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ΣΥΝΟΨΗ

Στη διπλωματική μου εργασία θα μελετήσουμε τις άμεσες ξένες επενδύσεις

που πραγματοποίησαν και πραγματοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια.

Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί και την εισαγωγή της εργασίας, παραθέτω γενικά

κάποια στοιχεία για τους λόγους που οδηγούν μια επιχείρηση στην πραγματοποίηση

άμεσων ξένων επενδύσεων στην αλλοδαπή και τους διάφορους τρόπους τους οποίους

χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για την επέκταση αυτή. Έπειτα παρουσιάζω μια

συνοπτική ιστορική αναδρομή στις ελληνικές άμεσες επενδύσεις στα Βαλκάνια και

την πορεία τους μέχρι και τα πρόσφατα έτη, καθώς και τους λόγους που οι χώρες των

Βαλκανίων αποτέλεσαν τόσο ισχυρό πόλο έλξης για τις ελληνικές επενδύσεις.

Στη συνέχεια της εργασίας και συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο

παρουσιάζονται οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στα Βαλκάνια ανά παραγωγικό

κλάδο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται στοιχεία για τις επενδύσεις που έχουν

πραγματοποιηθεί από τους κλάδους των τραπεζών, των κατασκευών, των

τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου και του κλάδου της ενέργειας, ενώ από κάθε

κλάδο αναφέρονται και παραδείγματα από τις επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες

επενδύσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία για τις ελληνικές επενδύσεις

σε κάθε χώρα των Βαλκανίων ξεχωριστά, ανεξαρτήτως κλάδου στον οποίο ανήκουν.

Να διευκρινίσω εδώ, ότι αναφορά γίνεται στις εξής χώρες : Αλβανία, Βουλγαρία,

Π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία και Σερβία. Αυτό γιατί αυτές είναι οι χώρες που συγκεντρώνουν

το σύνολο των ελληνικών επενδύσεων, ενώ στις υπόλοιπες χώρες ( όπως Σλοβενία,

Κροατία και Βοσνία&Ερζεγοβίνη ) οι ελληνικές επενδύσεις είτε είναι αμελητέες είτε

δεν υπάρχουν και επίσημα στοιχεία αν είναι πολύ πρόσφατες.

Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο, που είναι τα συμπεράσματα, αναφέρονται

κάποια κίνητρα που προσφέρουν οι κυβερνήσεις των βαλκανικών χωρών για την

προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, αλλά και αντικίνητρα που υπάρχουν σε

αυτές τις χώρες και πως πρέπει να βελτιωθούν. Ακόμη γίνεται και μια αναφορά για τη

σημερινή κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά στελέχη που εργάζονται στα

Βαλκάνια, όπως έχει διαμορφωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία έχει

επηρεάσει αναμφισβήτητα και τις ήδη υπάρχουσες ελληνικές επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια όσο και τη γενικότερη πορεία των ελληνικών
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επενδύσεων στις χώρες των Βαλκανίων η οποία πριν την οικονομική κρίση ήταν

ανοδική και ελπιδοφόρα.



5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Στην εργασία θα παρουσιάσω τους κυριότερους λόγους για τους οποίους οι

επιχειρήσεις προβαίνουν σε Ξένες Άμεσες Επενδύσεις. Έπειτα θα εξετάσουμε

συγκεκριμένα τους λόγους για τους οποίους επενδύουν οι Έλληνες στις βαλκανικές

χώρες καθώς και την πορεία των ελληνικών άμεσων επενδύσεων σ’ αυτές. Θα δούμε

τις επενδύσεις ανά κλάδο εξετάζοντας ιδίως αυτές του τραπεζικού και

κατασκευαστικού κλάδου, καθώς και τις ελληνικές επενδύσεις σε κάθε χώρα των

Βαλκανίων ξεχωριστά. Τέλος θα παρουσιάσω τα κυριότερα προβλήματα που

αντιμετώπισαν οι Έλληνες επιχειρηματίες, ιδίως στα πρώτα χρόνια, στην προσπάθεια

τους να επενδύσουν στα Βαλκάνια, αλλά και τα κίνητρα που αυτές οι χώρες

προσφέρουν για να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις και πως τα εκμεταλλεύτηκαν οι

ελληνικές επιχειρήσεις.

Η διάνοιξη των Βαλκανίων, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού

το 1989, προσέφερε στην Ελλάδα την ευκαιρία για ταχύρρυθμη ανάπτυξη και αύξηση

των εξαγωγών της. Παράλληλα έδωσε την ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να

γίνου πιο εξωστρεφείς αλλά και να επενδύσουν σε νέες αγορές εκτός των συνόρων.

Πρόκειται για την προσθήκη μεγάλης έκτασης νέων αγορών και πληθυσμών, που

γειτνιάζουν άμεσα με την Ελλάδα και που μπορούν να εξασφαλίσουν διεύρυνση των

οικονομικών της οριζόντων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις βρήκαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν

μεγάλες επενδύσεις σε νέες αγορές όπου τα προϊόντα τους θα ήταν πιο ανταγωνιστικά

από τα εγχώρια σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Ακόμη πολλές επιχειρήσεις, κυρίως εντάσεως εργασίας όπως οι

κλωστοϋφαντουργικές, προχώρησαν σε άμεσες επενδύσεις για να εκμεταλλευτούν το

φτηνό εργατικό κόστος.  Κυριότερο πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών

επιχειρήσεων ήταν η γεωγραφική εγγύτητα αφού η Ελλάδα συνορεύει άμεσα με

αυτές τις χώρες. Ακόμη, όπως σημειώνει και η κ. Μαρία Νεγρεπόντη στο βιβλίο του

κ. Γεωργίου Μαγούλιου1, παράγοντες όπως οι ιστορικοί, θρησκευτικοί και

1 Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης στη διαβαλκανική οικονομική συνεργασία. Γεώργιος Ν. Μαγούλιος,
University Studio Press 2000
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πολιτιστικοί δεσμοί της χώρας μας με αυτές των Βαλκανίων καθώς και τα

χαρακτηριστικά του καταναλωτικού προτύπου, τα οποία βρίσκονται πλησιέστερα

προς το ελληνικό, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση των ελληνικών

επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων σε αυτές τις χώρες. Να

προσθέσουμε επίσης πως πολύ σημαντικός παράγοντας που ευνόησε την

πραγματοποίηση επενδύσεων στα Βαλκάνια ήταν και η σημαντική έλλειψη

υποδομών στα κράτη αυτά, όπως για παράδειγμα το ανύπαρκτο σχεδόν

χρηματοπιστωτικό σύστημα ( τουλάχιστον όπως ήταν διαδεδομένο και

θεσμοθετημένο στα δυτικά κράτη της ανοικτής οικονομίας ), κάτι που ευνόησε τις

επενδύσεις από πλευράς των ελληνικών τραπεζών. Επίσης η έλλειψη υποδομών και

εγκαταστάσεων ευνόησε την πραγματοποίηση επενδύσεων του κατασκευαστικού

κλάδου και του κλάδου του Real Estate, όπως θα δούμε και παρακάτω. Θετικό για τις

ελληνικές επιχειρήσεις ήταν ακόμη το γεγονός πως, τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια,

υπήρχε έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος από τα δυτικά κράτη με αποτέλεσμα να

μην έχουν να αντιμετωπίσουν έντονο ανταγωνισμό. Ακόμη, χαμηλοί φορολογικοί

συντελεστές και φθηνό εργατικό δυναμικό είναι τα ισχυρότερα και ελκυστικότερα

κίνητρα για επενδύσεις στις βαλκανικές χώρες. Όπως σημειώνει η εφημερίδα Το

Βήμα την Κυριακή, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση μειώνει δειλά τη φορολογία

των κερδών (από 35% σε 32% και σταδιακά στο τέλος της τετραετίας στο 25%) οι

γειτονικές χώρες είναι φορολογικοί παράδεισοι για τις επιχειρήσεις.

 Οι συντελεστές φορολογίας κερδών κυμαίνονται γύρω στο 15%, με πλήθος

φορολογικών κινήτρων, τα οποία αν συνδυαστούν με το επίπεδο των μισθών εξηγούν

γιατί εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις μετακομίζουν προς Βορρά. Δεν είναι τυχαίο

ότι στη Βουλγαρία οι ελληνικές επενδύσεις καταλαμβάνουν το 10,2% του συνόλου

των άμεσων ξένων επενδύσεων. Το ίδιο ισχύει και στα Σκόπια καθώς πέραν του

χαμηλότατου φορολογικού συντελεστή 15% που επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη για

τα πρώτα τρία χρόνια της επένδυσης οι κατά 100% θυγατρικές των ξένων

επιχειρήσεων δεν καταβάλλουν κανέναν φόρο.
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1.2 Λόγοι πραγματοποίησης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων

Πριν προχωρήσουμε σε περεταίρω ανάλυση της ισχύουσας κατάστασης των

ελληνικών άμεσων επενδύσεων στα Βαλκάνια, ας δούμε τους λόγους για τους

οποίους προβαίνει μια οποιαδήποτε επιχείρηση σε  μια άμεση επένδυση στο

εξωτερικό, αλλά και τους τρόπους τους οποίους χρησιμοποιεί για να

πραγματοποιήσει μια επένδυση. Οι λόγοι αυτοί είναι πολλοί και εξαρτώνται από το

στρατηγικό σχεδιασμό της κάθε εταιρείας, την οικονομική της κατάσταση, τις

κινήσεις των ανταγωνιστών της, αλλά και από τον κλάδο στον οποίο

δραστηριοποιείται. Οι κυριότεροι πάντως λόγοι που οδηγούν μια εταιρεία σε μια

τέτοια απόφαση είναι κυρίως οι εξής :

α) Μείωση κόστους λειτουργίας. Μια εταιρεία μπορεί να επενδύσει σε μια

χώρα με μικρότερο κόστος παραγωγής π.χ. φθηνότερα εργατικά χέρια. Εκτός όμως

από αυτό μπορεί να επενδύσει για να έχει άμεση πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους

τους οποίους μέχρι πρότινος εισήγαγε από ξένους προμηθευτές και να μειώσει έτσι το

κόστος παραγωγής.

β) Επιβίωση από τον ανταγωνισμό. Πολλές εταιρείες λόγω του έντονου

εσωτερικού ανταγωνισμού αναγκάζονται να επενδύσουν σε ξένες αγορές όπου ο

ανταγωνισμός δεν είναι τόσο μεγάλος ( όπως συμβαίνει με τις αγορές των

βαλκανικών χωρών ) ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους και να

αντισταθμίσουν το πιθανό χαμένο μερίδιο αγοράς στην πατρίδα τους.

γ) Στρατηγική ανάπτυξης. Όταν μια εταιρεία θέλει να αναπτυχθεί

περισσότερο, αλλά η ντόπια αγορά είναι κορεσμένη αναζητά νέες αγορές για να

κατακτήσει εκεί ένα υψηλό μερίδιο αγοράς ιδίως όταν στη χώρα επένδυσης υπάρχει

ανικανοποίητη ζήτηση. Μπορεί ακόμη κάποια επιχείρηση να αναλάβει μια ξένη

επένδυση σε μια αγορά όπου καμία ξένη επιχείρηση του κλάδου της δεν έχει

αναλάβει δραστηριότητα ( first mover ).

δ) Εκμετάλλευση κινήτρων στη χώρα υποδοχής. Πολλές χώρες, ιδίως οι

πρώην σοσιαλιστικές ( στις οποίες ανήκουν και οι χώρες των Βαλκανίων ),

προσπαθώντας να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις και κεφάλαια παρέχουν
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σημαντικά κίνητρα για επένδυση. Τέτοια μπορεί να είναι η χαμηλή φορολογία και

διάφορες επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις που δίνονται από τις κυβερνήσεις των χωρών

αυτών.

ε) Η έλλειψη υποδομής σε μια ξένη χώρα. Πολλές εταιρείες επενδύουν σε

χώρες όπου ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται δεν είναι ανεπτυγμένος. Δεν

είναι τυχαίο ότι, όπως θα δούμε και παρακάτω, ο ελληνικός κλάδος με τις

περισσότερες επενδύσεις στα Βαλκάνια είναι αυτός των τραπεζών καθώς βρήκαν

χώρες με ελάχιστα ως καθόλου ανεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και η

συνεχής αύξηση των επενδύσεων του κατασκευαστικού κλάδου κυρίως στη Σερβία.

Ακόμη να σημειώσουμε ότι μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει διαμέσου των

επενδύσεων στο εξωτερικό την οριζόντια ή την κάθετη ολοκλήρωση της.

Επιχειρήσεις που έχουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπως η τεχνογνωσία ή

κάποιο ισχυρό εμπορικό σήμα μπορούν καλύτερα να το διατηρήσουν εγκαθιστώντας

στο εξωτερικό παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα. Έτσι μπορεί να πετύχει τη

μείωση του κόστους διανομής των προϊόντων της ή να αποφύγει κάποιους πιθανούς

περιορισμούς που θέτουν οι κυβερνήσεις στις εισαγωγές ( να σημειώσουμε ότι μόνο

η Σλοβενία, Βουλγαρία και Ρουμανία είναι μέλη της Ε.Ε. ).

Οι επικρατέστεροι τρόποι πραγματοποίησης μιας άμεσης ξένης επένδυσης,

όπως παρουσιάζονται και από τον καθηγητή κ. Ι. Χατζηδημητρίου2 είναι :

α ) Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας ( Wholly Owned Subsidiary )

Η επιχείρηση ιδρύει στη ξένη χώρα μια νέα επιχείρηση της οποίας είναι ο

μοναδικός μέτοχος και έχει την αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης της. Η θυγατρική

της μπορεί να είναι μία εντελώς νέα επιχείρηση ( greenfield strategy ή εκ του μηδενός

επένδυση ) ή μία υπάρχουσα τοπική επιχείρηση που την εξαγόρασε ( acquisition

strategy ). Η εξαγορά μπορεί να αφορά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της

τοπικής επιχείρησης ή ένα μεγάλο ποσοστό του, που επιτρέπει στη μητρική

επιχείρηση να ελέγχει απόλυτα τη διοίκηση της τοπικής.

2 Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου ,
Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ 2003
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β) Διεθνής Κοινοπρακτική Επιχείρηση ( International Joint Venture )

Η διεθνής κοινοπρακτική επιχείρηση ( ή διεθνής κοινοπραξία ) είναι το

αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας ή περισσότερων αλλοδαπών επιχειρήσεων με μία ή

περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία στην τοπική αγορά μιας νέας

επιχείρησης ή για την από κοινού ολική εξαγορά μιας υπάρχουσας τοπικής

επιχείρησης.

γ ) Μερική εξαγορά

Η μερική εξαγορά μιας επιχείρησης είναι επίσης μία μορφή άμεσων ξένων

επενδύσεων που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στον διεθνή οικονομικό χώρο. Με τη

μέθοδο αυτή μια επιχείρηση αποκτά ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μιας

τοπικής επιχείρησης. Ανάλογα με το μέγεθος του ποσοστού που εξαγοράζει, η

επιχείρηση – μέτοχος χαρακτηρίζεται ως μέτοχος πλειοψηφίας ή μέτοχος μειοψηφίας

και έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα μέρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου

της τοπικής επιχείρησης, καθώς και να τοποθετεί κάποια δικά της άτομα σε κάποιες

σημαντικές ανώτερες διοικητικές θέσεις.

Στη συνέχεια θα δούμε ποιοι τρόποι χρησιμοποιήθηκαν συνηθέστερα από τις

ελληνικές επιχειρήσεις κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων στα Βαλκάνια. Να

σημειώσουμε ακόμη ότι όταν μια εταιρεία πρόκειται να πραγματοποιήσει μια

επένδυση στο εξωτερικό προβαίνει αρχικά σε κάποιες ενέργειες όπως : οριοθέτηση

του στόχου της ( π.χ. στρατηγικός, αύξηση κερδών κ.τ.λ. ), μελέτη των

χαρακτηριστικών της κάθε υποψήφιας χώρας, αναζήτηση της χώρας που προσφέρει

τα ιδανικά κίνητρα για την εταιρία και αναζήτηση πληροφόρησης και ασφάλειας από

διάφορους οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ακόμη μια εταιρεία για να

αξιολογήσει και να επιλέξει ποιο από τα πιθανά επενδυτικά σχέδια είναι το πιο

συμφέρον γι’ αυτήν πρέπει να λάβει υπόψη σε μια χρηματοοικονομική ανάλυση

ορισμένα στοιχεία όπως :

 Το ποσό που χρειάζεται για την υλοποίηση της αρχικής επένδυσης, αλλά και

τη χρονική διάρκεια απόσβεσης αυτής.

 Τη ζήτηση του προϊόντος ( μερίδιο αγοράς – πιθανές πωλήσεις ).
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 Μεταβλητά και σταθερά κόστη.

 Τη διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου.

 Κυβερνητικούς περιορισμούς στη χώρα υποδοχής όπως εμπόδια στον

επαναπατρισμό των κερδών, εξαναγκασμός για επανεπένδυση αυτών, υψηλή

φορολογία, εμπορικοί δασμοί κ.τ.λ.

 Συναλλαγματικές ισοτιμίες ( όταν υπάρχει διαφορά στο νόμισμα ),

πληθωρισμός και οικονομική αστάθεια στη χώρα υποδοχής.

 Εκτίμηση των μελλοντικών εισροών λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω

στοιχεία

 Αξιολόγηση όλων των κινήτρων και των εμποδίων που υπάρχουν στο

επιχειρησιακό περιβάλλον στη χώρα υποδοχής.

1.3 Γιατί οι Έλληνες επενδύουν στα Βαλκάνια

Οι προαναφερθέντες λόγοι οι οποίοι ισχύουν σε διεθνές επίπεδο για όλες τις

επιχειρήσεις είναι και αυτοί που ωθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην

πραγματοποίηση ξένων άμεσων επενδύσεων. Ας δούμε όμως για ποιους λόγους οι

Έλληνες επιλέγουν κατά μεγάλο ποσοστό τα Βαλκάνια ως τόπο διεθνούς

δραστηριοποίησης των και πραγματοποίησης επενδύσεων.

Οι κυριότεροι λόγοι είναι αυτοί που αναφέρθηκαν και στις εισαγωγικές

παρατηρήσεις, δηλαδή η γεωγραφική εγγύτητα, οι ιστορικοί, θρησκευτικοί και

πολιτιστικοί δεσμοί της χώρας μας με αυτές των Βαλκανίων καθώς και τα

χαρακτηριστικά του καταναλωτικού προτύπου, τα οποία βρίσκονται πλησιέστερα

προς το ελληνικό. Οι ελληνικές επιχειρήσεις βρήκαν μια μοναδική ευκαιρία να

ανοιχτούν επενδυτικά σε μια δυναμική αγορά περίπου 150 εκατομμυρίων ανθρώπων

που βρίσκεται στη γειτονιά μας. Χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, από τους κλάδους

της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου, των τροφίμων, των

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της υγείας, της εκπαίδευσης κ.λπ. έχουν ήδη δώσει

το παρόν και επεκτείνουν δυναμικά την παρουσία τους και τις δραστηριότητες τους

στις χώρες αυτές. Η εξωστρέφεια αυτή έχει πολλαπλά αγαθά αποτελέσματα για τις

ελληνικές επιχειρήσεις μιας και δημιουργεί αξιόμαχο ανταγωνιστικό μέγεθος και μια

ροή κερδοφορίας που έχει μακροχρόνια προοπτική ( με κάποιες διακυμάνσεις βέβαια
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αν λάβουμε υπόψη τη διεθνή οικονομική κρίση και τα αποτελέσματα της τόσο στην

Ελλάδα όσο και στις χώρες των Βαλκανίων, στις χρηματιστηριακές αγορές, την

κατανάλωση και την πραγματική οικονομία). Ακόμη η ενσωμάτωση των βαλκανικών

χωρών στον αναπτυξιακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα φέρει και

μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική σταθερότητα στην περιοχή3. Παρ’ όλο που οι

βαλκανικές χώρες υστερούν οικονομικά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές,

διαθέτουν εντούτοις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ένας ακόμη λόγος ήταν η ανάγκη αλλά και η επιθυμία των χωρών αυτών να

μεταβούν από την κλειστού τύπου οικονομία στην ανοικτή οικονομία και να

συγκλίνουν στα δυτικά οικονομικά και χρηματοπιστωτικά πρότυπα. Αυτή η ανάγκη

σε συνδυασμό με την τεράστια έλλειψη υποδομών σε όλους σχεδόν τους τομείς της

οικονομίας αυτών των χωρών, έδωσε στους Έλληνες την τεράστια αυτή ευκαιρία να

επενδύσουν σε αυτές τις χώρες, όντας μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις πρωτοπόροι

μεταξύ των ξένων επενδυτών εξαιτίας της απουσίας ενδιαφέροντος από δυτικούς

επενδυτές τα πρώτα χρόνια. Ακόμη οι ελληνικές επιχειρήσεις ευνοήθηκαν και από τη

διαδικασία ιδιωτικοποίησης που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών.

Όπως θα δούμε παρακάτω κυρίως οι τράπεζες ακολούθησαν τη μέθοδο της πλήρους

ή μερικής εξαγοράς τοπικών τραπεζών. Ακόμη επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, όπως

οι κλωστοϋφαντουργικές, επένδυσαν στις βαλκανικές χώρες για να εκμεταλλευτούν

το χαμηλό εργατικό κόστος ( έχοντας βέβαια και τις ανάλογες επιπτώσεις στην

ελληνική οικονομία όπως η απώλεια θέσεων εργασίας ). Να σημειώσουμε πως 25

περίπου ελληνικές πολυεθνικές έχουν επενδύσει το 80% των συνολικών ελληνικών

εκροών Ξένων άμεσων Επενδύσεων σε ολόκληρη τη βαλκανική περιοχή. Συγχρόνως,

περίπου 3.000-3.500 ενεργές ελληνικές επιχειρήσεις από τις 8.000-10.000

εγγεγραμμένες προσέφεραν και προσφέρουν δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας

στις βαλκανικές οικονομίες, όπως νέες θέσεις εργασίας, προϊόντα καλύτερης

ποιότητας, ευρύτερη ποικιλία των προϊόντων και αύξηση της παραγωγής. Με

δεδομένο ότι οι εταιρείες από τις ανεπτυγμένες δυτικές χώρες έχουν αναπτύξει υψηλό

επενδυτικό ενδιαφέρον για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι ελληνικές

επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν στις βαλκανικές χώρες αφού αναλύσουν με

προσοχή τα οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα των βαλκανικών χωρών.

3 Μιχάλης Μασουράκης, Γιατί τα Βαλκάνια αποτελούν τη μεγάλη ευκαιρία για όλη την ελληνική
οικονομία,  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Σάββατο 5 – Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2008.
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Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε τα βασικότερα κίνητρα για άμεσες ξένες

επενδύσεις στα Βαλκάνια4.

1. Μέγεθος αγοράς                                      93,8 %

2. Χαμηλό κόστος ανειδίκευτου εργατικού προσωπικού  67,2%

3. Γεωγραφική εγγύτητα                                                    57,8%

4. Διεθνείς Πιέσεις                                                       45,3%

5. Σχέση με άλλη γείτονα χώρα                                          42,2%

6. Έλλειψη εγχώριου ανταγωνισμού                                  40,6%

7. Απουσία εμπορικών εμποδίων             31,3%

8. Έλλειψη κορεσμού ζήτησης                                           28,1%

9. Υπάρχοντες επιχειρηματικοί δεσμοί                               21,9%

Ακόμη, πολλές πολυεθνικές αποφασίζουν να επενδύσουν και να επεκταθούν

στα Βαλκάνια μέσω της Ελλάδας5. Η δυναμική πορεία που καταγράφουν οι πωλήσεις

των καταστημάτων τους στην Ελλάδα, αλλά και η γρήγορη σε ορισμένες περιπτώσεις

ανάπτυξη τους στη χώρα μας αποτελούν εγγυήσεις για τους πολυεθνικούς ομίλους.

4 Τρύφωνας Κωστόπουλος, Οι ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια : περιφερειακές ανισότητες και
οικονομικές αλληλεπιδράσεις
5 Μαρία Βασιλείου, Πολυεθνικές στα Βαλκάνια με ελληνικό διαβατήριο. ΤΑ ΝΕΑ – Δευτέρα 5
Νοεμβρίου 2007
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Δ ιάγραμμα 1.1 Βασικά κίνητρα για ΞΑΕ στα Βαλκάνια
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Από την πλευρά τους οι Έλληνες επιχειρηματίες επιδιώκουν τη διεύρυνση των

συμφωνιών, ώστε να καταστούν country managers στις πολλά υποσχόμενες χώρες

των Βαλκανίων. Μάλιστα η τάση καταγράφεται σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων :

από παιδικά και αθλητικά είδη μέχρι εταιρείες καφέ και επιχειρήσεις ειδών για το

σπίτι, ενώ τα σχέδια των Ελλήνων επιχειρηματιών περιλαμβάνουν δυναμικά  σχέδια

επέκτασης. Στη λίστα των ξένων εταιρειών που επεκτείνονται σε άλλες χώρες με τη

βοήθεια των Ελλήνων συνεταίρων τους, περιλαμβάνονται οι εταιρείες Starbucks και

Marks&Spencer μέσω του ομίλου Μαρινόπουλου, οι πολυεθνικές IKEA και

Intersport μέσω του ομίλου Φουρλή, ενώ σύντομα αναμένεται να προστεθεί και η

βρετανική Early Learning Center μέσω της Κλουκίνας – Λάππας.

 Τέλος να σημειώσουμε πως ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι και η καλή και

ελπιδοφόρα πορεία των οικονομικών στοιχείων των χωρών αυτών τα τελευταία

χρόνια, όπως τα παρουσιάζουμε και παρακάτω.

1.4 Οικονομική κατάσταση των Βαλκανικών χωρών

Πριν εξετάσουμε τις ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια ανά κλάδο, θα

δούμε μερικά οικονομικά στοιχεία και μεγέθη των βαλκανικών χωρών και την πορεία

τους τα τελευταία χρόνια. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τον ετήσιο ρυθμό

αύξησης του Α.Ε.Π. των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.6 Παρατηρούμε πως

υπάρχει μια αύξηση διαχρονικά του ΑΕΠ σε όλες τις χώρες, με κάποιες βέβαια

μεταβολές ενδιάμεσα κάτι που οφείλεται και στις πολιτικές εξελίξεις των βαλκανικών

χωρών ( όπως ο πόλεμος στο Κόσσοβο, η ανεξαρτητοποίηση του Μαυροβούνιου από

τη Σερβία κ.α. ). Ακόμη να επισημάνουμε πως τα στοιχεία αφορούν μέχρι και το 2007

και έτσι δεν περιλαμβάνουν τα δύο τελευταία έτη στα οποία μάλλον θα παρουσιάζουν

κάμψη λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

6 Τα στοιχεία προέρχονται από άρθρο του κ. Παναγιώτη Κοντάκου, οικονομικού αναλυτή, ΕΨΙΛΟΝ 7
2005 και από το site της Παγκόσμιας Τράπεζας www.worldbank.org
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Πίνακας 1.1 Ετήσιοι ρυθμοί αύξησης Α.Ε.Π. χωρών ΝΑ Ευρώπης ( % )

ΧΩΡΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ρουμανία 2,1 5,7 5 4,9 8,3 5 7,7 6,2

Βουλγαρία 5,4 4,1 4,9 4,3 5,6 5 6,3 6,2

Κροατία 2,9 4,4 5,2 4,3 3,7 3,5 4,8 5,6

Σερβία 5,2 5,3 3,8 2 7 5 5,7 6,6

Αλβανία 7,3 7,6 4,7 6 6 6,5 5 6

Βοσνία

Ερζεγοβίνη
5,5 4,5 5,5 3,5 6 5 6,9 6,8

Π.Γ.Δ.Μ. 4,5 -4,5 0,9 3,4 1,5 4 4 5,1

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την πορεία του Α.Ε.Π. σε πραγματικές τιμές

για τις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Π.Γ.Δ.Μ. και Σερβία στη διάρκεια των

ετών 1996 – 2005.

Πίνακας 1.2 Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές για τις πέντε χώρες των Βαλκανίων την

περίοδο 1996 – 2005 ( σε εκατομ. δολάρια )

www.worldbank.org
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Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την πορεία των ετήσιων εισροών

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ( FDI ) στις χώρες των Βαλκανίων στη διάρκεια των

ετών 2000 ως και 2005 σύμφωνα με στοιχεία Κεντρικών Τραπεζών.

Πίνακας 1.3 Ετήσιες Εισροές F.D.I. ( EUR. εκατ., με βάση στοιχεία του

ισοζυγίου πληρωμών )

ΧΩΡΑ
Μ.Ο.

1995-99
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ρουμανία 868 1.147 1.294 1.212 1.946 4.100 4.00

Βουλγαρία 371 1.103 903 980 1.254 1.500 1.500

Κροατία 635 1.181 1.740 1.193 1.748 800 1.000

Σερβία 171 55 186 502 1.236 827 1.000

Αλβανία 49 155 231 151 157 400 400

Βοσνία

Ερζεγοβίνη
45 159 133

282
338 400 500

Π.Γ.Δ.Μ. 38 189 493 83 84 120 200

Σύνολο 2.177 3.989 4.980 4.403 6.724 8.147 8.600

Στον Πίνακα 2.2 φαίνεται πως με την πάροδο των ετών οι βαλκανικές χώρες

προσελκύουν ολοένα και περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις στο έδαφος τους.

Μεγάλο μέρος βέβαια εξ’ αυτών αποτελούν ελληνικές επενδύσεις. Εκτός από τα

παραπάνω στοιχεία υπάρχουν και άλλα όπως η μείωση της ανεργίας και η αύξηση

του κατά κεφαλήν εισοδήματος στις χώρες αυτές τα οποία δείχνουν την οικονομική

ανάκαμψη η οποία συντελείται στα Βαλκάνια. Στον πίνακα 2.3 που ακολουθεί

βλέπουμε την πορεία της ανεργίας σε ποσοστό επί τοις εκατό για τις χώρες των

Βαλκανίων κατά τη διάρκεια των ετών 2000 – 2005.
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Πίνακας 1.4 Ποσοστό ανεργίας στις χώρες των Βαλκανίων την περίοδο

2000 - 2005

ΧΩΡΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ρουμανία 7,1% 6,6% 8,4% 7% 6,3% 5,9%

Βουλγαρία 16,4% 19,5% 16,8% 13,7% 12% 10,1%

Κροατία 15,7% 16,4% 14,5% 14,4% 13,8% 12,3%

Σερβία 24,4% 25,5% 27,6% 30,3% 31,7% μ.δ.

Αλβανία 16,8% 14,5% 15,8% 15% 14,5% 14,7%

Βοσνία

Ερζεγοβίνη 16,8%
14,5% 15,8% 15% 14,5% 14,7%

Π.Γ.Δ.Μ. 32,1% 30,5% 31,9% 36,7% 37,2% 36,5%

 Αυτά είναι και στοιχεία τα οποία ενθαρρύνουν τους Έλληνες επιχειρηματίες

να επενδύουν ολοένα και περισσότερα κεφάλαια σε αυτές τις αγορές. Όπως μάλιστα

θα δούμε και παρακάτω εκτός από τους κλασσικούς κλάδους όπως ο τραπεζικός και ο

κατασκευαστικός, μεγάλες επενδύσεις γίνονται και από κλάδους όπως αυτός του

λιανικού εμπορίου και της μεταποίησης. Τέλος να σημειώσουμε πως ακόμα ένα

θετικό στοιχείο είναι ότι ήδη τρεις χώρες έχουν ενταχθεί στην Ε.Ε. ( η Σλοβενία από

το 2004 και η Ρουμανία και Βουλγαρία από το 2007 ), ενώ τα υπόλοιπα κράτη

βρίσκονται σε διαδικασίες ένταξης, οι οποίες βέβαια αναμένεται να ολοκληρωθούν

τουλάχιστον σε μια δεκαετία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στα Βαλκάνια ανά κλάδο

Όπως αναφέραμε και πριν, πολλά εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί στα

Βαλκάνια από ελληνικές επιχειρήσεις κάτι που οφείλεται και στην σχετική έλλειψη

επενδυτικού ενδιαφέροντος από τη Δύση. Με δεδομένη αυτή την κατάσταση, οι

Έλληνες επιχειρηματίες έχουν βρει έδαφος για να πραγματοποιήσουν αρκετά μεγάλες

επενδύσεις σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας και στρέφονται προς τις

βαλκανικές χώρες λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα

των βαλκανικών χωρών καθώς επίσης και τη γεωγραφική και πολιτισμική εγγύτητα

και τη γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των Βαλκανίων. Οι κλάδοι τους

οποίους θα εξετάσουμε είναι και αυτοί με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στα κράτη των

Βαλκανίων, όπως ο τραπεζικός, ο κλάδος των κατασκευών και του Real Estate, των

τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου και της ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος των

επενδύσεων κατευθύνονται σε κλάδους του τομέα των υπηρεσιών (ιδίως του

χρηματοπιστωτικού κλάδου και τις τηλεπικοινωνίες). Στο παρακάτω διάγραμμα

βλέπουμε το ποσοστό επενδύσεων στα Βαλκάνια από ελληνικές επιχειρήσεις ανά

κλάδο σύμφωνα με στοιχεία του 20067.

7 Λεωνίδας Στεργiου, Η παγκοσμιοποίηση της ελληνικής οικονομίας, Lstergiou@kathimerini.gr

Διάγραμμα 2.1 Κατανομή Ελληνικώ ν άμεσω ν επενδύσεω ν στα
Βαλκάνια ανά κλάδο.

Κατασκευές
2% Χρηματοπ ιστωτικός

25%

Μ εταπ οίηση
18%Εμπ όριο

6%

Τηλεπ ικοιν ων ίες
49%

mailto:Lstergiou@kathimerini.gr
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Στον παρακάτω πίνακα παραθέτω τις ελληνικές ξένες άμεσες επενδύσεις σε

πέντε χώρες των Βαλκανίων ( Βουλγαρία, Ρουμανία, Π.Γ.Δ.Μ., Σερβία και Αλβανία )

για την περίοδο 1995 – 2006 στον τραπεζικό κλάδο και στους υπόλοιπους κλάδους,

όπως αναφέρονται σε έρευνα των κ.κ. Χάρρυ Παπαπανάγου, Φώτη Σιόκη, Στέφανου

Φωτόπουλου και Ιφιγένειας Περσάκη.8

Πίνακας 2.1 Sectored Greek FDI Inflows in Five SEE Countries, 1995 – 2006 (in
mln. USD)

Albania Bulgaria FYROM
Years Total Banking

sector
Enterprise

sector
Total Banking

sector
Enterprise

sector
Total Banking

sector
Enterprise

sector
1995 30.1 0.00 30.10 29.80 n/a n/a 0.25 0.00 0.25
1996 38.7 2.67 36.03 14.60 9.78 4.82 1.60 0.00 1.60
1997 20.4 0.00 20.40 16.10 15.00 16.10 4.40 0.00 4.40
1998 19.4 n/a n/a 3.30 0.00 3.30 3.50 0.00 3.50
1999 17.7 3.00 14.70 14.90 13.00 1.90 13.10 9.54 3.56
2000 61.5 0.00 61.50 241.10 221.31 19.79 95.60 37.65 57.95
2001 89 0.00 89.00 213.60 0.00 213.60 67.20 0.00 67.20
2002 129.3 0.00 129.30 239.90 0.00 239.90 44.90 0.00 44.90
2003 93.4 0.00 93.40 224.60 0.00 224.60 66.20 0.00 66.20
2004 215.7 0.00 215.70 255.90 0.00 255.90 30.20 0.00 30.20
2005 169.7 0.00 169.70 256.90 96.92 159.98 48.60 0.00 48.60
2006 253 0.00 253.00 331.20 26.75 304.45 7.90 0.00 7.90

Romania Serbia
Years Total Banking

sector
Enterprise

sector
Total Banking

sector
Enterprise

sector
1995 6.60 n/a n/a 0.00 0.00 0.00
1996 18.10 14.10 4.00 0.00 0.00 0.00
1997 18.20 10.07 8.13 0.00 0.00 0.00
1998 8.90 0.00 8.90 0.00 0.00 0.00
1999 33.90 0.00 33.90 0.00 0.00 0.00
2000 36.80 25.07 11.01 0.00 0.00 0.00
2001 15.20 10.00 15.20 1.50 0.00 1.50
2002 5.62 0.00 5.62 12.50 n/a 12.50
2003 190.50 89.36 101.14 62.30 57.70 4.60
2004 24.20 15.39 8.81 45.90 0.00 45.90
2005 517.20 450.00 67.20 236.00 224.71 11.29
2006 615.00 553.87 45.57 840.60 655.19 185.41

8 Χάρρυ Παπαπανάγος, Φώτης Σιόκης, Στέφανος Φωτόπουλος και Ιφιγένεια Περσάκη, The Impact of
Foreign Direct Investments (FDIs) on Economic Growth: The Role of Greek FDI in South East
Europe, The Seventh Annual European Economics and Finance Society Conference
Prague, Czech Republic, 22nd -25th May 2008
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2.2 Ο τραπεζικός κλάδος

Ο τραπεζικός κλάδος είναι από τους κλάδους με τις μεγαλύτερες άμεσες

επενδύσεις στα Βαλκάνια και αυτό γιατί οι χώρες αυτές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο

σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τους τομέα ειδικά στα πρώτα

χρόνια μετά την πτώση του σοσιαλισμού. Έτσι οι ελληνικές τράπεζες βρήκαν την

ευκαιρία να διεισδύσουν σε νέες αγορές. Η έγκαιρη επένδυση στις οικονομίες αυτές

από τις αρχές ήδη της δεκαετίας 1990, αρχικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των

ελληνικών επιχειρήσεων ( πολιτική του ‘‘ακολουθήστε τον πελάτη – follow the

customer’’ ), που επεκτείνονταν στην περιοχή και κατόπιν για την εκμετάλλευση των

μεγάλων ευκαιριών του τραπεζικού τομέα, τις έφερε γρήγορα σε δεσπόζουσα θέση.

Δεν είναι τυχαίο ότι στους 10 πρώτους μήνες του 2006, οι μισές από τις εξαγορές

τραπεζών στο βαλκανικό χώρο πραγματοποιήθηκαν από ελληνικές τράπεζες9.

Μεγάλο κίνητρο, όχι μόνο για τις τράπεζες, αποτελεί το γεγονός ότι οι φορολογικοί

συντελεστές μειώνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα οι επενδύσεις στην περιοχή αυτή,

όχι μόνο να αποδίδουν άμεσα, αλλά και να δημιουργούν φορολογικό πλεονέκτημα.

Ο ανταγωνισμός στο χώρο των τραπεζών, λόγω συνεργιών και οικονομιών

κλίμακας οξύνεται χρόνο με το χρόνο και καθιστά την εξάπλωση και την απόκτηση

μεγαλύτερου μεγέθους της αγοράς αναγκαία προϋπόθεση για κερδοφόρα επιβίωση

και προστασία των συμφερόντων των μετόχων της κάθε τράπεζας. Αξιοσημείωτο

είναι το γεγονός ότι η ισχυρή παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις αναδυόμενες

αγορές των Βαλκανίων είναι σημαντική αιτία για τις μεγάλες, συγκριτικά,

κεφαλαιοποιήσεις που έχουν σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αρχίσει να δρέπουν τα αποτελέσματα των

επενδύσεων τους, καθώς πλέον του 11% των κερδών τους προέρχεται από αυτές τις

χώρες, ενώ στα σχέδια τους είναι η αύξηση του ποσοστού αυτού σε 25% - 30% μέχρι

το 2010.

Ας δούμε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τις επενδύσεις των ελληνικών

τραπεζών στις βαλκανικές χώρες. Οι πέντε ελληνικές τράπεζες που έχουν

προχωρήσει σε επενδύεις στα Βαλκάνια είναι η Εθνική Τράπεζα, η Εμπορική

Τράπεζα, η EFG Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank. Κάθε τράπεζα

χρησιμοποίησε τη δική της στρατηγική για να επενδύσει ανάλογα με τις συνθήκες

9 Καλημέρης Δημήτριος, υποψήφιος διδάκτωρ, Οι Ελληνικές πρωτοπόρες εταιρείες στις συγχωνεύσεις
και εξαγορές της Ν.Α. Ευρώπης και οι αποδόσεις τους , Οκτώβριος 2008
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αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν σε κάθε χώρα. Στον πίνακα που

ακολουθεί φαίνονται οι επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών σε αριθμόυς, σε πέντε

κράτη των Βαλκανίων ( Βουλγαρία, Ρουμανία, Π.Γ.Δ.Μ., Αλβανία και Σκόπια ).

Πίνακας 2.2 Επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών στις πέντε χώρες των Βαλκανίων.
Country No of

Banks
No of
Branches

No of
Employees

Greek
Banks’
Assets as %
of the Total
Assets of the
Banking
Sector1

Greek
Banks’
Loans as  %
of the Total
Loans of the
Banking
Sector2

Greenfield
Investmen
ts of
Greek
Banks in
Balkans3

Brownfield
Investments
of Greek
Banks in
Balkans4

Albania 4 75 849 22.03 19 4 0
Bulgaria 5 616 6319 28.56 46 2 5
FYROM 2 67 1175 27.70 27 0 2
Romania 7 498 7450 15.09 26 3 4
Serbia 5 444 6100 16.63 29 3 5
Source: Greek Banks, Union of Greek Banks, Central Bank of Greece.
Notes:
1. Second half of 2007.
2. First half of 2007.
3. Including both development of autonomous networks and foundation of subsidiaries.
4. Including acquisitions of the 100% of the stocks of the bank and partial acquisitions as well.

H Εθνική Τράπεζα διαθέτει 45 καταστήματα στη Ρουμανία, όπου ενισχύεται

το Δίκτυο της θυγατρικής της BANCA ROMANEASCA, την οποία εξαγόρασε κατά

81,6% η ΕΤΕ, έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο της χώρας με έμφαση το

Βουκουρέστι. Η BANCA ROMANEASCA θα εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον νέα

επιθετική πολιτική αναφορικά με τη χρηματοδότηση ιδιωτών στοχεύοντας σε ραγδαία

αύξηση διάθεσης Καταναλωτικών, Στεγαστικών Δανείων και Πιστωτικών Καρτών

αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς της10. Παράλληλα θα διατηρήσει την έμφαση στον

τομέα της συνεργασίας με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου ήδη σημειώνει ραγδαία

πρόοδο με αύξηση των δανειακών υπολοίπων σε σχέση με την περυσινή περίοδο, της

τάξης του 75%. Aκόμη η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. προχώρησε στην

υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής (70%) στο

μετοχικό κεφάλαιο της Ρουμανικής εταιρείας Leasing "EURIAL Leasing". Η

"EURIAL Leasing" είναι εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων μεσαίου μεγέθους, η

οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του leasing αυτοκινήτων. Η εταιρεία

είναι ο κύριος εκμισθωτής αυτοκινήτων Peugeot στη Ρουμανία, με σύνολο

10 Έφη Καραγεώργου, Η επέκταση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια, Φεβρουάριος 2005,
http://www.morax.gr/article_show.php?article_id=750

http://www.morax.gr/article_show.php
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ενεργητικού άνω των 50 εκατ. EUR. Τέλος να σημειώσουμε ότι το μερίδιο αγοράς

της Εθνικής Τράπεζας στο  ρουμανικό τραπεζικό τομέα ανέρχεται σε 1,5%.

Στην Αλβανία διαθέτει δίκτυο έξι υποκαταστημάτων τα οποία πρόκειται να

γίνουν επτά και εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον τομέα της Λιανικής

Τραπεζικής με μερίδιο αγοράς 11% και με σαφείς ανοδικές τάσεις, ενώ προχωρεί στη

διάθεση νέων προϊόντων με στόχο την κάλυψη όλων των σχετικών αναγκών της

πελατείας. Στη Βουλγαρία η θυγατρική της ΕΤΕ UBB διαθέτει δίκτυο 110

υποκαταστημάτων και προχωρά από κοινού με την Globul, θυγατρική της Cosmote,

στην έκδοση της πρώτης Co-branded πιστωτικής κάρτας στη χώρα. Ιδιαίτερα στον

τομέα της Λιανικής Τραπεζικής η UBB έχει αναπτυχθεί με εντυπωσιακούς ρυθμούς

αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς της στο 15% σε σχέση με 4% το 2001. Στη Σερβία

διαθέτει 15 υποκαταστήματα και στόχος είναι να διπλασιασθούν τα καταστήματα της

ΕΤΕ και να φτάσουν τα 30, με αύξηση των εργασιών σε όλους τους τομείς και με

πλήρη κάλυψη της χώρας. Το υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη

εργασιών με αιχμή τα Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια (16% μερίδιο αγοράς

στις νέες εκταμιεύσεις). Τέλος στα Σκόπια μετά την εξαγορά της Stopanska Banka,

διαθέτει 50 καταστήματα και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του

χαρτοφυλακίου της και της εγκατάστασης νέων σύγχρονων οργανωτικών και

μηχανογραφικών συστημάτων, εισέρχεται σε περίοδο κερδοφορίας και περαιτέρω

ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργασίες λιανικής τραπεζικής παρουσιάζουν

διπλασιασμό έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ 1 στα 2 νέα δάνεια στην χώρα

(στεγαστικά ή καταναλωτικά) δίνεται από την STOPANSKA. Οι παραπάνω

δραστηριότητες συμβάλλουν κατά 9% στην κερδοφορία του ομίλου και

αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% του συνολικού ενεργητικού.

 Η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται και αυτή σε πολλές βαλκανικές

χώρες. Στην Αλβανία έχει ιδρύσει τη θυγατρική Tirana Bank με 24 υποκαταστήματα.

Διαθέτει ακόμη 30 υποκαταστήματα στη Ρουμανία με την Piraeus Bank Romania, 9

στη Σερβία ( με την εξαγορά της Atlas bank ), και 60 στη Βουλγαρία  ( μετά την

εξαγορά της   Evrobank και τη συμμετοχή της από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 με

την Xiosbank ). Με την πρόσφατα εξαγορασθείσα βουλγαρική τράπεζα Eurobank, το

συνολικό δίκτυο στις τρεις αυτές χώρες αριθμεί 98 καταστήματα, ενεργητικό ύψους 1

δισ. ευρώ και συνολικές χορηγήσεις 580 εκ. ευρώ. Ο Όμιλος της Πειραιώς θεωρεί την

Αγορά των Βαλκανίων ζωτικής σημασίας και στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει με

γρήγορους ρυθμούς το δίκτυο του σε όλες τις χώρες, ενισχύει το «προφίλ» του στη
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Λιανική Τραπεζική και διευρύνει το φάσμα των Υπηρεσιών που παρέχει

πραγματοποιώντας δυναμικό άνοιγμα στο Leasing.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα σχέδια οργανικής ανάπτυξης. Η

επέκταση του Δικτύου -ιδίως σε Ρουμανία και Βουλγαρία- συνοδεύεται με σχέδια

δυναμικής διείσδυσης στο Retail, μέσω ευρείας διαφημιστικής εκστρατείας και

διάθεσης Νέων Προϊόντων (στη Βουλγαρική Αγορά), όπως Στεγαστικό Δάνειο με

γρήγορες εγγυήσεις και Καταναλωτικό τετραετούς διάρκειας. Στα άμεσα σχέδια είναι

η παροχή Υπηρεσιών Leasing σε Βουλγαρία και Αλβανία, μετά την επιτυχή και

ταχεία ανάπτυξη του είχε η εταιρεία Yπηρεσιών Leasing της Ρουμανίας. Ανάμεσα

στα σχέδια της Τράπεζας Πειραιώς είναι η διάθεση σε Ρουμανία και Βουλγαρία,

Αμοιβαίων Κεφαλαίων (από τα ήδη υπάρχοντα της Πειραιώς και της ING) αλλά και

την κατασκευή ειδικών Προϊόντων, ανάλογα με τις ανάγκες του επενδυτικού κοινού

σε κάθε χώρα. Ακόμη η Τράπεζα Πειραιώς έχει προχωρήσει σε υπογραφή συμφωνίας

με την Petrol Holding AD, για την εξαγορά του 99,7% του Μετοχικού Κεφαλαίου της

Βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank. Μετά την εξαγορά αυτή, το σύνολο των

τοποθετημένων Κεφαλαίων στη Βουλγαρία ανέρχεται σε 53εκατ. ευρώ. Η επέκταση

της Τράπεζας Πειραιώς στην Αγορά της Βουλγαρίας θεωρείται Επένδυση

Στρατηγικής σημασίας, καθώς ο Τραπεζικός Τομέας της χώρας αναπτύσσεται με

ταχύτατους ρυθμούς (αύξηση των Χορηγήσεων κατά 37% μέσα στο 2004), ενώ ο

Δείκτης Τραπεζικής Διαμεσολάβησης παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα,

υποδηλώνοντας τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του τραπεζικού κλάδου στη

χώρα. Η εξαγορασθείσα τράπεζα Eurobank έχει ήδη συμπληρώσει δέκα χρόνια

παρουσίας στη Βουλγαρική Τραπεζική Αγορά, διαθέτοντας συνολικά 48 μονάδες,

μέσω ενός δικτύου 30 καταστημάτων και 18 θυρίδων και απασχολεί προσωπικό 600

ατόμων. Το συνολικό ενεργητικό της Eurobank είναι 220 εκατ. ευρώ, οι Χορηγήσεις

(μετά από προβλέψεις) 120 εκατ. ευρώ και οι καταθέσεις πελατών 165 εκατ. ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι το Δίκτυο των καταστημάτων της Eurobank στη Βουλγαρία είναι

συμπληρωματικό με αυτό των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στη χώρα.

Έτσι, με την εξαγορά αυτή, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ενισχύει την παρουσία

του στη Βουλγαρία, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο από 61 μονάδες σε 28

πόλεις. Το σύνολο των καταθέσεων από πελάτες ανέρχεται σε 225 εκατ. ευρώ και το

σύνολο Χορηγήσεων σε 310 εκατ. ευρώ, παράλληλα το Μερίδιο Αγοράς του Ομίλου

στη Βουλγαρία διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω του 4,2%. Σε επίπεδο διοικητικής

λειτουργίας, σημείο – κλειδί αποτελεί και ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην
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κατάλληλη στελέχωση από ικανούς managers σε μεσαίο και υψηλό επίπεδο, καθώς

και στη υποστήριξη από τις κεντρικές μονάδες. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι

αποφασισμένη να ισχυροποιήσει την ήδη σημαντική παρουσία της και να κατακτήσει

υψηλότερο μερίδιο αγοράς στη νοτιοανατολική Ευρώπη11. Αυτό θα το επιτύχει με

360 νέα υποκαταστήματα μέσα στην επόμενη τριετία, με τη δημιουργία καινοτόμων

προϊόντων και με την ενδυνάμωση των τομέων της διαχείρισης περιουσίας και

τραπεζοασφαλειών. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις αγορές της

Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, οι οποίες το 2010 εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν

πάνω από το 50% των συνολικών κερδών του εξωτερικού.

 Η Eurobank διαθέτει στη Ρουμανία 151 υποκαταστήματα μετά την εξαγορά

άνω του 55% της Banc Post και ήδη ασκεί τη Διοίκηση της Τράπεζας. Διαθέτει

ακόμη 130 υποκαταστήματα στη Βουλγαρία (μετά την εξαγορά της PostBank ). Η

τράπεζα έχει προχωρήσει στην αύξηση του μεριδίου της σε όλες τις θυγατρικές της

στην ΝΑ Ευρώπη. Το τελευταίο 10ήμερο του Δεκεμβρίου 2004 ανακοίνωσε την

αύξηση του ποσοστού της κατά 5,13% στη Ρουμανική Τράπεζα Bancpost, μετά την

συμφωνία εξαγοράς των μετοχών που κατείχε ο Ρουμανικός Επενδυτικός Οργανισμός

SIF Muntenia. Η Bancpost Ρουμανίας, με Δίκτυο 160 καταστημάτων είναι η έκτη

Μεγαλύτερη Τράπεζα στη χώρα, με υψηλούς ρυθμούς Ανάπτυξης και προσφέρει όλο

το φάσμα Τραπεζικών Προϊόντων σε Εταιρείες και Ιδιώτες Πελάτες. Σημειώνεται ότι

η Eurobank έχει δικαίωμα εξαγοράς πρόσθετων μετοχών της Bancpost που σήμερα

κατέχονται από την GE Capital, την ΕΒRD και το IFC. Στη Βουλγαρία, η Post Bank

με μερίδιο αγοράς της τάξης του 6%-6,5%- έχει αιχμή του δόρατος την επέκταση στη

Λιανική Τραπεζική και ιδιαίτερα στα Στεγαστικά Δάνεια καθώς και στις Χορηγήσεις

προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Επίσης η Eurobank ανακοίνωσε τη δυναμική

είσοδό της στην αγορά Χρηματοδοτικής Μίσθωσης στη Βουλγαρία με τη δημιουργία

νέας εταιρείας Leasing με την επωνυμία EFG Leasing EAD. Η νέα εταιρεία

δραστηριοποιείται ήδη με επιτυχία προσφέροντας ευρύ φάσμα προϊόντων Leasing

μέσω του δικτύου των 124 καταστημάτων της Postbank AD, που όπως είναι γνωστό

ανήκει στον όμιλο της Eurobank. Στόχος της νέας εταιρείας είναι να προσφέρει

εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης επαγγελματικών οχημάτων,

επιβατηγών αυτοκινήτων, βιομηχανικού, εμπορικού, κατασκευαστικού, ιατρικού και

λοιπού εξοπλισμού σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Όπως επισημαίνεται σε

11 Η. Μίλης, Γενικός Διευθυντής Τράπεζας Πειραιώς, Οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και ο
ρόλος τους στα Βαλκάνια, 20/04/2008 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ανακοίνωση της Τράπεζας, η ταχύτατα αναπτυσσόμενη οικονομία της Βουλγαρίας

προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών και

επαγγελματικών δραστηριοτήτων τις οποίες η EFG Leasing EAD έχει όλες τις

δυνατότητες να υποστηρίξει δυναμικά, διαθέτοντας την υψηλή τεχνογνωσία και την

υποστήριξη του Ομίλου της Eurobank (ας σημειωθεί ότι η EFG Eurobank Ergasias

Leasing έχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει χαρτοφυλάκιο που

ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ). Τέλος, στη Σερβία η εξαγορασθείσα το 2003 Postbanka

μετονομάσθηκε σε EFG Eurobank Beograd με δίκτυο 12 καταστημάτων στην

ευρύτερη περιοχή του Βελιγραδίου, με στόχο την οργανική ανάπτυξη και

μεσοπρόθεσμα την ενίσχυση του δικτύου στα 40-50 καταστήματα. Το δίκτυο

εξωτερικού της Eurobank συνεισφέρει στην παρούσα φάση το 9% των εσόδων του

Ομίλου και η διοίκηση προσβλέπει στην αύξηση του ποσοστού αυτού σε 20% σε

διάστημα 3-5 χρόνων.

 Η παρουσία της Εμπορικής Τράπεζας στα Βαλκάνια είναι μικρότερη σε

σχέση με αυτήν των υπόλοιπων ομίλων και διαθέτει 5 υποκαταστήματα στη

Ρουμανία, 3 στην Αλβανία και 6 στη Βουλγαρία. Το Βαλκανικό Δίκτυο δεν είχε

ουσιαστική συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου και χαρακτηρίζεται από

Χαμηλή Αποδοτικότητα όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες θυγατρικές της Εμπορικής.

Ωστόσο, η επέκταση της Εμπορικής Τράπεζας στα Βαλκάνια αποτελεί μια από τις

προτεραιότητες της Διοίκησης, κάτι που επιβεβαιώνουν και άλλα Ανώτερα Στελέχη:

«Ο Όμιλος θέλει να αναπτυχθεί στα Βαλκάνια γιατί τα θεωρεί σημαντική Αγορά»,

σημειώνουν χαρακτηριστικά. Και προσθέτουν ότι η Ανάπτυξη θα γίνει με προσεκτικά

βήματα προς την κατεύθυνση της Αυξημένης Αποδοτικότητας, καθώς ο Στόχος που

έχει τεθεί για ενίσχυση της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων στο 10%-12% «αγγίζει» και

τα Βαλκάνια.

Τέλος η Alpha Bank διαθέτει 29 υποκαταστήματα στη Ρουμανία όπου το

μερίδιο αγοράς της του τραπεζικού τομέα είναι 3,5%, 7 στα Σκόπια μέσω της

Kreditna Banka, 8 στην Αλβανία, 3 στη Βουλγαρία και 91 στη Σερβία (μετά την

απόκτηση της Jubanka το 2005 ). Περισσότερο επιθετική πολιτική στα Βαλκάνια θα

υιοθετήσει άμεσα η Alpha Bank με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της στις

αγορές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας. Ας σημειωθεί ότι τα κέρδη

της Τράπεζας από τις δραστηριότητες στην περιοχή ανήλθαν την περίοδο

Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου σε 37 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 120% σε ετήσια

βάση. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2004 η Τράπεζα επελέγη από τη σερβική κυβέρνηση ως
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προτιμητέος υποψήφιος για την εξαγορά του 88,64% της Jubanka που είναι η τέταρτη

μεγαλύτερη Τράπεζα της Σερβίας. Συγκεκριμένα η Jubanka διαθέτει 90

καταστήματα, το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος του 2003 ήταν 217 εκατ. ευρώ,

με τις χορηγήσεις να ανέρχονται στα 210 εκατ. ευρώ και τις καταθέσεις στα 88 εκατ.

ευρώ. Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της Τράπεζας, «βασική Στρατηγική όταν

άρχισε η επέκταση της Τράπεζας στα Βαλκάνια ήταν να εξυπηρετηθούν τα ελληνικά

συμφέροντα. Αυτό όμως άλλαξε στην πορεία και πλέον η Τράπεζα επιδιώκει την

προσέλκυση της τοπικής πελατείας, τόσο των Ιδιωτών όσο και των Επιχειρήσεων

ώστε να αυξήσει τα μερίδιά της στις Τοπικές Αγορές».

Από τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνουμε πως είναι έντονη η παρουσία των

ελληνικών τραπεζών στις βαλκανικές χώρες. Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την

ελληνική συμμετοχή ως ποσοστό στο τραπεζικό σύστημα πέντε Βαλκανικών χωρών.

Τέλος να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τον γενικό Διευθυντή της Τράπεζας

Πειραιώς κ. Η. Μίλη, είναι φανερό πως η ανάπτυξη των βαλκανικών χωρών θα

συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, ενώ οι προοπτικές του τραπεζικού όσο και άλλων

επιχειρηματικών κλάδων, αναδεικνύονται ιδιαίτερα θετικές. Ο δείκτης τραπεζικής

διαμεσολάβησης ( Τραπεζικός Δανεισμός / Α.Ε.Π. ), που υποδεικνύει το κατά πόσον

η τραπεζική αγορά της κάθε χώρας έχει κορεστεί, είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα στη

νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 45%, όταν

στην Ελλάδα είναι 93% και στην Ευρωζώνη 142%. Αυτός ο δείκτης αποτελεί βασική
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ένδειξη των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης του τραπεζικού τομέα και άρα

καταδεικνύει τη συνέχιση της υγιούς πορείας των ελληνικών τραπεζών που

δραστηριοποιούνται εκεί. Σημαντική είναι επίσης και η βελτίωση που έχουν

πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια οι χώρες αυτές σε επίπεδο μακροοικονομικής

και θεσμικής σταθερότητας, κάτι που αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για το μέλλον. Η

ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. ( μετά και από αυτήν της

Σλοβενίας το 2004 ) αποτελεί απτή αναγνώριση της προόδου αυτής. Όλες οι χώρες

των Βαλκανίων έχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, που κατά μέσο όρο βρίσκεται

στα επίπεδα του 6% και έχουν δρομολογήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη

δημοσιονομική και θεσμική τους βελτίωση. Είναι βέβαια λογική και αναμενόμενη μια

μεγαλύτερη ευαισθησία των χωρών αυτών στους οικονομικούς κύκλους, η οποία την

περίοδο που διανύουμε εκδηλώνεται με υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών

συναλλαγών, υψηλό εξωτερικό χρέος και με τάση εμφάνισης πληθωριστικών

πιέσεων. Η επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υποδηλώνει ότι οι

χώρες αυτές είναι κατά κάποιον τρόπο « θύματα » της ίδιας τους της ανάπτυξης,

δεδομένου ότι η αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση αντανακλά αυξημένη κατανάλωση και

επένδυση με την υποστήριξη ενός όλο και πιο ενεργού ιδιωτικού τραπεζικού

συστήματος. Εκτιμάται ότι αυτή η μακροοικονομική ανισορροπία δε θα επηρεάσει

μακροχρόνια τις οικονομίες αυτών των χωρών, καθώς έχουν καταφέρει να

δημιουργήσουν πλέον ισχυρές βάσεις, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντίβαρο

σε κάθε οικονομική κρίση. Επίσης πρέπει να επισημανθεί η ξεχωριστή θέση των

χωρών αυτών ως πόλος έλξης επενδύσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη γενικότερη

εμπιστοσύνη στις προοπτικές τους, αλλά και την επίδραση που θα έχει αυτό στη

μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Η εισροή ξένων άμεσων

επενδύσεων συνεχίζεται, με κάποια σταθεροποίηση του ρυθμού αύξησης της.

Οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται σε ένα

διαρκώς βελτιούμενο μακροοικονομικό, επιχειρηματικό και θεσμικό πλαίσιο. Για να

μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία, θα πρέπει όμως να αντιμετωπίσουν ένα

πλήθος παραγόντων και κινδύνων. Στο επιχειρηματικό πεδίο, ο ανταγωνισμός με

ισχυρές δυτικοευρωπαϊκές τράπεζες είναι ιδιαίτερα υψηλός και θα πρέπει να

αναπτυχθούν με ιδιαίτερη ευελιξία, ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν με

επιτυχία. Στο επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου, δημιουργείται μια ανησυχία για την

επίπτωση στην ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων που μπορεί να έχει τυχόν

διακύμανση στις συναλλαγματικές ισορροπίες. Παρόλο που οι ελληνικές τράπεζες
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είναι γενικώς επαρκώς προστατευμένες με συστήματα διαχείρισης πιστωτικών,

λειτουργικών και συστημικών κινδύνων, θα πρέπει να συνεχίσουν να επαγρυπνούν

και να βελτιώνουν τους τρόπους κατανόησης και αντιμετώπισης των κινδύνων

αυτών.

2.3 Ο κλάδος του Real Estate και των κατασκευών

Εξίσου σημαντική δραστηριότητα και επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων στα

Βαλκάνια παρουσιάζει και ο κλάδος του Real Estate με αγορές πολλών ακινήτων σε

μεγάλες Βαλκανικές πόλεις καθώς οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες εκμεταλλεύονται

τις μεγάλες ανάγκες σε υποδομές στις βαλκανικές χώρες. Οι βαλκανικές χώρες

αποτελούν το επίκεντρο των τεχνικών επιχειρήσεων, όπου και ιδρύουν θυγατρικές

εταιρείες με στόχο τη διεκδίκηση και ανάληψη έργων. Τα τελευταία χρόνια σχεδόν

όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι έχουν προβεί σε κινήσεις επέκτασης των

δραστηριοτήτων τους εκτός συνόρων. Σύμφωνα με μελέτη του Ι.Ο.Κ. ( Ινστιτούτο

Οικονομίας Κατασκευών ), οι χώρες της Βαλκανικής προσφέρουν για τον κλάδο

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αφού, πέραν της γειτνίασης, υπάρχει και πολιτισμική

συνάφεια. Επιπρόσθετα οι χώρες της Βαλκανικής με προοπτική ένταξης στην

Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ε.E. ) εμφανίζουν μεγάλες ανάγκες σε υποδομές, οι οποίες

χρηματοδοτούνται ήδη από την E.E. και διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς,

παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στον εκάστοτε ανάδοχο των έργων. Παράλληλα,

στις ελληνικές τεχνικές εταιρείες δίδεται η ευκαιρία να προωθήσουν τη διοίκηση και

διαχείριση των έργων (project management) στις χώρες αυτές, αφού τέτοιου τύπου

οργάνωση απουσιάζει12.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη Βουλγαρία, σύμφωνα με την αντιπροσωπεία της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σόφια, είναι δυνατόν με τις υπάρχουσες δεσμεύσεις να

εισρεύσουν συνολικά τουλάχιστον 1,6 δισ. ευρώ για έργα υποδομής ( ISPA και

Ταμείο Συνοχής ). Ανεξάρτητα από τη διαπίστωση ότι μόλις το 17,65% των

κονδυλίων του ISPA έχει απορροφηθεί, υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης μέχρι το

2010 όλων των κονδυλίων που έχουν δεσμευθεί και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Στο

ανωτέρω ποσό θα πρέπει να υπολογιστούν και τα χρήματα που έχουν εγκριθεί από

την πρόταση για το χρηματοοικονομικό πακέτο που προσέφερε η E.E. στη Σόφια για

12 Τόνια Τσακίρη, Στα Βαλκάνια εξορμούν οι κατασκευαστές, Το ΒΗΜΑ, 04/09/2005
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το διάστημα 2007-2009. Το μέγιστο προς έγκριση επιπλέον ποσό ανέρχεται σε 1,5

δισ. ευρώ. Αυτό συνεπάγεται ότι θεωρητικά η Βουλγαρία μπορεί να έχει

απορροφήσει μέχρι το 2010 ως και 3,177 δισ. ευρώ για έργα υποδομής. Συνεπώς οι

ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν πλέον μια μεγάλη αγορά να

διεκδικήσουν στη Βουλγαρία.

Παρότι η παγκόσμια οικονομική κρίση έβαλε φρένο στα σχέδια των

κατασκευαστικών εταιρειών, οι επενδύσεις ελληνικών συμφερόντων στην αγορά

ακινήτων συνεχίζονται, με μικρότερη ωστόσο ένταση σε σύγκριση με το παρελθόν13.

Τον πρώτο ρόλο κρατάει η Ρουμανία, αλλά εσχάτως την «παράσταση» κλέβει η

Βουλγαρία, που έχει αρχίσει να κερδίζει την προτίμηση των επενδυτών. Σημείο

αναφοράς ήταν μέχρι πρότινος οι δύο πρωτεύουσες, το Βουκουρέστι και η Σόφια, αν

και πλέον όσοι επιζητούν μεγαλύτερες αποδόσεις, κινούνται και στην περιφέρεια, σε

μικρότερες πόλεις. Κριτήριό τους είναι η πληθυσμιακή μάζα των πόλεων, η τιμή

απόκτησης του οικοπέδου, οι προοπτικές της περιοχής και, βέβαια, η ζήτηση για το

είδος του προϊόντος που θα προσφερθεί στην αγορά, π.χ. κατοικίες, γραφεία ή

εμπορικό κέντρο. Η στροφή προς τα Βαλκάνια μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Βασικός λόγος είναι η δυνατότητα εξασφάλισης μεγαλύτερων υπεραξιών και η

λειτουργία με σαφώς καλύτερα περιθώρια κέρδους απ' ότι στην ελληνική αγορά.

Παρακάτω αναφέρονται μερικές εταιρείες με μεγάλες επενδύσεις στα Βαλκάνια στο

χώρο των ακινήτων πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Έργα στη Βουλγαρία προωθεί πλέον και η Μηχανική, αν και με σαφώς

μικρότερη ένταση, απ' ό,τι σε άλλες χώρες. Η πιο πρόσφατη κίνησή της

ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου με την αγορά έκτασης 93 στρεμμάτων αντί 4,5

εκατ. ευρώ. Το οικόπεδο βρίσκεται σε αμφιθεατρικό σημείο στο βουνό Vitosha της

Σόφιας και η εταιρεία προβλέπεται να δρομολογήσει την ανάπτυξη οικιστικού

συγκροτήματος, το οποίο θα απευθυνθεί σε ανθρώπους μέσου και ανώτερου

οικονομικού επιπέδου. Παράλληλα, η θυγατρική Μηχανική Bulgaria δρομολογεί και

άλλη μία επένδυση στη Σόφια, σε έκταση κοντά στο κέντρο της πόλης. Η φύση αυτής

13 Λίνας Τσιρέκα, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ Μπίζνες στα Βαλκάνια, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – 17/05/2009
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θα καθοριστεί με βάση τον συντελεστή δόμησης που θα προκύψει, αφού και η

εταιρεία έχει αιτηθεί την τροποποίησή του.

DANAOS DEVELOPMENT

Από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στα Βαλκάνια δρομολογεί και η Danaos

Development, θυγατρική του ομώνυμου εφοπλιστικού ομίλου της οικογένειας

Κούστα. Πρόσφατα, η εταιρεία έλαβε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη

της επένδυσης στην περιοχή Μαλίνοβα Ντολινά της Σόφιας, με αντικείμενο την

ανάπτυξη εμπορικού κέντρου στους πρόποδες του βουνού Βιτόσα. Το κέντρο θα είναι

της τάξεως των 150.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 110.000 τ.μ. θα αφορούν εμπορικά

καταστήματα και τα υπόλοιπα 40.000 τ.μ. γραφειακούς χώρους. Η ανάπτυξη

δρομολογείται σε έκταση 280 στρεμμάτων που έχει στην ιδιοκτησία της η Danaos

Development. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2009. Επιπλέον, στους

στόχους της εταιρείας είναι και η κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος, πλησίον του

εμπορικού κέντρου.

ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Ο κατασκευαστικός όμιλος της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ είναι από τους πρώτους του

κλάδου, που τοποθετήθηκαν στην βαλκανική αγορά ακινήτων, τόσο αυτόνομα, όσο

και σε συνεργασία με άλλες εταιρείες. Ο όμιλος προχωρεί την ανάπτυξη δύο

οικιστικών συγκροτημάτων σε αντίστοιχα οικόπεδα στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται η κατασκευή 45.000 τ.μ. συνολικά. Η

εταιρεία έχει αποκτήσει κι άλλες εκτάσεις στη Σόφια, ενώ στην κατοχή της διαθέτει

και έκταση 63,5 στρεμμάτων στα περίχωρα του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία. Εκεί,

προωθείται η ανάπτυξη βιομηχανικών και αποθηκευτικών χώρων (logistics).

Σταδιακά, ο όμιλος θα δραστηριοποιηθεί και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, ενώ

ενδιαφέρον υφίσταται και για την ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τις

αγορές της Μέσης Ανατολής. Πρόσφατα συστήθηκε και νέα εταιρεία στη Ρωσία, με

στόχο την αξιοποίηση και ανάπτυξη ακινήτων. Παράλληλα, τον Ιούνιο, η εταιρεία

προχώρησε στην σύσταση κοινής εταιρείας με την Lamda Development στη

Βουλγαρία. Αντικείμενο θα είναι η αγορά και αξιοποίηση οικοπέδου 13,5

στρεμμάτων στον περιφερειακό δακτύλιο της Σόφιας. Το τίμημα της αγοράς ανήλθε
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σε 5 εκατ. ευρώ. Προς το παρόν δεν έχει καθοριστεί το είδος της ανάπτυξης. Η πιο

πρόσφατη και σημαντικότερη μέχρι σήμερα κίνηση της ΓΕΚ στα Βαλκάνια

τοποθετείται στη Βουλγαρία, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Icon. Στις αρχές

Αυγούστου αποκτήθηκε έκταση 166 στρεμμάτων από την δημοτική αρχή του

Samokov. Εντός της προσεχούς τριετίας, η ΓΕΚ αναμένεται να επενδύσει 72 εκατ.

ευρώ για το εν λόγω έργο, ενώ το σύνολο των κεφαλαίων που θα τοποθετηθούν

ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 110 εκατ. ευρώ (μαζί με το κόστος του οικοπέδου).

REDS - Όμιλος Ελληνικής Τεχνοδομικής

Η εταιρεία απέκτησε πρόσφατα οικόπεδο έξι στρεμμάτων στο Βουκουρέστι,

μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας Profit Construct SA. Η έκταση βρίσκεται στην

περιοχή Splaiul Unirii στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Στο ακίνητο πρόκειται να

ανεγερθεί συγκρότημα γραφείων και κατοικιών συνολικού προϋπολογισμού

45.000.000 ευρώ περίπου. Η REDS έχει αποκτήσει και άλλο ένα οικόπεδο 8,5

στρεμμάτων επί της Λίμνης Μπανεάσα στο Βουκουρέστι μέσω της συνδεδεμένης

CLΗ ESTATE S.R.L. Στο ακίνητο θα ανεγερθεί συγκρότημα πολυτελών κατοικιών

συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ περίπου.

LAMDA DEVELOPMENT

Η εταιρεία του ομίλου Λάτση έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στις

αγορές των Βαλκανίων εξαιρουμένης της Αλβανίας. Πριν από λίγους μήνες, η Lamda

Development ανακοίνωσε την αγορά οικοπέδου τριών στρεμμάτων στο Βελιγράδι,

αντί ποσού 2,9 εκατ. ευρώ. Σε αυτό, δρομολογείται η ανάπτυξη οικιστικού

συγκροτήματος 11.000 τ.μ., σε μία επένδυση της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ. Το

οικόπεδο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Βελιγραδίου, στην περιοχή Vracar. Στη

Ρουμανία ολοκληρώθηκε πρόσφατα η ανάπτυξη κτιρίου γραφείων στο Βουκουρέστι,

συνολικής επιφάνειας 6.700 τ.μ. Βρίσκεται στον κεντρικό οδικό άξονα, που συνδέει

το κέντρο του Βουκουρεστίου με το αεροδρόμιο. Φορέας ανάπτυξης του έργου είναι

η LAMDA MED στην οποία η LAMDA Development Romania SrL συμμετέχει με

ποσοστό 40%, ενώ το 60% ανήκει σε ιδιώτες. Παράλληλα, η εταιρεία, μέσω της κατά

100% θυγατρικής της LAMDA Development Sofia EOOD, προχώρησε και στην

υπογραφή προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου 11 στρεμμάτων στη Σόφια, και
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συγκεκριμένα σε ένα από τα προάστια της πόλης όπου τον τελευταίο καιρό έχουν

επικεντρωθεί όλες οι οικιστικές αναπτύξεις υψηλού επιπέδου. Η αξία του τιμήματος

ανήλθε στα 2,4 εκατ. ευρώ και στο χώρο θα αναπτυχθούν πολυτελείς κατοικίες. Το

συνολικό κόστος της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει στα 10 εκατ. ευρώ. Στη

Σόφια, η εταιρεία προωθεί και την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου.

ELMEC SPORT

Πρόκειται για μία από τις εκπλήξεις, καθώς η Elmec Sport είναι η πρώτη μη

«παραδοσιακή» εταιρεία, που επιλέγει να δραστηριοποιηθεί στο real estate και

μάλιστα στην αγορά της Ρουμανίας. Συγκεκριμένα, η εμπορική αλυσίδα δρομολογεί

την ανέγερση εμπορικού κέντρου στην πόλη Κραϊόβα, μέσω της εταιρείας MicroCom

DOI, η οποία εδρεύει στο Βουκουρέστι. Πρόκειται για μία επένδυση της τάξεως των

80 εκατ. ευρώ, στην οποία η ελληνική εταιρεία θα συμμετάσχει τουλάχιστον κατά

30%, μέσω της θυγατρικής της Elmec Romania SRL. Το Τhe Craiova Mall θα

αποτελείται από τέσσερα επίπεδα, συνολικής επιφάνειας 122.000 τ.μ., ενώ οι

εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2009.Η Elmec διαθέτει έκταση 12,5

στρεμμάτων και στην περιοχή Otopeni του Βουκουρεστίου, επάνω στον κεντρικό

δρόμο που συνδέει το αεροδρόμιο με την πόλη του Βουκουρεστίου, και μελετά

σχέδια για την αξιοποίησή του, χωρίς να έχει καταλήξει ακόμη σε οριστική απόφαση.

Παράλληλα βέβαια με τον κλάδο του real estate μεγάλες επενδύσεις

πραγματοποιούνται και από τον κατασκευαστικό κλάδο με την κατασκευή μεγάλων

εμπορικών κέντρων αλλά και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Μερικές από τις

εταιρείες με τις μεγαλύτερες επενδύσεις είναι η ARCON Constructions, η οποία

προωθεί την κατασκευή τεσσάρων οικιστικών συγκροτημάτων, δεδομένης της

έλλειψης ποιοτικών κατασκευών στη ρουμανική πρωτεύουσα αλλά και της μεγάλης

ζήτησης λόγω της διαρκούς βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και του κατά κεφαλήν

εισοδήματος, η FIA Bulgaria η οποία πρόκειται για μια νεοεμφανιζόμενη στο χώρο

του real estate, προερχόμενη από τη Θεσσαλονίκη.

Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ

Μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εταιρείες Επενδύσεων

σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) σε επενδύσεις εκτός συνόρων προχωρά και η
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Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ. Η διοίκησή της το διάστημα αυτό να εξετάζει ακίνητα

προς εξαγορά σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία. Ενδιαφέρον διατηρεί και για τις

αγορές της Πολωνίας και της Ουκρανίας με στόχο, προκειμένου να μεγαλώσει

περαιτέρω, το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου της σε ακίνητα, ύστερα από ένα με

ενάμιση χρόνο, να είναι επενδύσεις εκτός Ελλάδας. Είναι σαφές ότι ένα μέρος της

αύξηση κεφαλαίου στην οποία προχωρά (350 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για επενδύσεις

στο εξωτερικό. Έτσι στο πλαίσιο της στρατηγικής για περαιτέρω ανάπτυξη του

επενδυτικού χαρτοφυλακίου της, η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ πρόσφατα

συμφώνησε για την αγορά σερβικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία RECO

REAL PROPERTY AD («Reco»), η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ένα κτίριο

μεικτής χρήσης (γραφεία-καταστήματα) στο κέντρο του Βελιγραδίου επιφάνειας

5.503,46 τ.μ. Η «Reco» έχει ήδη συμφωνήσει για την εκμίσθωση των γραφειακών

χωρών επιφάνειας 3.121,66 τ.μ. σε μια διεθνή διαφημιστική εταιρεία, την McEricsson

Public Relation d.o.o. Belgrade. Επίσης, η εταιρεία «Reco» έχει ήδη υπογράψει δύο

προσύμφωνα για την εκμίσθωση εμπορικών χώρων επιφάνειας 2.381,80 τ.μ. για

χρήση ως κατάστημα μόδας και café με αντίστοιχες διεθνείς εταιρείες.

Άλλες σημαντικές κινήσεις είναι η υπογραφή σύμβασης της J&Ρ Αβαξ με το

υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Αλβανίας για την κατασκευή του έργου

«Construction of the Gjirokaster - Tepelene Section of the north south corridor,

Gjirokaster and Tepelene District, Albania», προϋπολογισμού 18,6 εκατ. ευρώ. H

Έδραση ολοκλήρωσε την αγορά οικοπέδου προς αξιοποίηση σε κεντρικό σημείο του

Βουκουρεστίου. H Παντεχνική ανέλαβε το έργο ανακατασκευής του τμήματος

Domasnea - Caransebes της Εθνικής Οδού 6 στη Ρουμανία με σχετική σύμβαση που

υπέγραψε με την Εθνική Εταιρεία Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών Ρουμανίας

AE. Το έργο έχει προϋπολογισμό 23,38 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από

κονδύλια του προγράμματος ISPA της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επίσης η ΑΕΓΕΚ

υπέγραψε από κοινού με την εταιρεία Ευκλείδης σύμβαση για το έργο

«Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού Νο 6 τμήμα Caransebes - Lugoj, χ.θ. 450+768 ως

χ.θ. 494+500» στη Ρουμανία. Κύριος του έργου είναι η Δημόσια Επιχείρηση

Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών Ρουμανίας. Ο προϋπολογισμός του έργου

ανέρχεται σε 11,686 εκατ. ευρώ. Τέλος, μειοδότης αναδείχθηκε η Προοδευτική ATE

σε έργο στη Βουλγαρία, ύστερα από διαγωνισμό που διεξήχθη για την «Κατασκευή

οδού πρόσβασης στο συνοριακό πέρασμα Στρουμιάνι - Μπέροβο ανάμεσα στη
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Βουλγαρία και στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας»,

προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.

Πρέπει όμως να αναφέρουμε πως το real estate αποτελεί ένα από τα

μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης που μαστίζει όλο τον κόσμο, όπως και τη

χώρα μας και τα Βαλκάνια. Όπως είδαμε πολλές μεγάλες αλλά και μικρότερες

ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν επεκταθεί στη Ρουμανία, Βουλγαρία,

Σερβία, Αλβανία ακόμη και στα Σκόπια, κατασκευάζοντας έργα υποδομής, κατοικίες,

ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία και εμπορικά κέντρα. Η κατάσταση σήμερα όμως

έχει αλλάξει και αυτήν την περίοδο, οι περισσότερες χώρες των Βαλκανίων

βρίσκονται σε φάση αναμονής και φοβούνται ότι η παγκόσμια κρίση θα επηρεάσει

και αυτές τις αγορές, καθώς οι τράπεζες έχουν περιορίσει τις δανειοδοτήσεις.

Χαρακτηριστικό είναι πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής

Υπηρεσίας, στη Βουλγαρία, μεγάλη μείωση (-40%) σημείωσαν οι άδειες που

χορηγήθηκαν για την κατασκευή κατοικιών, με την οικοδομική δραστηριότητα να

σημειώνει συνολική μείωση 49%. Η μείωση αυτή στην κατασκευαστική

δραστηριότητα αποδίδεται στην έλλειψη οικονομικής ρευστότητας, αλλά και στη

«σφιχτή» πολιτική των τραπεζών για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Τις

συνέπειες της μείωσης αυτής, πέρα από τον κλάδο της οικοδομής υφίστανται και

παρεμφερείς κλάδοι, όπως αυτός της εμπορίας των κατασκευαστικών πρώτων υλών,

μετά την άνοδο των τιμών που παρατηρήθηκε, στη διάρκεια του 2008. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα, οι περισσότεροι Έλληνες κατασκευαστές να έχουν παγώσει τα έργα που

είχαν εξαγγείλει σε αυτές τις χώρες και να περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ενώ

το σίγουρο είναι ότι δεν ανακοινώνονται πλέον νέες εξαγορές οικοπέδων ή νέα έργα

στη βαλκανική αγορά14.

 Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, οι τιμές των γραφείων θα πέσουν

σε αυτές τις αγορές αλλά δεν θα σημειώσουν καθίζηση. Ειδικότερα στη Ρουμανία και

τη Βουλγαρία αναμένεται να υπάρξει μείωση τιμών στις επαγγελματικές στέγες της

τάξης των 10-15% μέσα στο 2009, καθώς πολλά funds που είχαν επενδύσει σε αυτές

τις χώρες, αποχωρούν. Κυκλοφορεί και ένα χειρότερο σενάριο που κάνει λόγο για

πτώση τιμών κατά 25%. Στη Σερβία όμως, τα γραφεία δεν θα θιγούν στον ίδιο βαθμό.

Μια ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στα εμπορικά ακίνητα των Βαλκανίων, ενώ

14 Στεφανία Καλογήρου, «Παγώνουν» τα projects στα Βαλκάνια οι Έλληνες κατασκευαστές, Tourism
& Property Απριλίου 2009
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στις κατοικίες το σκηνικό είναι χειρότερο, καθώς εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν πτώση

30% μέσα στο 2009.

 Για να αντιμετωπίσουν την κρίση στις οικοδομές στα Βαλκάνια, πολλές

εταιρείες εξετάζουν το χρονοδιάγραμμα όλων των επενδύσεών τους σε αυτές τις

χώρες και θα κινηθούν ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης. Κάποια από τα projects

που είχαν εξαγγείλει πολλές κατασκευαστικές ελληνικές εταιρείες, θα

καθυστερήσουν, άλλα θα σταματήσουν, ενώ υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν και

στην πώληση οικοπέδων.

Οι βαλκανικές χώρες δεν έχουν ακόμη αισθανθεί την κρίση στον τομέα της

οικοδομής, καθώς υπάρχουν επενδύσεις σε εξέλιξη, όπως αναφέρουν στελέχη της

κτηματαγοράς. Τα εμπορικά ακίνητα πάντως, σύμφωνα με στελέχη εταιρειών real

estate, θα επηρεαστούν λιγότερο σε σχέση με τις κατοικίες, καθώς οι τράπεζες δίνουν

έμφαση και χρηματοδοτούν περισσότερο τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις της

βιομηχανικής παραγωγής παρά τις κατοικίες. Αν η ύφεση επηρεάσει σε μεγάλο

βαθμό την οικονομία μιας βαλκανικής χώρας, τότε θα επηρεαστούν άμεσα και οι

επενδύσεις.

Η στάση των τραπεζών, δηλαδή αν θα χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις για

να υπάρχει ρευστότητα και κατά πόσο θα επηρεαστεί η πραγματική οικονομία της

κάθε χώρας από την κρίση είναι οι βασικοί παράγοντες για την εξέλιξη της κατοικίας

αλλά και της επαγγελματικής στέγης στα Βαλκάνια. Σημειώνεται ότι κάθε χώρα των

Βαλκανίων έχει διαφορετική συμπεριφορά και οικονομική κατάσταση. Η Βουλγαρία

και η Ρουμανία θα επηρεαστούν από την κρίση, ενώ η Αλβανία δεν πρόκειται να έχει

άμεσες επιπτώσεις στον τομέα των οικοδομών, καθώς τα έργα real estate σε αυτή τη

χώρα δεν χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες, αλλά από ιδίους πόρους και από το

μεταναστατευτικό συνάλλαγμα.

Πολλές από τις παραπάνω εταιρείες λοιπόν, λόγω των ειδικών συνθηκών που

έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, επανεξετάζουν και πολλές

φορές αλλάζουν τα σχέδιά τους. Έτσι, η LAMDA Development, για να αντιμετωπίσει

την κρίση στις οικοδομές, εξετάζει το χρονοδιάγραμμα όλων των επενδύσεων της σε

αυτές τις χώρες και θα κινηθεί ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης. Κάποια από τα

projects που είχε εξαγγείλει η εταιρεία, θα καθυστερήσουν, ενώ υπάρχει περίπτωση

να προχωρήσει και στην πώληση οικοπέδων. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να πουλήσει

κάποια οικόπεδα που διαθέτει στα Βαλκάνια, μόνο αν βρεθεί αγοραστής που θα

δώσει καλές τιμές. Σημειώνεται ότι η LAMDA Development έχει δύο οικόπεδα στη
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Ρουμανία και τρία στη Βουλγαρία. Αυτή την περίοδο, η LAMDA Develpoment έχει

ολοκληρώσει έργο που αφορά κτίριο γραφείων στο Βουκουρέστι, ύψους 12 εκατ.

ευρώ και τα έχει νοικιάσει.

 Η Eurobank Properties ανακοίνωσε και αυτή την εγκατάλειψη ενός

επενδυτικού σχεδίου στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια, καθώς όπως

διευκρίνισε η διοίκησή της οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες δεν ευνοούν την

υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης. Πιο συγκεκριμένα, η Eurobank Properties

προχώρησε στην ακύρωση του προσυμφώνου για την απόκτηση του 100% των

μετοχών βουλγαρικής εταιρείας, ιδιοκτήτριας ενός κτιρίου μεικτής χρήσης

(γραφείων/ καταστημάτων), σε κεντρικό σημείο της Σόφιας, το οποίο είναι υπό

κατασκευή.

 Μια ακόμη μεγάλη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, που έχει ανακοινώσει

ότι έχει παγώσει κάποια έργα στα Βαλκάνια είναι η Ιντρακάτ, η διοίκηση της οποίας

έχει αναφέρει ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει παγώσει κάποια έργα στο

εξωτερικό, όπως στη Ρουμανία, Συρία και Πολωνία και θα προβεί και σε κάποιες

απολύσεις εργαζομένων. Επίσης, η διοίκηση της Ιντρακάτ επεσήμανε ότι στα

Βαλκάνια και δη στη Ρουμανία η κρίση έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις

κατασκευές, καθώς οι πωλήσεις έχουν πέσει περίπου 30% και εκτιμάται ότι θα

χειροτερέψει.

Επιπλέον, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η οικονομική κρίση

επηρέασε και την κατασκευαστική εταιρεία Έδραση - Χ. Ψαλλίδας, η οποία πάγωσε

το σχέδιο της για τη δραστηριοποίησή της μέσω ίδρυσης θυγατρικής στην

βουλγαρική αγορά ακινήτων. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει τα

σχέδιά της για την ίδρυση θυγατρικής στη Βουλγαρία, αλλά αυτή η απόφαση

μετατέθηκε χρονικά, ώσπου να αλλάξει η κατάσταση στη Βουλγαρία και να

υπάρξουν ξανά προοπτικές ανάπτυξης για έργα.

2.4 Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών

Πολύ σημαντικές είναι επίσης και οι επενδύσεις του κλάδου των

τηλεπικοινωνιών στα Βαλκάνια. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Ο.Τ.Ε. οι

συνολικές επενδύσεις του οποίου στα Βαλκάνια ξεπερνούν το 1,5 δις. Ευρώ καθώς

δραστηριοποιείται στην σταθερή τηλεφωνία στη Ρουμανία ( κατέχει στη Romtelecom
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το 54% ) με επενδύσεις που φτάνουν τα 675 εκατομμύρια δολάρια, ενώ κατέχει το

20% στην Telecom Srbija τον κύριο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στη Σερβία με

επένδυση 350 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως θα δούμε παρακάτω αναλυτικότερα,

μεγάλη είναι και η συμμετοχή του μέσω της Cosmote. Σημαντική ακόμη είναι και η

δραστηριοποίηση της Vodafone σε Αλβανία, Βουλγαρία και Π.Γ.Δ.Μ.

H δραστηριότητα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στα Βαλκάνια είναι

εξίσου σημαντική. Πρωτοπόρος ήταν και παραμένει η Cosmote, μέλος του ομίλου

Ο.Τ.Ε., η οποία ξεκινώντας κυριολεκτικά από το μηδέν, πολλά χρόνια μετά τους

φαινομενικά καλά εδραιωμένους ανταγωνιστές της κατάφερε να γίνει ο πάροχος

κινητής με την ευρύτερη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη. Οι αρχικές επενδύσεις στις

χώρες των Βαλκανίων έγιναν το 2000 όταν εξαγόρασε την αλβανική AMC. Στις

αρχές του 2003 αναλαμβάνει τη διαχείριση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας του

ΟΤΕ σε Π.Γ.Δ.Μ. (COSMOFON) και Βουλγαρία (GLOBUL), τις οποίες εξαγοράζει

το 2005 όπως άλλωστε και την Cosmorom στη Ρουμανία που μετονομάζεται σε

COSMOTE Romania. Η πορεία έχει ξεκινήσει και ενισχύεται ακόμα περισσότερο το

2006 όταν η COSMOTE εξαγοράζει την αλυσίδα καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ,

θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου σε ολόκληρη την

περιοχή. Σήμερα ο όμιλος COSMOTE μετρά 18,65 εκατ. συνδρομητές, μερίδιο 40%

σε μια αγορά 46 εκατ. ανθρώπων. Πρωτιά σε Ελλάδα και Αλβανία, δεύτερη θέση στη

Βουλγαρία, τρίτη θέση σε μια από τις πιο απαιτητικές αγορές της Ευρώπης, τη

Ρουμανία. Ακολουθούν κάποιες πληροφορίες για τις τέσσερις θυγατρικές της

COSMOTE στις τέσσερις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

AMC, Αλβανία

H AMC ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία το 1996, αποτελώντας την

πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιήθηκε στην Αλβανία. Εχοντας

διαγράψει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία δυναμικής ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα,

σήμερα η AMC κατέχει σταθερά την πρωτιά στην αγορά της γειτονικής χώρας, παρά

την είσοδο νέου παρόχου, με μερίδιο που ανέρχεται σε περίπου 52% και την

πελατειακή της βάση να ξεπερνά το 1,3 εκατομμύρια πελάτες στο τέλος Σεπτεμβρίου

2008. Η θυγατρική της COSMOTE στην Αλβανία διευρύνει και βελτιώνει διαρκώς το

φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών της, με ανταγωνιστικές προτάσεις

επικοινωνίας, που διατίθενται μέσα από ένα ευρύ εμπορικό δίκτυο σε ολόκληρη τη

χώρα. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σταθερά στην ενίσχυση του
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τηλεπικοινωνιακού της δικτύου, το οποίο σήμερα παρέχει άνω του 98% πληθυσμιακή

και περισσότερο από 85% γεωγραφική κάλυψη.

GLOBUL, Βουλγαρία

H GLOBUL έκανε την είσοδό της στην αγορά τον Ιούλιο του 2001 με την

COSMOTE να αναλαμβάνει τη διαχείριση της εταιρείας στις αρχές του 2003. Η

εταιρεία έχει καταφέρει σήμερα να κατέχει τη δεύτερη θέση στην πολύ δύσκολη

βουλγαρική αγορά, με την πελατειακή της βάση να ξεπερνά το σημαντικό ορόσημο

των 4 εκατ. Η GLOBUL διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ανταγωνιστικών προϊόντων και

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καλύπτοντας τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες της

αγοράς. Η GLOBUL ήταν η πρώτη εταιρία που εισήγαγε στη χώρα ολοκληρωμένες

υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Πέρα από τις θετικές επιδόσεις και την

άνοδο στα οικονομικά μεγέθη η GLOBUL συνεχίζει να καινοτομεί στην αγορά της

Βουλγαρίας σε όλους τους τομείς. Η εταιρεία έχει παρουσιάσει το GLOBUL Green,

το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα - σύστημα περιβαντολλογικής διαχείρισης από

εταιρεία τηλεπικοινωνιών στη Βουλγαρία. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την πρώτη

προσπάθεια ανακύκλωσης κινητών συσκευών και μπαταριών στη χώρα, που

διεξάγεται με τη συμμετοχή της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Τον Αύγουστο του 2006, η GLOBUL

ανακηρύχθηκε η πιο επιτυχημένη εταιρεία στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη λίστα Top

50 του έγκριτου επιχειρηματικού περιοδικού BusinessWeek Bulgaria.

COSMOFON, ΠΓΔΜ

Η παρουσία της COSMOFON στη γειτονική χώρα είναι ιδιαίτερα σημαντική

και οι επιτυχίες και πρωτιές από τον Ιούνιο του 2003, οπότε και ξεκίνησε η

λειτουργία της, μέχρι σήμερα πολλές: Η εταιρία κατάφερε να κερδίσει την πρώτη

άδεια 3G στη χώρα ενώ ήταν ο πρώτος πάροχος που παρουσίασε υπηρεσίες σταθερής

- κινητής τηλεφωνίας. Και όλα αυτά ενώ η COSMOFON έχει καταφέρει μέσα στα

λίγα χρόνια της λειτουργίας της να επεκτείνει το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο,

επιτυγχάνοντας πληθυσμιακή κάλυψη άνω του 99,8%. Η COSMOFON βρίσκεται σε

διαδικασία πώλησης για ρυθμιστικούς λόγους, λόγω της παρουσίας στην ΠΓΔΜ

θυγατρικής της Deutsche Telekom.
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COSMOTE Ρουμανίας

Μόνο η λέξη «εντυπωσιακή» μπορεί να χαρακτηρίσει την COSMOTE

Ρουμανίας. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια και κόντρα στις μεγαλύτερες εταιρίες

τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης, η COSMOTE κατάφερε να έχει 5,3 εκατ.

συνδρομητές και μερίδιο αγοράς πάνω από 20%. Λίγοι ίσως ανέμεναν αυτήν την

πορεία τον Δεκέμβριο του 2003, όταν η τότε Cosmorom είχε 50.000 πελάτες. Η

ανάπτυξη της εταιρείας η οποία έχει ήδη σημειώσει δύο συνεχόμενα τρίμηνα θετικής

κερδοφορίας EBITDA το 2008, πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί,

είναι κυριολεκτικά εκρηκτική. Τρανό παράδειγμα ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ο

οποίος μέσα σε ένα χρόνο (από τον Σεπτέμβριο 2007 μέχρι Σεπτέμβριο 2008)

σημείωσε αύξηση κατά περίπου 108%. Η σημαντική ανάπτυξη της εταιρίας

αποτυπώνεται σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, από την κάλυψη του δικτύου

ως το δίκτυο πωλήσεων, την υποστήριξη των πελατών, τα προϊόντα, το ανθρώπινο

δυναμικό, καθώς και τη συνεχώς αυξανόμενη πελατειακή βάση. Σήμερα, η εταιρεία

έχει το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με την ευρύτερη πληθυσμιακή κάλυψη στη χώρα

που αγγίζει το 98%. Η δυναμική της εταιρείας ενισχύεται περαιτέρω τόσο από την

παρουσία της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη χώρα, όπου ήδη μετρά πάνω από 200 καταστήματα,

όσο και τα κοινά πακέτα υπηρεσιών που ήδη έχει ξεκινήσει να παρουσιάζει με τη

θυγατρική του ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία, RomTelecom.

2.5 Ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου

Εξωστρεφή προσανατολισμό αποκτούν όλο και περισσότερες ελληνικές

επιχειρήσεις του ευρύτερου εμπορίου και των υπηρεσιών, ενσωματώνοντας

προσδοκίες μελλοντικών ρυθμών ανάπτυξης, τη στιγμή που η δραστηριότητα τους

στην εγχώρια αγορά παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Η διεθνοποίηση κατά τα

προηγούμενα χρόνια των εργασιών τους και η ενίσχυση της θέσης τους στην

ελληνική αγορά αποτελούν τα δύο κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων

με βελτιούμενα μεγέθη.

Οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης που εμφανίζουν κατά τα τελευταία χρόνια οι

γειτονικές βαλκανικές αγορές κυρίως της Ρουμανίας και Βουλγαρίας εξασφαλίζει

πλέον  στις ελληνικές επιχειρήσεις με παρουσία στην περιοχή, έσοδα που

συμμετείχαν σημαντικά στην συνολική πίτα του τζίρου τους και  βεβαίως για πρώτη
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φορά «ορατή» συνεισφορά στα κέρδη τους. Ταυτόχρονα, ενισχυμένοι σε επίπεδο

πωλήσεων και κερδοφορίας εμφανίζονται όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε αγορές

που διαθέτουν περιθώρια συγκέντρωσης, καθώς και όσοι διαθέτουν ισχυρά μερίδια

σε ώριμες αγορές. Οι επεκτατικές κινήσεις, οι οποίες επιχειρούνται κατά βάση στις

γειτονικές και αναπτυσσόμενες αγορές των Βαλκανίων, αν και σηματοδοτούνται από

τη στρατηγική  κάθε εταιρίας, έχουν διπλό χαρακτήρα, σύμφωνα με παράγοντες του

εγχώριου εμπορίου. Από τη μία εκφράζουν την «αμυντική» και προνοητική στάση

των επιχειρήσεων που διαβλέπουν ωρίμανση μεριδίων ή συγκράτηση της ανάπτυξης

τους στην Ελλάδα και από την άλλη, αποτελούν την έκφραση μιας πιο επιθετικής

πολιτικής, με την οποία διεκδικούν θέση στο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Δεδομένου ότι η κάλυψη της εγχώριας αγοράς έχει εν πολλής ολοκληρωθεί ή τα

μερίδια έχουν ωριμάσει, ο κύριος όγκος των προγραμματισμένων επενδύσεων

κατευθύνονται στις αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενώ

σε κάποιες περιπτώσεις προωθούνται ακόμη εξωτικότερα. Αν και για κάποιες

επιχειρήσεις επιχειρείται η αρχική διείσδυση, η εγκατάσταση των υποδομών και η

ίδρυση των πρώτων πιλοτικών καταστημάτων τους, για κάποιες άλλες, οι επεκτάσεις

που προγραμματίζονται συντείνουν στην καθιέρωσή τους ως ελληνικές μεν,

πολυεθνικές δε, επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, ενισχυμένοι σε επίπεδο πωλήσεων και

κερδοφορίας εμφανίζονται όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε αγορές που διαθέτουν

περιθώρια συγκέντρωσης, καθώς και όσοι διαθέτουν ισχυρά μερίδια σε ώριμες

αγορές.

2.5.1 Ελληνικές εταιρείες σε Βουλγαρία και Ρουμανία

Αν και έχουν χαρακτηριστεί ως χώρες υψηλού κινδύνου λόγω της διεθνούς

οικονομικής συγκυρίας, ωστόσο οι αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

παραμένουν ελκυστικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Μεγάλες

εμπορικές αλυσίδες όπως, Jumbo, Φουρλής, Elmec Sport, Fashion Box, Κλουκίνας

Λάππας, Sprider, Yalco, Πλαστικά Κρήτης, αποτελούν ένα μικρό μέρος των

επιχειρήσεων εκείνων, που εν μέσω οικονομικής κρίσης συνεχίζουν το επενδυτικό

τους πρόγραμμα προς τις δύο γειτονικές χώρες. Το γεγονός αυτό, δεν σημαίνει βέβαια

ότι, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις συγκεκριμένες αγορές (οι περισσότερες από

αυτές ήδη δραστηριοποιούνται μέσω θυγατρικών), ωστόσο τα όποια «οικονομικά
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αγκάθια» θεωρούνται -ακόμη τουλάχιστον - ήπιας μορφής, ενώ όσον αφορά στην

τραπεζική χρηματοδότηση οι ελληνικές επιχειρήσεις φέρεται να έχουν πιο ισχυρές

δυνατότητες, έναντι των μικρομεσαίων της περιοχής, οι οποίες το διάστημα αυτό

βάλλονται περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, στελέχη του κλάδου εκφράζουν τον φόβο

ότι, στην περίπτωση που η αρνητική οικονομική συγκυρία εξακολουθήσει, όλες οι

ελληνικές επιχειρήσεις ( λιανεμπορίου και μη ) που έχουν επενδύσει στις βαλκανικές

περιοχές, μοιραία θα υποστούν τις συνέπειες, δηλαδή μείωση πωλήσεων και

κερδοφορίας αλλά και απολύσεις εργαζομένων. Θεωρούν ενδεικτικό της κατάστασης,

το ότι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι έχουν ήδη αναστείλει, μόνιμα ή προσωρινά, πολλές

από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες, εν αναμονή ομαλοποίησης του οικονομικού

κλίματος στα Βαλκάνια. Το σύνολο των ελληνικών επενδύσεων στην περιοχή των

Βαλκανίων ανέρχεται σήμερα περί τα 50-70 δισ. ευρώ και οι ελληνικές επιχειρήσεις

(μαζί με τον τραπεζικό τομέα) απασχολούν συνολικά περισσότερους από 100.000

εργαζομένους. Ακολουθούν οι πιο πρόσφατες κινήσεις ορισμένων μεγάλων

ελληνικών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, στις χώρες αυτές.

Elmec Sport

Την αποκλειστική διανομή των προϊόντων Nike στις αγορές της Ρουμανίας

και της Βουλγαρίας συνεχίζει να έχει η Elmec Sport έως τον Μάιο του 2011, οπότε

και θα επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις για περαιτέρω ανανέωση της σύμβασης.

Η δραστηριότητα αυτή συνιστά περίπου το 20% του κύκλου εργασιών του Ομίλου

στη Ρουμανία και το 50% του κύκλου εργασιών του Ομίλου στη Βουλγαρία, που

ισοδυναμούν με 10,6 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με βάση τα ετήσια

αποτελέσματα του 2008. Καθυστέρηση κατά ένα χρόνο παρουσιάζει το αναπτυξιακό

πρόγραμμα της εταιρείας σχετικά με το άνοιγμα πολυκαταστήματος στην Ρουμανία.

Η Elmec έχει προχωρήσει στην εξαγορά και δεύτερου ακινήτου στην Ρουμανία

(έναντι 3 εκατ. ευρώ), ωστόσο η αξιοποίησή τους δεν προβλέπεται πριν από το 2010.

Βάσει της χρήσης του 2008, οι πωλήσεις της Ρουμανίας αποτελούν το 17,3% του

ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Elmec και παρουσίασαν αύξηση κατά 17%, ενώ

η Βουλγαρία αποτελεί το 3,5% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 63%.

Fashion Box

Ένα ακόμα κατάστημα στην Ρουμανία εγκαινίασε πρόσφατα η Fashion Box,

ανεβάζοντας τον αριθμό των σημείων πώλησης που διαθέτει στη γειτονική χώρα σε



41

τέσσερα. Το νέο Replay Outlet βρίσκεται εντός του Fashion House Outlet Center, το

οποίο αποτελεί μέρος του West Park, του μεγαλύτερου εμπορικού πάρκου στην

ευρύτερη περιοχή του Βουκουρεστίου συνολικής επιφάνειας 92.309 τ.μ. Η λειτουργία

του νέου σημείου πώλησης εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της

εταιρείας για περαιτέρω επέκταση και ενίσχυση του δικτύου πώλησης προϊόντων

Replay στην αγορά της Ρουμανίας, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ελκυστικά

περιθώρια ανάπτυξης. Με βάση το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα, για την τριετία

2009-2011 προγραμματίζεται η λειτουργία και νέου καταστήματος Replay στη

Ρουμανία.

Κλουκίνας Λάππας

Το επενδυτικό πρόγραμμα της αλυσίδας παιδικών ενδυμάτων, Mothercare,

επιταχύνει ο όμιλος Κλουκίνας Λάππας. Στα Βαλκάνια η Κλουκίνας Λάππας διέθετε

το 2008 έξι καταστήματα Mothercare, στα οποία προβλέπεται μελλοντικά να

προστεθούν άλλα 26 επεκτείνοντας έτσι την παρουσία της σε Σλοβενία, Κροατία,

Σερβία, Αλβανία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Έτσι, μέσα στο 2009 θα φθάσει να

διαθέτει πάνω από 80 καταστήματα, ενώ με βάση το αρχικό πλάνο προβλεπόταν να

φθάσει τα 89 Mothercare στα τέλη του 2010. Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες

ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω το δίκτυο καταστημάτων παιδικών παιχνιδιών Early

Learning Center. Στόχος είναι η ανάπτυξη 30 καταστημάτων στα Βαλκάνια ως το

τέλος του 2010.

Sprider

Δύο νέα Sprider Store στη Ρουμανία εγκαινίασε πριν από περίπου 3 μήνες ο

όμιλος Sprider ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 14. Επίσης, το ίδιο διάστημα

εγκαινιάστηκε στη Φιλιππούπολη (Plovdiv), το 5ο κατάστημα στη Βουλγαρία. Στο

επενδυτικό πλάνο του 2009, συγκαταλέγεται η λειτουργία ενός ακόμη καταστήματος

στη Ρουμανία. Ο όμιλος Sprider διαθέτει σήμερα 102 καταστήματα, εκ των οποίων

79 σημεία πώλησης βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένα σε πόλεις - κλειδιά ανά

την Ελλάδα και 23 καταστήματα σε μεγάλες πόλεις της Νότιας και Ανατολικής

Ευρώπης. Η Sprider στοχεύει σε 100 καταστήματα στην Ελλάδα και 50 στο

εξωτερικό έως το 2011.
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Yalco

Η πρόσφατη προσθήκη των προϊόντων επαγγελματικής πορσελάνης ΙΩΝΙΑ

αναμένεται να προσδώσει σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών (της τάξης του 30%)

στον επαγγελματικό κλάδο της Yalco, ενώ περαιτέρω συνέργειες αναμένει ο όμιλος

τόσο από τον τομέα εξαγωγών, όσο και από την εκμετάλλευση του δικτύου των

θυγατρικών του στην Ρουμανία και την Ουγγαρία. Στη χρήση του 2008 η θυγατρική

στην Ρουμανία ( Yalco Romania ) κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 86,8%, ενώ

ανάκαμψη κατά 57,4% εμφάνισαν οι πωλήσεις της θυγατρικής στην Ουγγαρία.

Σημαντική ώθηση στην Yalco Romania έχει δώσει αφενός, η αποκλειστική διάθεση

των επαγγελματικών εργαλείων DeWALT που έχει αναλάβει η εταιρεία για τη

Ρουμανία, αφετέρου η διεύρυνση της δραστηριότητάς της στην αγορά του οικιακού

και επαγγελματικού εξοπλισμού στη χώρα.

Πλαστικά Κρήτης

Προχωρά επένδυση στη Ρουμανία, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, για την ανέγερση

νέου εργοστασίου σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

Jumbo

Τέλος η Jumbo σχεδιάζει την ανάπτυξή της στη βουλγαρική αγορά τα

επόμενα χρόνια, καθώς σκοπεύει να ανοίξει 8-12 καταστήματα στη Βουλγαρία. Αυτή

τη στιγμή η αλυσίδα διαθέτει ένα μόνο κατάστημα στη Βουλγαρία, το οποίο

βρίσκεται στη Σόφια, αλλά έχουν αγοραστεί ακόμη έξι εκτάσεις στη βουλγαρική

πρωτεύουσα και τις πόλεις Plovdiv και Rousse. Τα πρώτα δύο νέα καταστήματα

προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το 2010.

Το ΙΚΕΑ στη Σόφια

Τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος ΙΚΕΑ στη Σόφια της Βουλγαρίας

έως τα τέλη του 2010 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το επενδυτικό πρόγραμμα της

Φουρλής. Αναφορικά με τον κλάδο αθλητικών ειδών, ο όμιλος σκοπεύει να

λειτουργήσει 4 με 6 επιπλέον καταστήματα Intersport εντός του 2009 στις περιοχές

που ήδη δραστηριοποιείται με 41 καταστήματα (Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο).
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2.6 Ο κλάδος της Ενέργειας

Στον κλάδο της ενέργειας έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για επενδύσεις στα

Βαλκάνια οι οποίες όμως δεν είχαν την ίδια επιτυχία με αυτές άλλων κλάδων, ούτε

βέβαια είχαν τον ίδιο όγκο. Να αναφέρουμε πως την Πέμπτη 15/01/2009, το

Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης ( ΙΕΝΕ ) οργάνωσε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον

συνέδριο στα Τίρανα με θέμα την « Ελληνο-Αλβανική Συνεργασία στον Ενεργειακό

Τομέα ». Στο συνέδριο συμμετείχε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας και ανώτερα διοικητικά στελέχη

απ’ όλες τις μεγάλες Αλβανικές εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται

στην Ενέργεια. Και από Ελληνικής πλευράς υπήρξε αντίστοιχη κινητικότητα με

συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων αλλά και εκπροσώπηση του

ΥΠΑΝ μέσω του προέδρου του ΣΕΕΣ κ. Ραφαήλ Μωυσή.

Το συνέδριο του ΙΕΝΕ στην Αλβανία έδειξε περίτρανα ότι υπάρχει έντονο

ενδιαφέρον από Αλβανικής πλευράς για επενδύσεις Ελληνικών εταιρειών σε

ενεργειακά δίκτυα και υποδομές στην Αλβανία οι οποίες και ευρίσκονται ακόμη σε

εμβρυακό στάδιο. Όμως και σε άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης υπάρχουν ακόμα

αξιόλογες ευκαιρίες για ενεργειακές επενδύσεις, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια (

Π.Γ.Δ.Μ., Κόσσοβο, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία). Στα

Ανατολικά Βαλκάνια (δηλ. Βουλγαρία, Ρουμανία), ως γνωστόν, η Ελλάδα έχασε το

επενδυτικό τρένο στην ενέργεια, αφού έπρεπε να είναι παρούσα διεκδικώντας μέρος

της ενεργειακής πίτας την δεκαετία του ’90. Οι προσπάθειες που έγιναν μετέπειτα,

στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας από τη ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ και άλλες μικρότερες

Ελληνικές επιχειρήσεις για διείσδυση στα Ανατολικά Βαλκάνια στον ενεργειακό

τομέα ήρθαν καθυστερημένα και δεν απέδωσαν, για τον απλούστατο λόγο ότι είχαν

προηγηθεί άλλες Ευρωπαϊκές εταιρείες ή και εγχώρια σχήματα ιδιωτών επενδυτών.

Με εξαίρεση την επένδυση των ΕΛΠΕ στο διυλιστήριο ΟΚΤΤΑ της Π.Γ.Δ.Μ.

και την δημιουργία δικτύων πρατηρίων σε ορισμένες χώρες της περιοχής, δεν υπάρχει

αισθητή Ελληνική ενεργειακή παρουσία, σε αντίθεση με άλλους τομείς οικονομικής

δραστηριότητας όπου η Ελληνική επιχειρηματικότητα είναι κάτι περισσότερο από

εμφανής (π.χ. τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, εστίαση, κατασκευές). Όμως, ευκαιρίες στο

ενεργειακό τομέα υπάρχουν ακόμα και θα δημιουργούνται συνεχώς καθώς μέσα στα

επόμενα χρόνια θα επιχειρηθεί επέκταση και διείσδυση των ενεργειακών δικτύων σε

κλίμακα που δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτή.
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Όπως παρατήρησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ στο

πρόσφατο συνέδριο του ΙΕΝΕ στα Τίρανα « η Συνθήκη για την Ενεργειακή

Κοινότητα, που υπεγράφη μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη

συνεργασίας στους τομείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Η Συνθήκη θέτει ως

στόχο την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανοίγει το δρόμο για την προσέλκυση μεγάλων διεθνών

επενδυτών, με σκοπό να υλοποιηθούν σχέδια για ενεργειακές υποδομές που είναι

αναγκαίες για την περιοχή ».

Η πραγματοποίηση σημαντικών ενεργειακών επενδύσεων στις χώρες της

περιοχής θα εξασφαλίσει πολλαπλά οφέλη, όπως:

 Περιορισμό της ανεπάρκειας ρεύματος και ικανοποίηση των αυξανόμενων

αναγκών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

 Υποστήριξη των προσπαθειών για επίτευξη υψηλών ρυθμών αύξησης του

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

 Ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, βασικού πυλώνα της

ενεργειακής πολιτικής, η σημασία της οποίας πρόσφατα έγινε φανερή στην

περιοχή μας.

 Συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη

μέσω του εκσυγχρονισμού του τομέα ηλεκτρισμού με την κατασκευή

μονάδων παραγωγής που θα υιοθετήσουν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες

Τεχνολογίες.

 Ταχεία αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,

συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για τις

Κλιματικές Αλλαγές.

Η περίπτωση της Δ.Ε.Η.

Νέα προσπάθεια ανάπτυξης και επέκτασης στα Βαλκάνια κάνει η ΔΕΗ, αυτή

τη φορά με καλύτερες προϋποθέσεις λόγω του συνεταιρισμού με τον όμιλο Ρέστη στο

Μαυροβούνιο. Παράλληλα η ΔΕΗ θα συνεργαστεί με την κυπριακή Quantum, που

είναι συνδεδεμένη με τη φερώνυμη αμερικανική από το Χιούστον, και με την

Τράπεζα Κύπρου για ενεργειακές επενδύσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η ΔΕΗ έχει

επιχειρήσει σε τέσσερις περιπτώσεις ως σήμερα να «ριζώσει» στη βαλκανική αγορά,

που φυσιολογικά θεωρείται ζωτικός της χώρος αλλά και προέκταση της ελληνικής
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χερσαίας αγοράς ηλεκτρικού, αφού προοπτικά αποτελεί διασυνδεδεμένο σύστημα με

το εγχώριο ηπειρωτικό συγκρότημα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ΔΕΗ. Η

περίπλοκη γεωπολιτική κατάσταση και κάποιες άστοχες επιλογές κυρίως στη

Βουλγαρία όμως δεν της επέτρεψαν να δημιουργήσει βαλκανικά προγεφυρώματα.

Από τις τέσσερις προσπάθειες οι τρεις έχουν ήδη αποτύχει και η τέταρτη στην

Αλβανία εκκρεμεί.

Παραδείγματα αποτυχίας

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχίας είναι η διεκδίκηση του

λιγνιτικού σταθμού του Βobov Dol στη Βουλγαρία, όπου, παρ΄ ότι η ΔΕΗ

πλειοδότησε στον διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης, τελικά δεν απέκτησε τη μονάδα. Η

υπόθεση χειρίστηκε μάλλον ερασιτεχνικά από τον τότε πρόεδρο της ΔΕΗ, ο οποίος

είχε αναγάγει την απόκτηση του συγκροτήματος σε μείζον θέμα, χωρίς να υπολογίσει

τις σημαντικές τοπικές παραμέτρους: κοντινό ορυχείο τροφοδοσίας που ανήκε σε

ύποπτο ιδιώτη, πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ βουλγαρικών κομμάτων, καχυποψία

τοπικής κοινωνίας. Τελικά η ΔΕΗ απεσύρθη διαμαρτυρόμενη αλλά το αποτέλεσμα

ήταν αρνητικό. Άλλη απόπειρα αφορούσε τη μονάδα Νegotino στα Σκόπια, όπου η

Sencap (κοινή εταιρεία της ΔΕΗ με την αμερικανική Contour, συμφερόντων μεταξύ

άλλων και του κ. Τζον Σονούνου, προσωπάρχη του Λευκού Οίκου επί πατέρα

Μπους) υπέβαλε έφεση στην απόφαση της τοπικής κυβέρνησης σχετικά με την

ιδιωτικοποίηση του σταθμού ΤΕC Νegotino, υποστηρίζοντας ότι έχει καταθέσει την

υψηλότερη προσφορά, ενώ τόνιζε ότι κατέθεσε την προσφορά της στην αρμόδια

επιτροπή για την ιδιωτικοποίηση του Νegotino σύμφωνα με τις διαδικασίες του

διαγωνισμού. Η κυβέρνηση των Σκοπίων ανέδειξε πλειοδότρια κοινοπραξία

τεσσάρων εταιρειών (Ηatch, ΜacDonald, Finance Εngineering και Unit Ιnvestment)

με προσφορά ύψους 61,7 εκατ. δολαρίων και την κατασκευή μιας νέας μονάδας 500

ΜW. Η προσφορά της Sencap, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, ήταν 68 εκατ. ευρώ

και περιλάμβανε την κατασκευή μιας μονάδας 600 ΜW αλλά «κόπηκε» λόγω

ελλιπούς αναπτυξιακού σχεδίου. Στη γειτονική χώρα μίλησαν για απόρριψη που έγινε

για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, ακόμη και για λάθος οργανισμό στον οποίο

κατατέθηκε η προσφορά, ενώ οι ουσιαστικοί λόγοι αφορούν το business plan. Η ΔΕΗ

υποστήριξε ότι «πλήρωσε ακριβά» την όξυνση των διμερών σχέσεων με το γειτονικό

κράτος αλλά το αποτέλεσμα ήταν ίδιο.
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Η πλέον φιλόδοξη αλλά εξίσου αποτυχημένη απόπειρα της ΔΕΗ πάντως ήταν

στον διαγωνισμό για τα λιγνιτωρυχεία στο Κοσσυφοπέδιο, πάλι μέσω της Sencap,

όπου η δουλειά χάθηκε λόγω γερμανοϊταλικών παρεμβάσεων στους Κοσοβάρους.

Υποτίθεται ότι η Sencap θα γινόταν το όχημα για το άνοιγμα της ΔΕΗ στα Βαλκάνια,

αλλά πάλι δεν υπήρξαν αποτελέσματα. Η πιο πρόσφατη απόπειρα αφορά τη

συνεργασία με τη γερμανική RWΕ για την ανάπτυξη μονάδας λιθάνθρακα στην

Αλβανία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εξελίξεις αλλά πάντως το έργο δεν έχει

εγκαταλειφθεί.

Με τον όμιλο Ρέστη στο Μαυροβούνιο

Η τωρινή προσπάθεια είναι ομολογουμένως σωστά προετοιμασμένη στο

Μαυροβούνιο λόγω συνεταιρισμού με τον όμιλο Ρέστη του κ. Βίκτωρα Ρέστη, ο

οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς επενδυτές στη μικρή

βαλκανική χώρα διαθέτοντας εκτεταμένη παρουσία στους τομείς του real estate, των

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ενέργειας. Το διοικητικό συμβούλιο της

ΔΕΗ ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας με τον όμιλο Ρέστη και τη θυγατρική του

GoldenΕnergy Οne Ηoldings για επενδύσεις στο Μαυροβούνιο και εξουσιοδότησε

τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο να το

υπογράψει.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο ομίλων εταιρειών θα επεκταθεί σε τρεις

τομείς15:

α) Κατασκευή και λειτουργία ενεργειακού συγκροτήματος ορυχείων και

λιγνιτικού σταθμού 100-150 ΜW στο Μαυροβούνιο. ΗGoldenΕnergy διαθέτει άδεια

30ετούς εκμετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων κοντά στην πόλη Βerane και το

δικαίωμα κατασκευής και λειτουργίας λιγνιτικού σταθμού ισχύος 100-150 ΜW. Η

ΔΕΗ έχει εμπειρία στην ανάπτυξη και στη λειτουργία λιγνιτωρυχείων και λιγνιτικών

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Συμμετοχή στον διαγωνισμό που διενεργεί η κυβέρνηση του

Μαυροβουνίου για τη μερική ιδιωτικοποίηση της κρατικής ΕΡCG. Πρόκειται για

καθετοποιημένη ηλεκτρική εταιρεία που ασχολείται με παραγωγή, μεταφορά,

διανομή, προμήθεια και παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και

15 Α. Γ. Χριστοδουλάκη, Βαλκανική επίθεση της ΔΕΗ, "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗς ΚΥΡΙΑΚΗΣ", 10/05/2009
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απασχολεί 3.382 εργαζομένους. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της

ΕΡCG έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 867 ΜW. Οι δύο μεγάλοι και οι επτά

μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 657 ΜW και ο

λιγνιτικός σταθμός έχει εγκατεστημένη ισχύ 210 ΜW. Η κυβέρνηση του

Μαυροβουνίου αναζητεί στρατηγικό μέτοχο στην ΕΡCG με αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας.

γ) Κατασκευή έργων ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

ΗGolden Εnergy διαθέτει τεχνογνωσία για την κατασκευή υδροηλεκτρικών

σταθμών, με εγκατεστημένη ισχύ 140 ΜW περίπου, σε διαγωνισμό που θα

προκηρύξει το Μαυροβούνιο. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία από τη

δραστηριοποίησή της στην περιοχή των Βαλκανίων στον τομέα των ΑΠΕ, σε επίπεδο

στρατηγικού σχεδιασμού, χρηματοδότησης και εξαγορών.

Από κοινού ο όμιλος Ρέστη και η ΔΕΗ θα εξετάσουν τη δυνατότητα

επενδύσεων σε ΑΠΕ στο Μαυροβούνιο, καθώς και σε άλλες περιοχές της ΝΑ

Ευρώπης. Σε περίπτωση που τα δύο μέρη συμφωνήσουν να επενδύσουν στο έργο,

τότε θα προχωρήσουν στην ίδρυση κοινής εταιρείας ή θα αποφασίσουν από κοινού να

ενσωματώσουν το έργο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της κοινής εταιρείας η

οποία θα έχει ήδη ιδρυθεί. Επίσης το ΔΣ της ΔΕΗ ενέκρινε και άλλο μνημόνιο με τις

εταιρείες Quantum Corporation και Τράπεζα Κύπρου. Η Quantum και η Τράπεζα

Κύπρου πρότειναν στη ΔΕΗ συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη δύο νέων

υδροηλεκτρικών μονάδων στη Republika Srpska της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ισχύος

περίπου 50 ΜW, και συμμετοχή ως και 50% στο μετοχικό κεφάλαιο νέου

υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος περίπου 115 ΜW.

Οι συνεταίροι της ΔΕΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ρέστη του κ. Βίκτωρα Ρέστη είναι ένας από τους μεγαλύτερους

και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ναυτιλιακούς ομίλους διεθνώς με δραστηριότητα που

επικεντρώνεται στην αγορά μεταφοράς χύδην και μεικτού φορτίου. Διαθέτει

σημαντική παρουσία στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του real

estate και της ενέργειας. Στην ενέργεια ο όμιλος διαθέτει, κυρίως μέσω της

GoldenΕnergy, σημαντικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών επενδύοντας στους τομείς της

συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των ορυχείων άνθρακα και ουρανίου,
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των ΑΠΕ, της υλοποίησης έργων υποδομής στις αγορές πετρελαίου και φυσικού

αερίου και της εμπορίας υλικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή

και στη Βόρεια Αφρική.

Η Quantum Corporation Limited είναι κυπριακή εταιρεία η οποία εστιάζεται

σε επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συμμετέχουν η

φερώνυμη αμερικανική από το Χιούστον του Τέξας και ο όμιλος Νάσου Κτωρίδη,

που είναι από τους ιδρυτές της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας- Κύπρου αλλά και

της γνωστής Glory. Στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων περιλαμβάνονται

μειοψηφικές συμμετοχές σε υδροηλεκτρικές και θερμικές μονάδες στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη και στον διοικητικό τομέα Republika Srpska, τις οποίες διαχειρίζεται

μέσω της 100% θυγατρικής της τοπικής εταιρείας Εuroinvestment, με έδρα την Βanja

Luka. Πρόκειται για πέντε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, συνολικής

εγκατεστημένης ισχύος 1.422 ΜW, με δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης

ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο χαρτοφυλάκιό

της περιλαμβάνονται τρεις υδροηλεκτρικοί σταθμοί ισχύος 822 ΜW και δύο

θερμοηλεκτρικοί ισχύος 600 ΜW, με ιδιόκτητα ορυχεία και αποθέματα λιγνίτη που

υπερβαίνουν τα 850 εκατ. τόνους.

Ο όμιλος της Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο

μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο

του τραπεζικό κατάστημα στην Ελλάδα και από το 1999 ξεκίνησε την επέκταση στη

χώρα μας. Έχει παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2001 λειτούργησε θυγατρική

τράπεζα στην Αυστραλία. Απασχολεί διεθνώς 7.600 άτομα και δραστηριοποιείται

μέσω 335 καταστημάτων, από τα οποία 145 λειτουργούν στην Ελλάδα, 143 στην

Κύπρο, 26 στην Ουκρανία, πέντε στο Ηνωμένο Βασίλειο, 10 στην Αυστραλία,

τέσσερα στη Ρουμανία, ένα στη Ρωσία και ένα στα Channel Ιslands. Επιπλέον η

τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, στον Καναδά και στη

Νότια Αφρική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στα Βαλκάνια ανά χώρα

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τη συμμετοχή των ελληνικών

επενδύσεων στο σύνολο των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων κάθε χώρας των

Βαλκανίων και κυρίως σ’ αυτές όπου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη δραστηριότητα

από πλευράς ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, τη

Ρουμανία, την Αλβανία και τη Σερβία. Θα δούμε δηλαδή τι ποσοστό των συνολικών

ξένων άμεσων επενδύσεων που προσελκύουν οι παραπάνω χώρες προέρχεται από την

Ελλάδα. Ακόμη θα παρουσιάσω, για όποιες χώρες υπάρχουν επίσημα δημοσιευμένα

στοιχεία, διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνουν οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών για

να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια και  επενδύσεις όπως φοροαπαλλαγές και

επιδοτήσεις, συγκρινόμενα και με τα αντίστοιχα κίνητρα που προσφέρει η Ελλάδα.

Οι ελληνικές επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια ανερχόταν στα μέσα του 2007

σε 3,5 δισ. ευρώ. Αναλυτικά τα ελληνικά επενδεδυμένα κεφάλαια στην Αλβανία

έφταναν τα 500 εκατ. ευρώ, με 250 εγκαταστημένες επιχειρήσεις, στην ΠΓΔΜ τα 950

εκατ. ευρώ μέσω των δράσεων 270 επιχειρήσεων, ενώ τα σκήπτρα κρατά η Σερβία με

2,1 δισ. ευρώ και 270 ελληνικές εταιρείες. Όσον αφορά το εμπόριο της Ελλάδας με

την περιοχή κατέγραψε άλμα το 2006, φτάνοντας το 1,45 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύει

όμως μόλις το 2,2% του συνολικού εμπορίου της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό η

προοπτική περαιτέρω σύσφιξης των εμπορικών μας σχέσεων θεωρείται πολύ

σημαντική. Βασικός εμπορικός εταίρος της Ελλάδας στα Δυτικά Βαλκάνια είναι η

ΠΓΔΜ, ενώ η Σερβία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της περιοχής στις ελληνικές

εισαγωγές. Την ίδια στιγμή, η Αλβανία είναι κατά κύριο λόγο εισαγωγέας ελληνικών

προϊόντων. Οι ελληνικές εξαγωγές στα Δυτικά Βαλκάνια εστιάζονται κυρίως στους

τομείς των καυσίμων, χημικών, πλαστικών, ένδυσης και τροφίμων-ποτών, ενώ οι

ελληνικές εισαγωγές από την περιοχή επικεντρώνονται στα μέταλλα, στα τρόφιμα-

ποτά και τα καπνά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του προγράμματος "Επενδύστε στα

Δυτικά Βαλκάνια" της Παγκόσμιας Τράπεζας, Dermot Coffey, η χώρα μας βρίσκεται

μπροστά σε μια τεράστια ευκαιρία στην περιοχή και διαθέτει μοναδικό συγκριτικό

πλεονέκτημα για την ανάπτυξη επί τόπου δράσεων στα Δυτικά Βαλκάνια, λόγω

γνώσης, εμπειρίας και γεωγραφικής εγγύτητας. Όπως σημείωσε μάλιστα ο κ. Coffey,
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πλέον η περιοχή αποτελεί αξιόπιστη επιλογή για κερδοφόρες δράσεις και προσελκύει

δικαίως όλο και περισσότερο την προσοχή των ξένων επενδυτών.

Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την κατανομή των ελληνικών

επενδύσεων ανά χώρα των Βαλκανίων το 2007 σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου

Εξωτερικών.

Διάγραμμα 3.1

Ας δούμε τώρα πως διαμορφώνονται οι ελληνικές επενδύσεις σε κάθε χώρα

των Βαλκανίων.

3.2 Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στην Αλβανία

Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήταν από τις πρώτες που επένδυσαν στην Αλβανία

ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η Ελλάδα κατέχει περίπου το 27% επί του

συνόλου των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία και την πρώτη θέση σε επενδυμένο

κεφάλαιο, το οποίο υπερβαίνει τα 800 εκατ. δολάρια. Οι περίπου 270 ελληνικές και

ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς:

τηλεπικοινωνιών, εμπορικών τραπεζών, εργοληψίας και κατασκευών, εμπορίας

καπνού, εμπορίας και διακίνησης πετρελαίου και πετρελαιοειδών,

κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων και ειδών ένδυσης - υπόδησης.
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Η Αλβανία διψά, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των επενδυτικών της

υπηρεσιών και εν προκειμένω της AlbInvest, για επενδύσεις στην ενέργεια, έναν

τομέα στον οποίο η χώρα πάσχει εδώ και χρόνια, εξαιτίας της πλήρους ενεργειακής

εξάρτησής της από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, άρα και τις διαθέσεις του

καιρού16.

Οι εν εξελίξει ιδιωτικοποιήσεις εμφανίζουν ευκαιρίες σε στρατηγικούς τομείς

όπως η μεταλλουργία, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες. Ως βασικότερες επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζονται η

ALBTELECOM, η ιδιωτικοποίηση της οποίας εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός

του 2007, η ARMO, η INSIG (ασφάλιση) και η KESH, ήτοι ο Αλβανικός

Οργανισμός Ενέργειας, η ιδιωτικοποίηση της οποίας προγραμματίζεται για το 2008.

Παράλληλα, η χώρα προσπαθεί να αξιοποιήσει την μήκους 450 χλμ.

ακτογραμμή της, προσφέροντας τουριστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Στην Αλβανία ο

φόρος επί των εταιρικών κερδών έχει μειωθεί από το 23% στο 20%, ενώ προσφέρεται

και έκπτωση 30% στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις. Οι μέσες

ακαθάριστες απολαβές στην Αλβανία είναι 200 ευρώ.

Μεταξύ των δελεαστικότερων κινήτρων για τους επενδυτές στην Αλβανία

είναι πως οι παραγωγοί φασόν δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ για τις υπηρεσίες τους, ενώ το

leasing κρατικών ακινήτων (κτιρίων και γης) προβλέπει μισθώματα χαμηλότερα από

αυτά της αγοράς. Παράλληλα, υπάρχουν κίνητρα για επενδύσεις στον τουριστικό

τομέα. Το συνολικό ποσό των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα την περίοδο 2000

- 2005 ανήλθε σε 1,17 τρισ. ευρώ.

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια ευρήματα της έρευνας του Συνδέσμου

Ελλήνων Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος για το περιβάλλον διεθνοποίησης για την

Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες. Σύμφωνα με την έκθεση συμπερασμάτων ανά

χώρα, το κύριο πλεονέκτημα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην

Αλβανία αποτελεί το χαμηλό εργατικό κόστος. Η Ελλάδα είναι ο πρώτος επενδυτής

στην Αλβανία, ενώ διακόσιες περίπου  ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται

στη γειτονική χώρα δημιουργώντας γύρω στις 7.500 νέες θέσεις εργασίας με την

ελληνική δραστηριότητα να εστιάζεται στον τομέα του εμπορίου και στις περιοχές

Κορυτσάς, Τιράνων και Δυρραχίου.

16 Μαρία Μαθιοπούλου, Γιατί να επενδύσετε στα Δυτικά Βαλκάνια, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 13/05/2007
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Η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αλβανία, επηρεάζεται από

ένα σύνολο πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Το επενδυτικό κλίμα έχει αρχίσει να βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια.

2. Προσωπική κατοχύρωση της προσωπικής ασφάλειας των επενδυτών.

3. Επενδύσεις στα οδικά δίκτυα.

4. Αφθονία φυσικών πόρων (πετρέλαιο, αέριο, κάρβουνο, σίδηρος, χαλκός και

χρώμιο).

5. Χαμηλό κόστος εργασίας.

6. Υψηλό ποσοστό πληθυσμού νεαρής ηλικίας.

7. Στρατηγική θέση της χώρας που προσφέρει πρόσβαση σε αγορές της

Ευρώπης.

8. Έλλειψη εγχώριων βιομηχανικών προϊόντων.

9. Η επιδότηση για παραγωγικές μονάδες.

10. Η γειτνίαση της Ελλάδας με την Αλβανία.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Κυβερνητική διαφθορά ιδιαίτερα στις διαδικασίες εισφορών και χορήγησης

αδειών.

2. Αβεβαιότητα αναφορικά με τις κυβερνητικές ενέργειες.

3. Χαμηλό επίπεδο των υποδομών μεταφορών και ενέργειας.

4. Ανεπάρκεια του δικαστικού συστήματος.

5. Υψηλοί φόροι σε σχέση με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών..

6. Παραοικονομία .

7. Ο προβληματικός ενεργειακός τομέας αποτελεί απειλή για τη συνεχιζόμενη

ανάπτυξη.
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Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία αναπτύσσονται σταθερά τα

τελευταία χρόνια καθώς επίσης και η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ενώ

παράλληλα παρατηρείται η ανάγκη για σταθεροποίηση ενός διοικητικού,

νομοθετικού και επενδυτικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει το ενδιαφέρον των

ελληνικών επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν την Αλβανία ως χώρα με πρόσφορο

επενδυτικό έδαφος. Οι βασικές προτεραιότητες για την ανάδειξη της Αλβανίας ως

σημαντικού πόλου προσέλκυσης ελληνικών επενδύσεων είναι οι ακόλουθες:

 Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ιδιωτικής οικονομίας

 Η ενδυνάμωση των θεσμών

 Η αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα

 Η ενίσχυση των μικρών και των μεσαίων επιχείρηση

 Η ανάπτυξη των εξαγωγών

 Ο περιορισμός των γραφειοκρατικών εμποδίων που

αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους

της Αλβανίας με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στους κλάδους τηλεπικοινωνιών,

πετρελαίων, ασφαλειών, μεταλλείων, βιομηχανικών πάρκων καθώς επίσης και στην

ανάπτυξη της νέας οικονομίας. Η Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις παρέχουν όλα

τα εχέγγυα για εποικοδομητική συνεργασία με αλβανικές επιχειρήσεις σε όλους τους

τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία αναφέρονται: τέσσερις

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

που συνεχώς επεκτείνονται, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Albanian Mobile

Communications (συμφερόντων Cosmote) και Vodafone (συμφερόντων Vodafone

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

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

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

ποσοστά στην τραπεζική αγορά στους τομείς των χορηγούμενων δανείων, των

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

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



54

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

Εγνατία ΑΕ, ΜΤ Fidias ΕΠΕ κ.ά.

3.3 Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στην Βουλγαρία

Οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία, συνολικά, για το διάστημα 1992 ως

2006 υπερέβησαν κατά πολύ το 1,5 δισ. ευρώ, καταλαμβάνοντας ποσοστό 10% στις

συνολικές άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα αυτή και την τρίτη θέση μετά την

Αυστρία και την Ολλανδία. Ειδικότερα, οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν το 23,6%

των συνολικών τραπεζικών κεφαλαίων. Η ελληνική επενδυτική παρουσία παραμένει

σταθερή τα τελευταία χρόνια, με επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου κατ' έτος,

με υψηλότερες επενδύσεις εκείνες του έτους 2002. Στην πραγματικότητα η

επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων διαφέρει από τα επίσημα

βουλγαρικά στοιχεία, καθώς σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις οι οποίες

προέρχονται από διαθέσιμα κεφάλαια ή κέρδη ή είναι αποτέλεσμα τραπεζικού

δανεισμού ή προέρχονται από τρίτη χώρα. Κατά την τελευταία δεκαετία τα ελληνικά

κεφάλαια κατείχαν για μεγάλο διάστημα την πρώτη θέση στη Βουλγαρία. Οι ενεργές

ελληνικές επιχειρήσεις ανέρχονται σε περίπου 1.500 (με εγγεγραμμένες επιχειρήσεις

στη Βουλγαρία πάνω από 3.000) και έχουν δημιουργήσει πολλές δεκάδες χιλιάδες

θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στη Νότια Βουλγαρία όπου λειτουργούν εργοστάσια και

βιοτεχνίες παραγωγής ενδυμάτων και υποδημάτων. Οι επιχειρήσεις αυτές θεώρησαν

τη Βουλγαρία ως σημαντική αγορά με πληθυσμό 8.000.000 ανθρώπων ( η θεώρηση

μιας αγοράς ως σημαντική εξαρτάται από τον κλάδο της επιχείρησης, τα οικονομικά

της μεγέθη, από το προσδοκόμενο μερίδιο αγοράς, το οικονομικό επίπεδο της χώρας

υποδοχής της επένδυσης, τον τοπικό ανταγωνισμό κ.α. ). H Βουλγαρία είναι μια χώρα

( ή τουλάχιστον ήταν τα πρώτα χρόνια ), όπως και όλες σχεδόν οι χώρες των

Βαλκανίων, με μηδενικό σχεδόν τοπικό ανταγωνισμό και άρα υψηλό προσδοκόμενο

μερίδιο αγοράς. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ελληνική επιχειρηματική παρουσία

στη Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα δυναμική στους τομείς των υπηρεσιών (κυρίως

τράπεζες), υποδομών, βιομηχανίας τροφίμων/ποτών, μεταλλευμάτων, εμπορίου και

δικτύων διανομής και παραγωγής ενδυμάτων. Τον Ιούλιο του 2003 κατακυρώθηκε η

δεύτερη άδεια ιδιωτικής τηλεόρασης με παμβουλγαρική εμβέλεια στον ελληνικών

συμφερόντων τηλεοπτικό σταθμό Nova TV (Ant1). Τα τελευταία έτη η ΕΚΟ - ΕΛΔΑ

- Βουλγαρία έκανε σημαντικές επενδύσεις.
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την

ιδιωτικοποίηση του 44% του χρηματιστηρίου της Σόφιας και για συνεργασία με το

χρηματιστήριο της Σόφιας κατά τα πρότυπα της συνεργασίας με το χρηματιστήριο

της Λευκωσίας. Δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών εντοπίζονται επίσης σε

προϊόντα της αμυντικής βιομηχανίας. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την κατανομή

των ελληνικών άμεσων επενδύσεων στη Βουλγαρία ανά τομέα δραστηριότητας. Στο

παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την κατανομή των ελληνικών άμεσων επενδύσεων

στη Βουλγαρία ανά τομέα δραστηριότητας.

Ακόμη, Από έρευνα και στοιχεία του Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών &

Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, η ελληνική

οικονομική παρουσία στη Βουλγαρία σημαίνει για αυτή τη χώρα:

 Σύνολο επενδύσεων 1,5 δις ευρώ

 Δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας

 Αξιόλογη συμμετοχή στα κρατικά έσοδα από φορολογία, εισφορές κλπ.

 Ετήσια ροή κυμαινόμενου ύψους από κονδύλια τεχνικής βοήθειας

Δ ιάγραμμα 3.2 Ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη Β ουλγαρία ανά τομέα
δραστηριότητας
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Οι τομείς που προσφέρονται για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών εμπορικών

και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας είναι ο κλάδος της

χημικής βιομηχανίας, της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας τροφίμων &

ποτών. Αναφορικά με την προώθηση της Ελληνο – Βουλγαρικής συνεργασίας στον

τομέα των τεχνικών έργων, σημαντικό μέρος των επενδύσεων ελληνικών

συμφερόντων πραγματοποιούνται μέσω Κύπρου και Λουξεμβούργου, γεγονός που

υποδηλώνει ότι το πραγματικό ύψος των επενδύσεων είναι πολύ μεγαλύτερο.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Οργανωτικής Επιτροπής του

Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, οι άμεσες

ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία αφορούν κυρίως σε projects στον τομέα της

βιομηχανίας (51,4%), του εμπορίου (16,5%), του τουρισμού (4,2%), των μεταφορών

(21,%) και των τηλεπικοινωνιών (1,7%).

Η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βουλγαρία επηρεάζεται από

ένα σύνολο πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, μεταξύ των οποίων διακρίνονται

τα ακόλουθα:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Από άποψη δημοσιονομικών μεγεθών η Βουλγαρία βρίσκεται σε καλύτερη

κατάσταση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων

2. Η Βουλγαρία ( όπως και η Ρουμανία και η Σλοβενία ) είναι μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Η εγγύτητα της Ελλάδας διευκολύνει τις μετακινήσεις των επιχειρηματιών

4. Ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού ιδιαίτερα στον τομέα των νέων

τεχνολογιών

5. Προωθούνται αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς περί ξένων επενδύσεων

6. Έντονη παρουσία ελληνικών τραπεζών

7. Φθηνό εργατικό κόστος
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Διαφθορά στον κρατικό μηχανισμό

2. Έλλειψη τεχνογνωσίας

3. Αργοί ρυθμοί λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

4. Προβλήματα στο δικαστικό και τραπεζικό σύστημα

5. Ελλιπές θεσμικό πλαίσιο

Τέλος, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται, σύμφωνα με έρευνα του κ.

Α.Μπιτζένη, οι τρόποι επένδυσης στη Βουλγαρία για τους Έλληνες επιχειρηματίες.17

17 Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζένης, Η δυναμική των Βαλκανικών αγορών και η μετάβαση των
χωρών της ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς.  ΤΟΜΟΣ Β΄   , Εκδόσεις Αθ.
Σταμούλης

Διάγραμμα 3.3 Τ ρόπ οι επ ένδυσης Στη Βουλγαρία για τους
Έλληνες επ ιχειρηματίες
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3.4 Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στην Π.Γ.Δ.Μ.

Στην αναδιάρθρωση και περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των κλάδων της ενέργειας

- όπου έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα - των μεταφορών και της υγείας

επικεντρώνονται τα κυβερνητικά σχέδια στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία

της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.). Η ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων έτρεξε με

γοργούς ρυθμούς κυρίως στη δεκαετία του '90. Από τις 2.000 κρατικές επιχειρήσεις

λιγότερες από 75 δεν έχουν ακόμα ιδιωτικοποιηθεί. Στην Π.Γ.Δ.Μ. ο φόρος επί των

εταιρικών κερδών βρίσκεται στο 15% και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως θα τον

μειώσει περαιτέρω, ώστε μέχρι το 2008 να έχει πέσει στο 10%, ακολουθώντας το

παράδειγμα της Σερβίας. Παράλληλα, στην Π.Γ.Δ.Μ. υπάρχουν ελεύθερες

οικονομικές ζώνες με φοροαπαλλαγή δέκα ετών για εταιρικά κέρδη, Φόρο

Προστιθέμενης Αξίας, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με την Υπηρεσία

για τις Ξένες Επενδύσεις στην Π.Γ.Δ.Μ. ( MacInvest ), η χώρα έχει να προσφέρει από

τα πλέον ανταγωνιστικά εργατικά κόστη στην Ευρώπη, αλλά και εξειδικευμένο και

καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Οι μέσες καθαρές αποδοχές φτάνουν τα 220 ευρώ.

Στην Π.Γ.Δ.Μ. οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν σχεδόν αμελητέες πριν από

το 1998. Έκτοτε και με αποκορύφωμα το 2001, οπότε η χώρα προσέλκυσε επενδύσεις

της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ, η πορεία είχε σκαμπανεβάσματα. Το 2002 και το

2003 οι επενδύσεις ήταν λιγότερες των 100 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2004 η τάση έγινε

και πάλι ανοδική. Το 2006 υπήρξε νέο επενδυτικό κύμα, κυρίως λόγω

ιδιωτικοποιήσεων στον ενεργειακό τομέα, αλλά και λόγω παραγωγικών επενδύσεων

στις ελεύθερες οικονομικές ζώνες της Π.Γ.Δ.Μ.
Ο υψηλός επενδυτικός και πολιτικός κίνδυνος στην Π.Γ.Δ.Μ., αντισταθμίστηκε από

τα αποτελέσματα των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης των στρατηγικών επιχειρήσεων του

κρατικού τομέα, οι οποίες αποτελούν μεγάλο μέρος των ξένων άμεσων επενδύσεων που

προσέλκυσε η συγκεκριμένη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην

Π.Γ.Δ.Μ. την περίοδο των τελευταίων 11 ετών. Το ύψος των συνολικών ελληνικών

επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης

ανέρχεται σε περίπου 950 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της συνολικής αξίας

του κεφαλαίου που συνδέεται με τη λειτουργία του δεύτερου δικτύου κινητής

τηλεφωνίας και της δαπάνης κατασκευής του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης -

Σκοπίων). Ο ίδιος ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Π.Γ.Δ.Μ. Minco Jordanov,
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σημειώνει πως οι περισσότεροι από τους Έλληνες επενδυτές στη χώρα του

εκπροσωπούν τον σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης της χώρας του, δεδομένου

του περιορισμένου αριθμού επενδυτών από άλλες χώρες.18

Οι ελληνικές επενδύσεις αφορούν κυρίως τους ακόλουθους τομείς: τρόφιμα -

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

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

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

και αντιπροσωπειών. Να σημειώσουμε πως η μεγαλύτερη ελληνική επένδυση που

πραγματοποιήθηκε στην Π.Γ.Δ.Μ. είναι η εξαγορά της μοναδικής επιχείρησης

διύλισης πετρελαίου της χώρας, της ΟΚΤΑ, το 1999, ενώ ο ΟΤΕ έχει ήδη από τον

Νοέμβριο του 2001, αποκτήσει άδεια για την ανάπτυξη του δεύτερου δικτύου κινητής

τηλεφωνίας στην Π.Γ.Δ.Μ.

3.5 Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στη Ρουμανία

Η ρουμανική οικονομία αυξήθηκε 7,9% το 2006 και 6% το 2007. Ο κύριος

παράγοντας που ώθησε σε αυτή την ανάπτυξη είναι η αύξηση της εγχώριας ζήτησης,

με την ισχυρή αύξηση αμοιβών και πιστώσεων που βοήθησε να τροφοδοτηθεί ένας

βραχίονας κατανάλωσης, ενώ συγχρόνως η επένδυση έχει αυξηθεί γρήγορα. Τα

σημάδια της υπερθέρμανσης, εντούτοις, είναι προφανή. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε

κατά τη διάρκεια του 2007 για να φθάσει στο τέλος του έτους σε ένα ετήσιο ποσοστό

πάνω από 6%, οι φορολογικές πιέσεις έχουν αυξηθεί από σημαντικές αυξήσεις

εξόδων στις αμοιβές και τα οφέλη δημόσιου τομέα, και το έλλειμμα τρέχοντος

απολογισμού έχει επεκταθεί σε περίπου 14%  του ΑΕΠ. Αυτές οι τάσεις έχουν

αυξήσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η οικονομία και απαιτούν μια

καθορισμένη πολιτική απάντηση βραχυπρόθεσμα και μια ενισχυμένη εστίαση στην

εταιρική και τραπεζική διακυβέρνηση για να μετριάσουν αυτές τις μακροοικονομικές

ευπάθειες.

Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της

Ρουμανίας λαμβάνοντας ως έτος βάσης το 1995. Παρατηρείται αρχικά μία αυξητική

τάση του ΑΕΠ που φθάνει σε μία κορύφωση το 2004 όπου και αγγίζει το 8.4%. Στη

18 Βασιλική Νικολούλια, A hot spot for FDI, The Bridge Magazine 2009
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συνέχεια βλέπουμε μία απότομη πτώση που φθάνει το 4.1% το 2005 και από εκεί και

πέρα ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ της οικονομίας αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά

και προβλέπεται μία σχετικά σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια κατά την οποία ο

ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ κινείται κοντά στο 5.5%.

Διάγραμμα 3.4 Ρυθμός μεταβολής Α.Ε.Π. Ρουμανίας

Ρυθμός Μεταβολής ΑΕΠ (%, 1995 = 100)
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Πηγή: Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Δεκ. 2006

Χάρη στη σημαντική πρόοδο που έχει κάνει η Ρουμανία στην προσπάθειά της

να καταστεί μία λειτουργική οικονομία της αγοράς, η προσέλκυση άμεσων ξένων

επενδύσεων έχει γίνει ευκολότερη και πιο αποδοτική. Προς την κατεύθυνση αυτή της

αύξησης των Α.Ξ.Ε. που εισρέουν στη χώρα συμβάλλει σημαντικά η πρόοδος που

έχει κάνει η Ρουμανία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ ακόμη περισσότερο

η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος - κριτήρια που αποτελούσαν

προϋπόθεση για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα το

2002 οι ξένες επενδύσεις στη χώρα έφθασαν τα 1.210 εκ. ευρώ για να φθάσουν στην

κορύφωσή τους το 2004 αγγίζοντας τα 5.239 εκ. ευρώ. Το επόμενο έτος (2005)

παρατηρείται μία μικρή πτώση στην εισροή επενδύσεων στη χώρα και αυτές

ανέρχονται στα 5.135 εκ. ευρώ (πτώση 1.98%). Η καθαρή ροή Α.Ξ.Ε. στη Ρουμανία

για το έτος 2007 έχει υπολογιστεί ότι ανέρχεται σε 7.250 εκατομμύρια Ευρώ.

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

θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη Ρουμανία με συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο

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

κεφαλαίων ελληνικών επενδύσεων μέσω Κύπρου, Λουξεμβούργου, Ιρλανδίας,

Ολλανδίας κ.ά.). Σύμφωνα όμως με ορθότερες εκτιμήσεις, η Ελλάδα κατατάσσεται
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μεταξύ των τριών πρώτων ξένων επενδυτών (οι μεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις

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

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

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

2002, την εξαγορά μετοχών από τη Eurobank της Bank Post τα έτη 2002 και 2003 και

την εξαγορά πλειοψηφίας μετοχών από την Εθνική Τράπεζα της Banka Romaneska

το 2003. Σημειωτέων ότι ο ΟΤΕ απέκτησε το 2002 πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στη

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

συγκατάθεση, τελικά, της ρουμανικής κυβέρνησης για τη συμπληρωματική αυτή

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

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

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

κεφαλαίου της Cosmorom. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας κατέχει πλέον τη δεύτερη

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

σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας. Υπεγράφη

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

σημείο για την επιτυχή πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία

αποτελούν:

 η εκπαίδευση προσωπικού,

 οι δεξιότητες,

 η εμπειρία,

 η ανάδειξη των ικανοτήτων

Ακόμη, για τη δραστηριοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία,

ισχύουν τα ακόλουθα:

 Το 56% των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

στη Ρουμανία απασχολεί άνω των 31 εργαζόμενων.

 Βασικό κίνητρο για την πραγματοποίηση προσλήψεων

αποτελεί το φθηνό κόστος προσλήψεων κυρίως νέων

εργαζόμενων.
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 Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων και ανεξάρτητα από το

μέγεθος τους, η πρόσληψη εργαζομένων γίνεται από το

διευθυντή της εταιρίας.

Όπως τώρα φαίνεται, από τον πίνακα που ακολουθεί, οι κορυφαίες 5 χώρες με

βάση το μερίδιο του συνολικού αποθέματος Α.Ξ.Ε. όπως καταγράφηκε στις 31

Δεκεμβρίου 2007 είναι: Αυστρία (21,4% του συνολικού αποθέματος Α.Ξ.Ε. στο

τέλος του 2007, κάτω από 23% έναν χρόνο νωρίτερα), οι Κάτω Χώρες (16,3%,

ελαφρώς κάτω από το 17,1% που είχαν πραγματοποιήσει το 2006), Γερμανία (11,7%

έναντι του 10,1% το 2006), Γαλλία (8,8% έναντι 8% το 2006), και Ελλάδα (7,5%,

που παραμένουν σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο).

Πίνακας 3.1 Μερίδιο συνολικού αποθέματος Α.Ξ.Ε. το 2007

Εκατομμύρια ΕΥΡΩ % των συνολικών Α.Ξ.Ε.
ΑΥΣΤΡΙΑ 9.161 21.4
NETHERLANDS 6.988 16.3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5.020 11.7
ΓΑΛΛΙΑ 3.759 8.8
ΕΛΛΑΔΑ 3.192 7.5
ΙΤΑΛΙΑ 2.617 6.1
ΕΛΒΕΤΙΑ 2.191 5.1
ΚΥΠΡΟΣ 2.015 4.7
ΤΟΥΡΚΙΑ 822 1.9
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 738 1.7
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 633 1.5
ΗΠΑ 581 1.4
ΑΛΛΕΣ 5.053 11.9

ΣΥΝΟΛΟ 42.770 100.0

Εξετάζοντας το σύνολο των ελληνικών επενδύσεων παρατηρείται ότι

εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικής δραστηριότητας: τράπεζες,

τηλεπικοινωνίες, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κατασκευές,

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

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

Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την κατανομή των ελληνικών άμεσων

επενδύσεων στη Ρουμανία ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ( στον τομέα

υπηρεσιών εκτός από τις τηλεπικοινωνίες περιλαμβάνονται και οι τράπεζες ).
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Κατανομή Ελληνικών ΞΑΕ ανά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας

Χονδρικό εμπόριο 23,3%

Λιανικό εμπόριο 3,5%

Βιομηχανία 27,7%

Κατασκευές 7,5%

Γεωργία 4,2%

Υπηρεσίες (κυρίως
τηλεπικοινωνίες) 31,4%

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου

Τέλος να αναφέρουμε ότι μετά την  από 01.01.2007 πλήρη ένταξη της

Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά κοινά

χερσαία σύνορα με την Ε.Ε. και έρχεται πλέον πιο κοντά στην ενωμένη Ευρώπη. Με

την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την μείωση του κόστους

διευκολύνεται ιδιαίτερα η έξοδος των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην

αγορά της Ρουμανίας. Έτσι, οι Έλληνες  παραγωγοί ( αυτόνομα ή σε συνεργασία με

παραγωγούς συμπληρωματικών προϊόντων ) μπορούν πολύ εύκολα να

δημιουργήσουν μικρές ή μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορικής διάθεσης των προϊόντων

τους ( ή υπηρεσιών τους )  στη Ρουμανία  δημιουργώντας παράλληλα και το

αναγκαίο αντίστοιχο σύστημα αποθήκευσης και διανομής. Επιπλέον, η

χρηματοδότηση από την ΕΕ δημιουργεί ευκαιρίες για ελληνικές κατασκευαστικές

εταιρείες. Η χρηματοδότηση της Ρουμανίας από την ΕΕ μέσα στο διάστημα  2007 -

2013 αναμένεται ότι θ’ ανέλθει  αθροιστικά στα 19,6 δις € .Σε αυτά προστίθενται

εισπράξεις από την ΚΑΠ. Πάνω από 10 ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, που

ήδη εκτελούν έργα στη Ρουμανία , αναμένεται ότι θα διεκδικήσουν την ανάληψη

αρκετών νέων μεγάλων έργων: αυτοκινητόδρομοι ,λιμάνια, αεροδρόμια,

αποχετευτικά δίκτυα  κλπ.
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3.6 Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στη Σερβία

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

επίσημα στοιχεία της Σερβικής Υπηρεσίας Προώθησης Επενδύσεων για τις άμεσες

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

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

εκατ. δολ. Ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν επενδύσεις που έγιναν πριν

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

καθώς και επενδύσεις σε είδος, παραχωρήσεις δικαιωμάτων κ.ά. Οι ελληνικές άμεσες

επενδύσεις (από το 1996 και εντεύθεν) ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ. Το συνολικό

ελληνικό επενδυμένο κεφάλαιο (συνυπολογιζομένων αμέσων και άλλων επενδύσεων)

ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ. Σημαντικές ακόμη επενδύσεις έχουν γίνει και από την

Ιταλία. Σημειώνεται η παρουσία 150 μεικτών ελληνογιουγκοσλαβικών εταιρειών,

καθώς και 120 περίπου αμιγώς ελληνικών. Μεταξύ των κυριότερων ελληνικών

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία αναφέρουμε ενδεικτικά τις εταιρείες

τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ (απέκτησε το 20% της Telecom Serbia το 1997), Intracom

(προμηθεύτρια της Telecom Serbia σε καρτοτηλέφωνα), τις τράπεζες Εθνική (12

υποκαταστήματα), Alpha Bank (υποκαταστήματα και Serbian Jubanka), Eurobank

Ergasias (υποκαταστήματα και Post Banka), Πειραιώς (Atlas Banka) και ΕΤΕΒΑ

(γραφείο αντιπροσωπείας), τα ΕΛΛΠΕ (Yugopetrol και πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ-

YU), τις βιομηχανίες τροφίμων Δέλτα (παραγωγική μονάδα Delyug), 3Ε Coca-Cola

(Fresh Co), Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παρατηρούνται μειωμένες

εισροές ξένων επενδύσεων άμεσου (παραγωγικού) χαρακτήρα στη Σερβία και το

Μαυροβούνιο. Οι κυριότερες αιτίες είναι η παράλληλη κυκλοφορία δύο νομισμάτων

και η απουσία θεσμικών υποδομών για τη διασφάλιση και προώθηση των ξένων

επενδύσεων. Η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για την προσέλκυση ξένων

άμεσων επενδύσεων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή υλοποίηση του

προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων ενώ η καθυστέρηση λόγω του πολέμου καθιστά τη

Σερβία μια αγορά σχεδόν «παρθένα» από πλευράς ξένων επενδύσεων, γεγονός που

δίνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Η σταδιακή αποκατάσταση του πολιτικού και

οικονομικού κλίματος στη Σερβία, τα σημαντικά κονδύλια προβλέπει το Ελληνικό

Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων ( ΕΣΟΑΒ ) καθώς και τα

κίνητρα που προωθεί η σέρβικη κυβέρνηση, δημιουργούν νέες προοπτικές για την
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ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στη γειτονική χώρα. Οι βασικές

πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η σέρβικη κυβέρνηση για το θέμα αυτό, είναι οι

ακόλουθες:

 Σταθερή βελτίωση του νομικού και οικονομικού πλαισίου για

τις ξένες επενδύσεις

 Ευνοϊκές ρυθμίσεις όπως εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού

χωρίς δασμούς, άνευ ορίων επαναπατρισμού κερδών, χαμηλό

συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων καθώς και ισότιμη

μεταχείριση ξένων και εγχώριων επενδυτών.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Σερβία αναφορικά με την

προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι το χαμηλό εργατικό κόστος, καθώς και τα 46

εκατ. € που θα διατεθούν από το ΕΣΟΑΒ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Συμπερασματικά σχόλια

Είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια την επενδυτική δραστηριότητα των

ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, τόσο ως προς τον κλάδο στον οποίο ανήκει η

επιχείρηση (τραπεζικός, ενέργειας κτλ. ) όσο και ως προς τη χώρα υποδοχής.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η περιοχή των Βαλκανίων και κυρίως οι

γείτονες χώρες Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ. και Βουλγαρία, αλλά και η Σερβία και Ρουμανία,

αποτέλεσαν από την πρώτη στιγμή πόλο έλξης των ελληνικών επενδύσεων και

συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας καθώς και

στη διεθνοποίηση πολλών ελληνικών επιχειρήσεων, βοήθησαν όμως παράλληλα και

τις ίδιες τις χώρες, αφού οι άμεσες ξένες επενδύσεις είχαν οικονομικό αντίκτυπο στις

χώρες αυτές. Όπως έχουμε προαναφέρει οι λόγοι πραγματοποίησης τόσο μεγάλου

ύψους επενδύσεων από πλευράς ελληνικών επιχειρήσεων είναι η κοντινή απόσταση,

το άνοιγμα νέων αγορών με μεγάλους πληθυσμούς, η πολιτισμική εγγύτητα με τους

Βαλκανικούς λαούς κ.α.

Σίγουρο είναι πως παρά τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στις

οικονομίες των βαλκανικών χωρών, αυτές θα συνεχίσουν να αποτελούν πόλο έλξης

για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα πράγματα δεν είναι τα ίδια όπως πριν δέκα ή

δεκαπέντε χρόνια όταν και ξεκίνησαν οι πρώτες επενδύσεις. Πλέον πολλές

πολυεθνικές από τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχουν εισέλθει στα Βαλκάνια

διεκδικώντας μερίδιο αγοράς και κερδών, ενώ και οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν

αρχίσει να δραστηριοποιούνται σημαντικά. Έτσι ο εγχώριος ανταγωνισμός έχει

αυξηθεί στο εσωτερικό αυτών των χωρών. Από την άλλη έχουν βελτιωθεί κάποια

πράγματα τα οποία ευνοούν την πραγματοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων. Σε

πολλές χώρες των Βαλκανίων έχει μειωθεί η διαφθορά ( τουλάχιστον σε σχέση με την

κατάσταση που υπήρχε πριν μια δεκαετία ) και έχει βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο που

διέπει τις σχέσεις επιχειρήσεων – κράτους.

Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε το συνολικό ύψος των άμεσων ξένων

επενδύσεων σε πέντε χώρες των Βαλκανίων για την περίοδο 1995 – 2006.
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Διάγραμμα 4.1 Total FDI Inflows in Five SEE Countries for 1995-2006 (in mln.

USD)

Sources: Central Banks of host countries

Οι βαλκανικές χώρες έχουν προσπαθήσει πολύ είναι η αλήθεια για τη

βελτίωση των οικονομιών τους και την εναρμόνιση τους με κάποια διεθνή πρότυπα

ώστε και να αναπτυχθούν οι ίδιες αλλά και να προσελκύσουν άμεσες ξένες

επενδύσεις στο εσωτερικό τους. Ας δούμε κάποια στοιχεία για τις τέσσερις χώρες που

είναι εκτός Ε.Ε., της Αλβανίας, της Βοσνία-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβούνιο και της

Σερβίας. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε έκθεση που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα, αναλύει

και σχολιάζει τα προγράμματα του 2009, χαρακτηρίζοντάς τα ως «ένα βήμα εμπρός»

προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης των εν λόγω χωρών στην Ευρωπαϊκή

Ένωση19. Όπως αναφέρει, αποτυπώνουν την αποφασιστικότητα των αντίστοιχων

κυβερνήσεων να προωθήσουν περαιτέρω τη σταθεροποίηση και τις δομικές αλλαγές

που θα δώσουν ώθηση στη μετέπειτα ανάπτυξη, επιτρέποντάς τους να ανταποκριθούν

σε κριτήρια ανάλογα την χωρών που ήδη είναι μέλη της Ε.Ε. Σε γενικές γραμμές τα

τέσσερα αυτά προγράμματα παρουσιάζουν συνεπή αλλά και φιλόδοξα πλαίσια

οικονομικής πολιτικής, δημοσιονομικής προσαρμογής και δομικής αναδιάρθρωσης.

Ωστόσο, και τα τέσσερα επιδέχονται βελτίωσης καθώς, εν όψει της μελλοντικής

εισόδου των αντίστοιχων αυτών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βασίζονται σε

19 Δημήτρης Ζάντζας,  Με εμπόδια ο δρόμος προς την Ε.Ε. για τέσσερις "γείτονες" των Βαλκανίων,
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009, www.capital.gr

www.capital.gr
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αισιόδοξα σενάρια για το μακροοικονομικό περιβάλλον και τη δημοσιονομική τους

κατάσταση. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται, τα συγκεκριμένα προγράμματα

συνετάχθησαν όταν ακόμη οι συνέπειες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης δεν είχαν

γίνει πλήρως αισθητές και ως αποτέλεσμα οι προβλέψεις για την ανάπτυξη

αποδεικνύονται υπεραισιόδοξες. Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη προβλέπουν

συνέχιση της ανάπτυξης με ρυθμούς 6,5% και 6,0% αντίστοιχα, ενώ το Μαυροβούνιο

δίνει τρία διαφορετικά σενάρια με το πιο απαισιόδοξο –που μοιάζει και το πιο

ρεαλιστικό- να προβλέπει ανάπτυξη από 2,5% το 2009 σε 4,5% το 2010.

Αντιστοίχως, η Σερβία προβλέπει ανάπτυξη 3,5% το 2009 και 6,0% το 2010. Κοινό

στοιχείο, το γεγονός ότι και τα τέσσερα προγράμματα «ποντάρουν» στην ανάκαμψη

της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι κίνδυνοι που υπάρχουν πλέον είναι πολύ πιο

σοβαροί σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και συνίστανται κυρίως σε ενδεχόμενη

μεγάλη υποχώρηση τόσο των εξαγωγών όσο και των κεφαλαιακών εισροών.

Αλβανία

Η ανάπτυξη υπήρξε ισχυρή τα προηγούμενα χρόνια, με την «πραγματική»

ανάπτυξη του ΑΕΠ να φτάνει στο 6,9% το 2007 από 6,2% το 2006 και 6,3% το 2005.

Ισχυροί ρυθμοί καταγράφηκαν και στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2008, πριν την

επιβράδυνση που ακολούθησε, ενώ ο πληθωρισμός το 2008 διαμορφώθηκε σε 3,4%

από 2,9% το 2007. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε σε 11,6% το

2008 από 10,5% το 2007, ενώ για το 2009 και το 2010 προβλέπεται περιορισμός του

στο 10,4% και 7,9% αντίστοιχα. Επισημαίνεται ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη

σημαντικά κενά που πρέπει να καλυφθούν στο επίπεδο της συγκέντρωσης και

διαχείρισης των στατιστικών δεδομένων για την οικονομία. Μεταξύ των αδύνατων

σημείων, περιλαμβάνονται επίσης η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου, ενώ στα

τελικά στοιχεία ο στόχος για ανάπτυξη με ρυθμό 7,2% σε ετήσια βάση για το 2008

ίσως τελικά αποδειχθεί υπεραισιόδοξος.

Βοσνία – Ερζεγοβίνη

Μέχρι στιγμής κινητήριοι «μοχλοί» της ανάπτυξης αποδείχθηκαν η εγχώρια

ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις. Η οικονομική δραστηριότητα είναι ισχυρή

σε τομείς όπως οι κατασκευές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ωστόσο ο

ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 5,6% για το 2008 είναι μάλλον αμφισβητήσιμος.
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Γενικότερα υπάρχει ανάγκη για που λεπτομερή και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία

ενώ το συνολικά το οικονομικό σενάριο που προβλέπεται είναι υπερβολικά αισιόδοξο

λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία δεδομένα της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Μαυροβούνιο

Η οικονομία του Μαυροβουνίου κατάφερε να αναπτυχθεί με ρυθμό 8% το

2008, παίρνοντας ώθηση από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση και τον κλάδο των

υπηρεσιών, κυρίως στον τουρισμό και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το 2008 η

βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε, κυρίως λόγω του κλάδου της μεταποίησης και

–ακόμη περισσότερο- του κλάδου των μετάλλων, αλλά και λόγω της πτώσης των

εξαγωγών. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε σε

απόλυτα νούμερα σε περίπου 30% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, όμως οι άμεσες ξένες

επενδύσεις παρέμεινα σε υψηλά επίπεδα, περί του 17% επί του ΑΕΠ «καλύπτοντας»

το 58% του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η ανεργία

υποχώρησε περαιτέρω, στο 10,8%, ενώ ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός για το 2008

διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, στο 7,4%. Αξιοσημείωτο, το γεγονός ότι η

συγκέντρωση και διαχείριση των στατιστικών δεδομένων για την οικονομία έχει

βελτιωθεί αισθητά.

Σερβία

Το 2008 η σερβική οικονομία επηρεάστηκε σημαντικά από την παγκόσμια

οικονομική κρίση, κυρίως μέσω της υποχώρησης των εξαγωγών και των

κεφαλαιακών εισροών. Αν και οι σερβικές τράπεζες δεν είναι άμεσα εκτεθειμένες

στην επιδείνωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού ή σε «τοξικά» προϊόντα, οι

συνέπειες της κρίσης έγιναν έντονα αισθητές. Ο ρυθμός ενίσχυσης των εξαγωγών

υποχώρησε σε 18,6% από 25% ένα χρόνο νωρίτερα, κι έτσι για το 2008 το ΑΕΠ της

χώρας εκτιμάται ότι εμφάνισε ρυθμό ανάπτυξης 6,0%, από 7,1% το προηγούμενο

έτος. Ο πληθωρισμός ενισχύθηκε σε 11,0% από 6,8% το 2007, κυρίως λόγω της

αύξησης των τιμών του πετρελαίου αλλά και των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και

των τηλεπικοινωνιών. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

διευρύνθηκε σε 18,3% επί του ΑΕΠ από 14,7% το 2007, ενώ οι κεφαλαιακές εισροές

(16% επί του ΑΕΠ) αποδείχθηκε ότι υπολείπονταν των συνολικών αναγκών

χρηματοδότησης, οδηγώντας παράλληλα σε υποχώρηση των συναλλαγματικών
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αποθεμάτων. Έστω και έτσι, ο ρυθμός ανάπτυξης απέτρεψε νέες απώλειες θέσεων

εργασίας, με την ανεργία να παραμένει στο 18,8%. Όπως επισημαίνεται, κάποια από

τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Σερβίας είναι

παρωχημένα, ενώ η εικόνα για τα προηγούμενα έτη είναι περισσότερο περιγραφική,

αντί να παρέχει συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα.

Όπως έχουμε προαναφέρει, παρά τις όντως φιλότιμες προσπάθειες των

βαλκανικών χωρών να βελτιώσουν την οικονομία τους, υπάρχουν ακόμα πολλά

στοιχεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση για βελτίωση των μεγεθών τους, γιατί

λειτουργούν ως αποτρεπτικός παράγοντας στην προσέλκυση νέων ξένων άμεσων

επενδύσεων, άλλα σε μικρότερο και άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό. Πρώτος παράγοντας

που επηρεάζει την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων είναι η διαφθορά. Παρά

τις προσπάθειες των κυβερνήσεων αυτών των χωρών τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν

πως η διαφθορά υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σε όλα σχεδόν τα επίπεδα οικονομικών

συναλλαγών τόσο με ιδιωτικούς όσο και με κρατικούς φορείς. Αξίζει να

σημειώσουμε πως σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες η διαφθορά ερχόταν πρώτη

στους λόγους μη πραγματοποίησης άμεσων επενδύσεων στα Βαλκάνια από

δυτικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όχι όμως και για τις ελληνικές. Σίγουρα και οι

Έλληνες επιχειρηματίες αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα

με τη διαφθορά, είναι όμως σύμφωνα με την έρευνα πιο εξοικειωμένοι σε τέτοιο

οικονομικό περιβάλλον από ότι οι Δυτικοευρωπαίοι. Το ίδιο σχεδόν ισχύει και με τον

δεύτερο παράγοντα που λειτουργεί ως αντικίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων,

τη γραφειοκρατία. Σ’ αυτόν τον τομέα πάντως έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα

προόδου, κυρίως από τις τρεις χώρες – μέλη της Ε.Ε. Σλοβενία, Βουλγαρία και

Ρουμανία, υπάρχουν όμως ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η τροποποίηση και βελτίωση του

νομικού  πλαισίου που διέπει τόσο τις διατραπεζικές σχέσεις όσο και τις σχέσεις των

τραπεζών με το κράτος, καθώς επίσης και διάφορες άλλες παραμέτρους, όπως το

καθεστώς των εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό

είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς πολλά νομικά κενά και ασάφειες που

υπάρχουν στη νομοθεσία των χωρών αυτών, δεν επιτρέπουν την περεταίρω επένδυση

από ξένες τράπεζες αλλά και από χρηματιστηριακές εταιρείες και ιδιωτικές

ασφαλιστικές. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, αφού όλες οι

βαλκανικές χώρες στα πλαίσια μετάβασης τους από την οικονομία κλειστού τύπου
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στην ανοιχτή, ενώ προώθησαν τις ιδιωτικοποιήσεις των επιχειρήσεων και άλλα

μέτρα, οι πιο πολλές αμέλησαν το νομοθετικό κομμάτι το οποίο όμως είναι ίσως και

το πιο σημαντικό. Επίσης υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την

προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων όπως η σταθερότητα του πολιτικού

συστήματος, η ισόρροπη ανάπτυξη πρωτεύουσας και περιφέρειας των χωρών αυτών

καθώς και η νομισματική σταθερότητα, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εκτός της

Σλοβενίας καμία άλλη βαλκανική χώρα δεν έχει ως νόμισμα το ευρώ και άρα

σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Παρά τα παραπάνω αντικίνητρα, τα οποία προσπαθούν να εξαλείψουν οι

χώρες αυτές, υπάρχουν και σοβαρά κίνητρα που προσφέρουν οι κυβερνήσεις των

χωρών αυτών για να προσελκύσουν ξένες άμεσες επενδύσεις, κυρίως φορολογικά.

Στη Σερβία για παράδειγμα, ο φόρος επί των εταιρικών κερδών είναι 10%, από τους

χαμηλότερους στην Ευρώπη, ενώ ισχύει δεκαετής απαλλαγή από το φόρο εταιρικών

κερδών για επενδύσεις άνω των 7,5 εκατ. ευρώ και 100 εργαζομένων. Παράλληλα,

προβλέπονται επιχορηγήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην

Π.Γ.Δ.Μ. ο φόρος επί των εταιρικών κερδών βρισκόταν στο 15% με την προοπτική

όμως να μειωθεί περαιτέρω, ώστε μέχρι το 2008 να πέσει στο 10%, ακολουθώντας το

παράδειγμα της Σερβίας. Παράλληλα, στην Π.Γ.Δ.Μ. υπάρχουν ελεύθερες

οικονομικές ζώνες με φοροαπαλλαγή δέκα ετών για εταιρικά κέρδη, Φόρο

Προστιθέμενης Αξίας, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις. Στην Αλβανία ο φόρος επί

των εταιρικών κερδών έχει μειωθεί από το 23% στο 20%, ενώ προσφέρεται και

έκπτωση 30% στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις. Μεταξύ των

δελεαστικότερων κινήτρων για τους επενδυτές στην Αλβανία είναι πως οι παραγωγοί

φασόν δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες τους, ενώ το leasing κρατικών

ακινήτων (κτιρίων και γης) προβλέπει μισθώματα χαμηλότερα από αυτά της αγοράς.

Παράλληλα, υπάρχουν κίνητρα για επενδύσεις στον τουριστικό τομέα. Τέλος στο

Κοσσυφοπέδιο ο φόρος επί των εταιρικών κερδών φτάνει στο 20%.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες από τη μεριά τους πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα

στην επισύναψη συμφωνιών για την πραγματοποίηση μιας επενδύσεις τόσο στους

ειδικούς όρους της συμφωνίας όσο και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο που διέπει τις

ξένες επενδύσεις. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι

και η εργασιακή νομοθεσία που ισχύει, καθώς σε κάποιες χώρες δεν έχει αλλάξει

πλήρως η νομοθεσία που καθιστούσε τους εργαζομένους σε μια επιχείρηση και ως

μετόχους. Αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα κατά την εξαγορά κάποιας πρώην
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κρατικής επιχείρησης που βρίσκεται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Στο διάγραμμα

που ακολουθεί βλέπουμε την πορεία του ύψους των ελληνικών άμεσων επενδύσεων

σε πέντε χώρες των Βαλκανίων ( Αλβανία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Σερβία και

Ρουμανία ). Από το διάγραμμα παρατηρούμε πως ενώ στις αρχές της δεκαετίας ο

κύριος όγκος των επενδύσεων κατευθυνόταν προς Βουλγαρία, τα τελευταία χρόνια

κατευθύνεται προς Σερβία και Ρουμανία.

Διάγραμμα 4.2 Greek FDI Inflows in Five SEE countries for 1995-2006 (in mln.

USD)

Source: Greek Embassies and Chambers of Commerce in host Countries, Central Bank of Greece
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Ακόμη στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις ελληνικές εταιρείες που

έχουν πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες άμεσες επενδύσεις στα Βαλκάνια, όπου

παρατηρούμε όπως έχουμε προαναφέρει και στο δεύτερο κεφάλαιο πως οι

μεγαλύτερες επενδύσεις και μάλιστα με διαφορά έχουν πραγματοποιηθεί από τον

Ο.Τ.Ε.

Πίνακας 4.1 The Biggest Greek Investments in SEE Countries (in  mln. $)

ENTERPRISE SECTOR
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ΟΤΕ Telecommunications 86 750 400 120 1356
HELLENIC PETROLEUM Oil refineries 20 141 182 343
3Ε Food  & Beverages 65 100 110 32 307
ΤΙΤΑΝ Cement industry 32 50 65 147
YIOULA GLASSWORKS SA Glass industry 134 134
MYTILINAIOS Metal & Miming 20 89 12 121
DELTA COMPANY SA Dairy Products 40 25 37 5 117
BREWINVEST Brewing & Beverages 65 32 97
LOULIS Grain, Flour & Cereal

industry
1 10 50 61

PAPOUTSAKIS Paper Industry 60 60
KLARINA HOLDING (HBC) Food & Beverages 37 37
INTRACOM Informatics, technology 8 5 18 31
THRAKI PAPER INDUSTRY Paper industry 7 30
CHIPITA Food & Beverages 3 6 27
Source: Host Countries’ Investment Agencies and Central Banks

Τέλος να αναφέρουμε πως παρά τις προσπάθειες των βαλκανικών χωρών για

βελτίωση των οικονομικών τους στοιχείων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η

οικονομική κρίση έπληξε ιδιαίτερα αυτές τις χώρες και καθυστερεί το πρόγραμμα

ανάπτυξης τους, καθώς ήταν πιο ευάλωτες απ’ ότι οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες και

κυρίως τα μέλη – κράτη της Ε.Ε. Αυτό βεβαίως έχει ως συνέπεια να επηρεαστούν και

οι εταιρείες που είχαν εγκατασταθεί στις χώρες αυτές. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πως τα

άλλοτε προνομιούχα στελέχη ελληνικής καταγωγής που είχαν μεταναστεύσει τα

τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια, αναζητούν επαγγελματική στέγη πίσω στην

Ελλάδα20. Η χρηματοπιστωτική κρίση και η βαθειά ύφεση στην οποία περιήλθαν οι

20 Μίνα Μπαγιωτά, Η επιστροφή των golden boys, Κυριακή 3/5/2009 Realnews
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οικονομίες των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν δημιουργήσει κλίμα

αβεβαιότητας και ανασφάλειας στους περίπου 5.000 Έλληνες ex patriots της

περιοχής. Τα ‘‘ golden boys ’’ των βαλκανικών αγορών αφήνουν πίσω την πολλά

υποσχόμενη καριέρα και δηλώνουν έτοιμα να επαναπατριστούν. Η ίδια η γενική

διευθύντρια της εταιρείας συμβούλων People of Business επισημαίνει : ‘‘ Τα

βιογραφικά που λαμβάνουμε από Έλληνες που εργάζονται στα Βαλκάνια έχουν

αυξηθεί σημαντικά από τον Ιανουάριο και μετά. Κάθε εβδομάδα φτάνουν στα χέρια

μας βιογραφικά σημειώματα κυρίως από στελέχη τραπεζών και αλυσίδων

ηλεκτρονικών ειδών. Παλαιότερα, σπάνια λαμβάναμε τέτοια βιογραφικά, καθώς τα

στελέχη που εργάζονταν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη είχαν πολύ καλές παροχές και

επέστρεφαν στη χώρα μας για να εργαστούν στην ίδια εταιρεία αλλά σε υψηλότερη

θέση, προκειμένου να εξαργυρώσουν την προσπάθεια και την εμπειρία των

Βαλκανίων.’’

Πλέον το « βαλκανικό όνειρο » έχει αλλάξει και στην παρούσα φάση

προτεραιότητα για τους ex patriots δεν είναι η καλύτερη θέση, αλλά η ένταξη τους

στην ελληνική αγορά. Αυτό βεβαίως δε σημαίνει πως η αγορά εργασίας στην Ελλάδα

είναι ευνοϊκή, αφού οι περισσότερες εταιρείες προχωρούν σε αντικαταστάσεις ή σε

συρρίκνωση και δε δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Βέβαια τα στελέχη έχουν

επίγνωση της κατάστασης και είναι έτοιμα να κάνουν συμβιβασμούς. Εκείνοι τώρα

που φαίνεται να επιθυμούν περισσότερο να γυρίσουν είναι τα μεσαία στελέχη ηλικίας

32 ως 35 ετών, ενώ λιγότεροι είναι οι ακριβοπληρωμένοι manager 40 και 45 ετών.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ευρωσύμβουλοι, κ. Πάρη

Κοκορότσικο, η χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που έχει πληγεί περισσότερο

είναι η Ρουμανία. Στην περιοχή ακολουθούν πτωτική πορεία οι χρηματοπιστωτικοί

οργανισμοί, οι κατασκευές και οι εταιρείες υλικών οικοδομής.

Πάντως παρά τις όποιες δυσκολίες έχει επιφέρει η παρούσα οικονομική

κρίση, είναι σίγουρο πως τα Βαλκάνια θα εξακολουθήσουν να αποτελούν πόλο έλξης

των ελληνικών επενδύσεων ( και ξένων βέβαια ). Ίσως σε μικρότερα μεγέθη κατά τη

διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά συνεχίζουν να προσφέρουν πολλές ευκαιρίες

για επενδύσεις αφού βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και έχουν

μεγάλο πληθυσμό. Από την άλλη οι ελληνικές επιχειρήσεις δε φαίνονται

διατεθειμένες να σταματήσουν να επενδύουν σε μια περιοχή που παρέχει πολλές

ευκαιρίες και στην οποία ήταν από τους πρώτους που τόλμησαν να επενδύσουν πριν
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πολλά χρόνια όταν η πολιτική και οικονομική αστάθεια αλλά και το επιχειρηματικό

ρίσκο ήταν πολύ μεγαλύτερα απ’ ότι στις μέρες μας.



76

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης στη διαβαλκανική οικονομική συνεργασία.
Γεώργιος Ν. Μαγούλιος, University Studio Press 2000

2. Η δυναμική των Βαλκανικών αγορών και η μετάβαση των χωρών της
ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς.  ΤΟΜΟΣ Α΄   Δρ.
Αριστείδης Π. Μπιτζένης, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης

3. Η δυναμική των Βαλκανικών αγορών και η μετάβαση των χωρών της
ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς.  ΤΟΜΟΣ Β΄   Δρ.
Αριστείδης Π. Μπιτζένης, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης

4. Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου
Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κωνσταντίνος Λάμπρου, «Ελντοράντο» τα Βαλκάνια για επενδύσεις
ακινήτων, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 04/06/2005

2. Στέλιος Κράλογλου, Ποιες χώρες επιλέγουν για επενδύσεις οι ελληνικοί
όμιλοι 10/08/2007 http://www.capital.gr/news.asp?Details=342868

3. Τόνια Τσακίρη, Ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια,  Κυριακή 9
Σεπτεμβρίου 2007

4. Δρ Αριστείδης Π. Mπιτζένης Συμβ. Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πατρών, H Ελληνική Επενδυτική
Δραστηριότητα και η διείσδυση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια,
Τεύχος 318 Φεβρουάριος 2006

5. Λεωνίδας Στεργiου, Η παγκοσμιοποίηση της ελληνικής οικονομίας,
Lstergiou@kathimerini.gr

6. Μιχάλης Μασουράκης, Γιατί τα Βαλκάνια αποτελούν τη μεγάλη ευκαιρία
για όλη την ελληνική οικονομία,  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Σάββατο 5 –
Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2008

7. Τρύφωνας Κωστόπουλος, Οι ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια :
περιφερειακές ανισότητες και οικονομικές αλληλεπιδράσεις

8. Χάρρυ Παπαπανάγος, Φώτης Σιόκης, Στέφανος Φωτόπουλος και Ιφιγένεια
Περσάκη, The Impact of Foreign Direct Investments (FDIs) on Economic
Growth: The Role of Greek FDI in South East Europe, The Seventh
Annual European Economics and Finance Society Conference Prague, Czech
Republic, 22nd -25th May 2008

9. Μαρία Βασιλείου, Πολυεθνικές στα Βαλκάνια με ελληνικό διαβατήριο. ΤΑ
ΝΕΑ – Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2007

10. Έφη Καραγεώργου, Η επέκταση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια,
Φεβρουάριος 2005, http://www.morax.gr/article_show.php?article_id=750

11. Η. Μίλης, Γενικός Διευθυντής Τράπεζας Πειραιώς, Οι προοπτικές των
ελληνικών τραπεζών και ο ρόλος τους στα Βαλκάνια, 20/04/2008 Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

12. Λίνας Τσιρέκα, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ Μπίζνες στα Βαλκάνια,
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – 17/05/2009

http://www.capital.gr/news.asp
mailto:Lstergiou@kathimerini.gr
http://www.morax.gr/article_show.php


77

13. Στεφανία Καλογήρου, «Παγώνουν» τα projects στα Βαλκάνια οι Έλληνες
κατασκευαστές, Tourism & Property Απριλίου 2009

14. Τόνια Τσακίρη, Στα Βαλκάνια εξορμούν οι κατασκευαστές, Το ΒΗΜΑ,
04/09/2005

15. Α. Γ. Χριστοδουλάκη, Βαλκανική επίθεση της ΔΕΗ, "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗς
ΚΥΡΙΑΚΗΣ", 10/05/2009

16. Μαρία Μαθιοπούλου, Γιατί να επενδύσετε στα Δυτικά Βαλκάνια,
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 13/05/2007

17. Ευρήματα – Συμπεράσματα - & Διαπιστώσεις για το περιβάλλον
διεθνοποίησης για την Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες – Έκθεση
συμπερασμάτων ανά χώρα, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος

18. Βασιλική Νικολούλια, A hot spot for FDI, The Bridge Magazine 2009
19. Δημήτρης Ζάντζας, Με εμπόδια ο δρόμος προς την Ε.Ε. για τέσσερις

"γείτονες" των Βαλκανίων, Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009, www.capital.gr
20. Μίνα Μπαγιωτά, Η επιστροφή των golden boys, Κυριακή 3/5/2009

Realnews
21. National Bank of Romania, Press Release, Statistical Survey on FDI in

Romania in 2007.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

1. www.capital.gr
2. www.enet.gr
3. www.kathimerini.gr
4. www.tovima.gr
5. www.hrima.gr
6. www.worldbank.org
7. http://www.ethnos.gr
8. www.xrimanews.gr

www.capital.gr
www.capital.gr
www.enet.gr
www.kathimerini.gr
www.tovima.gr
www.hrima.gr
www.worldbank.org
http://www.ethnos.gr
www.xrimanews.gr

