2.200 2.300 2.000 

Ρνπκαλία 1.700 1.200 1.200 1.400 1.700 1.500 

ΐνπιγαξία 475 361 341 430 480 403 

εξβία 560 573 585 469 429 455 

Ώιβαλία 417 444 468 483 469 463 

θφπηα 65 64 69 84 78 71 

Οπθξαλία 39 43 58 0 0 0 

 

Ώπφ ην 2013 θαη έπεηηα, παξαηεξείηαη φηη ε Οπθξαλία δελ εκθαλίδεη απνηειέζκαηα, 

θαζψο ε Αηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο πήξε ηελ απφθαζε γηα έμνδν απφ ηελ νπθξαληθή 

αγνξά, έπεηηα απφ πέληε ρξφληα δξαζηεξηνπνίεζεο. Σελ 18.7.2013, αλαθνηλψζεθε φηη 

ππνγξάθεθε ζχκβαζε πψιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο 

ηξάπεδαο JSC Astra Bank Ukraine, ζηνλ νπθξαληθφ κηιν Delta Bank. Δ πψιεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε έλαληη ηηκήκαηνο 82 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη ε ζπλαιιαγή ήηαλ 

νπδέηεξε θεθαιαηαθά γηα ηελ Alpha Bank. Δ Alpha Bank, μεθίλεζε ηελ παξνπζία ηεο 

ζηελ αγνξά ηεο Οπθξαλίαο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2008 απνθηψληαο ην 90% ηεο 

λενζπζηαζείζαο ηφηε Astra Bank. Σελ εκέξα ηεο πψιεζεο, ην δίθηπν ηεο ζηελ 

Οπθξαλία αξηζκνχζε 23 Καηαζηήκαηα345.  

 

Πιένλ ε Alpha Bank αλακέλεηαη λα επηθεληξσζεί δηεζλψο, ζηηο αγνξέο ηεο Κχπξνπ θαη 

ηεο Ρνπκαλίαο. Λφγσ ηνπ φηη απνηειεί θαη ηελ Σξάπεδα ε νπνία έρεη ιάβεη ηε 

ρακειφηεξε θξαηηθή βνήζεηα απφ ηηο ππφινηπεο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ηεο Βιιάδαο, 

αλαγθάδεηαη λα πξνρσξήζεη θαη ζηε κηθξφηεξε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην εμσηεξηθφ. 

Οη αγνξέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ρνπκαλίαο, απνηεινχζαλ κε ζηνηρεία ηεο 31.12.2013, 

http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=30
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γηα ην κελ ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ ηεο Alpha Bank ην 49,1% θαη ην 

28,2% αληηζηνίρσο θαη γηα ην δε χςνο ησλ δηεζλψλ θαηαζέζεσλ, ην 39,5% θαη ην 25,1% 

αληηζηνίρσο. ηφρνο ηεο Σξάπεδαο ζην ηέινο ηνπ 2013, ήηαλ ην θιείζηκν πεξίπνπ 20 

θαηαζηεκάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη κέζα ζην 2012 έθιεηζε 33 θαηαζηήκαηά ηεο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε346. χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο, ην 

ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2015, βξίζθεη ην δίθηπν Καηαζηεκάησλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε 

λα αξηζκεί 396 Καηαζηήκαηα, ζε ζρέζε κε ηα 429, ηνπ 2014347.  

 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο απφθαζεο, ε δηνίθεζε ηεο Alpha Bank, αληηιήθζεθε φηη ε 

παξνπζία ηεο θαη ζηελ αγνξά ηεο ΐνπιγαξίαο, ζηελ νπνία θαηείρε κεξίδηα πνπ 

αλέξρνληαλ ζε 2,5% ζηηο ρνξεγήζεηο θαη ζε 1,0% ζηηο θαηαζέζεηο, πξνζέθεξε 

πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, απνθαζίζζεθε ε πψιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ζηε ΐνπιγαξία, ζηελ Postbank "Eurobank Bulgaria AD", ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ 

Eurobank. Δ πψιεζε είλαη θεθαιαηαθά νπδέηεξε γηα ηελ Σξάπεδα θαη αλακέλεηαη λα 

απειεπζεξψζεη ξεπζηφηεηα χςνπο 100 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Καηά ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο πψιεζεο, ην δίθηπν ηεο Alpha Bank ζηε ΐνπιγαξία, αξηζκνχζε 83 

θαηαζηήκαηα θαη 744 ππαιιήινπο348. Δ πεξηγξαθφκελε ζπλαιιαγή, απνηειεί κέξνο 

ησλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο θαη ησλ δχν Σξαπεδψλ, φπσο απηά είραλ εγθξηζεί ήδε 

απφ ην 2014 απφ ηελ αξκφδηα Αηεχζπλζε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο. ην πιαίζην 

απηήο ηεο ζπλαιιαγήο, πεξηιακβάλεηαη ε πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Καηαζηήκαηνο ΐνπιγαξίαο ηεο Alpha Bank, κε θαηαζέζεηο πνπ θζάλνπλ ηα 254 

εθαηνκκχξηα επξψ, ρνξεγήζεηο νλνκαζηηθήο αμίαο 410 εθαηνκκπξίσλ επξψ, θαζψο θαη 

νη εξγαζίεο ιηαληθήο θαη εηαηξηθήο ηξαπεδηθήο349.  

 

Πιένλ, ην δηεζλέο δίθηπν ηεο Alpha Bank, έρεη ζπξξηθλσζεί αξθεηά, ζπγθξηλφκελν 

βέβαηα θαη κε ηα ζηνηρεία πξν θξίζεο, πνπ έρνπλ παξαηεζεί ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Αίθηπν ηεο Κχπξνπ κεηξά πιένλ 25 Καηαζηήκαηα, 

ηεο Ρνπκαλίαο 147 Καηαζηήκαηα, ηεο εξβίαο 76 Καηαζηήκαηα, ηεο Ώιβαλίαο 42 

Καηαζηήκαηα θαη ησλ θνπίσλ 18 Καηαζηήκαηα350 

 

5.8 πκπεξάζκαηα 

 

 

Μαθξνπξφζεζκα, θαη δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ζηξαηεγηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Alpha Bank,  είλαη λα εμέιζεη ηζρπξφηεξε απφ ηελ θξίζε θαη λα 
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ζηεξίμεη ηνπο Πειάηεο ηεο, φπσο άιισζηε πξάηηεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο καθξάο 

ηζηνξίαο ηεο. Παξάιιεια, επηδηψθεη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ηεο 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρπξήο θεθαιαηαθήο ηεο βάζεο. Δ επηηπρεκέλε 

παξνπζία ηεο Σξαπέδεο δηαρξνληθά, είλαη απνηέιεζκα ζθιεξήο θαη ζπζηεκαηηθήο 

εξγαζίαο, αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη θαιήο νξγαλψζεσο. πσο δήισζε θαη ν 

Πξφεδξνο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θχξηνο Ράπαλνο, ζηελ Σαθηηθή γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Alpha Bank ηεο 26.6.2015, „‟Σν άξηζην Πξνζσπηθφ, νη 

καθξνρξφληεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο Πειάηεο θαη ε ζπληεξεηηθή πνιηηηθή 

δηαρεηξίζεσο θηλδχλσλ πνπ παξαδνζηαθά αθνινπζεί ε Alpha Bank, ζα ζπλερίζνπλ λα 

απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηεο κειινληηθήο ηεο πνξείαο‟‟351.  
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Κεθάιαην 6 

πκπεξάζκαηα 

 

 

Βίλαη πιένλ αληηιεπηφ, φηη ε παγθνζκηνπνίεζε δελ απνηειεί έλα θαηλφκελν ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, αιιά κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη αξρίζεη λα θπξηαξρεί πνιιά ρξφληα πξηλ. 

Δ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ε νινέλα απμαλφκελε δηεζλνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, έρεη αιιάμεη δξαζηηθά ηνλ ηξφπν πνπ απηέο ιεηηνπξγνχλ, αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο, αληηθεηκέλνπ αζρνιίαο θαη ηφπνπ δξάζεο. Άιισζηε, φπσο έρεη αλαθεξζεί, 

κηα επηρείξεζε γηα λα ζεσξεζεί δηεζλνπνηεκέλε, δελ απαηηείηαη απνθιεηζηηθά ε θπζηθή 

παξνπζία ηεο ζην εμσηεξηθφ. Ώξθεί θαη κφλν ε ζπλεξγαζία ηεο κε δηεζλείο 

πξνκεζεπηέο ή πειάηεο πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ. Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

απνζθνπνχλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ζηελ κεγέζπλζε ησλ 

θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εμεηάδνπλ φιεο ηηο επηινγέο πνπ 

πθίζηαληαη, είηε ζηε ρψξα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο είηε ζην εμσηεξηθφ, πξηλ πάξνπλ ηηο 

απνθάζεηο πνπ ζεσξνχλ πην απνηειεζκαηηθέο θαη πξάμνπλ ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. 

 

Δ παγθνζκηνπνίεζε έρεη ιάβεη πηα κε αλαζηξέςηκεο δηαζηάζεηο θαη φινη είκαζηε 

κάξηπξεο ηελ λέαο επνρήο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη. Σν 

«παγθφζκην ρσξηφ» είλαη γεγνλφο, είηε ζέινπκε λα ην παξαδερηνχκε είηε φρη. Σα 

ζχλνξα πνπ ρσξίδνπλ ηνπο ιανχο έρνπλ κφλν γεσπνιηηηθή ζεκαζία, θαζψο ζε 

επίπεδα νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ δελ πθίζηαληαη. 

Βπνκέλσο, ρψξεο, άλζξσπνη, επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί, πξέπεη λα πξνεηνηκαζζνχλ 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα απνδερζνχλ ηηο φπνηεο πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ζα απαηηεζνχλ. Καηά ζπλέπεηα νθείινπλ, εθφζνλ επηζπκνχλ 

λα αλήθνπλ ζηε λέα επνρή, λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπο, βάζεη ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη θαη ησλ λέσλ 

θαλφλσλ θαη κεραληζκψλ πνπ ηζρχνπλ, αιιά θαη νινέλα κεηαβάιινληαη. Μφλν έηζη ζα 

είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο δηακνξθνχκελεο απαηηήζεηο θαη ζα είλαη 

ηθαλνί λα αθνινπζήζνπλ ην ξεχκα θαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο επηδηψμεηο ηνπο. 

 

Οη επηρεηξήζεηο κε ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζε άιιεο ρψξεο, επηδηψθνπλ 

λα κελ βξεζνχλ απνκνλσκέλεο θαη θαηά ζπλέπεηα απνθιεηζκέλεο θαη απνθνκκέλεο 

απφ ην δηεζλή αληαγσληζκφ. Δ εμσζηξέθεηα θαη ε αιιειεπίδξαζε κε μέλεο αγνξέο, 

απνηειεί βεβαίσο κνλφδξνκν θαη γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ζέινπλ λα 

αμηνπνηήζνπλ φιεο ηηο επθαηξίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δηεζλέο 
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νηθνλνκηθφ ζθεληθφ. ηαλ κηα επηρείξεζε δηεζλνπνηείηαη, είλαη ινγηθφ πσο βξίζθεηαη ζε 

πιενλεθηηθφηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, πφζν κάιινλ εάλ 

ηαπηφρξνλα είλαη θαη ε πξψηε πνπ ζα επεθηαζεί ζε κηα μέλε αγνξά. Μηα ηέηνηα θίλεζε 

απνθέξεη καθξνρξφληα πεξηζζφηεξα θέξδε θαη κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο, αιιά θαη 

κηα δηαξθή επθαηξία γηα απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ηερληθψλ, ηθαλέο λα νδεγήζνπλ 

κηα επηρείξεζε ζε θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα 

απνθνκίζεη αθφκα κεγαιχηεξα νθέιε. Ξεθηλψληαο ηελ πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζήο 

ηνπο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ σο εθφδηα ηελ ηερλνγλσζία θαη ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζηελ  αξρηθή ρψξα δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, καδί 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ γηα ηελ αγνξά ζηφρν. Δ 

είζνδνο φκσο ζε κηα ρψξα/αγνξά, δελ απνηειεί ηνλ ηειηθφ ζηφρν, παξά κφλν ηελ αξρή. 

Βπηδίσμε ησλ επηρεηξήζεσλ φηαλ παίξλνπλ ηελ απφθαζε γηα δηεζλνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, πξέπεη λα είλαη θαη ε εδξαίσζή ηνπο ζηε λέα αγνξά. Ώπηφ 

βέβαηα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί παξά κφλν κέζσ ηεο αιιαγήο θαη ηεο εμέιημεο 

δηαθφξσλ ηνκέσλ ηνπο, φπσο είλαη ε ζηειέρσζε κε ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε 

ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζή ηνπ, ε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ ζχγρξνλσλ θαη 

πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ε ζσζηή 

επηινγή θαη αλαθαηαλνκή ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη βεβαίσο, ε εμηζνξξφπεζε 

αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο κε απηνχο ηεο θνηλσλίαο, ησλ πειαηψλ θαη 

ησλ ππαιιήισλ ηεο. 

 

Ώλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη έλα απφ ηα ζεκαληηθά εθφδηα ζηα πξψηα βήκαηα 

δηεζλνπνίεζεο κηαο επηρείξεζεο είλαη ε έξεπλα. Δ δηνίθεζε κηαο ελ δπλάκεη 

δηεζλνπνηεκέλεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα επελδχζεη ζνβαξά ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο θαη λα δηακνξθψζεη ηα δηάθνξα επίπεδα ζηξαηεγηθή ηεο κε γλψκνλα ηελ 

κνλαδηθφηεηά ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο μέλεο αγνξάο 

ζηφρνπ. Μφλν έηζη ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, έλαληη 

ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ζα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπηεί θάζε επθαηξία 

πνπ ζα ηεο παξνπζηαζηεί  ζηε λέα αγνξά. 

 

ηνλ αληίπνδα, θπξηαξρεί ε άπνςε πσο δελ κπνξεί θαλείο λα βεβαηψζεη απφιπηα, φηη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

είλαη θνηλά θαη πάληα ζεηηθά γηα φινπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αθφκα θαη ζήκεξα, επηκέλνπλ λα δηαηεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο αλαιινίσηα θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη απζηεξά εληφο ηεο ρψξαο ηνπο, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πξψηεο χιεο κφλν απφ ηε ρψξα ηνπο θαη λα απεπζχλνληαη ζηα ζηελά 

φξηα ησλ ληφπησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίεο έρνπλ πιένλ λα αληηκεησπίζνπλ δηπιφ 



185 
 

αληαγσληζκφ, εγρψξην θαη εμσηεξηθφ. Πέξαλ ηνχηνπ, ε δηεζλνπνηεκέλε επηρείξεζε 

έξρεηαη πάληα αληηκέησπε κε έλα ζχλνιν θηλδχλσλ, νη νπνίνη πάληνηε ειινρεχνπλ θαη 

ηνπο νπνίνπο θαλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη, φζν θαιά θαη αλ έρεη κειεηήζεη ην μέλν 

πεξηβάιινλ. Δ πνιηηηθή θαη ε νηθνλνκηθή ξεπζηφηεηα ηεο μέλεο ρψξαο, απνηεινχλ ηελ 

βάζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ. Μηα πνιηηηθή αζηάζεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα 

ζηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο θαη γεληθά κπνξεί λα επεξεάζεη κε αξλεηηθφ ηξφπν ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κηαο ρψξαο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο. Μηα 

νηθνλνκηθή αζηάζεηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο, θαζηζηψληαο κηα επηρείξεζε αλίθαλε λα αληηδξάζεη, νδεγψληαο ηε ηειηθά 

εθηφο αγνξάο.  

 

Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ δχν απηψλ θαηλνκέλσλ, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

δηεζλνπνίεζεο, έγηλαλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμαηηίαο ηεο 

πξφζθαηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν κέγεζνο ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ 

αγνξψλ φινπ ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ θάλεθε θαζαξά θαη έγηλε αληηιεπηφ απφ 

φινπο, αθφκα θαη απφ αλζξψπνπο ρσξίο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο γλψζεηο. Μηα ζεηξά 

αξλεηηθψλ γεγνλφησλ, εμαηηίαο ιάζνο απνθάζεσλ, ιάζνο ζηξαηεγηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ επηινγψλ θαη έιιεηςεο ζσζηνχ θαη νινθιεξσκέλνπ ειέγρνπ, πνπ 

απνηέιεζαλ ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Ώκεξηθή, πξνθάιεζαλ αιπζηδσηέο 

αληηδξάζεηο κε αξλεηηθέο, έσο θαη θαηαζηξνθηθέο γηα θάπνηεο ρψξεο θαη επηρεηξήζεηο, 

ζπλέπεηεο. Οη νηθνλνκίεο θαη νη αγνξέο ησλ θξαηψλ επεξεάζηεθαλ ε κηα κεηά ηελ άιιε 

ζαλ ζπγθνηλσλνχληα δνρεία, ρσξίο θακία λα κπνξέζεη λα μεθχγεη απφ ηε δίλε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνθάιεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε. Σν ζχλνιν ησλ ρσξψλ θαη θπξίσο 

νη ρψξεο ηνπ Βπξσπατθνχ Νφηνπ, γηα λα αλαθεξζνχκε ζηελ πεξηνρή πνπ καο 

ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν, ζπλερίδνπλ λα κεηξάλε ηηο πιεγέο ηνπο ηφζν ζε νηθνλνκηθφ 

επίπεδν, ην νπνίν απνηειεί γηα φινπο ζέκα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, φζν θαη ζε 

επίπεδν πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Βιιάδα ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζπλερίδεη λα πξνθαιεί 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Δ αλαηαξαρή πνπ πξνθιήζεθε, βνήζεζε ζην λα γίλεη επξέσο 

γλσζηφ ην ζαζξφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Ώπνθαιχθζεθε ε ιαλζαζκέλε 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε πεξαζκέλσλ εηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο 

θαη ηνπ αζθαιηζηηθνχ, ζέηνληαο ηε ρψξα ζε πνιχ θξίζηκε ζέζε, αγγίδνληαο νπζηαζηηθά 

ηελ ρξενθνπία. Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ Βιιάδα νινέλα θαη δπζρεξαίλνπλ. Σα 

κέηξα ιηηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ε Βιιεληθή νηθνλνκία λα ζπληεξείηαη θαη λα 

εληζρχεηαη απφ ηνπο Βπξσπατθνχο κεραληζκνχο ζηήξημεο, πνιιαπιαζηάδνληαη, νη 

θφξνη απμάλνληαη θαη είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αβάζηαρηνη γηα ηελ κέζε Βιιεληθή 



186 
 

νηθνγέλεηα, ε αλεξγία έρεη θζάζεη ζε επίπεδα ξεθφξ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

Βπξσπατθφ επίπεδν, ε θνηλσληθή πνιηηηθή έρεη θαηαβαξαζξσζεί, κε φηη κπνξεί λα 

ζπλεπάγεηαη απηφ θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη 

θνηλσληθή εξεκία ή έλα ζρέδην εμφδνπ απφ απηφ ην θαχιν θχθιν, ζηνλ νπνίν έρεη 

βξεζεί ε ρψξα θαη πνπ νινθιεξσηηθά έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο.  

Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ν αξλεηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο θαη ε ζπλερήο χθεζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ πξνθαιέζεη αιιεπάιιειεο 

θνηλσληθέο αλαηαξαρέο θαη εθξήμεηο. Ώπνηειέζκαηα απηψλ είλαη θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα 

ηεο ρψξαο, ε νπνία απφ ην 2009, έρεη αιιάμεη επηά δηαθνξεηηθέο θπβεξλήζεηο, δχν εθ 

ησλ νπνίσλ ππεξεζηαθέο, ψζηε ε ρψξα λα νδεγεζεί εθ λένπ ζε εθινγέο χζηεξα απφ 

αδπλακία ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο. Πνιινί είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ψζηε ε ρψξα λα κπνξέζεη λα νξζνπνδήζεη θαη λα επαλέιζεη 

ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ε ςήθηζε θαη ε θαηά 

γξάκκα εθαξκνγή ελφο ζπλφινπ κεηαξξπζκίζεσλ. Άιινη πάιη ζεσξνχλ φηη απηέο νη 

κεηαξξπζκίζεηο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα ζεηξά απφ επηπιένλ πθεζηαθά κέηξα ηα 

νπνία ζα νδεγήζνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ηε ρψξα ζε αθφκα δπζρεξέζηεξε θαηάζηαζε. Δ 

πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεηαη θάπνπ αλάκεζα θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε 

κεηαζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη θνηλσληθή ζπλνρή αξρηθά θαη 

αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπ ιανχ. 

 

Σελ αξλεηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, έρνπλ αθνινπζήζεη θαη νη πεξηζζφηεξνη θιάδνη ηεο 

νηθνλνκίαο, θαηαζθεπέο, βηνκεραληθή παξαγσγή θαη εμαγσγέο, κε κφλα ζεηηθά ζεκάδηα 

απφ ηνπο θιάδνπο ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε ηε ζεηξά 

ηνπ, έρεη δερηεί έληνλεο πηέζεηο εμαηηίαο ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαη ηεο απνκάθξπλζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ, γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηάο ηνπο. Οη ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ πεξηνξηζζεί θαη ε θαηάζηαζε πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ, γίλεηαη αθφκα πην δχζθνιε ζε θάζε επαλάιεςε ηεο θεκνινγίαο πεξί 

ρξενθνπίαο ηεο ρψξαο, αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο, θνπξέκαηνο θαηαζέζεσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ θπγή κεγάισλ πνζψλ θαηαζέζεσλ πξνο ην εμσηεξηθφ. Δ δηεζλήο 

θνηλφηεηα αλεζπρεί γηα ηε δπλαηφηεηα βησζηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εμαηηίαο θπξίσο ηνπ πςεινχ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ 

ζπλερηδφκελσλ ππνβαζκίζεσλ πνπ πθίζηαηαη απφ δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Οη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη πιένλ απφιπηα εμαξηψκελεο απφ ηελ ΒΚΣ θαη ηνλ δηεζλή 

κεραληζκφ ζηήξημεο ELA γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, ν νπνίνο ζηα ηέιε ηνπ ηξίηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2015 είρε μεπεξάζεη ηα 90 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Βμαηηίαο ηεο αξλεηηθήο 
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θαηάζηαζεο ε νπνία κφιηο πεξηγξάθεθε, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο άιιαμαλ ηηο πνιηηηθέο 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο Βιιάδαο, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

Ώλαθνξηθά κε ηελ Alpha Bank, θαηαλνψληαο ζρεηηθά λσξίο ηνλ πςειφ αληαγσληζκφ 

εληφο ζπλφξσλ αιιά θαη ηα επίπεδα σξηκφηεηαο ζηα νπνία πιεζίαδε ε ειιεληθή αγνξά, 

απνθάζηζε λα ζηξαθεί ζηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο. Δ 

επηινγή δελ ήηαλ θαζφινπ ηπραία, θαζψο ρψξεο φπσο ε ΐνπιγαξία, ε Ρνπκαλία θαη ε 

εξβία βξίζθνληαλ ζε ζπδεηήζεηο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε, κε ηηο 

δχν πξψηεο λα ην επηηπγράλνπλ. Έπεηηα, ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ηεο Βιιάδαο κε ηηο 

ρψξεο επέθηαζεο ηεο Σξάπεδαο, επέηξεπε ηελ γξεγνξφηεξε θαη ιηγφηεξν θνζηνβφξα 

κεηαθνξά πξντφλησλ, ζηειερψλ θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Βπίζεο, πνιπάξηζκεο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είραλ ήδε αξρίζεη λα κεηαθέξνληαη ζηα ΐαιθάληα ιφγσ ηνπ 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη επνκέλσο ε Alpha Bank, ζα κπνξνχζε αθελφο 

λα ζπλερίζεη λα εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ηεο θαη αθεηέξνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνζειθχζεη λένπο, ιφγσ ηεο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

απαηηήζεψλ ηνπο. Σέινο, ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηεο θαηαλάισζεο ζε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ρψξεο, θαζψο θαη κηα ζεηξά 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη, κεηέηξεςαλ ηηο ρψξεο ησλ 

ΐαιθαλίσλ ζε ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο. Πνιχ γξήγνξα έγηλε αληηιεπηφ φηη νη ρψξεο απηέο 

απνηεινχζαλ αγνξέο κε κεγάιεο επθαηξίεο θαη ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε Αηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο απνθάζηζε κηα επηζεηηθή πνιηηηθή γηα ηε 

δηεζλνπνίεζή ηεο. Δ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κε νξηδφληηα νινθιήξσζε, 

ήηαλ απηή ε επηινγή θαη νη επί κέξνπο ζηξαηεγηθέο επηινγέο, ήηαλ ε εμαγνξά εγρψξησλ 

ηξαπεδψλ (εμσηεξηθή αλάπηπμε) θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηεχξπλζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ 

κέζσ ηνπ αλνίγκαηνο λέσλ θαηαζηεκάησλ (εζσηεξηθή αλάπηπμε). Βίλαη ζαθέο ινηπφλ, 

φηη ε Alpha Bank, δελ δξαζηεξηνπνηνχηαλ πιένλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ πνπ κεηέθεξαλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, αιιά επεδίσθε ηελ φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο, θάλνληαο 

επελδχζεηο νη νπνίεο απνζθνπνχζε πσο ζα ηεο απνθέξνπλ ζεκαληηθά θέξδε θαη 

πςειά κεξίδηα αγνξάο. 

 

Με ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε Alpha Bank σο ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, δέρηεθε θαη ζπλερίδεη βεβαίσο λα δέρεηαη ηδηαίηεξεο πηέζεηο. Δ 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα, απνηεινχλ έλα γεληθεπκέλν θαηλφκελν ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο. Γεγνλφηα ζαλ απηά, καδί κε θνηλσληθέο 

αλαηαξαρέο ζε νξηζκέλεο απφ ηηο ρψξεο δηεζλνπνίεζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηε ζπλερφκελε 

κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερηδφκελε αχμεζε ησλ κε 
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εμππεξεηνχκελσλ ρνξεγήζεσλ, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο πνπ είρε δηακνξθσζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Πιένλ ε Alpha Bank κειεηά 

πξνζεθηηθά ηηο επφκελεο θηλήζεηο ηεο θαη ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πνπ θπξηαξρνχζε, 

έρεη παξαδψζεη ηε ζθπηάιε ζε κηα άιιε κνξθή επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, απηή ηεο 

πεξηζπιινγήο. ε νξηζκέλεο ρψξεο έρεη επηιερζεί σο θχξηνο εθθξαζηήο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο πεξηζπιινγήο, ε ζηξαηεγηθή ηεο αλαζηξνθήο, θαζψο 

αλακέλνληαο ηελ κεηαζηξνθή ηεο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο θαη πξνζδνθψληαο ηε 

ζηαδηαθή βειηίσζε κέρξηο φηνπ ην πεξηβάιινλ θαηαζηεί εθ λένπ θηιφμελν, ε δηνίθεζε 

απνθάζηζε ηελ πεξηθνπή δαπαλψλ, κέζσ ηνπ θιεηζίκαηνο ή ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ. ε άιιεο φκσο ρψξεο, ζηηο νπνίεο ε Alpha Bank 

δελ θαηάθεξε λα πεηχρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ελ ηέιεη 

ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε, επειέγε ζαλ θχξηνο εθθξαζηήο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο πεξηζπιινγήο, ε ζηξαηεγηθή πψιεζεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν πξνρψξεζε ζηε 

πψιεζε νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ ζε ρψξεο φπσο ε ΐνπιγαξία θαη ε Οπθξαλία, 

απνθαζίδνληαο λα δψζεη βάξνο ζε αγνξέο φπσο απηή ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Κχπξνπ. 

 

Παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ πξνο ην παξφλ νη ρψξεο ηηο 

Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο, ζα ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ ειθπζηηθέο αγνξέο 

δηεζλνπνίεζεο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θάζε θιάδνπ. Άιισζηε παξακέλνπλ 

αθφκα αγνξέο κε κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο. Δ ζηξαηεγηθή ηεο Alpha Bank, ζα 

ζπλερίζεη λα δηακνξθψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα 

επσθειεζεί ζην κέγηζην βαζκφ απφ ηηο φπνηεο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε 

θαηαλφεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο κηαο Σξάπεδαο ηνπ Βιιεληθνχ Σξαπεδηθνχ θιάδνπ θαη ε 

ζηξνθή ηεο επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπκε. ίγνπξα ε δηεζλνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

πξέπεη λα ζεσξεζεί πιένλ ζαλ ην βαζηθφ εξγαιείν πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε αλάθακςή ηεο. Σν 

βέβαην είλαη, πσο ε κειέηε δελ ζηακαηά πνηέ θαη πσο φπσο ζε θάζε ηη, έηζη θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ππάξρνπλ ζπλερψο λέα δεδνκέλα θαη λέεο θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε. 
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Γηα απηφ ην ιφγν ζεσξψ, πσο αμίδεη ε πξαγκαηνπνίεζε αξθεηψλ κειεηψλ αλαθνξηθά 

κε ηηο ειιεληθέο δηεζλνπνηεκέλεο εηαηξείεο, αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

αλήθνπλ. Γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζζνχλ νη κειέηεο απηέο κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ζηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπκε ζήκεξα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο σο κεηαίρκην, ψζηε λα κειεηεζεί πξνζεθηηθά ε 

πνξεία ησλ εηαηξηψλ, ηα νθέιε θαη νη δεκίεο δειαδή,  κέρξηο εθείλν ην ζεκείν θαζψο θαη 

νη κεηαβνιέο ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαγξάςεη απφ εθεί θαη έπεηηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

κπνξέζεη λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ επηθεξδψλ θαη ησλ δεκηνγφλσλ 

εηαηξηψλ, ηφζν ζε επίπεδν κνλάδαο, φζν θαη ζε επίπεδν θιάδνπ θαη ζα είκαζηε ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο 

ειιεληθέο εηαηξείεο γηα πεξαηηέξσ δηεζλνπνίεζε. 

 

Θα είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα κπνξέζνπκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηνλ ηξφπν 

δηεζλνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

αλήθνπλ. Παξαηεξψληαο δειαδή θαη θαηαγξάθνληαο ηηο επηινγέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε, 

ζα είκαζηε ίζσο ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ πνξεία θαη εμέιημε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

 

Βλλνείηαη πσο ζε απηή ηελ αλάιπζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο. Άιισζηε ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο είλαη απφ ηνπο πιένλ θαζνξηζηηθνχο γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, θάηη πνπ ππνδειψλεηαη θαη απφ ηηο ζπλερηδφκελεο πξνζπάζεηεο 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, αλεμαξηήησο θπβεξλήζεσο, γηα ηελ φζν ην 

δπλαηφλ πιεξέζηεξε ζσξάθηζε θαη ελίζρπζή ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηθείκελεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο 

δηαρείξηζεο ησλ «θφθθηλσλ δαλείσλ», είλαη βέβαην πσο ζα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηνλ 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Μειεηψληαο ηηο ζπλέπεηεο ησλ δχν πνιχ ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ελληακήλνπ ηφζν γηα ηελ 

εγρψξηα αγνξά, φζν θαη γηα θαζεκηά απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ραξηνγξαθήζνπκε φιεο ηηο αιιαγέο θαη 

λα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε φηη επφκελν ζα πξνθχςεη.  
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