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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

An spec Ξένεΰ Επενδύσει και ποανιιατοποήκπι επενδύσεων <mc Βαλκανικές 

Χώρες

1.1 Εισαγωγικές Παοατηοιίσεις

Το νομικό πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου, που καθιερώθηκε στο πλαίσιο της 

Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ/GATT), έχει αναθεωρηθεί και έχει 

επεκταθεί κάτω από το νέο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Δεν 

περιλαμβάνει όμως, κανένα σύνολο κανόνων που να διέπει τις πολυεθνικές εταιρίες, 

η εξάπλωση των οποίων έχει λάβει χαρακτήρα χιονοστιβάδας και αποτελεί τον 

κινητήριο μοχλό της παγκόσμιας οικονομίας.

Το καταστατικό ίδρυσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) δεν 

απέδωσε στον Οργανισμό τη δυνατότητα να επεξεργαστεί και να ελέγξει τις 

τεράστιες ροές κεφαλαίου που έχουν αυξηθεί στην παγκόσμια οικονομία από τη 

δεκαετία του '80, δεδομένου ότι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου και ο διεθνής 

δανεισμός τραπεζών έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά.

Το υπάρχον διεθνές νομικό πλαίσιο των επενδύσεων είναι ένας συγκερασμός 

πολυάριθμων διμερών συνθηκών και ενός αυξανόμενου αριθμού περιφερειακών 

συμφωνιών (π.χ. ΕΟΚ). Αυτό το πλαίσιο συνιστά ένα αδύναμο δίκτυο κανόνων και 

κανονισμών που ουσιαστικά δεν μπορεί να ελέγξει όλες τις μορφές κίνησης των 

κεφαλαίων.

Η συζήτηση για τους διεθνείς κανόνες επένδυσης μέχρι τώρα έχει επικεντρωθεί 

στην ξένη άμεση επένδυση (FDI). Αυτός ο τύπος επένδυσης κερδίζει ολοένα και 

περισσότερο έδαφος ως ο καλύτερος εναλλακτικός τρόπος για την εξαγωγή 

κεφαλαίων και την επένδυση σε ξένες αγορές. Η ξένη επένδυση είναι πιο σύνθετη 

από το εξωτερικό εμπόριο επειδή η επένδυση απαιτεί κινητικότητα κεφαλαίου καθώς 

επίσης και πρόσβαση στην αγορά. Επομένως, ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων 

για την ξένη επένδυση πρέπει να ρυθμίζει τόσο το εμπόριο όσο και τη 

χρηματοδότηση των επενδύσεων. Αυτό προϋποθέτει την υιοθέτηση κοινών κανόνων 

μεταξύ των διεθνών ιδρυμάτων, καθώς και την κωδικοποίηση των καλύτερων 

πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς στις διμερείς συνθήκες και στις περιφερειακές 

οικονομικές συμφωνίες, ώστε να καθιερωθεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο νομικό 

πλαίσιο για τις διεθνείς επενδύσεις που θα αποτελέσει τη βάση του οικοδομήματος
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μίας ισχυρής παγκόσμιας οικονομίας που δεν θα είναι έρμαιο κερδοσκοπικών 

κινήσεων λίγων χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Εξίσου σημαντική είναι η χρησιμοποίηση της εμπειρίας των υπαρχόντων διεθνών 

οργανισμών για την εξασφάλιση της ομαλής σχέσης μεταξύ των δύο συνόλων 

κανόνων που διέπουν το διεθνείς εμπόριο και τις επενδύσεις.

Γίνεται λοιπόν φανερή η αναγκαιότητα μιας πολύπλευρης συμφωνίας για τις 

επενδύσεις, η οποία θα πρέπει να θεσπίσει ένα ενιαίο και αλληλένδετο σύνολο 

κανόνων για την απελευθέρωση όλων των μορφών επένδυσης. Το πεδίο της 

συμφωνίας πρέπει να υπερβεί το σύνολο της ξένης άμεσης επένδυσης, ώστε να 

περιλάβει τις επενδύσεις χαρτοφυλακίων σε μετοχές και ομόλογα, καθώς και τις ροές 

χρεών συμπεριλαμβανομένου και του τραπεζικού δανεισμού. Μια τέτοια συμφωνία 

είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της διακίνησης των κεφαλαίων και τη 

διοίκηση των εναλλακτικών δικτύων μέσα από τα οποία διοχετεύονται τα 

επενδυόμενα κεφάλαια.

Μια τέτοια πολυμερής συμφωνία που επιδιώκει να απελευθερώσει το σύνολο 

των μορφών επενδύσεων απαιτεί την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων 

μεταξύ των διαφόρων μορφών αγορών, γεγονός που έχει επιτευχθεί για τις 

βιομηχανικές χώρες κατά τη δεκαετία του '80, καθώς οι αγορές τους παρουσιάζουν 

μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσης και αλληλεξάρτησης. Αυτή η συζήτηση για την πλήρη 

απελευθέρωση των ροών κεφαλαίου άρχισε να προσεγγίζει και τις αναπτυσσόμενες 

αγορές κατά τη δεκαετία του '90 με το επιχείρημα ότι θα βοηθούσε στην επίτευξη 

μεγαλύτερων ρυθμών ανάπτυξης αυτών των οικονομιών. Συνέπεια αυτής της 

συζήτησης ήταν η αλόγιστη εισροή κεφαλαίων στις αναπτυσσόμενες αγορές για 

παράδειγμα της Ασίας που οδήγησε, μαζί με άλλους παράγοντες, σε κρίση.

Μετά το ξέσπασμα της κρίσης ανέκυψαν τα ακόλουθα ερωτήματα σχετικά με τις 

γενεσιουργός της αιτίες: Είναι εφικτή η πλήρης απελευθέρωση της ροής κεφαλαίων 

στις αναπτυσσόμενες αγορές ; Θα βοηθήσει αυτή στην ανάπτυξη των οικονομιών 

αυτών ή θα οδηγήσει σε νέες κρίσεις, που απειλούν τη σταθερότητα του διεθνούς 

οικονομικού συστήματος;

Για να απαντήσουμε σ' αυτές τις ερωτήσεις αρχικά θα αναφερθούμε στο 

θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης των ξένων άμεσων επενδύσεων και θα αναλύσουμε τις 

πιο πρόσφατες θεωρίες που αναπτύχθηκαν για τη μελέτη τους. Κατόπιν θα 

αναλύσουμε τη σχέση μεταξύ των τριών κύριων κατηγοριών των ιδιωτικών 

χρηματικών ροών στη διεθνή οικονομία. Θα περιγράψουμε τις υπάρχουσες θεσμικές
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οργανώσεις που λειτουργούν για τη ρύθμιση της κινητικότητας του κεφαλαίου. Θα 

αναφερθούμε επιγραμματικά στα κύρια χαρακτηριστικά της ασιατικής κρίσης, η 

οποία είναι η πιο πρόσφατη και ισχυρή κρίση των οικονομικών συστημάτων και μέσα 

από αυτήν θα προσπαθήσουμε να διδαχθούμε για το μέλλον. Ακόμη, θα εξετάσουμε 

το πώς οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των επενδύσεων 

αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την ενδυνάμωση του διεθνούς οικονομικού 

συστήματος.

1.2 Θεωοιιτικό πλαίσιο ανάλυσης των Ααεσων Ξένων Επενδύσεων

Οι κυριότερες θεωρίες που αναπτύχθηκαν με σκοπό να εξηγήσουν την 

κινητικότητα του κεφαλαίου και την κατεύθυνση των Διεθνών Άμεσων Επενδύσεων 

προς συγκεκριμένες αγορές είναι οι εξής :

• Η θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης (Industrial Organization). Σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή τα εταιρικά χαρακτηριστικά είναι οι βασικοί παράγοντες που 

διαμορφώνουν το είδος και το ύψος των Διεθνών Αμεσων Επενδύσεων. Έτσι, 

θυγατρικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ξένες χώρες έχουν το πλεονέκτημα 

ότι εφαρμόζουν τεχνολογίες παραγωγής, τρόπους εταιρικής διακυβέρνησης και 

εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακας κατά τρόπο που τους δίνουν σαφές 

προβάδισμα ως προς τον τοπικό ανταγωνισμό.

• Η θεωρία των εταιρικών επενδύσεων (Corporate Investment Theory). Η θεωρία 

αυτή δίνει έμφαση σε παράγοντες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της χώρας 

στην οποία πραγματοποιούνται οι επενδύσεις, όπως οι τιμές των τοπικών 

συντελεστών παραγωγής, το κατά κεφαλήν εισόδημα και ο ρυθμός ανάπτυξης 

της οικονομίας.

• Η στρατηγική θεωρία (Strategic Theory). Η θεωρία αυτή θέτει ως πρωταρχικούς 

παράγοντες για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην αλλοδαπή βασικά 

μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία εξετάζει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Είναι 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν έμμεσα τις επενδυτικές αποφάσεις πλην όμως 

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην τελική αξιολόγηση των επενδύσεων.

• Η εκλεκτική προσέγγιση (Eclectic Approach), η οποία είναι ένα κράμα των 

προηγούμενων θεωριών και αναπτύχθηκε από τον Dunning. Αποτελεί μία 

σύνθεση των πλεονεκτημάτων των παραπάνω θεωριών, δηλαδή της ισχύος της 

αγοράς, του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της εταιρικής δομής. Αυτό το
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πλαίσιο ονομάζεται OLI (Ownership, location and internalization) και σύμφωνα 

με αυτό μία εταιρία αποφασίζει τη διενέργεια επενδύσεων στην αλλοδαπή όταν 

οι συντελεστές παραγωγής της, η επιλογή της τοποθεσίας πραγματοποίησης της 

επένδυσης και η ιεραρχική δομή της που διευκολύνει την επικοινωνία της 

τεχνογνωσίας και των στρατηγικών αποφάσεων της δίνουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

• Η θεωρία του χαρτοφυλακίου (Portfolio Theory). Η θεωρία αυτή λαμβάνει 

υπόψη της για πρώτη φορά των παράγοντα της αβεβαιότητας και στηρίζεται στην 

παρατήρηση ότι οι διακυμάνσεις της αποδοτικότητας των επενδυμένων 

κεφαλαίων τόσο μέσα στην ίδια αγορά διαχρονικά όσο και μεταξύ διαφορετικών 

αγορών δε συσχετίζονται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Θέτει λοιπόν για πρώτη 

φορά στο προσκήνιο την ανάγκη για διασπορά των επενδυτικών κεφαλαίων σε 

διαφορετικές αγορές.

Διάφοροι ερευνητές προσπάθησαν να κατασκευάσουν μοντέλα τα οποία να

εξηγούν την ελκυστικότητα μιας αγοράς ως προς τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων.

Κύριοι παράγοντες που εμφανίζονται σε αυτά τα μοντέλα είναι οι εξής :

• Το μέγεθος της αγοράς της χώρας, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα επίτευξης 

οικονομιών κλίμακας.

• Ο ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), ο οποίος 

είναι ενδεικτικός της αύξησης της συνολικής ζήτησης της οικονομίας, η οποία 

προσελκύει νέα επενδυτικά κεφάλαια.

• Το ύψος των εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμών που θέτει η χώρα που είναι 

στόχος των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η οποία είναι μία τέλεια τελωνειακή ένωση οι δασμοί αυτοί ισχύουν σε 

προϊόντα που προέρχονται ή κατευθύνονται σε τρίτες χώρες, οι οποίες δε 

συμμετέχουν στην τελωνειακή ένωση.

• Η διακύμανση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Μία μείωση της 

τιμής του εγχώριου νομίσματος της χώρας που είναι δέκτης των ξένων 

επενδύσεων αυξάνει την καθαρή θέση των ξένων εταιριών που έχουν επενδύσεις 

σ' αυτή τη χώρα.

Η παραδοσιακή οικονομική θεωρία θέτει ως πρωταρχικό κριτήριο για την

επιλογή μίας επένδυσης την καθαρή παρούσα αξία της ( Net Present Value, NPV).

Μία επένδυση πραγματοποιείται αν η παρούσα αξία των χρηματικών εισροών της

4



ωφέλιμης ζωής της είναι μεγαλύτερη από το κόστος της. Μεταξύ εναλλακτικών 

επιλογών η επένδυση με τη μεγαλύτερη καθαρή παρούσα αξία είναι προτιμότερη.

Η σύγχρονη θεωρία έχει εισάγει την ιδέα Options Thinking για την επιλογή 

μιας επένδυσης. Με τον όρο αυτό η θεωρία υπονοεί ότι η πραγματοποίηση μιας 

επένδυσης σήμερα πρέπει να συγκριθεί με τις μελλοντικές εναλλακτικές επενδυτικές 

ευκαιρίες από τις οποίες παραιτείται το κεφάλαιο που δεσμεύεται σε αυτή την 

επένδυση. Η πρόταση αυτή στηρίζεται σε δύο υποθέσεις. Πρώτον, η επένδυση 

προσδίδει σε μία επιχείρηση νέες επιλογές. Έτσι, για παράδειγμα η κατασκευή ενός 

εργοστασίου παραγωγής προϊόντων οδηγεί στην επέκταση της δραστηριότητας προς 

την παραγωγική λειτουργία. Δεύτερον, η επένδυση δημιουργεί πληροφόρηση για την 

ανάληψη περαιτέρω αποφάσεων. Η σύγχρονη προσέγγιση της διεθνοποιημένης 

παραγωγικής διαδικασίας ενσωματώνει τις δύο παραπάνω υποθέσεις καθώς οι 

πολυεθνικές εταιρίες έχουν την ευελιξία να μεταφέρουν τον τόπο παραγωγής και τους 

παραγωγικούς συντελεστές σε πιο κερδοφόρες αγορές σε περιπτώσεις κρίσεων. 

Ακόμη μέσα από την ανάληψη διεθνών επενδύσεων οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται 

σε μία διαδικασία διαρκούς μάθησης αφού οι εμπειρίες που αποκτούν από τις αρχικές 

επενδύσεις τις βοηθούν στη λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας στο μέλλον.

Τελευταία έχει επισημανθεί από ερευνητές η σημασία της αβεβαιότητας του 

επενδυτικού περιβάλλοντος το οποίο δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις και τις 

δυνατότητες που υπάρχουν στο επίπεδο της επιχείρησης. Τέτοιες περιπτώσεις 

αβεβαιότητας συνιστούν σημαντικά πολιτικά και οικονομικά γεγονότα, όπως 

αποφάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στρατιωτικές επεμβάσεις κ.λ.π. 

Κάτω από τέτοιες συνθήκες αβεβαιότητας η σύγχρονη βιβλιογραφία έχει ξεχωρίσει 

τρεις παράγοντες, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την απόφαση ή την αναβολή της 

επένδυσης. Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι οι ακόλουθοι:

• Η αναστρεψιμότητα της επένδυσης (Reversibility).

• Η δυνατότητα αναβολής της επένδυσης (Delayability).

• Η φύση του κινδύνου (Nature of risk).

Αν υποθέσουμε ότι μία επένδυση είναι πλήρως αναστρέψιμη, τότε η επιχείρηση 

που εξετάζει αυτή την επένδυση μπορεί να την αναλάβει άμεσα χωρίς να υπολογίσει 

την περίπτωση αναβολής της αφού μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει την ανάκληση 

της επένδυσης χωρίς επιπλέον κόστος. Τέτοιες επενδύσεις είναι κυρίως αυτές που δεν 

υφίστανται απόσβεση με το πέρασμα του χρόνου, αυτές που έχουν πολλαπλές
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χρήσεις και αυτές που είναι διαπραγματεύσιμες σε αναπτυγμένες και 

αποτελεσματικές δευτερογενείς αγορές.

Από την άλλη πλευρά είναι προτιμότερο μερικές φορές να αναβάλλεται η 

επένδυση για αργότερα όταν η ροή των μελλοντικών πληροφοριών θεωρείται 

χρήσιμη και πρόκειται να μεταβάλλει την ελκυστικότητα και την 

αποτελεσματικότητα της επένδυσης. Σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο συμφέρουσα 

η στάση αναμονής, μέχρις ότου ξεκαθαρίσει το επιχειρηματικό τοπίο, ώστε να γίνει η 

επένδυση πιο ελκυστική απ' ότι στο παρελθόν. Ωστόσο, υπάρχουν επενδύσεις οι 

οποίες δε χωρούν αναβολή, όπως η αντικατάσταση παραγωγικού εξοπλισμού.

Η σύγχρονη θεωρία ενσωματώνει τους δύο αυτούς παράγοντες στο εκλεκτικό 

μοντέλο του Dunning. Μία επένδυση στην αλλοδαπή, η οποία έχει θετική Καθαρή 

Παρούσα Αξία που πηγάζει από τα πλεονεκτήματα του OLI (Ownership, location and 

internalization) μπορεί να περιορίσει τις μελλοντικές επενδυτικές επιλογές αν δεν 

είναι αναστρέψιμη. Επίσης, είναι προτιμότερο να αναβάλουμε μία επενδυτική 

απόφαση, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα της αναβολής, όταν το ευρύτερο 

επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια. Μ' αυτό τον τρόπο η 

θεωρία των Διεθνών Άμεσων Επενδύσεων ενσωματώνει τον παράγοντα χρόνο.

Το πλεονέκτημα της ιδιοκτησίας (ownership) των παραγωγικών συντελεστών 

δίνει σε μία επιχείρηση προβάδισμα στην ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό. Όσο 

πιο μονοπωλιακή είναι η ιδιοκτησία, τόσο πιο εύκολο είναι για την επιχείρηση να 

καθυστερήσει την ανάληψη της επένδυσης μέχρις ότου η πληροφόρηση είναι τέτοια 

που επιτρέπει την πραγματοποίησή της. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μία 

επιχείρηση κατείχε την αποκλειστική πατέντα (διάρκειας δέκα ετών) παραγωγής 

φαρμακευτικών προϊόντων στη Ρωσία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η 

αβεβαιότητα που επικρατούσε μετά τη ρωσική κρίση ήταν μεγάλη. Η επενδυτική 

επιλογή της εταιρίας αυτής περιορίζεται στην πραγματοποίηση ή μη άμεσης 

επένδυσης στη Ρωσία,, δηλαδή τη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής φαρμάκων, 

αφού η ενοικίαση της πατέντας ή η εξαγορά τοπικού εργοστασίου θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε υποκλοπή ή απώλεια της τεχνογνωσίας. Η διάρκεια ζωής της πατέντας 

δίνει την ευκαιρία για αναβολή της επένδυσης για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται 

ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος. Έτσι, είναι προτιμότερο η 

εταιρία να παραιτηθεί από τα κέρδη μίας ή δύο χρήσεων από το να αναλάβει τον 

κίνδυνο της επένδυσης και να απολέσες πέρα από το ύψος της επένδυσης, τις 

εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερο είναι το πλεονέκτημα
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ιδιοκτησίας των παραγωγικών συντελεστών τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία της 

επιλογής της αναβολής της επένδυσης, δεδομένου ότι η ιδιοκτησία έχει μονοπωλιακά 

χαρακτηριστικά, δίνει δηλαδή σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην εν λόγω 

επιχείρηση.

Η είσοδος μιας επιχείρησης σε μία ξένη αγορά με την ανάληψη άμεσης 

επένδυσης πρέπει επίσης να εξεταστεί κάτω από το πρίσμα του χρόνου. Αν η 

επιχείρηση καταφέρει και εισέλθει στην αγορά πρώτη αναπτύσσοντας μονοπωλιακή 

θέση σε αυτήν, τότε αυτή της η επιλογή είναι σαφώς πιο επικερδής από την επιλογή 

της αναβολής της επένδυσης. Έτσι, μία επιχείρηση μπορεί να καταλάβει 

μονοπωλιακή θέση σε μία ξένη αγορά αν κατορθώσει να προηγηθεί χρονικά από 

δυνητικούς αντιπάλους της. Σ' αυτή την περίπτωση η αναβλητικότητα της επένδυσης 

είναι πολύ μικρή, αφού μπορεί να υποθηκεύσει την καθαρή παρούσα αξία της 

επένδυσης.

Ο βαθμός στον οποίο η δομή μιας επιχείρησης και η τεχνογνωσία που έχει 

αναπτυχθεί προσδίδουν στην επιχείρηση συγκριτικό πλεονέκτημα έχει άμεση σχέση 

με την αναστρεψιμότητα ή μη μιας επένδυσης. Έτσι, μία επιχείρηση παραγωγής 

προϊόντων υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να προχωρήσει σε παραγωγική 

επένδυση στο εξωτερικό λαμβάνει σοβαρά υπόψη της ότι η μεταφορά της 

τεχνολογίας στην ξένη αγορά εμπεριέχει τον κίνδυνο υποκλοπής και αντιγραφής 

αυτής της τεχνολογίας. Η τεχνογνωσία και η οργανωσιακή δομή που είναι δύσκολο 

να κωδικοποιηθούν και να μεταφερθούν σε ένα δυνητικό ανταγωνιστή αποτελούν 

συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση που τα κατέχει. Από την άλλη πλευρά η 

επένδυση στο εξωτερικό έχει πολύ μικρό βαθμό αναστρεψιμότητας. Η έκθεση της 

τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας σε εξωτερικούς παράγοντες και η μετάδοση της 

γνώσης σε νέους ανθρώπους καθιστούν την έξοδο της επιχείρησης αυτής από την 

ξένη αγορά πολύ δύσκολη. Σ' αυτή την περίπτωση η γνώση θα διαχυθεί στην ξένη 

αγορά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα μία εταιρία συμβούλων 

επιχειρήσεων όπου το προϊόν είναι η γνώση, η οποία ενσωματώνεται σε ομάδες 

ανθρώπων. Οι ομάδες αυτές όταν η επιχείρηση θα αποσυρθεί από την αγορά θα 

χρησιμοποιήσουν τη γνώση αυτή την οποία θα διαθέσουν στην αγορά ως δικό τους 

προϊόν.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι σε συνθήκες αβεβαιότητας και 

αστάθειας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος οι παράγοντες της αναβλητικότητας 

και της αναστρεψιμότητας των επενδυτικών αποφάσεων παίζουν πολύ σημαντικό
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ρόλο στην ανάλυση των επενδυτικών επιλογών. Επενδυτικές επιλογές όπως το 

licensing και το joint venture χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές επενδυτικές 

επιλογές καθώς έχουν μεγάλο βαθμό αναστρεψιμότητας.

Όσον αφορά τον τρίτο παράγοντα που είναι καθοριστικός για την απόφαση ή την 

αναβολή της επένδυσης την φύση του κινδύνου (Nature of risk), αυτός ο παράγοντας 

επηρεάζεται άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις και το κοινωνικό και οικονομικό 

σκηνικό των χωρών που φιλοξενούν τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Η αστάθεια και η 

αβεβαιότητα μπορούν να περιοριστούν με την ανάληψη πολιτικών αποφάσεων και τη 

δημιουργία νομικού και οικονομικού πλαισίου που θα διευκολύνουν τις ξένες 

επενδύσεις και θα προσδίδουν σταθερότητα στον επενδυτικό ορίζοντα. Η ύπαρξη 

παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο, όπως η πολιτική αστάθεια ή οι φήμες για 

βίαιη κρατικοποίηση όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε ένα 

κράτος αυξάνουν την αναβλητικότητα των επενδύσεων και μειώνουν τη σημασία 

πιθανών επενδυτικών κινήτρων (φορολογικά και δασμολογικά κίνητρα) στη 

διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων.

1.3 Διεθνές Εμπόριο, Διεθνές Χρηματοδοτικό Σύστημα και ο Ρόλος των Διεθνών 

Οργανισμών

Οι ροές κεφαλαίου στη διεθνή οικονομία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : άμεση 

επένδυση, επένδυση χαρτοφυλακίου και διεθνής τραπεζικός δανεισμός. Όπως θα 

αναφερθεί παρακάτω τα όρια μεταξύ των τριών κατηγοριών δεν είναι ξεκάθαρα.

Σύμφωνα με το στενό ορισμό της άμεσης επένδυσης κεφαλαίου, αυτή 

πραγματοποιείται με σκοπό την πραγματοποίηση κέρδους με διάρκεια 

μεσομακροπρόθεσμη και την άσκηση ελέγχου στη διοίκηση της επιχείρησης. Για την 

άσκηση του ελέγχου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δέχεται ως ελάχιστο 

ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο το 10% των κοινών μετοχών. Το ποσοστό αυτό 

ποικίλλει από χώρα σε χώρα, καθώς για παράδειγμα στη Γερμανία ο νόμος ορίζει το 

20% ως το ελάχιστο ποσοστό μετοχών που πρέπει να κατέχει ένας μέτοχος για να 

ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στη Διοίκηση.

Ένα ακόμη πρόβλημα που συνδέεται με τη μέτρηση της ροής κεφαλαίου για 

άμεσες επενδύσεις πηγάζει από το γεγονός ότι το ΔΝΤ χαρακτηρίζει ως άμεση 

επένδυση α) την αρχική επένδυση του ξένου επενδυτή, β) τα επανεπενδυθέντα κέρδη 

και γ) τα διεταιρικά δάνεια και τις συναλλαγές μεταξύ της μητρικής και των 

θυγατρικών εταιριών. Το πρόβλημα με αυτή τη μέθοδο είναι ότι αποκλείονται
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εντελώς οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης της ξένης άμεσης επένδυσης, όπως 

τραπεζικός δανεισμός στη χώρα της θυγατρικής εταιρίας, αναζήτηση κεφαλαίων στην 

εγχώρια ή διεθνή κεφαλαιαγορά και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή 

των μετόχων μειοψηφίας.

Οι πολυεθνικές εταιρίες θεωρούνται ως μία μορφή διεθνούς χρηματοδότησης 

επενδύσεων σε μετοχές, όμως αποτελούν επίσης και ένα όχημα διεθνούς δανεισμού. 

Η ανάπτυξη των πολυεθνικών εταιριών ήταν η ατμομηχανή της ανάπτυξης του 

πολυεθνικού τραπεζικού συστήματος, φαινόμενο που εμφανίστηκε από τη δεκαετία 

του 1970 στην παγκόσμια οικονομία. Το βασικό κίνητρο για την ανάπτυξη 

πολυεθνικών τραπεζών ήταν η προσέγγιση που ήθελε τους τραπεζίτες να ακολουθούν 

τους εταιρικούς πελάτες τους στις αναζητήσεις τους πέρα από τα όρια των κρατών 

τους από φόβο μήπως απολέσουν τις τραπεζικές εργασίες από τις τοπικές τράπεζες 

στις ξένες αγορές. Αναπτύχθηκε έτσι ένα διεθνές δίκτυο ροών κεφαλαίου που 

βασίστηκε σε ένα πολυεθνικό τραπεζικό δίκτυο wholesale banking, το οποίο έγινε το 

κύριο κύκλωμα των διεθνών ροών κεφαλαίου αυξάνοντας τη διείσδυση ξένου 

κεφαλαίου στις αναπτυσσόμενες αγορές, και από την άλλη πλευρά διογκώνοντας και 

εξαπλώνοντας τις όποιες στρεβλώσεις παρουσιάστηκαν στις τοπικές αγορές.

Η ανάπτυξη των επενδύσεων χαρτοφυλακίου διεθνώς είναι αποτέλεσμα της 

αυξανόμενης σημασίας του ρόλου των διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων, των 

ασφαλιστικών εταιριών και οργανισμών ως διακινητές μεγάλων ποσοτήτων 

κεφαλαίων στις διεθνείς αγορές. Οι ροές αυτές είναι είτε άμεσες με τη μορφή αγοράς 

μετοχών εταιριών που εισάγονται για πρώτη φορά σε χρηματιστήριο, είτε έμμεσες με 

την απευθείας αγορά μετοχών από το χρηματιστήριο, γεγονός που αυξάνει την τιμή 

των μετοχών, μειώνει το κόστος κεφαλαίου και ενθαρρύνει νέες εισαγωγές εταιριών. 

Έτσι, ο ιδιωτικός τομέας αναβαθμίζεται και η χώρα γίνεται επενδυτικός πόλος έλξης 

για άμεσες επενδύσεις.

Η διαφορά μεταξύ των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των άμεσων επενδύσεων 

έγκειται στο χρονικό ορίζοντα της επένδυσης. Έτσι, οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

έχουν σαφώς πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς δε στοχεύουν στην άσκηση 

διοικητικού ελέγχου, χωρίς όμως αυτό να είναι και κανόνας. Προκειμένου οι χώρες 

που δέχονται εισροές ξένου κεφαλαίου να διατηρήσουν ένα επίπεδο σταθερών 

επενδυτικών ροών σε βάθος χρόνου πρέπει να ακολουθήσουν ισχυρές 

μακροοικονομικές πολιτικές, οι οποίες θα οδηγήσουν κατ' αρχήν στη σταθεροποίηση 

των οικονομιών, τον έλεγχο των μακροοικονομικών στοιχείων, όπως το Δημόσιο
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χρέος, ο πληθωρισμός και ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ και στη συνέχεια θα 

οδηγήσουν στην ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας που θα 

αντανακλάται και στην πραγματική βελτίωση του επιπέδου παραγωγικότητας του 

κεφαλαίου και του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών.

Στη συνέχεια αναπτύσσεται ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών που επιβλέπουν 

και ρυθμίζουν το Διεθνές Εμπόριο.

Α. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)

Ο ρόλος του ΔΝΤ απέχει πολύ από το ρόλο που του επιφύλασσε το καταστατικό 

ίδρυσης του μετά τη Συμφωνία του Bretton Woods. Μετά την κατάρρευση του 

συστήματος σταθερών ισοτιμιών και την επακόλουθη ανάπτυξη των ροών ιδιωτικών 

διεθνών κεφαλαίων, ο νέος ρόλος εξελίχτηκε με το πέρασμα του χρόνου.

Σήμερα ο ρόλος του ΔΝΤ είναι περισσότερο συμβουλευτικός. Επιβλέπει τα 

νομικά πλαίσια για την κίνηση κεφαλαίων που τηρούν τα 155 κράτη - μέλη του και 

εκδίδει συμβουλευτικές εκθέσεις σε ετήσια βάση για κάθε ένα από αυτά τα κράτη. 

Έτσι, έχει περιορίσει τις συστάσεις του σε θέματα που αφορούν την απελευθέρωση 

των τρεχουσών συναλλαγών, την ελεύθερη διακίνηση συναλλάγματος και την 

ελεύθερη διακίνηση ξένων κεφαλαίων από τις χώρες που δέχονται τα ξένα αυτά 

κεφάλαια.

Στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του έχει περιληφθεί η όσο το δυνατόν 

ταχύτερη ολοκλήρωση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και η διευκόλυνση 

των ιδιωτικών ροών κεφαλαίου.

Β. Ο Οργανισμός για mv Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)

Η απελευθέρωση της ροής κεφαλαίων μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ ξεκίνησε το 

1961 με την υιοθέτηση δύο κανονισμών : α) του κανονισμού για την απελευθέρωση 

της κίνησης κεφαλαίων και β) του κανονισμού για την απελευθέρωση των τρεχουσών 

άδηλων συναλλαγών. Στις άδηλες συναλλαγές περιλαμβάνεται ένα μεγάλο εύρος 

πληρωμών που προέρχονται από το εμπόριο, τις επενδύσεις και την παροχή 

υπηρεσιών. Οι δύο κανονισμοί προβλέπουν την απελευθέρωση συναλλαγών οι οποίες 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την ευελιξία που δίνουν οι κανονισμοί στα 

κράτη για τον τρόπο αντιμετώπισης των συναλλαγών αυτών. Στην πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνονται ροές κεφαλαίου που σχετίζονται με το εμπόριο και την άμεση 

επένδυση, οι οποίες δεν μπορούν να είναι αντικείμενο περιοριστικών ρυθμίσεων που
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προέρχονταν από μεμονωμένα κράτη, αλλά οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να είναι 

προϊόν της αρμόδιας επιτροπής του ΟΟΣΑ. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι οποίες μπορούν να υφίστανται περιορισμούς από 

τα κράτη - μέλη του ΟΟΣΑ, καθώς είναι ικανές να δημιουργήσουν μεγάλες και 

ξαφνικές κινήσεις κεφαλαίων που αφορούν σε επενδύσεις σε ομόλογα, μετοχές και 

παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, που επί το πλείστον αποτελούν επενδύσεις 

με βραχυχρόνιο χαρακτήρα. Επίσης, τα κράτη έχουν την ευχέρεια να επιβάλλουν 

μέτρα, όπως φορολογία καταθέσεων και χρηματιστηριακών συναλλαγών 

βραχυχρόνιου ορίζοντα, ώστε οι διεθνείς συναλλαγές να γίνονται ακριβότερες και 

έτσι να προστατεύεται το εθνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στην πράξη οι περισσότερες χώρες - μέλη έχουν ανοίξει τις αγορές τους στα 

ξένα κεφάλαια, υιοθετώντας όμως από την άλλη πλευρά τα αναγκαία μέτρα, ώστε να 

περιορίζουν τις κινήσεις κεφαλαίων σε χρονικές περιόδους που επικρατούν 

νομισματικές αναταραχές, ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωμών και 

συναλλαγματικές κρίσεις. Τέτοια μέτρα είναι : η υποχρεωτική κατακράτηση 

αποθεμάτων σε δάνεια και πιστώσεις που δε συνδέονται με το εμπόριο, στα 

χαρτοφυλάκια των τραπεζών, καθώς και η είσοδος στο χρηματιστήριο αλλοδαπών 

εταιριών.

Γ. Η Ευρωπαϊκιί Ένωση ΓΕΕ)

Η απελευθέρωση της κινητικότητας των κεφαλαίων ήταν ένας από τους πρώτους 

στόχους που έθεσε η ΕΕ, όμως πριν το 1980 δεν είχε γίνει κανένα βήμα προς την 

ενοποίηση των αγορών και το λειτουργικό άνοιγμα των οικονομιών προς τις ξένες 

επενδύσεις. Η απελευθέρωση των αγορών κεφαλαίου έγινε και εδώ σε δύο στάδια, 

όπου το πρώτο στάδιο περιλάμβανε τις κινήσεις κεφαλαίου που συνδέονται με το 

εμπόριο και το δεύτερο στάδιο προχώρησε σε ρυθμίσεις των τρεχουσών συναλλαγών, 

καθώς και όλων αυτών που αφορούν κινήσεις βραχυχρόνιων κεφαλαίων.

Με τον τρόπο αυτό έγινε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία κοινής οικονομικής 

αγοράς και άνοιξε ο δρόμος για τη νομισματική ένωση, η οποία πραγματοποιήθηκε 

πολύ πρόσφατα. Η απελευθέρωση του κεφαλαίου συνοδεύτηκε από μία σειρά 

οδηγιών για τη διευκόλυνση των τραπεζικών και εν γένει χρηματοοικονομικών 

λειτουργιών (τραπεζικές και ασφαλιστικές συναλλαγές, χρηματιστήρια). Παράλληλα, 

με τη συνθήκη του Μάαστριχ άρθηκαν οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων 

μεταξύ των κρατών - μελών και των τρίτων χωρών.
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A. Η Τράπεζα των Διεθνών Διακανονισμών (ΤΑΑ)

Η δημιουργία της ΤΔΔ είναι προϊόν της βούλησης των βιομηχανικών κρατών για 

τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που θα θέτει τις προδιαγραφές και τους 

περιορισμούς για τη λειτουργία και την επίβλεψη των τραπεζών.

Η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στις βιομηχανικές 

χώρες δημιούργησε έναν άνευ προηγουμένου ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζικών 

ιδρυμάτων, τα οποία εμπλούτισαν τα δίκτυά τους με εξαγορές ξένων τραπεζών και 

έτσι δημιουργήθηκαν κολοσσιαίοι πολυεθνικοί χρηματοοικονομικοί όμιλοι. Αυτή η 

απότομη ανάπτυξη κέντρισε το ενδιαφέρον των κεντρικών τραπεζών των κρατών 

αυτών, οι οποίες αποφάσισαν μαζί με άλλα όργανα επίβλεψης των αγορών να 

ιδρύσουν την ΤΔΔ με σκοπό τη θέση και τήρηση γενικών κανονισμών για τη 

λειτουργία και την επίβλεψη των τραπεζών. Το Σύμφωνο της Βασιλείας, που 

υπογράφηκε το 1988, προέβλεπε τη θέσπιση διεθνώς αποδεκτών 

χρηματοοικονομικών δεικτών μέτρησης της επίδοσης των τραπεζών. Αυτό έγινε σε 

μία προσπάθεια σύγκλισης των μεγεθών των τραπεζών και επίβλεψης της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους με τη χρήση κοινών μέτρων και σταθμών, 

ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και να 

μπορούν να προβλεφθούν ενδεχόμενες κρίσεις και πτωχεύσεις.

Επιπλέον, οι κανονισμοί αυτοί συμφωνήθηκε να τηρούνται με τρόπο ομοιόμορφο 

στις χώρες αυτές, έτσι ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ανισότητες στη μεταχείριση των 

τραπεζών που θα εμπόδιζαν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

Το 1997 η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε τις βασικές αρχές για την 

αποτελεσματική επίβλεψη των τραπεζών. Το κείμενο αυτό περιέχει 25 αρχές ηου 

καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών εργασιών και θέτουν ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο προτύπων για τη λειτουργία τους. Οι αρχές αυτές 

υιοθετήθηκαν σταδιακά από όλες τις κεντρικές τράπεζες.

Το πεδίο μελέτης της ΤΔΔ επεκτάθηκε πρόσφατα και στις αναπτυσσόμενες 

οικονομίες.

Ε. Παγκόσμιος Ορνανισιιός Εμπορίου (ΠΟΕ)

Κατά τη διάρκεια του Γύρου της Ουρουγουάης υπογράφηκε μία συμφωνία για 

την απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στο πλαίσιο της Γενικής 

Συμφωνίας Εμπορίου στις Υπηρεσίες (GATS). Η Συμφωνία αυτή έχει ένα πολύ ευρύ
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πεδίο εφαρμογής. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ορίζονται ως κάθε είδος 

υπηρεσίας που παρέχει ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή ίδρυμα.

Στη Συμφωνία αυτή καθορίζονται τέσσερις τύποι παροχής χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών : α) παροχή υπηρεσίας έξω από τα όρια ενός κράτους, όπου ένας 

καταναλωτής από μία χώρα μπορεί να λάβει δάνειο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

που δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα, β) κατανάλωση της υπηρεσίας στο εξωτερικό, 

όπου καταναλωτές που κατοικούν σε μία χώρα είναι ελεύθεροι από τη χώρα τους να 

ανοίξουν λογαριασμούς σε τράπεζες σε άλλες χώρες, γ) εμπορική παρουσία, όπου οι 

ξένες τράπεζες μπορούν να ιδρύουν θυγατρικές εταιρίες ή υποκαταστήματα σε μία 

ξένη χώρα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους απευθείας σε αυτή τη χώρα, και δ) 

κινητικότητα έμψυχου δυναμικού, η οποία συνδέεται με την παροχή των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και η οποία πρέπει να είναι ελεύθερη και να 

ενθαρρύνεται η μετακίνηση εκτός των συνόρων.

Η Συμφωνία επιβάλει στα κράτη - μέλη συγκεκριμένες υποχρεώσεις για το 

άνοιγμα των αγορών σε ξένους οργανισμούς και επιβλέπει την τήρηση των 

κανονισμών για τη διευκόλυνση των ξένων επενδύσεων από τις εθνικές κυβερνήσεις. 

Τα κράτη - μέλη είναι ελεύθερα να εισάγουν περιορισμούς στις ροές κεφαλαίου, 

μόνο στο σημείο όπου θίγεται το ισοζύγιο πληρωμών από μαζικές κινήσεις εκροής 

κεφαλαίων. Αυτοί οι περιορισμοί είναι αντικείμενα μελέτης του Οργανισμού, ο 

οποίος έχει συμβουλευτικό ρόλο, όπως και το ΔΝΤ.

1.4 Κανονιστικό Πλαίσιο Πραγιιατοποίιισικ Ξένων Επενδύσεων και ο Ρόλικ -me 

Φορολογίας otic Επενδυτικές Αποφάσεις και poec κεωαλαίου

Αυτό που έδειξε η ασιατική κρίση, η οποία θα αναλυθεί παρακάτω, ήταν ότι ένας 

διαβρωμένος χρηματοοικονομικός οργανισμός στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και 

η ανεπαρκής η αξιολόγηση του κινδύνου από την πλευρά των διεθνών επενδυτών και 

δανειστών είναι ένας συνδυασμός που μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα για 

ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Είναι λοιπόν φανερή η ανάγκη για τη σύναψη μίας γενικής διεθνούς συμφωνίας 

για τις επενδύσεις, η οποία θα αναγκάσει τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς να προσαρμοστούν στην πολύπλοκη πραγματικότητα, όπως αυτή 

σχηματίζεται με την απελευθέρωση των επενδύσεων και της ροής κεφαλαίων. Οι 

τρεις διεθνείς οργανισμοί που καλούνται να διαδραματίσουν το ρόλο του συντονιστή 

για τη σύναψη αυτής της γενικής συμφωνίας είναι ο ΠΟΕ, η ΤΔΔ και το ΔΝΤ.
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Ο ΠΟΕ μέχρι σήμερα ασχολήθηκε με την απελευθέρωση του εμπορίου. Σήμερα 

όμως έχει αναμιχθεί ιδιαίτερα στην απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών και συνεπώς των ροών κεφαλαίου μέσα από τη συμφωνία που 

υπογράφηκε στο Γύρο της Ουρουγουάης. Η ΤΔΔ πρέπει να επεκτείνει το ρόλο της 

στην ενδυνάμωση των εθνικών χρηματοοικονομικών συστημάτων, καθώς μία κρίση 

στον τραπεζικό τομέα μίας χώρας μπορεί να έχει πολλαπλές επιπλοκές στην 

παγκόσμια οικονομία. Έτσι, χρειάζεται η συστηματική μελέτη των εγχώριων 

τραπεζικών συστημάτων και η επιβολή μέτρων που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν 

τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, νομικό πλαίσιο για τις πτωχεύσεις, νομικό πλαίσιο για 

τη λειτουργία των εταιριών κ.λ.π. Το ΔΝΤ τέλος, θα πρέπει να επεκτείνει την 

παρακολούθηση των μακροοικονομικών πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη - μέλη 

στην επίβλεψη των εθνικών τραπεζικών συστημάτων διαμέσου στοιχείων που θα 

δίνουν τα κράτη - μέλη για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα των κεντρικών 

τραπεζών αλλά και των εμπορικών τραπεζών. Αυτό θα οδηγήσει στην επιθυμητή 

διαφάνεια που θα επιτρέψει την πρόβλεψη και την αποφυγή οικονομικών κρίσεων.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της γενικής αυτής συμφωνίας 

θα πρέπει να καθίσουν ως ισότιμα μέλη τόσο εκπρόσωποι των αναπτυγμένων 

οικονομικά χωρών, όσο και εκπρόσωποι των αναπτυσσόμενων. Η γενική αυτή 

συμφωνία θα πρέπει να παρέχει τις προϋποθέσεις για την αναδιάρθρωση των 

τραπεζικών συστημάτων, τη σύγκλισή τους και την ενδυνάμωση του διεθνούς 

χρηματοοικονομικού συστήματος, η τήρηση των οποίων θα είναι το κύριο μέλημα 

αλλά και η βάση της συνεργασίας των διεθνών οργανισμών που προαναφέρθηκαν 

(ΔΝΤ, ΤΔΔ και ΠΟΕ).

Με σκοπό την προσέλκυση ξένων επενδύσεων οι αναπτυσσόμενες χώρες έχει 

παρατηρηθεί ότι εφαρμόζουν πολύ χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης των κερδών 

των επιχειρήσεων και των επενδύσεων εν γένει σε σχέση με αυτούς που εφαρμόζουν 

οι αναπτυγμένες χώρες.

Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες που υποθέτουν ότι το κεφάλαιο μπορεί να 

κινηθεί ελεύθερα στις διάφορες αγορές του κόσμου προκύπτει ότι οι χώρες από τις 

οποίες εξάγεται το κεφάλαιο δεν έχουν λόγο να μειώσουν τη φορολογία των εσόδων 

που προέρχονται από επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, καθώς οι 

επενδυτές είναι πολύ δύσκολο να επισημάνουν τέτοιες επενδύσεις που να 

υποκαθιστούν τις επενδύσεις που γίνονται στο εσωτερικό και αυτό γιατί οι 

επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό έχουν διαφορετική αναλογία
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κινδύνου απόδοσης και γενικά πολύ δύσκολα αποτελούν τέλεια υποκατάστατα των 

επενδύσεων εσωτερικού. Το αποτέλεσμα αυτής της σκέψης είναι ότι οι χώρες δεν 

έχουν μεγάλα περιθώρια δράσης στον τομέα της φορολόγησης ώστε να 

μεγιστοποιήσουν την παγκόσμια ευημερία. Αντίθετα μόνο οι χώρες που δέχονται 

κεφάλαια έχουν συμφέρον να διατηρούν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές για 

την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις διαφορές 

φορολογικών συντελεστών.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το παράδειγμα της πρόσφατης κρίσης που ξέσπασε 

στις Ασιατικές αγορές, ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας επενδυτικών 

κεφαλαίων, τα οποία δρώντας κυρίως κερδοσκοπικά όχι μόνο δε συνέβαλαν στην 

ανάπτυξη των ευαίσθητων αναπτυσσόμενων οικονομιών της Άπω Ανατολής, αλλά 

άφησαν βαθιές πληγές στην αξιοπιστία των δομών και στην αναπτυξιακή πορεία των 

οικονομιών αυτών.

1.5 Η επίδραση me Ασιατικής Koitnic (me Διεθνείς Επενδύσεις

Το φαινόμενο της μαζικής εισροής επενδυτικών κεφαλαίων στις αναπτυσσόμενες 

αγορές της Ασίας, που παρατηρήθηκε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, 

σημάδεψε την παγκόσμια οικονομία. Εμφανίστηκαν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία 

συναντούμε σήμερα και στις ευαίσθητες αναπτυσσόμενες οικονομίες των 

Βαλκανικών Χωρών που μόλις έχουν αρχίσει να συνέρχονται από την πολιτική και 

κοινωνική αστάθεια και στηρίζουν τις ελπίδες τους για οικονομική ανάπτυξη στην 

εισροή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.

Τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην τρομακτική κινητικότητα κεφαλαίου στις 

Ασιατικές Χώρες αυτές είναι : α) ο διεθνής τραπεζικός δανεισμός και η εγχώρια 

πιστωτική επέκταση, β) οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου διεθνών οίκων και γ) η 

αντιστροφή της ροής κεφαλαίου προς το τέλος του 1997.

Αρχικά παρατηρήθηκε αυξανόμενη εμπιστοσύνη στον διεθνή τραπεζικό 

δανεισμό και μάλιστα στον βραχυχρόνιο. Έτσι, περίπου τα 2/3 των δανείων είχαν 

λήξη μικρότερη του ενός έτους. Η μεγάλη πιστωτική επέκταση στο επίπεδο των 

χωρών οδήγησε στην ανάγκη για μαζικό δανεισμό από διεθνείς οίκους. Οι τράπεζες 

λειτουργούσαν με πολύ μικρό περιθώριο κέρδους και συνήθως δημιουργούσαν 

μικρές σχετικά με τον κίνδυνο προβλέψεις επισφαλειών. Ολα αυτά σε μία στιγμή 

όπου ο ανταγωνισμός των τραπεζών είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του και υπήρχε η 

αισιοδοξία ότι η ανάπτυξη και η απόδοση του παρελθόντος θα συνεχιζόταν και στο
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μέλλον. Από αυτήν την υπεραισιοδοξία δεν γλίτωσαν ούτε οι διεθνείς οίκοι 

αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, οι οποίοι αναβάθμιζαν την πιστοληπτική 

ικανότητα των χωρών αυτών συνεχώς χωρίς να προειδοποιούν για την επερχόμενη 

κατάρρευση.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε αρχικά στις χρηματιστηριακές αγορές και έτσι, η 

πρώτη που δοκίμασαν την ασιατική κρίση ήταν οι διαχειριστές των εταιριών 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1997 οι μαζικές εισροές 

κεφαλαίου μετατράπηκαν σε μαζικές εκροές. Οι εισροές που είχαν χρησιμοποιηθεί 

για τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τα 

οποία αυξανόταν ολοένα και περισσότερο, φτάνοντας στο 4% του ΑΕΠ κατά την 

εξαετία 1990-1996 άρχισαν να μετατρέπονται σε εκροές που επιδείνωσαν το ισοζύγιο 

πληρωμών. Οι τράπεζες άρχισαν να αυξάνουν τα επιτόκια προσπαθώντας να 

κρατήσουν τα επενδυμένα κεφάλαια μέσα στα όρια των χωρών, πράγμα που οδήγησε 

εταιρίες που ήταν ήδη υπερδανεισμένες σε χρεοκοπία.

Η κρίση που ξέσπασε στις ασιατικές αγορές και αποκάλυψε τις αδυναμίες του 

συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών ροών ανέδειξε κάποια 

πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία αναλύονται παρακάτω.

Το πιο άμεσο αποτέλεσμα της κρίσης ήταν η ανάγκη για αποτελεσματική 

διαχείριση της κρίσης από το ΔΝΤ, το οποίο έλαβε μέτρα για την παροχή της 

αναγκαίας ρευστότητας διαμέσου των ποσοστώσεων των κρατών - μελών του ΔΝΤ, 

της ουσιαστικής βοήθειας της παγκόσμιας τράπεζας (ΠΤ - World Bank) και της 

Asian Development Bank, καθώς και της βοήθειας που παρείχαν οι χώρες της G-10. 

Η πιο αυστηρή κριτική που δέχτηκε το ΔΝΤ αφορούσε τη δραστηριότητά του στην 

προσφορά κεφαλαίων ώστε να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα στα ισοζύγια 

πληρωμών των χωρών που πλήγηκαν από την κρίση. Υποστηρίχτηκε ότι η 

δραστηριότητα αυτή αυξάνει τον κίνδυνο να σημειωθούν και νέες τέτοιες κρίσεις 

καθώς δεν επιτρέπει την τιμωρία των ηθικών αυτουργών. Έτσι, για να 

ελαχιστοποιηθεί ο ηθικός κίνδυνος στο μέλλον πρέπει να υπάρχει πιο αυστηρό 

πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζών. Επιπρόσθετα τα ιδιωτικά πιστωτικά 

ιδρύματα πρέπει να φέρουν μέρος τουλάχιστον από τη ζημιά που πραγματοποιείται 

ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης.

Ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε αφορά τον επιθυμητό βαθμό οικονομικής 

απελευθέρωσης με δεδομένη την ισχύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τη 

σταθερότητα του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Οι τράπεζες βρίσκονται στο
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επίκεντρο του οικονομικού συστήματος, καθώς διεκπεραιώνουν τις διεθνείς 

πληρωμές και προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η 

μετάβαση από ένα σύστημα αυστηρού ελέγχου σε ένα σύστημα λιγότερο ή 

περισσότερο ανταγωνιστικό πρέπει να καθοδηγείται και να συνοδεύεται από κάποιες 

αρχές που θα οδηγήσουν το διεθνές τραπεζικό σύστημα σε μία προοδευτική 

απελευθέρωση.

Έτσι, η αγορά θα απελευθερωθεί πρώτα εσωτερικά και έπειτα εξωτερικά. Όταν 

μιλάμε για εσωτερική απελευθέρωση εννοούμε την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς 

επιτοκίων, τη συρρίκνωση των πιστωτικών ελέγχων, την ανάπτυξη των αγορών 

κεφαλαίου και χρήματος, την ενδυνάμωση του εσωτερικού συστήματος ελέγχου των 

τραπεζών και την αναδόμηση ή την εκκαθάριση τραπεζικών ιδρυμάτων που απέχουν 

από τις υγιείς καταστάσεις. Στο παράδειγμα τω Βαλκανικών Χωρών τα Τραπεζικά 

Συστήματα ήταν μέχρι πρόσφατα πλήρως κρατικοποιημένα. Η ιστορία των ιδιωτικών 

Τραπεζών και των υποκαταστημάτων και θυγατρικών των ξένων Τραπεζών που 

λειτουργούν σ' αυτές τις Χώρες είναι πολύ σύντομη και έτσι για να επιτευχθεί η 

εσωτερική απελευθέρωση θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια και μεγάλος βαθμός 

προσαρμοστικότητας των Τραπεζικών Συστημάτων στις νέες συνθήκες λειτουργίας.

Η εξωτερική απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα της σταθεροποίησης των μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας και 

της ολοκλήρωσης της εσωτερικής απελευθέρωσης. Στην περίπτωση της ασιατικής 

κρίσης η εξωτερική απελευθέρωση προηγήθηκε της εσωτερικής, καθώς υπήρχε 

πλήρης έλλειψη ελέγχου και επίβλεψης της λειτουργίας των τραπεζών με αποτέλεσμα 

οι εισροές κεφαλαίου, που υπήρξαν πρωτοφανείς, να μη συμβαδίζουν με το βαθμό 

ανάπτυξης και με την ικανότητα προσαρμογής των εγχώριων τραπεζικών 

συστημάτων. Έτσι, μία μελλοντική συμφωνία γύρω από το παγκόσμιο 

χρηματοοικονομικό σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν 

την ευρωστία και την ποιότητα των υπαρχόντων τραπεζικών ιδρυμάτων.

Ένα τρίτο ζήτημα που προέκυψε από την μελέτη της ασιατικής κρίσης ήταν η 

συζήτηση γύρω από την ορθότητα ή όχι της απελευθέρωσης της κίνησης των 

βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων. Έτσι, μία ομάδα ερευνητών επιμένουν ότι πρέπει να 

επιβληθούν περιορισμοί στις ροές βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων και κυρίως 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τραπεζικού δανεισμού. Οι επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου συγκρινόμενες με την άμεση επένδυση θεωρούνται 

αποσταθεροποιητικές για μία οικονομία και έχουν μεγάλη διακυμανσιμότητα. Οι
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διαχειριστές των επενδύσεων χαρτοφυλακίου λαμβάνουν θέσεις και πουλάνε τις 

θέσεις τους αυτές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στις δευτερογενείς αγορές 

χρεογράφων. Αντίθετα, με την άμεση επένδυση οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιο 

δυσκίνητες στην απόφαση να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους σε κάποιες θυγατρικές 

επιχειρήσεις, και έτσι κρατούν για πιο μεγάλο χρονικό ορίζοντα τις θέσεις που 

λαμβάνουν. Έτσι, σε ένα περιβάλλον οικονομικό που είναι ευάλωτο και εύθραυστο, 

απουσία θεσμικού πλαισίου που να επιβλέπει και να περιορίζει τις κινήσεις των 

βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων, είναι εύκολο να επαναληφθεί μία κρίση με ανάλογες 

συνέπειες όπως αυτές της ασιατικής κρίσης.

1.6 Επισκόπηση me Κοινωνικοπολιτικύς και Οικονομικής Θέσης των 

Βαλκανικών Χωρών

Η σύλληψη της ιδέας για μια Ευρώπη οικονομικά και πολιτικά ενιαία έχει 

αρχίσει να ενσαρκώνεται με την εγκαθίδρυση της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης. Οι δεκαπέντε χώρες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα 

συμμετέχουν στα πολιτικά της όργανα και συναποφασίζουν για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής, οικονομίας, δικαίου, αγροτικής πολιτικής, καθώς και ζητήματα 

περιφερειακής ανάπτυξης που θα οδηγήσουν στην ποθητή πραγματική σύγκλιση 

οικονομικών μεγεθών και πολιτικών και κοινωνικών θεσμών.

18



Τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την πτώση των πρώην σοσιαλιστικών 

καθεστώτων, που οδήγησε στο άνοιγμα των οικονομιών των κρατών αυτών και στον 

προσανατολισμό τους σε δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα ανάπτυξης των αγορών, το 

ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζεται στην ενδυνάμωση της συνοχής μέσα 

στο γεωγραφικό χώρο που ονομάζεται Ευρώπη. Η συνοχή αυτή είναι αδύνατον να 

συντελεστεί χωρίς την εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας, της κοινωνικής 

ειρήνης και της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών, όπως είναι τα Βαλκάνια, οι 

Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής 

Ευρώπης. Είναι ένα στοίχημα, το οποίο αν αποτύχεμ οι φυγόκεντρες δυνάμεις που 

αναπτύσσονται από τις εθνικές και θρησκευτικές διαφορές, αλλά και από το 

οργανωμένο έγκλημα που έχει ισχυρή παρουσία σε συγκεκριμένες περιοχές, θα 

οδηγήσουν σε πλήρη αποσταθεροποίηση της ευαίσθητης αυτής περιοχής με 

αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

Ο χαρακτήρας της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται από τη Βαλκανική 

Χερσόνησο ή με μία λέξη τα Βαλκάνια έχει διαμορφωθεί από αλλεπάλληλες βίαιες 

και μη συγκρούσεις μεταξύ των εθνικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες στην 

περιοχή, οι οποίες καθ' όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα καθιστούσαν τα σύνορα, 

αλλά πολύ περισσότερο την υπόσταση των κρατών μία υπόθεση αβέβαιη. Παρόλο 

δηλαδή που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της Ευρωπαϊκής Ηπείρου εντούτοις 

αποτελούν τις πιο καθυστερημένες οικονομικά περιοχές, γεγονός που οφείλεται στις 

σημαντικές και διαρκείς αλλαγές που έχουν υποστεί σε κοινωνικό κυρίως και 

πολιτικό επίπεδο τον περασμένο αιώνα. Οι Εθνικοί Απελευθερωτικοί Αγώνες στην 

περίοδο 1800 - 1830 ενάντια στην παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι 

Βαλκανικοί Πόλεμοι κατά τη δεύτερη δεκαετία του εικοστού αιώνα, αλλά και οι 

διαρκείς εθνικές εκκαθαρίσεις κατά μειονοτήτων είναι γεγονότα που μαρτυρούν τη 

διαρκή αναζήτηση εθνικών ταυτοτήτων και δυνάμεων οι οποίες θα διατηρούσαν τα 

κράτη ενωμένα.

Η επιφανειακή σταθερότητα και γαλήνη που επικρατούσε στην περιοχή καθώς τα 

καθεστώτα λαϊκής δημοκρατίας ασκούσαν ασφυκτικές πιέσεις στις λαϊκές μάζες 

υποβαθμίζοντας τα εθνικά προβλήματα άρχισε να διαταράσσεται σοβαρά στα τέλη 

της δεκαετίας του 1980 με τις ραγδαίες καθεστωτικές μεταβολές στις Δημοκρατίες 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που αποτέλεσαν την απαρχή στο ντόμινο των 

εξελίξεων που οδήγησαν στην πτώση διαδοχικά όλων των κομμουνιστικών
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καθεστώτων των χωρών της περιοχής. Έτσι, πρώτη η Ρουμανία όπου το καθεστώς 

Τσαουσέσκου ανατράπηκε με αιματηρές επαναστατικές συγκρούσεις, έπειτα η 

Βουλγαρία και ακολούθως η Γιουγκοσλαβία και η Αλβανία αντιμετώπισαν ριζικές 

ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό οι οποίες απασχόλησαν όλους τους 

παραγωγικούς πόρους και μηχανισμούς, διαλύοντας τις προϋπάρχουσες οικονομικές 

δομές, φέρνοντας σε κάποιες περιπτώσεις την αναρχία και έβαλαν σε δεύτερη μοίρα 

την αναπτυξιακή πορεία των οικονομιών τους.

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας με τον πόλεμο της δεκαετίας του 

1990 έχει επιφέρει τη μεγαλύτερη αλλαγή στα σύνορα κρατών της Ευρώπης μετά τον 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και οι επιχειρήσεις των δυνάμεων του ΝΑΤΟ κατά το 1999 

που οδήγησαν στην απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου (Κόσοβο) από την πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία έχουν διαμορφώσει τη σημερινή εικόνα των Βαλκανίων 

ως μία περιοχή με έντονη παρουσία διεθνών μη κυβερνητικών οργανισμών, και 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν σταθερό 

πολιτικό περιβάλλον, όπου θα οικοδομηθεί εκ νέου η οικονομική και κοινωνική ζωή 

των νέων κρατών.

Σήμερα μετά τις καταστροφικές συγκρούσεις της τελευταίας δεκαετίας, στη 

διεθνή οικονομική βιβλιογραφία ο όρος Βαλκάνια τείνει να αντικατασταθεί από τον 

όρο Νοτιοανατολική Ευρώπη (Southeast Europe). Ο νέος αυτός όρος είναι βεβαίως 

πιο ευρύς και περιλαμβάνει χώρες που γεωγραφικά δεν ανήκουν στις Βαλκανικές, 

όπως Κύπρος, Τουρκία, Μολδαβία και Ουκρανία. Στόχος της καθιέρωσης της νέας 

αυτής ονομασίας για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων είναι η αποσύνδεση της 

οικονομικής σκέψης και της επενδυτικής στρατηγικής από την εικόνα μιας 

υπανάπτυκτης περιοχής και οικονομίας λόγω του μακρόχρονου πολέμου, ώστε να 

υποβαθμιστεί ο ψυχολογικός παράγοντας της πρόσφατης εμπόλεμης κατάστασης.

Στα πλαίσια της παρούσας διαπραγμάτευσης του θέματος θα αναπτυχθούν τα 

κύρια χαρακτηριστικά των οικονομιών των κρατών της Βαλκανικής Χερσονήσου, οι 

οποίες παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς το επίπεδο ανάπτυξης της 

οικονομίας, το βιοτικό επίπεδο, τις κοινωνικές δομές και τη νοοτροπία του 

πληθυσμού και τις συνδέει κοινό ιστορικό παρελθόν. Οι θεματικοί άξονες γύρω από 

τους οποίους θα κινηθούμε είναι πέρα από τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα του 

παρόντος, τα κυριότερα προγράμματα οικονομικής βοήθειας και προσπάθειας για 

σταθεροποίηση και ανάπτυξη της περιοχής, η δομή του φορολογικού καθεστώτος και 

των κινήτρων που θέτει η κάθε κυβέρνηση για την πραγματοποίηση αναπτυξιακών
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επενδύσεων και οι κίνδυνοι τους οποίους αντιμετωπίζει το ξένο κεφάλαιο που 

επενδύεται στην περιοχή. Στα γεωγραφικά όρια της Βαλκανικής Χερσονήσου στα 

οποία θα κινηθεί η παρούσα διαπραγμάτευση, υπάγονται οι χώρες της Κροατίας, 

Σλοβενίας, Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, Σερβίας & Μαυροβούνιου, Π.Γ.Δ. Μακεδονίας, 

Αλβανίας, Ρουμανίας, και Βουλγαρίας. Η Ελλάδα, παρότι ανήκει στα Βαλκάνια, 

εντούτοις έχει καταφέρει να παρουσιάσει αξιοσημείωτη πρόοδο και ανάπτυξη σε 

όλους τους τομείς και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτη από όλες τις 

Βαλκανικές Χώρες. Έτσι, η περίπτωσή της δε θα μας απασχολήσει, καθώς δεν 

περιέχει τα χαρακτηριστικά στοιχεία που συναντιόνται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βαθμό στα υπόλοιπα κράτη.

Η μελέτη των οικονομιών της Βαλκανικής οδηγεί στον εντοπισμό κάποιων 

κοινών χαρακτηριστικών που πηγάζουν κατά πρώτο λόγο από την υιοθέτηση του 

αγροτικού μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας και κατά δεύτερο από το πλούσιο σε 

παραγωγικούς πόρους έδαφος και υπέδαφος της περιοχής. Επιπλέον, η συνύπαρξη 

όλων των εθνοτήτων κάτω από την ίδια εξουσία, αυτή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, αλλά και η ομοιόμορφη τροπή των πολιτικών πραγμάτων μετά την 

επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην πρώην ΕΣΣΔ, που σαφώς 

επηρέασε την ιστορική διαδρομή των περισσότερων χωρών της Βαλκανικής (με 

εξαίρεση μόνον της Ελλάδας), δικαιολογούν την ενίσχυση των κοινών 

πολιτικοοικονομικών χαρακτηριστικών.

Με την εγκαθίδρυση δημοκρατικών καθεστώτων και με τις επερχόμενες 

μεταρρυθμίσεις που προχωρούν σε άλλες περιπτώσεις με πιο γρήγορους ρυθμούς και 

σε άλλες με πιο βραδείς έχει αρχίσει να παρατηρείται η διαφοροποίηση στις δομές 

των κρατών και στην αντιμετώπιση των ξένων επενδύσεων.

Έτσι, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων που θα βοηθήσουν 

στην καλύτερη κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται σε 

κάθε χώρα, αλλά και της δυναμικής που αναπτύσσεται σε κάθε μία οικονομία και 

βασίζεται στην εκμετάλλευση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

1.7 Άιιεσεα Ecvcc Επενδύσεις <mc Βαλκανικέΰ Χώρες

Η Παγκόσμια κάμψη των FDI κατά το 2001 άφησε ανεπηρέαστη την περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς οι εισροές ξένων κεφαλαίων παρέμειναν στα ίδια 

επίπεδα με το έτος 2000. Εντούτοις, η στασιμότητα των μεγαλύτερων οικονομιών και 

οι ζημίες που πραγματοποίησαν οι μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε
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πολλές χώρες προκάλεσαν περικοπές στα επενδυτικά σχέδια του 2002. Έτσι, για το 

έτος αυτό αναμενόταν μείωση των άμεσων επενδύσεων προς τις υπό μελέτη χώρες.

Η εισροή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης εξελίσσεται σύμφωνα με την πορεία των μεταρρυθμίσεων και με την 

εγκαθίδρυση της πολιτικής σταθερότητας. Έτσι, μέχρι το 1997 οι ροές κεφαλαίου 

ήταν χαμηλές. Κατά τη διετία 1997 - 1998 η Ρουμανία και η Κροατία, πρώτες, είδαν 

ξένα επενδυτικά κεφάλαια να παίρνουν θέσεις στις οικονομίες τους ως αποτέλεσμα 

αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στις πολιτικές τους. 

Ακολούθησαν η Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη και η ΠΓΔΜ, οι οποίες 

υποδέχτηκαν τους ξένους επενδυτές κατά το έτος 2000 και η Γιουγκοσλαβία το έτος 

2001. Έτσι, το συνολικό επενδυμένο ποσό των 4,4 δις USD το έτος 2001 είναι μεν 

υψηλότερο από τα προηγούμενα χρόνια αλλά παραμένει χαμηλό αν αναλογιστεί 

κανείς την ανάγκη των οικονομιών αυτών για τη φιλοξενία παραγωγικών 

επενδύσεων.

Όπως δείχνει η εμπειρία οι ξένες επενδύσεις δεν εισρέουν σε μία χώρα που τις 

έχει ανάγκη, δηλαδή σε μία οικονομία που βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Αυτό 

είναι φυσιολογικό καθώς το κεφάλαιο δεν λειτουργεί με συναισθηματισμό, ούτε με 

πολιτικά κριτήρια, αλλά με μόνο γνώμονα το κέρδος. Έτσι, το κεφάλαιο 

προσανατολίζεται σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς, όπου η απόδοσή του 

είναι μεγάλη.

Στις υπό μελέτη οικονομίες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της μεταποίησης πάσχουν από κεφάλαιο κίνησης και δυσκολεύονται να 

χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι φτωχές και οι 

ξένες επενδύσεις φαντάζουν ως μία καλή λύση. Παρόλα αυτά οι εισροές στον τομέα 

αυτό είναι λιγοστές παρά τις προσπάθειες ιδιωτικοποιήσεων.

Ακόμη, το πολιτικό σκηνικό και το ασαφές νομοθετικό πλαίσιο που αδυνατεί να 

ελέγξει αποτελεσματικά τις δραστηριότητες και ανέχεται πληθώρα γραφειοκρατικών 

ρυθμίσεων αποτελούν τροχοπέδη για τις επενδυτικές αποφάσεις των ξένων 

κεφαλαιούχων.

Μέχρι σήμερα οι εισροές των FDI στις οικονομίες των Βαλκανικών Χωρών 

ακολούθησαν τις προσπάθειες για ιδιωτικοποιήσεις, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό τις 

όποιες ευκαιρίες παρουσίαζε ο τομέας της μεταποίησης. Θα μπορούσαμε να 

διαχωρίσουμε τις χώρες σε δύο ομάδες σύμφωνα με το μέγεθος και το χαρακτήρα 

των εισροών. Η πολιτική της Κροατίας, της Σλοβενίας, της Ρουμανίας και της
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Βουλγαρίας επιδίωξε την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων με αργά, αλλά σταθερά 

βήματα. Επιπρόσθετα παρουσιάζουν ευκαιρίες στους κλάδους των εξαγώγιμων 

καταναλωτικών προϊόντων, καθώς οι μισθοί είναι αρκετά χαμηλοί και άρα το κόστος 

παραγωγής είναι ελεγχόμενο.

Από την άλλη πλευρά οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων (Γιουγκοσλαβία, 

ΠΓΔΜ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Αλβανία) κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς 

την πολιτική σταθερότητα και οι οικονομικές τους μεταρρυθμίσεις πρέπει να 

αποδειχθούν αποτελεσματικές. Μέχρι τότε οι επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς 

είναι μικρές σε έκταση και η διείσδυση γίνεται κυρίως μέσα από την απόκτηση 

μεριδίων μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρίες που ιδιωτικοποιούνται.

Μεταξύ των χωρών που επενδύουν στις οικονομίες της Βαλκανικής Χερσονήσου 

οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουν τα πρωτεία. Στην περίπτωση της 

Αλβανίας, η Ιταλία και η Ελλάδα είναι υπεύθυνες για το σύνολο σχεδόν των 

επενδύσεων. Το ίδιο ισχύει για την Αυστρία και τη Γερμανία που επενδύουν 

σημαντικά κεφάλαια στην οικονομία της Κροατίας. Οι προτιμώμενοι κλάδοι της 

οικονομίας είναι η παροχή τραπεζικών εργασιών, οι τηλεπικοινωνίες και η 

βιομηχανία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πολιτικό και Οικονοιιικό Περιβάλλον Ποαγιιατοποίτκηκ Επενδύσεων στιιν

Αλβανία

2.1 Σύντοιιυ επισκόπηση πολιτικών και οικονοιιικών γαοακττιριστικών

2.1.1 Γενικά στοιγεια

Η δημοκρατία της Αλβανίας βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Βαλκανικής 

χερσονήσου, καταλαμβάνει 28.748 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει βόρεια με 

το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο, ανατολικά με την Π.Γ.Δ.Μ., νότια με την Ελλάδα 

και στα δυτικά βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος. 

Πρωτεύουσα της χώρας είναι τα Τίρανα. Εδαφολογικά είναι κυρίως ορεινή χώρα με 

γόνιμες ακτές. Το κλίμα της είναι τυπικό μεσογειακό με ζεστά και ξηρά καλοκαίρια 

και ήπιους χειμώνες. Το ορεινό, ηπειρωτικό τμήμα της χώρας κυρίως στα βόρεια 

αντιμετωπίζει πιο σκληρούς χειμώνες και πιο ήπια καλοκαίρια.

Το Σύνταγμα του 1991 καθιέρωσε ένα πολυκομματικό πολιτικό σύστημα. Η 

Λαϊκή Συνέλευση (Κοινοβούλιο) εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια με εθνικές εκλογές 

και εκλέγει Πρόεδρο με αυξημένες αρμοδιότητες για πενταετή θητεία, ο οποίος 

διορίζει τον Πρωθυπουργό.

24



Ο πληθυσμός της Αλβανίας, που ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια κατοίκους 

(Ιούλιος 2001), αποτελείται κατά 95% από Αλβανούς, κατά 3% από Έλληνες και το 

υπόλοιπο 2% είναι Βλάχοι, Τσιγγάνοι, Σέρβοι και Βούλγαροι. Η προσδοκώμενη 

διάρκεια ζωής είναι για τους άντρες 69 έτη, για τις δε γυναίκες 75 έτη. Η κατανομή 

του πληθυσμού από άποψη θρησκείας διαμορφώνεται σε 70% Μουσουλμάνους, 20% 

Ορθόδοξους και 10% Καθολικούς Χριστιανούς. Από το 1967 έως το 1990 οι ναοί και 

τα τεμένη δεν λειτουργούσαν καθώς η Αλβανία θεωρείτο αθεϊστική χώρα.

Η αλβανική γλώσσα ανήκει στις ινδοευρωπαϊκές και ο ποταμός Shkumbin που 

διχοτομεί τη χώρα, χωρίζει τους κατοίκους σε ομιλούντες τη βόρεια και τη νότια 

διάλεκτο. Επίσημη διάλεκτος είναι η νότια (Tosk).

2.1.2 Οικονομία

Η Αλβανία διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα βιοτικά επίπεδα της Ευρώπης με 

κατά κεφαλήν εισόδημα 3000 USD (εκτίμηση 2000). Πριν το 1991, το κομμουνιστικό 

κόμμα είχε υπό τον έλεγχό του το σύνολο των μέσων παραγωγής της οικονομίας. 

Έτσι, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η βιομηχανία ήταν πλήρως εθνικοποιημένες 

και η ιδιωτική πρωτοβουλία απαγορευόταν αυστηρά. Επιπρόσθετα, απαγορευόταν 

από το Σύνταγμα η λήψη ξένης βοήθειας, είτε με τη μορφή δανεισμού από ξένες 

Τράπεζες, είτε με την ανοχή ξένων επενδύσεων. Από την πτώση του κομμουνιστικού 

καθεστώτος, το 1991, έχουν ληφθεί αποφάσεις με στόχο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη 

ελαφριάς βιομηχανίας, κυρίως στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 

να προσελκυσθούν ξένες επενδύσεις και να εξασφαλιστούν πιστώσεις από Διεθνείς 

Οικονομικούς Οργανισμούς. Παρόλα αυτά η ελλιπής και καταρρέουσα υποδομή, το 

πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και το 

χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας και εργασιακής πειθαρχίας καθιστούν κάθε 

προσπάθεια για ανάπτυξη της οικονομίας εξαιρετικά δύσκολη.

Η σημερινή κυβέρνηση του Ilir Meta έχει κάνει πολύ γρήγορα βήματα προς τον 

εκσυγχρονισμό της οικονομίας, την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων, την 

αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και τη ριζική μεταρρύθμιση του 

δικαστικού και του φορολογικού συστήματος. Παρόλα αυτά ο ρυθμός 

πραγματοποίησης αυτών των μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία υστερεί με τον 

αντίστοιχο ρυθμό των υπόλοιπων χωρών της περιοχής.
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Η χώρα διαθέτει πλούσιο υπέδαφος, κυρίως σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτη, 

χρώμιο, χαλκό και νικέλιο. Στις φυσικές πηγές πλούτου συμπεριλαμβάνονται η 

δασοκομία και η υδροηλεκτρική ενέργεια.

Περίπου το 50% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στη γεωργία. Το 

κομμουνιστικό καθεστώς διέθεσε σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη της γεωργίας 

μέσα από προγράμματα αποξήρανσης, βελτίωσης και άρδευσης εδαφών που σε 

συνδυασμό με την αυξημένη χρήση λιπασμάτων προκάλεσαν σημαντική άνοδο της 

αγροτικής παραγωγής. Εντούτοις, η σημερινή αγροτική παραγωγή χαρακτηρίζεται 

από περιορισμένο βαθμό εκμηχάνισης που συνεπάγεται χαμηλή παραγωγικότητα. 

Από το 1992 το μεγαλύτερο μέρος της γης έχει ιδιωτικοποιηθεί και πιστεύεται ότι θα 

προετοιμαστεί το έδαφος για την εισαγωγή νέων μεθόδων καλλιέργειας και την 

εκμηχάνιση της γεωργίας. Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα που παράγονται είναι 

δημητριακά (κυρίως σιτάρι και καλαμπόκι), βαμβάκι, καπνός, πατάτες και 

ζαχαρότευτλα. Παράλληλα με τη γεωργία ένα μέρος του πληθυσμού ασχολείται και 

με την κτηνοτροφία.

Το προηγούμενο καθεστώς είχε ως στόχο να καταστήσει τη χώρα ως το δυνατόν 

πιο αυτάρκη μέσω της ταχείας εκβιομηχάνισης. Έτσι, δημιουργήθηκε ένας σχετικά 

διαφοροποιημένος βιομηχανικός τομέας που εκμεταλλεύεται ακόμη και σήμερα τους 

φυσικούς πόρους της χώρας και παράγει το 40% του ΑΕΠ. Η βιομηχανική παραγωγή 

της χώρας προέρχεται από την εξόρυξη των μεταλλευμάτων, την επεξεργασία 

αγροτικών προϊόντων, την υφαντουργία, την τσιμεντοβιομηχανία και την 

επεξεργασία ξύλου. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται 

βιομηχανίες που παράγουν προϊόντα χημικά, σιδήρου, χάλυβα και μηχανολογικό 

εξοπλισμό. Παρά τη θεαματική βιομηχανική ανάπτυξη για τα δεδομένα της χώρας οι 

δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η χώρα είναι πολλές και οφείλονται κυρίως στην 

έλλειψη εξειδίκευσης και τεχνικής κατάρτισης, στην αδυναμία αφομοίωσης των νέων 

τεχνολογιών, στην κακή οργάνωση και στη χρήση απαρχαιωμένου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Επίσης, επειδή οι προσπάθειες των αλβανικών κυβερνήσεων 

επικεντρώνονταν στη βαριά βιομηχανία η αλβανική οικονομία αδυνατεί να καλύψει 

την εγχώρια ζήτηση σε καταναλωτικά αγαθά.

Στα κυριότερα οικονομικά γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας συγκαταλέγεται η 

κατάρρευση του χρηματοοικονομικού συστήματος το 1997 που προκλήθηκε από την 

αποκάλυψη των πυραμίδων οι οποίες προσέλκυσαν καταθέσεις πολύ μεγάλου 

μέρους του πληθυσμού της χώρας, οι οποίες κατέληξαν στα χέρια λίγων ανθρώπων.
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Η εξαπάτηση του μεγάλου μέρους του πληθυσμού προκάλεσε βίαιες κοινωνικές 

αντιδράσεις με 1.500 νεκρούς και εξάπλωση της φτώχειας. Σημαντικό επίσης γεγονός 

είναι ότι η οικονομία της Αλβανίας στηρίζεται στις εισροές χρήματος από τους 

οικονομικούς μετανάστες που ζουν κι εργάζονται στην Ελλάδα και την Ιταλία που 

αποτελούν το 20% του ενεργού πληθυσμού της χώρας. Πάντως, η παραοικονομία 

της Αλβανίας βρίσκεται σε μεγάλη άνθιση και ο κύριος όγκος της οικονομικής 

δραστηριότητας ελέγχεται από μία οικονομική ολιγαρχία που παρουσιάζει 

χαρακτηριστικά και μεταχειρίζεται μέσα "μαφίας".

Το εμπόριο με τους κύριους εμπορικούς εταίρους που είναι οι Ιταλία, Ελλάδα, 

Ολλανδία, Βέλγιο, Η.Π.Α., Τουρκία, Βουλγαρία και η Π.Γ.Δ.Μ. διεξάγεται κυρίως 

από τη θάλασσα, με εφαλτήριο τα δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας το Durres και το 

VIore. Η Αλβανία εξάγει κυρίως ορυκτά, άσφαλτο, πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα 

και εισάγει κυρίως μηχανολογικό εξοπλισμό, βιομηχανικά προϊόντα και 

καταναλωτικά είδη. Οι εξαγωγές της ανέρχονται σε 242 εκατομμύρια USD και οι 

εισαγωγές σε 925 εκατομμύρια USD.

Όσον αφορά το δίκτυο μεταφορών, υπάρχει εκτεταμένο οδικό και σιδηροδρομικό 

δίκτυο εντός της χώρας, οι αερομεταφορές όμως έχουν μείνει σε μεγάλο βαθμό 

υπανάπτυκτες.

Νόμισμα της χώρας είναι το νέο Λεκ (ALL).

2.2 Επενδυτικό περιβάλλον: Φορολογία - Φορολογικά Κίνητρα -

Μεταρρυθμίσεις

2.2.1 Φορολογία

Οι εγχώριες εταιρίες φορολογούνται για τα εισοδήματα που αποκτούν από όλες 

τους τις δραστηριότητες εντός και εκτός της επικράτειας. Αντίθετα, οι αλλοδαπές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία φορολογούνται μόνο για τα 

εισοδήματα που αποκτούν από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στα όρια του 

Αλβανικού Κράτους. Τα φορολογητέα εισοδήματα, ανεξαρτήτως αν οι επιχειρήσεις 

έχουν ή όχι συμμετοχή ξένου κεφαλαίου, φορολογούνται με συντελεστή 25%.

Μία αλλοδαπή επιχείρηση θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στην 

επικράτεια αν έχει στην κατοχή της ένα από τα ακόλουθα στοιχεία για τουλάχιστον 

12 μήνες:

• Ένα γραφείο.
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• Ένα υποκατάστημα.

• Ένα πρακτορείο.

• Ένα εργοστάσιο.

• Ένα ορυχείο.

• Μία γεώτρηση πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

• Μία κτιριακή εγκατάσταση.

Το φορολογικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και οι επιχειρήσεις δεν 

έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν διαφορετική οικονομική χρήση. Ο φόρος 

υπολογίζεται στο σύνολο των φορολογουμένων εσόδων που περιλαμβάνουν 

εισπράξεις από πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών και κέρδη κεφαλαίου. Το 

Κράτος αναγνωρίζει κάποια έξοδα τα οποία εκπίπτουν από το εισόδημα εφόσον 

συνδέονται με τη δημιουργία του παραπάνω εισοδήματος. Μεταξύ αυτών των εξόδων 

είναι και οι αποσβέσεις οι οποίες υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές 

που θέτει ο Νόμος και είναι οι εξής κατά κατηγορία παγίων :

• 5% για κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

• 20% για τον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό.

• 20% για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό γραφείου.

• 20% για μεταφορικά μέσα και

• 25% για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό.

Δεν εκπίπτουν όμως δαπάνες οι οποίες καταβάλλονται ως ποινές και πρόστιμα 

στις εγχώριες και στις αλλοδαπές αρχές, διαφημιστικά έξοδα μεγαλύτερα του 5% του 

συνολικού εισοδήματος και ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποθεματικά και στις 

προβλέψεις καθ' υπέρβαση των ορίων που θέτει ο Νόμος. Ζημίες οι οποίες 

συσσωρεύονται από προηγούμενες χρήσεις μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη 

επόμενων χρήσεων για τις τρεις επόμενες χρήσεις.

Ο φόρος προκαταβάλλεται με μηνιαίες καταβολές οι οποίες υπολογίζονται ως το 

1/12 του φόρου πάνω στα κέρδη της προηγούμενης χρήσης και η τελική εκκαθάριση 

γίνεται στις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, οπότε οι χρεωστικές διαφορές 

καταβάλλονται και οι πιστωτικές διαφορές συμψηφίζονται με τον ήδη καταβληθέντα 

φόρο. Οι φόροι καταβάλλονται στο εγχώριο νόμισμα είτε πρόκειται για φόρους που 

επιβάλλονται σε εισοδήματα που αποκτούνται σε εγχώριο νόμισμα, είτε για 

εισοδήματα που αποκτούνται σε ξένο νόμισμα. Οι καθυστερημένες καταβολές των 

οφειλόμενων φόρων συνεπάγονται τη χρέωση ποινής ίσης με 0,5% ημερησίως στο 

οφειλόμενο ποσό.
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Επιπλέον του παραπάνω φόρου καταλογίζεται φόρος 10% στα μερίσματα που 

πληρώνονται σε εγχώριους επενδυτές και 15% στα μερίσματα που πληρώνονται 

στους ξένους επενδυτές. Φόροι που πληρώνονται σε κράτη της αλλοδαπής μπορούν 

να συμψηφιστούν με τους φόρους που επιβάλλει το Αλβανικό Κράτος.

Ο Φορολογικός Νόμος προβλέπει την επιβολή ΦΠΑ με ποσοστό 20% σε όλες τις 

πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στις εισαγωγές προϊόντων. Από το φόρο 

αυτό εξαιρούνται δραστηριότητες των επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, οι ασφαλιστικές δραστηριότητες, καθώς και τα εισαγόμενα αγαθά που 

απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς. Επίσης, αντιμετωπίζουν μηδενικό 

συντελεστή οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Το εξωτερικό εμπόριο έχει απελευθερωθεί πλήρως από το 1990 ακολουθώντας 

τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αγαθών 

πραγματοποιούνται χωρίς περιορισμούς και προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις με 

κάποιες εξαιρέσεις που προκύπτουν από συμφωνίες που έχει υπογράψει η Αλβανία 

και προβλέπουν ποσοτικούς περιορισμούς και υποχρεωτικούς ελέγχους. Ακόμη 

επιβάλλεται η χρήση αδειών για την κυκλοφορία συγκεκριμένων αγαθών που το 

Κράτος θεωρεί ότι πρέπει να περιορίζει την κυκλοφορία τους, όπως ραδιενεργά και 

εκρηκτικά υλικά, χημικά προϊόντα και κατάλοιπα, όπλα και άλλα συναφή προϊόντα. 

Η κωδικοποίηση και τα ποσοστά των εξαγωγικών δασμών, καθώς και ο τρόπος 

επιβολής τους είναι σύμφωνα με τα διεθνή αποδεκτά πρότυπα που τίθενται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές αγαθών από 

επιχειρήσεις που έχουν έδρα εντός της χώρας απαλλάσσονται από εξαγωγικούς 

δασμούς, όπως επίσης απαλλάσσονται από κάθε δασμό οι εισαγωγές αγαθών προς 

μεταποίηση, αποθήκευση και επανεξαγωγή. Τέλος, επιβάλλονται φόροι κατανάλωσης 

που ποικίλλουν από 5% έως 90% στην κατανάλωση αλκοολούχων και μη ποτών, 

τσιγάρων, καφέ και προϊόντων πολυτελείας.

2.2.2 Φορολογικά Κίνητρα

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό για τις Άμεσες Επενδύσεις, οι ξένες 

επενδύσεις τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τις εγχώριες. Μεταξύ των κινήτρων 

που τίθενται για τη διενέργεια επενδύσεων στην Αλβανική επικράτεια ξεχωρίζουν οι 

ζώνες ελεύθερου εμπορίου και οι κανονισμοί για την εκμετάλλευση των ορυκτών 

κοιτασμάτων και των υδρογονανθράκων.
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Όσον αφορά το Νόμο για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, αυτός 

προβλέπει τις διαδικασίες χορήγησης σχετικών αδειών για την έρευνα και 

εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ξένοι επενδυτές που 

ενδιαφέρονται για τη λήψη των σχετικών αδειών οφείλουν να ιδρύσουν μόνιμη 

εγκατάσταση στην Αλβανία, η οποία πρέπει να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια 

ισχύος της άδειας. Οι δικαιούχοι των αδειών υποχρεούνται να αποδώσουν φόρο 

εκμετάλλευσης και δικαίωμα χρήσης των πηγών στο Αλβανικό Κράτος. Τα κίνητρα 

που παρέχονται για τη διενέργεια επενδύσεων στα πλαίσια του Νόμου αυτού, 

διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και προβλέπουν μεταξύ άλλων :

• Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος για όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας με 

τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν την ημέρα απονομής της άδειας.

• Απαλλαγή από την πληρωμή δασμών για την εισαγωγή παγίων στοιχείων και 

εξοπλισμού που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των εξορυκτικών 

δραστηριοτήτων, είτε αυτή γίνεται από τον δικαιούχο της άδειας, είτε γίνεται από 

κάποιον υπεργολάβο.

• Απαλλαγή από την πληρωμή δασμών για την εισαγωγή των προσωπικών 

αντικειμένων και της οικοσκευής των αλλοδαπών μελών του προσωπικού του 

δικαιούχου, των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων και των αλλοδαπών 

υπεργολάβων.

• Απαλλαγή από την πληρωμή δασμών κατά την εξαγωγή του μεριδίου των 

προϊόντων (υδρογονανθράκων) που αντιστοιχεί στον δικαιούχο και του 

εξοπλισμού του δικαιούχου και των υπαλλήλων του που περιγράφηκε παραπάνω.

• Είσπραξη των εσόδων από την εξαγωγή του μεριδίου των προϊόντων 

(υδρογονανθράκων) σε ξένο νόμισμα και επανεξαγωγή του ξένου νομίσματος 

μετά την πληρωμή των αντίστοιχων υποχρεώσεων προς το Αλβανικό Κράτος.

• Δικαίωμα μετατροπής των εσόδων από πώληση του μεριδίου των προϊόντων στο 

εσωτερικό της Αλβανίας από Λεκ σε ξένο νόμισμα και επαναπατρισμός του ξένου 

νομίσματος.

Όπως έχει προαναφερθεί η Αλβανία είναι ένα κράτος με σπάνιο ορυκτό πλούτο. 

Ο Νόμος που ρυθμίζει τις διαδικασίες εξόρυξης πετρελαίου, φυσικού αερίου, 

χρωμίου και άλλων ορυκτών μετάλλων, προσπαθεί να θέσει τις προϋποθέσεις για όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες εξόρυξης και να εξασφαλίσει 

συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά μεταλλευμάτων. Η Εθνική Υπηρεσία Ορυκτών 

Πηγών απονέμει άδειες εξόρυξης για περιόδους μεγαλύτερες των είκοσι ετών με
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δικαίωμα ανανέωσης με αντάλλαγμα την είσπραξη ενός ετήσιου φόρου και 

δικαιωμάτων εξόρυξης. Οι ξένοι επενδυτές οφείλουν να δημιουργήσουν μία μόνιμη 

εγκατάσταση στην Αλβανία η οποία θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 

άδειας.

Τέλος, όσον αφορά το καθεστώς ζωνών ελεύθερου εμπορίου, το οποίο 

προβλέπεται από τον υπ' αρ. 8123/1995 Νόμο, στην πράξη παραμένει ανενεργό 

καθώς δε λειτουργεί καμία τέτοια ζώνη στην Αλβανική Επικράτεια. Ο Νόμος αυτός 

προβλέπει κίνητρα για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων στις ζώνες 

αυτές αν και όποτε λειτουργήσουν, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ατελή και 

αφορολόγητη εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και προϊόντων, τη μίσθωση ή 

μεταβίβαση γης και κτιριακών εγκαταστάσεων για περιόδους μέχρι 50 έτη και τη 

διενέργεια των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα.

2.2.3 Μεταρρυθμίσεις

Η Αλβανική Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση 

κρατικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών αεροδρομίων και 

λιμένων, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ύδρευση και ηλεκτρικό ρεύμα), καθώς και 

την πολεμική βιομηχανία και τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κάποιες 

από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί, οι περισσότερες όμως θα 

παραχωρηθούν σε στρατηγικούς επενδυτές στο άμεσο μέλλον.

Η Κυβέρνηση σχεδιάζει και δημοσιοποιεί στην αρχή κάθε χρόνου τη στρατηγική 

ιδιωτικοποιήσεων, η οποία εκτελείται στη συνέχεια από τα αρμόδια υπουργεία με τη 

βοήθεια της Εθνικής Υπηρεσίας Ιδιωτικοποιήσεων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

για τη μετάβαση από καθεστώς κρατικής ιδιοκτησίας σε καθεστώς 

ιδιωτικοοικονομικό περιλαμβάνουν τη θέσπιση ειδικών νόμων και διατάξεων, τους 

δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς και τις απευθείας διαπραγματεύσεις με 

στρατηγικούς επενδυτές. Το 1999 ξεκίνησε η μεταρρύθμιση του τραπεζικού 

συστήματος με την ιδιωτικοποίηση των δύο μεγάλων κρατικών τραπεζών, της 

Εμπορικής Τράπεζας και του Ταμιευτηρίου.

Τέλος, η Κυβέρνηση σε συνεργασία με το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον 

ΟΟΣΑ σχεδιάζει τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, το οποίο θα 

στοχεύει στην επέκταση της φορολογικής βάσης, στην ελαχιστοποίηση της
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φοροδιαφυγής και θα εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των φορολογουμένων και την 

ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων

2.3 Ύπαοέτι Εένων επενδύσεων - Κοινοτικά Ποονοάιιιιατα - Ελληνικιί Βοιίθεια - 

Αιεθνεΰ Οονανισιιοί (Α.Ν.Τ. κ.λ.π.1

Κατά την περασμένη δεκαετία η καθαρή εισροή ξένου επενδυτικού κεφαλαίου 

στην Αλβανία ανήλθε σε 458 εκατομμύρια USD, τα οποία κατευθύνθηκαν σε 

επενδύσεις στη γεωργία και σε επενδύσεις σε ιδιωτικοποιούμενες επιχειρήσεις. Ο 

Νόμος 7764/1994 περιλαμβάνει μία σειρά από βασικές εγγυήσεις προς τους ξένους 

επενδυτές για την ασφάλεια των επενδύσεών τους και διευκολύνσεις για τον 

επαναπατρισμό των κερδών από τις επενδύσεις τους. Ακόμη, ο Νόμος 7665/1993 

προωθεί την ανάπτυξη Τουριστικών Ζωνών και καθιερώνει ειδικά προνόμια για την 

νομική εξασφάλιση των επενδύσεων, καθώς και δασμολογικά και φορολογικά 

κίνητρα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η εταιρική μορφή που προτιμούν οι περισσότεροι εγχώριοι και ξένοι επενδυτές 

είναι η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς αυτή προσφέρει τη μεγαλύτερη 

ελευθερία επιχειρηματικών κινήσεων, έχει τις λιγότερες απαιτήσεις ως προς τη 

διαχείρισή της και απαιτεί μικρό κεφάλαιο αρχικής επένδυσης. Επίσης, οι Ανώνυμες 

Εταιρίες έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος, καθώς έχει αρχίσει να αποκαθίσταται η 

εμπιστοσύνη στις επενδύσεις σε μετοχές, οι οποίες τώρα καθίστανται πιο ελκυστικές.

Στον παραπάνω πίνακα παρατίθενται οι χώρες προέλευσης των κεφαλαίων που 

είναι επενδυμένα στην Αλβανική οικονομία και αποτυπώνεται η καθολική υπεροχή 

της Ιταλικής και της Ελληνικής παρουσίας, που συγκεντρώνουν το 82% του 

συνολικού επενδυμένου κεφαλαίου.
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Όσον αφορά την ελληνική επενδυτική δραστηριότητα στην Αλβανία, υπάρχει 

εκπροσώπηση από 200 επιχειρήσεις με συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο 250 

εκατομμύρια USD. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει κυρίως στους τομείς:

• Εμπορίου όπου έχουν επενδύσει πολλές εταιρίες κατασκευών (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, 

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ, ΜΕΤΩΝ - ΕΤΕΠ ΑΕ), τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ, 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ) και δομικών υλικών (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ, TITAN ΑΕ, 

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕ, ΜΑΙΛΗΣ),

• Τραπεζών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/TIRANA BANK, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

• Τροφίμων (ΘΡΑΚΗ ΑΕ, BEKKA, CARDICO ΑΕΒΕ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 

ΛΟΥΛΗΣ, ΔΕΛΤΑ ΑΕ)

• Πετρελαιοειδών (ΕΛΠΕ, ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ, AVIN OIL)

• Ενέργειας (ΔΕΗ)

Οι τομείς που προτιμούν οι ξένοι επενδυτές να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους 

είναι το εμπόριο και η βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 

μισό επενδυμένο κεφάλαιο, όπως διαφαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί.

FDI στην Αλβανία ανά κλάδο 
οικονομίας, Δεκέμβριος 2001

Λοιποί

Κατασκευές Καπνός
6% 6%

Καθώς η οικονομία της χώρας βασίζεται κυρίως στη γεωργική παραγωγή και 

καθώς η κρίση του 1997 με την κατάρρευση των πυραμίδων σκόρπισε τη δυσπιστία 

στα νοικοκυριά ως προς τη διαφάνεια και την ασφάλεια που παρέχουν τα Τραπεζικά 

Ιδρύματα, ο Τραπεζικός Τομέας σήμερα διέρχεται κρίση αξιοπιστίας, αλλά επίσης 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη κεφαλαίων τα οποία θα προωθούνταν σε παραγωγικές
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επενδύσεις μέσω του δανεισμού επιχειρήσεων. Έτσι, από τη στιγμή που ο κύριος 

μηχανισμός κυκλοφορίας του χρήματος που είναι το Τραπεζικό Σύστημα δεν είναι 

ικανός να προσφέρει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της οικονομίας, 

δραστηριοποιείται ένας αριθμός Κυβερνητικών και μη χορηγών που προσπαθούν να 

τονώσουν τον Ιδιωτικό Τομέα και προσανατολίζονται σε συγκεκριμένα προγράμματα 

που συνοψίζονται στα εξής :

• Η UNPD/UNIDO διαχειρίζεται τα πρόγραμμα για την ίδρυση δύο 

επιχειρηματικών κέντρων στο Fier και στο Berat και την ανασυγκρότηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων μετά τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης.

• Η Ιταλική Κυβέρνηση δέσμευσε 5 δισεκατομμύρια ITL σε πιστώσεις και 1 

δισεκατομμύριο ITL σε επιχορηγήσεις.

• Η Ελληνική Κυβέρνηση δέσμευσε 5 δισεκατομμύρια δραχμές σε πιστώσεις για 

να υποστηρίξει αλβανικές και ελληνικές επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από 

την κρίση του 1997.

• Η EBRD ίδρυσε το Αλβανικό Μετοχικό Ταμείο Ανασυγκρότησης (AREF) με 

κεφάλαιο 15 εκατομμύρια USD και χορήγησε πιστώσεις ύψους 10 εκατομμυρίων 

USD σε δύο ιδιωτικές Τράπεζες, την Italian-Albanian Bank και την Tirana Bank, 

τα οποία προορίζονται για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης (ADF) προσφέρει χρηματοδότηση μέχρι 10.000 

USD σε επιχειρήσεις που λειτουργούν κυρίως σε περιοχές της υπαίθρου.

• Η FEFAD Bank, που είναι joint venture των KfW, ΙΜΙ, EBRD και IFC 

προσφέρει χρηματοδότηση μέχρι 100.000 USD σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

• To Albanian American Enterprise Fund προσφέρει συνολικό κεφάλαιο 30 

εκατομμύρια USD για τη χρηματοδότηση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

• To Rural Financial Fund, ένα ίδρυμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

δραστηριοποιείται στη δημιουργία ενός Τραπεζικού Συστήματος σε υπαίθριες 

περιοχές.

• Το Ίδρυμα BESA, που είναι επίσης ίδρυμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

δανειοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αστικές περιοχές.

Η Κυβέρνηση προκειμένου να διαμορφώσει συνθήκες που θα προσελκύουν ξένες 

επενδύσεις έχει ιδρύσει την Αλβανική Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης (AEDA), η 

οποία στοχεύει μεταξύ άλλων :

• Στην προετοιμασία και δημοσιοποίηση εμπορικών και οικονομικών 

πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.
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• Στην προώθηση των εγχώριων και ξένων επενδύσεων.

• Στην προώθηση του εμπορίου και των εξαγωγών.

• Στην προώθηση των προγραμμάτων ιδιωτικοποιήσεων.

• Στην κατάθεση προτάσεων νόμων και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων.

Τα μέσα που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία είναι οι δημοσιεύσεις σε εφημερίδες των 

επενδυτικών ευκαιριών που προκύπτουν στη χώρα, η διοργάνωση συνεδρίων, αλλά 

και εμπορικών αποστολών στις γειτονικές χώρες, η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα 

για πιο βαθιά ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τις ξένες επενδύσεις. Η 

Υπηρεσία όμως αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και καθώς το προσωπικό της 

δε δείχνει την απαιτούμενη δραστηριοποίηση η αποστολή της δεν επιτυγχάνεται.

Ακόμη, η Αλβανική Υπηρεσία Εγγυήσεων (AGA) είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση 10 εκατομμυρίων USD που χορηγήθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα, 

μέσα από το International Development Association, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως 

εγγυητικό κεφάλαιο για τις ξένες επενδύσεις που θα εισρεύσουν, τείνοντας να 

εξουδετερώσουν τον πολιτικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις του 

ιδιωτικού τομέα αλλά και να προωθήσουν τις επενδύσεις σε παραγωγικές 

δραστηριότητες αυξάνοντας έτσι τον όγκο και την ποικιλία των παραγόμενων αγαθών 

και υπηρεσιών.

2.4 Κίνδυνος θεσμικός - πολιτικός

Μέχρι στιγμής η προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης των απαρχαιωμένων 

οικονομικών μηχανισμών βρήκε σθεναρά εμπόδια στη γραφειοκρατική αντίληψη που 

έχει κληρονομηθεί σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού.

Ακόμη, η πολιτική και κοινωνική αστάθεια της χώρας, καθώς και το αίσθημα 

ανασφάλειας που είναι διάχυτο λόγω της εξαπλωμένης δράσης του οργανωμένου 

εγκλήματος καθιστούν το επενδυτικό περιβάλλον της Αλβανίας, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), επισφαλές 

και η πρόοδος στην κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης ενός ασφαλούς περιβάλλοντος 

αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων από το 

εξωτερικό.
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2.5 Τραπεζικό Σύστηαα - Χρτίίΐατισττιριακέν Αγορές

2.5.1 Τραπεζικό Σύσττηια

Από το 1990, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, έχουν 

συντελεστεί μεγάλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες για τη 

λειτουργία των Τραπεζών. Κύρια σημεία των μεταρρυθμίσεων αποτελούν, η 

μετατροπή της Εθνικής Τράπεζας Αλβανίας σε κεντρική Τράπεζα με το όνομα 

Τράπεζα της Αλβανίας και τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα, το άνοιγμα της 

αγοράς σε ιδιωτικές και ξένες Τράπεζες και η ιδιωτικοποίηση Κρατικών Τραπεζών. 

Έτσι, σήμερα το 40% του κεφαλαίου των Τραπεζικών Ιδρυμάτων είναι σε χέρια 

ιδιωτών και το 80% αυτού του ποσοστού ανήκει σε ξένους επενδυτές.

Η Τράπεζα της Αλβανίας έχει την ευθύνη της έκδοσης κερμάτων και 

χαρτονομισμάτων στη χώρα. Έχει έναν ρυθμιστικό ρόλο σταθεροποίησης του 

νομίσματος και του επιπέδου τιμών, χαράζοντας τη νομισματική πολιτική και την 

πολιτική επιτοκίων. Εκδίδει οδηγίες για τις διαδικασίες πιστώσεων και τις πληρωμών 

και χορηγεί άδειες λειτουργίας και ελέγχει τη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών. 

Τέλος, συνεργάζεται με τους Διεθνείς Πιστωτικούς Οργανισμούς, όπως το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, για τη χάραξη των σωστών 

πολιτικών και τη λήψη διαρθρωτικών αποφάσεων.

Ο υπ' αρ. 8229/1997 Νόμος για τη λειτουργία της Τράπεζας της Αλβανίας και ο 

υπ' αρ. 8365/1998 Νόμος για τη λειτουργία του Τραπεζικού Συστήματος 

καθιερώνουν το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των εμπορικών τραπεζών, τις 

αρμοδιότητες της Τράπεζας της Αλβανίας, το πλαίσιο συγχωνεύσεων και εξαγορών 

των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και προβλέπουν τις λεπτομέρειες των τραπεζικών 

συναλλαγών. Οι ιδιωτικοποιήσεις τραπεζικών ιδρυμάτων περιβάλλονται από 

ξεχωριστό νόμο ο οποίος προβλέπει τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και καθορίζει τα 

ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου που μπορεί να διατηρήσει το Κράτος υπό τον 

έλεγχό του μέσω της Υπηρεσίας Αποκρατικοποιήσεων.

Η Τράπεζα της Αλβανίας έχει την ευθύνη για την έκδοση κανονισμών σχετικά με 

την κυκλοφορία του εθνικού νομίσματος και την κυκλοφορία ξένου συναλλάγματος 

στην οικονομία. Έτσι, ο Κανονισμός Συναλλάγματος προβλέπει μεταξύ άλλων τη 

λειτουργία διατραπεζικής αγοράς συναλλάγματος, τη λειτουργία αγοράς 

συναλλάγματος για ιδιώτες, τις διαδικασίες τήρησης επενδυτικών λογαριασμών, τη 

διενέργεια πληρωμών στο εξωτερικό και εισπράξεων από το εξωτερικό, τη
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διαδικασία ανοίγματος λογαριασμών σε Τράπεζες του εξωτερικού και τους 

περιορισμούς εισαγωγής και εξαγωγής μετρητών σε Λεκ ή σε ξένο συνάλλαγμα.

Οι συναλλαγές εντός της οικονομίας πρέπει να γίνονται σε τοπικό νόμισμα. Οι 

συναλλαγές μεταξύ εγχώριων και αλλοδαπών προσώπων πρέπει να γίνονται σε ξένο 

νόμισμα εκτός από τις πληρωμές φόρων, τις συναλλαγές τουριστών και την απόδοση 

εισοδήματος από μερίσματα, τόκους, κέρδη και λοιπές πηγές από εγχώριους σε 

ξένους επενδυτές. Τραπεζικοί λογαριασμοί σε συνάλλαγμα μπορούν να τηρούνται σε 

τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Αλβανία, αλλά για το άνοιγμα 

λογαριασμού σε Τράπεζα του εξωτερικού, ο εγχώριος επενδυτής πρέπει να λάβει 

σχετική έγκριση από την Τράπεζα της Αλβανίας. Σχετική έγκριση χρειάζεται επίσης 

για μεταφορές κεφαλαίων προς το εξωτερικό.

Τέλος, οι ξένοι επενδυτές μπορούν να προβούν στον επαναπατρισμό των κερδών 

τους από μερίσματα, κεφαλαιακά κέρδη, έσοδα από πώληση επιχειρήσεων και λοιπά 

έσοδα που αποκτούν από επενδύσεις στην Αλβανία, χωρίς περιορισμούς, αρκεί να 

έχουν αποδώσει τους προβλεπόμενους φόρους.

2.5.2 Χρηματιστηριακές Αγορές

Ο υπ' αρ. 8080/1996 Νόμος για τη λειτουργία των Χρηματιστηριακών Αγορών, 

όπως συμπληρώθηκε από τον υπ' αρ. 8745/2001 Νόμο, προβλέπει το πλαίσιο 

λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς των Τιράνων (TSE), υπό την εποπτεία της 

Αλβανικής Επιτροπής Χρεογράφων (ASC), η οποία θέτει τους κανόνες των 

συναλλαγών και ελέγχει τα συναλλασσόμενα μέρη και τις χρηματιστηριακές εταιρίες. 

Πέρα από τη διαπραγμάτευση μετοχικών τίτλων παρέχεται η δυνατότητα 

διαπραγμάτευσης παραγώγων προϊόντων, όπως συμβόλαια futures και options πάνω 

σε σκληρά νομίσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πολιτικό και Οικονοιιικό Περιβάλλον Πραγματοποίησης Επενδύσεων στη

Βοσνία & Ερζεγοβίνη
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3.1 Σύντομη επισκόπηση πολιτικών και οικονομικών γαρακτηριστικών

3.1.1 Γενικά στοιγεία

Η Βοσνία & Ερζεγοβίνη είναι μία από τις πέντε δημοκρατίες που 

δημιουργήθηκαν ύστερα από τη διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. Έχει έκταση 

51.129 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει ανατολικά και νοτιοανατολικά με τη 

Σερβία και το Μαυροβούνιο, βόρεια και δυτικά με την Κροατία και νοτιοδυτικά 

βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα. Έχει ακτογραμμή 20 χιλιόμετρα, αλλά δεν 

διαθέτει κάποιο λιμάνι. Πρωτεύουσα της δημοκρατίας είναι το Σεράγεβο. 

Εδαφολογικά είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της ορεινή χώρα και τα εύφορα εδάφη 

βρίσκονται κυρίως στο βορρά. Το κλίμα της είναι ηπειρωτικό. Μεγάλο μέρος της 

επιφάνειάς της καλύπτεται από δάση και η ξυλεία αποτελεί ένα από τα βασικά 

προϊόντα της.

Η πολιτική κατάσταση της δημοκρατίας είναι εξαιρετικά ιδιόμορφη. Υπάρχουν 

δύο εθνικές οντότητες : η Σέρβική Δημοκρατία της Βοσνίας και η Κροατο -
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Μουσουλμανική Ομοσπονδία, οι οποίες σύμφωνα με την ειρήνη του Ντέυτον 

(21.11.1995) εξέλεξαν κοινή Βουλή, χωριστές κυβερνήσεις για τα δύο τμήματα της 

χώρας και μία κοινή τριμελή προεδρία για τη διακυβέρνηση της χώρας. Η τριμελής 

προεδρία περιλαμβάνει έναν Σέρβο, έναν Κροάτη και έναν Μουσουλμάνο, οι οποίοι 

και εναλλάσσονται στην ηγεσία της. Είναι υπεύθυνη για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής, δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικών υποθέσεων. Οι κυβερνήσεις 

των δύο τμημάτων της χώρας είναι υπεύθυνες για όλα τα υπόλοιπα εσωτερικά 

θέματα.

Ο πληθυσμός της δημοκρατίας ανέρχεται περίπου σε 4 εκατομμύρια κατοίκους 

(Ιούλιος 2001), αριθμός ο οποίος αναφέρεται με επιφύλαξη καθώς είναι σε εξέλιξη 

μετακινήσεις πληθυσμών και εθνικές εκκαθαρίσεις. Αποτελείται κατά 31% από 

Σέρβους Ορθόδοξους, κατά 44% από Βόσνιους Μουσουλμάνους, κατά 17% από 

Κροάτες που είναι κυρίως Καθολικοί και κατά 8% από λοιπούς Γιουγκοσλαβικής 

καταγωγής. Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής είναι για τους άντρες 69 έτη, για τις δε 

γυναίκες 74,6 έτη.

Η γλώσσα της δημοκρατίας ήταν γνωστή ως σερβοκροάτικα, αλλά σήμερα 

ονομάζεται είτε σέρβικά, είτε κροατικά, είτε βοσνιακά αναλόγως με την εθνικότητα 

και τις πολιτικές πεποιθήσεις του υπηκόου. Χρησιμοποιείται και η λατινική και η 

κυριλλική γραφή.

3.1.2 Οικονομία

Η οικονομία της δημοκρατίας στηρίζεται στη γεωργία και τη βιομηχανία της, αν 

και τα σημάδια του εμφύλιου πολέμου είναι εμφανή και αποτελούν τροχοπέδη για 

ανάπτυξη. Το κατά κεφαλήν εισόδημα ανέρχεται σε 1.700 USD (εκτίμηση 2000). Η 

οικονομία στηρίζεται κυρίως στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, όπως καλαμπόκι, 

σιτάρι, πατάτα, βρώμη στη Βοσνία και καπνός, βαμβάκι και φρούτα στην 

Ερζεγοβίνη. Ένα μέρος του πληθυσμού ασχολείται με την εκτροφή προβάτων, 

χοίρων, βοοειδών και πουλερικών. Παρά το γεγονός ότι η γεωργία βρίσκεται σε 

ιδιωτικά χέρια οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρές και αναποτελεσματικές, με συνέπεια η 

δημοκρατία να εισάγει περισσότερα γεωργικά προϊόντα απ' όσα παράγει.

Ο ορυκτός πλούτος της δημοκρατίας περιλαμβάνει σιδηρομεταλλεύματα, βωξίτη, 

λιγνίτη, τσιμέντο, μαγγάνιο, αλουμίνα, χαλκό, μόλυβδο και ψευδάργυρο.

Η βιομηχανία της χώρας είναι προσανατολισμένη στην επεξεργασία πετρελαίου, 

χάλυβα, ξυλείας και στην παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορικών
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μέσων, υφασμάτων, ταπήτων και έχουν γίνει πρόσφατα επενδύσεις στην παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ως μέλος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας ήταν εξειδικευμένη στην παραγωγή όπλων. Οι εθνικές 

αντιπαραθέσεις που ξέσπασαν από το 1990 και μετά έριξαν την παραγωγή κατά 80% 

στην πενταετία 1990 - 1995, εκτόξευσαν την ανεργία στο 60% του ενεργού 

πληθυσμού και φυσικά καταβαράθρωσαν το βιοτικό επίπεδο. Η τριετία 1996 - 1998 

ήταν περίοδος ανάκαμψης, η οποία όμως επιβραδύνθηκε κατά τα έτη 1999 και 2000 

με αποτέλεσμα το ΑΕΠ να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το 1990. 

Περαιτέρω οικονομικά στοιχεία είναι περιορισμένης χρησιμότητας και εθνικά 

στοιχεία δεν μπορούν να υπολογιστούν, καθώς η κάθε εθνότητα χρησιμοποιεί δικά 

της μέσα μέτρησης των οικονομικών μεγεθών. Επιπλέον, τα επίσημα στοιχεία που 

δίνονται δεν αντικατοπτρίζουν το μεγάλο όγκο της παραοικονομίας που ακμάζει 

ακόμη και με τη μορφή της κερδοσκοπίας και τοκογλυφίας.

Οι πιο κρίσιμες προτεραιότητες της Προεδρίας της Δημοκρατίας είναι η 

ανοικοδόμηση της οικονομίας, η επανάκαμψη του ενός εκατομμυρίου προσφύγων, οι 

οποίοι ζουν μακριά από τις εστίες τους, και η εγκαθίδρυση μιας αποτελεσματικής 

κυβέρνησης. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί σ' αυτούς τους στόχους είναι μικρή, 

καθώς ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς το 1999 που έθεσε εν αμφιβόλω την 

εικόνα της δημοκρατίας στη Διεθνή Κοινότητα (Βόσνιοι αξιωματούχοι 

κατηγορήθηκαν για σφετερισμό εκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονταν από 

προγράμματα οικονομικής βοήθειας).

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της 

δημοκρατίας είναι εύθραυστη, καθώς, για την αποφυγή εχθροπραξιών μεταξύ των 

εθνικών κοινοτήτων, στην περιοχή είναι εγκατεστημένες δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Οσον αφορά το δίκτυο μεταφορών, τόσο το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, 

όσο και οι αερομεταφορές είναι επόμενο μετά την μακρόχρονη εμπόλεμη κατάσταση 

στην οποία βρισκόταν η δημοκρατία ότι παρουσιάζει έντονες ελλείψεις.

Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της χώρας γίνεται προς την Κροατία, την 

Ελβετία, την Ιταλία και τη Γερμανία.

Νόμισμα της δημοκρατίας είναι το μάρκα (ΚΜ).
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3.2 Επενδυτικό περιβάλλον - Φορολογία — Φορολογικά Κίνητρα - 

Μεταρρυθμίσεις

3.2.1 Φορολογία

Οι δύο Δημοκρατίες εφαρμόζουν διαφορετικούς κανονισμούς για τη φορολόγηση 

των κερδών των επιχειρήσεων. Η Κυβέρνηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης έχει 

επιβάλει φορολογικό συντελεστή 30% στα κέρδη των επιχειρήσεων. Οι νέες 

επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το φόρο κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, 

έχουν έκπτωση 70% στον δεύτερο χρόνο και 30% στον τρίτο χρόνο. Από την άλλη 

πλευρά η Κυβέρνηση των Σέρβων επιβάλλει φορολογικούς συντελεστές από 10% 

έως 30%, με τους μεγαλύτερους συντελεστές να βαρύνουν τα κέρδη των μικρών 

επιχειρήσεων. Οι ξένες επενδύσεις απαλλάσσονται από το φόρο κατά τα πρώτα πέντε 

χρόνια λειτουργίας τους.

Στη χώρα δεν εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή ο ΦΠΑ παρότι γίνονται προσπάθειες 

από τους Διεθνείς Οργανισμούς για τη χρησιμοποίησή του. Αντί αυτού επιβάλλεται 

φόρος πωλήσεων, ο οποίος καταβάλλεται στο επίπεδο της λιανικής πώλησης και 

περιλαμβάνει όλους τους επιμέρους φόρους κατανάλωσης.

3.2.2 Φορολογικά Κίνητρα

Ο Νόμος 02/98 που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο της χώρας μετά από 

πρόταση της Ύπατης Αντιπροσωπείας, διαμέσου του επικεφαλής Carlos Westendorp, 

θεσπίζει το πλαίσιο που περιβάλλει τα κίνητρα που χορηγούνται στους αλλοδαπούς 

επενδυτές για τη διενέργεια παραγωγικών επενδύσεων κεφαλαίου στη χώρα. Οι 

αλλοδαποί επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν κεφάλαια χωρίς 

περιορισμούς σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς να 

υφίστανται διακρίσεις σε σχέση με τους εγχώριους. Ο μόνος περιορισμός που τίθεται 

είναι το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής σε βιομηχανίες παραγωγής όπλων, πολεμικού 

εξοπλισμού, εκρηκτικών, πυρομαχικών και διακίνησης μυστικών πληροφοριών, το 

οποίο ανέρχεται σε 49% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Επιπλέον, 

προκειμένου για επένδυση στους προαναφερθέντες τομείς ο αλλοδαπός επενδυτής 

πρέπει να λάβει προηγούμενη έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός που εισάγεται στη χώρα και αποτελεί 

μέρος της επένδυσης ξένου κεφαλαίου, καθώς και οι πρώτες ύλες που εισάγονται 

προς μεταποίηση και επανεξαγωγή, με την προϋπόθεση η αξία εξαγωγής να
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υπερβαίνει την αξία εισαγωγής κατά 30%, απαλλάσσονται πλήρως από εισαγωγικούς 

δασμούς.

Οι αλλοδαποί επενδυτές έχουν τα ίδια δικαιώματα για την απόκτηση ιδιοκτησίας 

σε γη με τους πολίτες της χώρας. Από την άλλη πλευρά είναι υποχρεωμένοι να 

ακολουθούν τους Νόμους και τους Κανονισμούς του Κράτους και να σέβονται τους 

περιορισμούς που τίθενται από αυτό στις επενδυτικές δραστηριότητες, όσον αφορά 

την προστασία της Δημόσιας Υγείας, της Δημόσιας Τάξης και του περιβάλλοντος.

Σήμερα στη χώρα λειτουργούν ζώνες ελευθέρου εμπορίου στις οποίες οι 

επενδύσεις ξένων κεφαλαίων απαλλάσσονται από φόρους και δασμούς, εκτός του 

φόρου εισοδήματος, αντιμετωπίζουν απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες και 

μόνιμη παρουσία τελωνειακών υπαλλήλων και μονάδων ασφαλείας για την 

εξασφάλιση της τάξης στις συναλλαγές. Οι ζώνες αυτές είναι εγκατεστημένες στις 

πόλεις Sarajevo, Visoko, Travnik, Lukavac, Mostar και Bihac. Εντούτοις, ο 

χαρακτήρας των ζωνών αυτών έχει εκφυλιστεί καθώς λειτουργούν κυρίως ως χώροι 

λιανικού εμπορίου αφορολόγητων ειδών παρά ως χώροι ξένης επενδυτικής 

δραστηριότητας. Γίνονται προσπάθειες από το Κράτος για την εγκαθίδρυση των 

Ευρωπαϊκών Προτύπων στις ζώνες αυτές, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εικόνα των 

περιοχών αυτών και να αποσυνδεθεί από την έννοια της φοροδιαφυγής και να 

προσελκύσει εξαγωγικές δραστηριότητες.

3.2.3 Μεταοουθιιίσεΐ£

Ο Κανονισμός Λειτουργίας των τελωνείων, που διαμορφώνει το νομικό πλαίσιο 

λειτουργίας τους, προωθεί την ελεύθερη διακίνηση αγαθών καθώς οι συντελεστές 

των δασμών που ασκούνται επί της αξίας των εισαγωγών είναι σχετικά χαμηλή και 

διαμορφώνονται σε 0%, 5%, 10% και 15%. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία προσπάθεια 

για την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος συλλογής πληροφοριών που θα 

επιτρέπει την αποτελεσματικότερη είσπραξη τελωνειακών δασμών και την 

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Στα πλαίσια αυτά έχει ξεκινήσει η επικοινωνία 

μεταξύ των φορολογικών και των τελωνειακών αρχών και έχει μειωθεί ο αριθμός των 

παραμεθόριων σημείων όπου μπορεί να γίνει εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών.

Όσον αφορά τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, πρέπει να σημειωθεί η 

αξιόλογη πρόοδος που έχει συντελεστεί στις ιδιωτικοποιήσεις μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, σε αντίθεση με τη διαδικασία για την πώληση μεριδίων μετοχικού 

κεφαλαίου μεγάλων στρατηγικών επιχειρήσεων από τις οποίες μόνο το 5% (7 από
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138) έχει πουληθεί. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την πώληση 

μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού περισσότερων από 50 επιχειρήσεων. Η Κυβέρνηση 

της χώρας αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη σημασία των ιδιωτικοποιήσεων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς όπως οι 

τηλεπικοινωνίες και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειες, οι οποίοι παρουσιάζουν 

σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για ξένους επενδυτές. Ο Νόμος για τις FDI 

προσφέρει ένα πλαίσιο εγγυήσεων κατά της δυσμενούς μεταχείρισης των ξένων 

έναντι των εγχώριων επενδυτών, γεγονός που ενισχύεται από τη στενή συνεργασία 

της Κυβέρνησης με Διεθνείς Οργανισμούς κατά τη διαδικασία των πλειοδοτικών 

προσφορών.

3.3 Ύπαρξη ξένων επενδύσεων - Κοινοτικά Προγράμματα - Ελληνική Βοήθεια - 

Διεθνείς Οργανισμοί (Δ.Ν.Τ. κ,λ,π.)

Λόγω του ιδιαίτερου πολιτικού κλίματος που πηγάζει από τη συνύπαρξη δύο 

δημοκρατιών οι Διεθνείς Οργανισμοί έχουν περιβάλει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

περιοχή χορηγώντας οικονομική βοήθεια σε διάφορες μορφές για την εγκαθίδρυση 

και αποκατάσταση των θεσμών και των λειτουργιών του Κράτους, των υποδομών, 

του επιχειρηματικού κλίματος, του χρηματοοικονομικού συστήματος, καθώς και του 

συστήματος φορολόγησης και παρακολούθησης του εξωτερικού εμπορίου, 

προκειμένου η χώρα να μπορέσει να αποτελέσει τμήμα του ενιαίου χώρου των 

Δυτικών Βαλκανίων και μέσα από την οικονομική της ανάπτυξη να συντελεστεί και η 

πολιτική της συνοχή και συνεννόηση με τις γειτονικές χώρες.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο 

υποστηρίζει τις χώρες της περιοχής στις προσπάθειές τους για εγκαθίδρυση ειρήνης, 

δημοκρατίας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οικονομικής ευημερίας, 

έχει ήδη εκταμιεύσει ένα πακέτο Τ ρήγορης Εκκίνησης" με το οποίο 

πραγματοποιήθηκαν τα πιο επείγοντα προγράμματα για την αναβάθμιση των 

κρίσιμων οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και του δικτύου παραγωγής 

και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει οικονομική βοήθεια ύψους 4,65 δις 

ευρώ μέσω του προγράμματος 2000-2006 ως ανταμοιβή για τις προσπάθειες των 

χωρών της περιοχής της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας για τη βελτίωση των 

μεταξύ τους σχέσεων, το σεβασμό των διεθνών τους υποχρεώσεων και τη γενικότερη
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οικονομική τους συνεργασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 

εγκλήματος.

Το ΔΝΤ έχει χορηγήσει πιστώσεις ύψους 144,7 εκατομμύρια USD κατά τη 

χρονική περίοδο από την άνοιξη 1998 έως την άνοιξη 2001 με προϋποθέσεις που 

σχετίζονται με τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος, με τη μείωση των 

κρατικών δαπανών για μισθούς δημοσίων υπαλλήλων και η ψήφιση νέου Εργατικού 

Νόμου και νέων κινήτρων για αύξηση της απασχόλησης.

Η Παγκόσμια Τράπεζα, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των Συνταγματικών 

Θεσμών και στη βελτίωση της διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της ανάπτυξης του 

ιδιωτικού τομέα και στην ανάπτυξη στρατηγικής κοινωνικής πολιτικής για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας, έχει συμφωνήσει με την Κυβέρνηση στη χορήγηση δύο 

πακέτων πιστώσεων, του Second Public Finance Structural Adjustment Credit 

(PFSAC II, Μάιος 1999) ύψους 72 εκατομμυρίων USD και του Enterprise and Bank 

Privatisation Adjustment Credit (EBPAC) ύψους 50 εκατομμυρίων USD. To πρώτο 

πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εθνοτήτων, θέτει 

προτεραιότητα στην καλύτερη διαχείριση του δημόσιου χρέους και των δαπανών του 

προϋπολογισμού, ενώ το δεύτερο πρόγραμμα υποστηρίζει την προσπάθεια των 

ιδιωτικοποιήσεων και τις μεταρρυθμίσεις του Τραπεζικού Τομέα. Ένα επιπλέον 

πρόγραμμα προσαρμογής του Δημόσιου Τομέα στις σύγχρονες λειτουργίες του, 

μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και κοινωνικής περίθαλψης βρίσκεται στη 

φάση της προετοιμασίας.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη έχει εγκρίνει 

πρόγραμμα πιστώσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 30 

εκατομμυρίων DEM, τα οποία θα διαχειριστούν οι εγχώριες Τράπεζες. Τα κεφάλαια 

αυτά θα χορηγηθούν σε ιδιωτικές και ιδιωτικοποιούμενες επιχειρήσεις και αναμένεται 

να αναθερμάνουν την πιστωτική δραστηριότητα και να ενισχύσουν τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες των Τραπεζών.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρήσεων (BDP) της USAID που ανέρχεται σε 278 

εκατομμύρια USD έχει σχεδιαστεί για την προώθηση δανείων ταχείας εκταμίευσης 

προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των εγχώριων Τραπεζών. Η χορήγηση των 

δανείων θα επιβλέπεται από Αμερικανούς Συμβούλους και πέρα από τα 

προαναφερθέντα αποτελέσματα αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην αύξηση 

των θέσεων εργασίας μέσω της αύξησης της παραγωγικής δραστηριότητας των 

δικαιούχων των δανείων.

44



Το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ανάπτυξη Τοπικών 

Πρωτοβουλιών (Local Initiatives Project), το οποίο στοχεύει στη χορήγηση 

οικονομικής βοήθειας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που 

έχουν πληγεί από τον πόλεμο, έχει δεσμεύσει 15 εκατομμύρια USD, τα οποία θα 

διανεμηθούν μέσω των Διεθνών Οργανισμών που λειτουργούν στην περιοχή σε 

μικρές επιχειρήσεις.

Τέλος, το πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector 

Development Project) προβλέπει τη χορήγηση 10 εκατομμυρίων USD με τη μορφή 

δανείων μέσω εγχώριων Τραπεζών σε μικρό μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι εισροές αλλοδαπών επενδυτικών κεφαλαίων (FDI) αυξάνονται τα τελευταία 

χρόνια παρά το δύσκολο επενδυτικό κλίμα. Έτσι, τον Απρίλιο 1999 ο αριθμός των 

επιχειρήσεων με συμμετοχή ξένου κεφαλαίου ανερχόταν σε 1.753 από τις οποίες οι 

989 είχαν ιδρυθεί με το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των 1.000 DEM και οι 

υπόλοιπες 764 ήταν joint ventures. Τα επίπεδα διείσδυσης κεφαλαίων αλλοδαπής 

προέλευσης είναι σχετικά χαμηλά (σύνολο FDI κατά τα έτη 1994-1999: 180,9 

εκατομμύρια USD) και χρειάζεται δράση προς την κατεύθυνση νομοθετικών 

μεταρρυθμίσεων για την αναστροφή του κλίματος, καθώς η διεθνής βοήθεια θα 

αρχίσει να μειώνεται.

Η κατανομή των ξένων επενδύσεων κατά χώρα προέλευσης εμφανίζεται στον 

ακόλουθο πίνακα.

FDI στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά 
χώρα προέλευσης, Δεκέμβριος 2001
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Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι περιορισμένη, καθώς μόνο 6 

εταιρίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα και μάλιστα μόνο εμπορική. Αυτές οι 

εταιρίες είναι: ΜΕΤΩΝ-ΕΤΕΠ, ΓΕΝΕΡ, ΚΙΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΛΤΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ, INFORMER και HELLASCOM (θυγατρική του ΟΤΕ).

Επίσης, στον επόμενο πίνακα απεικονίζεται η κατανομή των επενδυμένων 

κεφαλαίων κατά κλάδο της οικονομίας. Είναι φανερή η προσέλκυση κεφαλαίων στον 

Τομέα Παραγωγής Μεταλλουργικών Προϊόντων, καθώς η χώρα είναι πλούσια σε 

κοιτάσματα μεταλλευμάτων, όπως έχει προαναφερθεί.

3.4 Κίνδυνος θεσuikoc - πολιτικόν

Εντούτοις, στην πράξη το νομικό πλαίσιο για τις επενδύσεις χρειάζεται 

περαιτέρω βελτιώσεις, καθώς οι δύο Εθνικές Κοινότητες της χώρας εφαρμόζουν 

διαφορετικούς νόμους οι οποίοι δεν αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, δεν 

υπάρχει συμπαγής νόμος για το εξωτερικό εμπόριο, δεν υπάρχει νομοθετικός 

μηχανισμός άμυνας εναντίον αποφάσεων για απαλλοτριώσεις, η Δικαστική Εξουσία 

δεν είναι ανεπηρέαστη από πολιτικές παρεμβάσεις και οι δικαστικές αποφάσεις δεν 

εκτελούνται πάντοτε ή εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, ο γραφειοκρατικός μηχανισμός για 

την ίδρυση μιας νέας επιχειρηματικής οντότητας προβάλλει τεράστια εμπόδια στην 

προσέλκυση επενδυτών καθώς:

• τα τρία επίπεδα Διοίκησης (Δήμος, Καντόνι, Κυβέρνηση) έχουν δικούς τους 

Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν τις επιχειρήσεις,

• για την ίδρυση επιχείρησης οι αιτήσεις περνούν από 14 διαφορετικές εγκρίσεις 

κλιμακίων Διοίκησης και συχνά η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτεί 

διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

FDI στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη ανά 
κλάδο οικονομίας, Δεκέμβριος 2001

Κατασκευές

Μεσιτεία
19%

Μεταλλουργία
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• υπάρχουν διάφορες Υπηρεσίες και στα τρία επίπεδα Διοίκησης, οι οποίες ασκούν 

ελέγχους και επιθεωρήσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως η 

Οικονομική Αστυνομία, η Επιθεώρηση Εργασίας, η Επιθεώρηση Υγείας, η 

Επιθεώρηση Μέτρων Πυρασφαλείας, η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και άλλες. 

Το παραπάνω σκηνικό συμπληρώνεται από την αναπόφευκτη, λόγω του 

δαιδαλώδους συστήματος, διαφθορά, καθώς προκειμένου να ξεπεραστούν 

καθυστερήσεις και εμπόδια για την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας ο 

επιχειρηματίας αναγκάζεται να καταφύγει στη δωροδοκία. Σύμφωνα με έρευνα της 

Παγκόσμιας Τράπεζας οι νέες επιχειρήσεις σπαταλούν το 18% των μηνιαίων εξόδων 

τους σε δωροδοκίες και το 20% του χρόνου τους σε διαπραγματεύσεις με 

Κυβερνητικούς Παράγοντες.

Μετά την έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας το Γραφείο της Ύπατης 

Αντιπροσωπείας (Office of the High Representative, OHR) έχει ενισχυσει την 

εξουσία της Μονάδας κατά της Διαφθοράς (Anti-Fraud Unit, AFU), η οποία έχει την 

ευθύνη για την προώθηση συνταγματικών ρυθμίσεων για τη διαφάνεια των 

συναλλαγών και τη δημόσια εκπαίδευση κατά της διαφθοράς, ώστε να επιτευχθεί ο 

υγιής και επί ίσοις όροις ανταγωνισμός στην ιδιωτική οικονομία και να ξανακερδηθεί 

η εμπιστοσύνη των πολιτών σε ένα ανεξάρτητο σύστημα δικαιοσύνης.

Προκειμένου να τονωθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας και να 

προσελκυσθούν ξένες επενδύσεις στη χώρα έχουν δραστηριοποιηθεί Διεθνείς 

Οργανισμοί στην παροχή ασφάλισης των επενδυμένων ποσών κατά των πολιτικών 

κινδύνων, της απαλλοτρίωσης περιουσιακών στοιχείων και ζημιών που προέρχονται 

από πολιτικές αναταραχές και νομισματικές κρίσεις.

Η Παγκόσμια Τράπεζα και η Κυβέρνηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ίδρυσαν 

το 1997 την Υπηρεσία Εγγύησης Επενδύσεων (IGA), η οποία παρέχει ασφάλιση κατά 

των πολιτικών κινδύνων. Η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Ασφαλιστικός Οργανισμός 

Lloyd’s διπλασίασαν το κεφάλαιο της IGA που προορίζεται για εξασφάλιση των 

επενδύσεων σε 100 εκατομμύρια DEM. Ως τα τέλη του 1999 είχαν εκδοθεί 22 

εγγυήσεις συνολικής αξίας 18,3 εκατομμυρίων USD για επενδύσεις επιχειρήσεων 

όπως οι Siemens, Ericsson και Scania. Πιστεύεται ότι η IGA θα μπορέσει να 

χρηματοδοτήσει συναλλαγές αξίας 1 έως 2 δις USD τα επόμενα έξι χρόνια και θα 

αναπτύξει υπηρεσίες ασφάλισης κατά εμπορικού κινδύνου.

Επιπλέον, οι Υπηρεσίες MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) και 

IDA (International Development Association) που είναι θυγατρικές της Παγκόσμιας
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Τράπεζας έχουν εγκρίνει προγράμματα εγγυήσεων έναντι του πολιτικού κινδύνου και 

με ειδική αναφορά σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες εμπορικές συναλλαγές 

μεταξύ εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων και Τραπεζών.

3.5 Τραπεζικό Σύσττίίΐα - Χρΐΐυατιστηοιακές Avopgc

3.5.1 Τραπεζικό Σύστηαα

Το Τραπεζικό Σύστημα της χώρας βρίσκεται σε μία φάση μεταρρυθμίσεων. 

Μετά την εγκαθίδρυση της Νομισματικής Επιτροπής, η οποία ελέγχει την πορεία του 

εθνικού νομίσματος (Convertible Mark, ΚΜ) και εγγυάται τη σύνδεσή του με το 

γερμανικό μάρκο το 1997 και σήμερα με το ευρώ, κύριο μέλημά της είναι η 

μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου των πληρωμών με την ίδρυση ενός 

ανεξάρτητου Οργανισμού εκκαθάρισης των συναλλαγών.

Στα τέλη του 2000 λειτουργούσαν 50 εμπορικές Τράπεζες εκ των οποίων οι 32 

στο τμήμα των Βόσνιων (FBH) και οι 18 στο τμήμα των Σέρβων (RS). Παρά των 

μεγάλο αριθμό των Τραπεζών ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση με 

11 κρατικές Τράπεζες να ελέγχουν τα 3Α των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου στο 

FBH και με τέσσερις μεγάλες κρατικές Τράπεζες να ελέγχουν τα 2/3 των αντίστοιχων 

στοιχείων στην RS. Οι περισσότερες από αυτές τις Τράπεζες έχουν κληρονομήσει 

προβληματικά χαρτοφυλάκια χορηγήσεων και κάποιες είναι αρκετά μικρές σε 

μέγεθος, ώστε να επιβιώσουν σε μέσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Επιπλέον, ο 

αυξανόμενος ανταγωνισμός μετά την είσοδο ξένων Τραπεζών στον κλάδο, οι οποίες 

λειτουργούν με μικρότερο περιθώριο επιτοκίων, και οι νέες απαιτήσεις του Νόμου 

για ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 15 εκατομμυρίων ΚΜ αναμένεται να οδηγήσουν με 

μαθηματική ακρίβεια σε συγχωνεύσεις Τραπεζών, ώστε να επιτευχθεί και μείωση του 

κόστους λειτουργίας τους και συμμόρφωση με τις επιταγές του Νόμου. Αυτές οι 

αλλαγές θα βοηθήσουν την επανάκαμψη της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού 

προς τον Τραπεζικό Κλάδο.

Η κατανομή των πιστώσεων βασίζεται κυρίως στα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια 

που θέτουν οι ξένες Τράπεζες. Έτσι, ο βαθμός επέκτασης της τραπεζικής πίστης είναι 

μικρός καθώς λίγες επιχειρήσεις στοιχειοθετούν δυνατότητες δανεισμού. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα οι ξένες Τράπεζες να έχουν πλεόνασμα ρευστότητας το οποίο να 

διοχετεύεται σε άλλες χώρες όπως τη Γερμανία, την Αυστρία και την Κροατία. Η 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι αρκετά ακριβή για το βραχυπρόθεσμο
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δανεισμό κεφαλαίου κίνησης, ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός είναι φθηνότερος με 

επιτόκια που κινούνται γύρω στο 13%.

Οι αλλοδαποί επενδυτές δικαιούνται να τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο 

εθνικό ή σε ξένα νομίσματα για τη διενέργεια των συναλλαγών που πηγάζουν από τη 

δραστηριότητά τους. Έχουν επίσης δικαίωμα να μετατρέπουν ελεύθερα ποσά σε 

εγχώριο νόμισμα που έχουν στην κατοχή τους σε ξένο νόμισμα και να εξάγουν προς 

Τράπεζες του εξωτερικού ελεύθερα και χωρίς καθυστερήσεις ποσά σε ξένο νόμισμα 

που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους όπως :

• Εισόδημα που προέρχεται από κέρδη, μερίσματα, τόκους και άλλες μορφές 

εισοδήματος από επένδυση.

• Κεφάλαια που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα της μερικής ή ολικής 

ρευστοποίησης των επενδύσεων στη χώρα ή ως αποτέλεσμα της πώλησης 

περιουσιακών στοιχείων.

• Κεφάλαια που προέρχονται από αποζημίωση που καταβλήθηκε από το Κράτος 

ως συνέπεια απαλλοτρίωσης ή κρατικοποίησης περιουσιακών στοιχείων.

3.5.2 Χρηματιστηριακές Αγορές

Οι αγορές κεφαλαίου βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Οι δύο Εθνικές 

Δημοκρατίες έχουν ιδρύσει η καθεμία τη δική της Χρηματιστηριακή Αγορά, οι οποίες 

ήταν προγραμματισμένο να αρχίσουν να λειτουργούν μέσα στο 2002. Οι αγορές 

αυτές θα χρησιμεύσουν ως το σημείο διαπραγμάτευσης των μετοχών που θα 

προκύψουν από τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων. Ήδη μία μικρή ιδιωτική 

Τράπεζα, η Gospodarska Banka, ανακοίνωσε την αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή και θα είναι η πρώτη ιδιωτική Τράπεζα που μετοχές 

της θα διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο.

Το μεγαλύτερο στοίχημα που αντιμετωπίζουν οι Χρηματιστηριακές Αγορές είναι 

η εκπαίδευση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τα οφέλη των επενδύσεων σε 

μετοχές ώστε να ξεπεραστεί ο σκεπτικισμός για τις εταιρίες παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο προβληματισμός αυτός προέρχεται από τη 

δέσμευση όλων των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα με κυβερνητική απόφαση στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 που προκάλεσε κοινωνική αναταραχή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Πολιτικό και Οικονοιιικό Περιβάλλον Πραγίΐατοποήισικ Επενδύσεων στιι

Βουλγαρία

4.1 Σύντοιίϋ επισκόπηση πολιτικών και οικονοιιικών γαοακτηοιστικών

4.1,1 Γενικά στοιγεία

Η δημοκρατία της Βουλγαρίας βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Βαλκανικής 

χερσονήσου και κατέχει στρατηγική θέση καθώς ενώνει τη Βόρεια και Ανατολική 

Ευρώπη με τη Λεκάνη της Μεσογείου και τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με τη 

Μέση Ανατολή. Καταλαμβάνει 110.910 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει 

βόρεια με τη Ρουμανία, νότια με την Ευρωπαϊκή Τουρκία και την Ελλάδα, δυτικά με 

τη Σερβία και την Π.Γ.Δ.Μ., ενώ ανατολικά βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα. 

Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Σόφια. Εδαφολογικά η χώρα παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλομορφία, καθώς βραχώδη βουνά εναλλάσσονται με βαθύπεδες εκτάσεις. Το 

κλίμα της είναι ήπιο ηπειρωτικό.

Η μορφή διακυβέρνησης της χώρας είναι η πολυκομματική κοινοβουλευτική 

δημοκρατία. Τον Ιούλιο του 1991 η Εθνοσυνέλευση υιοθέτησε ένα νέο Σύνταγμα, το 

οποίο θέσπιζε κοινοβουλευτικό καθεστώς διακυβέρνησης και κατοχύρωνε την άμεση
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εκλογή Προέδρου, ο οποίος είναι ο αρχηγός του Κράτους, ενώ ο Πρωθυπουργός είναι 

ο αρχηγός της κυβέρνησης.

Ο πληθυσμός της Βουλγαρίας, που ανέρχεται σε 7,7 εκατομμύρια κατοίκους 

(Ιούλιος 2001), αποτελείται κατά 83% από Βούλγαρους, κατά 8,5% από Τούρκους, 

κατά 2,6% από Τσιγγάνους και το υπόλοιπο 5,9% είναι διαφόρων εθνικοτήτων. Η 

προσδοκώμενη διάρκεια ζωής είναι για τους άντρες 67,7 έτη, για τις δε γυναίκες 74,9 

έτη. Η κατανομή του πληθυσμού από άποψη θρησκείας διαμορφώνεται σε 83,5% 

Χριστιανούς Ορθόδοξους, 13% Μουσουλμάνους, 1,5% Καθολικούς και 2% λοιπών 

θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η βουλγαρική, η οποία ανήκει στη 

νοτιοσλαβική ομάδα. Στην κοινή ομιλία χρησιμοποιούνται επίσης αρκετές διάλεκτοι.

4.1.2 Οικονομία

Η οικονομία της Βουλγαρίας στηρίζεται κυρίως στην εξόρυξη και εκμετάλλευση 

των φυσικών πόρων. Το υπέδαφος της διαθέτει κοιτάσματα σιδηρομεταλλευμάτων, 

λιγνίτη, χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου. Υπάρχουν, επίσης, πλούσια αποθέματα 

σε λιγότερο σημαντικά ορυκτά, όπως ορυκτό άλας, γύψος, ασβεστόλιθος, δολομίτης, 

καολίνης, αμίαντος, περλίτης, φθορίτης και βαρύτης. Επιπλέον είναι σε εξέλιξη 

μελέτες και δοκιμαστικές εξορύξεις γαιάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και 

άλλων ορυκτών, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι βρίσκονται σε αφθονία στα 

ανοικτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας.

Κυριότερο ορυκτό είναι ο λιγνίτης, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως ως καύσιμο 

ή πρώτη ύλη σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας και φυσικά στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως συνέβη και στην Αλβανία, το κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία 

είχε ως στόχο την άμεση εκβιομηχάνιση της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές 

βιομηχανίες, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η μεταλλουργία και η χημική 

βιομηχανία. Μεγάλο μέρος των εθνικών πόρων επενδυόταν στην βιομηχανία. Έτσι, 

παρατηρήθηκε μετατόπιση της παραγωγικής δραστηριότητας από κλάδους όπως τα 

ναυπηγεία και τα χυτήρια πριν το 1940 στις βιομηχανίες σιδήρου, χάλυβα, μολύβδου, 

ψευδαργύρου και χαλκού.

Η βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας συντελέστηκε με αποκεντρωτικό 

προσανατολισμό που είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιομηχανουπόλεων που
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εξειδικεύονταν σε συγκεκριμένους κλάδους. Έτσι, οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις 

κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού βρίσκονται στη Σόφια, τη Βάρνα, το Ρούσε, 

το Μπουργκάς και το Πλόβντιβ. Παράλληλα, βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται 

στην παραγωγή χημικών προϊόντων και ελαστικών είναι συγκεντρωμένες κυρίως 

γύρω από τη Σόφια, το Ντιμίτροφγκραντ, τη Βάρνα, τη Ρέκα, τη Ντέβνιγια και το 

Πλόβντιβ.

Οι κλάδοι που αναπτύχθηκαν πιο πρόσφατα είναι κλάδοι καταναλωτικών 

προϊόντων για τους οποίους νωρίτερα δεν υπήρχε ενδιαφέρον, όπως επεξεργασίας 

τροφίμων, ποτών και καπνού και της κλωστοϋφαντουργίας. Επίσης, πρόσφατα 

αναπτύσσεται ο κλάδος παροχής τουριστικών υπηρεσιών με την οικοδόμηση 

σύγχρονων κέντρων παραθερισμού στα παράλια του Εύξεινου Πόντου. Κλάδο αιχμής 

στον οποίο γίνονται σοβαρές επενδύσεις αποτελεί η βιοτεχνολογία.

Η γεωργία αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ένα πέμπτο του εθνικού εισοδήματος 

της Βουλγαρίας. Από το 1991 έχει αρχίσει η ιδιωτικοποίηση της γης και επιτρέπεται 

πλέον η μικρή ιδιοκτησία χωρίς περιορισμούς στην επιλογή των καλλιεργειών. Τα 

σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα της χώρας είναι το σιτάρι, ο αραβόσιτος, το 

κριθάρι, η σίκαλη, η βρώμη, το ρύζι, η σόγια, ο καπνός, ο ηλιόσπορος και τα 

ζαχαρότευτλα. Η Βουλγαρία είναι μία από τις κύριες χώρες εξαγωγής σταφυλιών και 

τομάτας.

Το τραπεζικό σύστημα της χώρας ήταν πλήρως ελεγχόμενο από το κράτος ως τα 

μέσα της περασμένης δεκαετίας, οπότε και ξεκίνησε η τραπεζική μεταρρύθμιση και 

άρχισαν να λειτουργούν και εμπορικές τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα. 

Ταυτόχρονα, η Κεντρική Τράπεζα απαλλάχθηκε από την κρατική παρέμβαση και 

είναι υπόλογη μόνο στην Εθνοσυνέλευση.

Τα δύο τρίτα των εξαγωγών καλύπτουν κεφαλαιουχικά αγαθά και το ένα τέταρτο 

καταναλωτικά προϊόντα όπως νωπά και κονσερβοποιημένα φρούτα, κρασιά, μέλι, 

τσιγάρα, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέατα και ζώα και προορίζονται για τις αγορές 

της Ιταλίας, Τουρκίας, Γερμανίας, Ελλάδας και Σερβίας. Η Βουλγαρία επίσης έχει 

θετικό ισοζύγιο εξαγωγών - εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα πυρηνικά 

εργοστάσια που διαθέτει καλύπτουν μαζί με τα ατμοηλεκτρικά την εγχώρια ζήτηση 

και το υπόλοιπο εξάγεται σε γειτονικές χώρες. Όσον αφορά τις εισαγωγές τα δύο 

πέμπτα αποτελούν τα κεφαλαιουχικά αγαθά.

Από πλευράς αγοραστικής δύναμης το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Βουλγαρίας 

ανέρχεται σε 6.200 USD (εκτίμηση 2000).
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Όσον αφορά το δίκτυο μεταφορών η ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας 

επέβαλε την σημαντική επέκταση του. Το σύνολο των μεταφορών εκτελείται κυρίως 

οδικώς. Ο Ευρωπαϊκός Διεθνής Αυτοκινητόδρομος συνδέει τη Σόφια με την 

Κωνσταντινούπολη, ενώ οι κύριες σιδηροδρομικές γραμμές συνδέουν τη Σόφια με τις 

ακτές του Εύξεινου Πόντου. Κύρια ποτάμια λιμάνια είναι το Ρούσε και το Λομ, ενώ 

κύρια θαλάσσια λιμάνια είναι η Βάρνα και το Μπουργκάς. Ακόμη, υπάρχουν 

τακτικές διεθνείς ναυτιλιακές γραμμές στη Μαύρη Θάλασσα. Διεθνείς αερολιμένες 

λειτουργούν στη Σόφια, τη Βάρνα και στο Μπουργκάς, ενώ η εσωτερική αεροπορική 

υπηρεσία επεκτείνεται.

Νόμισμα της χώρας είναι το Λεβ (BGN).

4.2 Επενδυτικό περιβάλλον: Φορολογία - Φορολογικά Κίνητρα -

Μεταρρυθμίσεις

4.2.1 Φορολογία

Κατά την περίοδο που τη διακυβέρνηση της χώρας είχε αναλάβει το 

κομμουνιστικό κόμμα οι θεμελιώδεις αρχές που εφαρμοζόταν στην οικονομική ζωή 

πήγαζαν από την Κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Ετσι, κύρια πηγή των 

εσόδων ήταν ο φόρος κύκλου εργασιών, ο οποίος ήταν ένα σταθερό ποσοστό και 

ήταν άμεσα εισπράξιμος κατά τη διενέργεια των πωλήσεων από τις Κρατικές 

επιχειρήσεις, και οι εισπράξεις από τα κέρδη των δημόσιων επιχειρήσεων, οι οποίες 

αντιθέτως δεν αποτελούσαν κάποιο σταθερό ποσοστό, αλλά προέκυπταν από τα μετά 

φόρων κέρδη των επιχειρήσεων. Έτσι, ο προϋπολογισμός εξασφάλιζε μια κανονική 

και ομοιόμορφη πηγή εισοδήματος για τη χρηματοδότηση των αναγκών του 

οικονομικού σχεδίου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε μια διαδικασία μετάβασης προς την 

οικονομία της αγοράς. Η κυβέρνηση εισήγαγε ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης των 

επιχειρήσεων, απελευθέρωσης των τιμών και αναδιάρθρωσης των πιστωτικών, 

τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είχαν ως 

αποτέλεσμα να λάβει η Βουλγαρία οικονομική βοήθεια από τις δυτικές χώρες, 

παράλληλα όμως προκάλεσαν ανεργία και πληθωρισμό.

Ο κρατικός προϋπολογισμός ενθαρρύνει την ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας. 

Προβλέπει κονδύλια για ενίσχυση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων στη βιομηχανία,
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χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμα προγράμματα για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, τη δασοκομία, τη σιδηρουργία, τα εγγειοβελτιωτικά έργα και την 

κατασκευή υδατοδεξαμενών. Τέλος, το 14 περίπου του συνόλου των δαπανών του 

προϋπολογισμού διατίθεται για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Το σημερινό φορολογικό σύστημα επιβάλλει φορολογία σε όλα τα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από δραστηριότητες που 

πραγματοποιούν εντός της επικράτειας. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα και 

αποκτούν εισόδημα στη Βουλγαρία φορολογούνται για όλα τους τα εισοδήματα που 

αποκτούν είτε μέσα στη Βουλγαρία είτε από επενδύσεις στο εξωτερικό. Ως εισόδημα 

το οποίο αποκτάται εντός της επικράτειας θεωρούνται τα έσοδα που αποκτούνται από 

πρόσωπα που πληρούν διαζευκτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :

• Εχουν μόνιμη εγκατάσταση ή έδρα σε περιοχή της χώρας. Ως μόνιμη 

εγκατάσταση λογίζεται ένα υποκατάστημα, μία εμπορική αντιπροσωπεία, ένα 

γραφείο, ένα πρακτορείο, ένα εργοστάσιο, μία βιοτεχνία ή ένα απλό εμπορικό 

κατάστημα.

• Εχουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ο οποίος διενεργεί συναλλαγές για 

λογαριασμό τους.

• Εχουν επενδύσει κεφάλαιο εντός της επικράτειας ανεξαρτήτως προελεύσεως.

• Διενεργούν πωλήσεις ή/και εξαγωγές αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων εντός 

της επικράτειας.

• Αποκτούν εισόδημα από τη γεωργία ή τη δασοκομία ή την εκμετάλλευση 

ακίνητης περιουσίας ή τις αγοραπωλησίες ακινήτων εντός της επικράτειας.

• Αποκτούν εισόδημα από συναλλαγές χρεογράφων που εκδίδει το Κράτος, οι 

Δημοτικές Αρχές ή εγχώριες επιχειρήσεις.

Τα κεφαλαιακά κέρδη που πραγματοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα 

θεωρούνται ως φορολογητέα και φορολογούνται με τους ίδιους όρους που ισχύουν 

για τα υπόλοιπα έσοδα.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο υπάρχουν δύο τύποι φόρων που επιβάλλονται 

στα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων. Ο πρώτος είναι ο φόρος επί των κερδών ο 

οποίος εισπράττεται από τις Κρατικές Αρχές και το ποσοστό του ανέρχεται σε 15% 

και ο δεύτερος είναι ο δημοτικός φόρος ο οποίος εισπράττεται από τις Δημοτικές 

Αρχές και αποτελεί έσοδό τους και το ποσοστό του είναι 10%. Για τη φορολόγηση 

των κερδών εφαρμόζεται πρώτα ο δημοτικός φόρος και αφού αφαιρεθεί το ποσό που
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απομένει φορολογείται με τον κρατικό φόρο. Ετσι, η συνολική φορολογική 

επιβάρυνση ανέρχεται σε 23,5%.

Το φορολογητέο εισόδημα προκύπτει από τα κέρδη προ φόρων όπως αυτά 

εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, τα οποία στη συνέχεια αναμορφώνονται 

για φορολογικούς λόγους. Η φορολογική αναμόρφωση γίνεται για ποσά τα οποία ο 

φορολογικός νόμος δεν αναγνωρίζει ως εκπιπτόμενα έξοδα, αλλά και για ποσά τα 

οποία ο νόμος μεταχειρίζεται διαφορετικά από τις λογιστικές αρχές. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν έξοδα όπως :

• Αποσβέσεις που υπολογίζονται καθ' υπερβολή των φορολογικών αποσβέσεων.

• Εξοδα επισκευής παγίων στοιχείων, τα οποία υπερβαίνουν τις ετήσιες 

αποσβέσεις των στοιχείων αυτών.

• Συσσωρευμένες προβλέψεις.

• Ζημίες που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων.

• Εξοδα προηγούμενων χρήσεων.

• Εξοδα χωρίς παραστατικά.

• Εξοδα που δεν αντιστοιχούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

• Βελτιώσεις και προσθήκες παγίων στοιχείων, οι οποίες εξοδοποιήθηκαν.

• Ελλείμματα απογραφών ή διαγραφές απαρχαιωμένου αποθέματος.

• Συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τον 

ισχύοντα Νόμο (υπερτιμολογήσεις κ.λ.π.).

Αναμορφώσεις του λογιστικού αποτελέσματος που οδηγούν σε εκπτώσεις από το 

φόρο αποτελούν :

• Μερίσματα που λαμβάνονται από διανομή κερδών εγχώριων επιχειρήσεων.

• Συσσωρευμένες ζημίες προηγούμενων χρήσεων. Ο Νόμος επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να συσσωρεύσουν ζημίες μέχρι πέντε χρήσεις, οι οποίες 

συμψηφίζονται για φορολογικούς σκοπούς με τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης 

έως ότου να μηδενιστούν.

• Αγορές μηχανημάτων και εξοπλισμού, οι οποίες είναι υποχρεωτικές από το 

Νόμο.

• Δωρεές σε πρόσωπα ή Οργανισμούς με χρέωση τω αποθεμάτων.

Εξοδα που πραγματοποιούνται με χρήση συσσωρευμένων προβλέψεων δεν 

αναγνωρίζονται ως φορολογικές ελαφρύνσεις.
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Ειδικό φορολογικό καθεστώς ισχύει για τις ασφαλιστικές εταιρίες και για τις 

επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών. Οσον αφορά τις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις η φορολογητέα ύλη αποτελείται από τα ασφάλιστρα και τα έσοδα 

αντασφάλισης που εισπράττονται μείον τα ασφάλιστρα που πληρώνονται για 

αντασφαλίσεις και τα επιστρεφόμενα ασφάλιστρα. Ο φόρος που επιβάλλεται 

ανέρχεται σε 2% επί των ασφαλίστρων ζωής και 7% επί των λοιπών ασφαλίστρων 

γενικών ασφαλειών και εκκαθαρίζεται και εισπράττεται μηνιαίως.

Οσον αφορά τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών η φορολογική 

βάση είναι και πάλι ο κύκλος εργασιών τους, δηλαδή τα στοιχηματιζόμενα ποσά και 

όχι το λειτουργικό τους κέρδος και οι συντελεστές φορολόγησης είναι 8% και 12% 

αναλόγως του είδους του παιχνιδιού.

Το φορολογικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η είσπραξη των φόρων 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους τόσο από τις Κρατικές όσο και από τις 

Δημοτικές Αρχές. Οι προκαταβολές υπολογίζονται με βάση τα κέρδη του 

προηγούμενου έτους και καταβάλλονται μηνιαίως (στις 15 κάθε μήνα) ή τριμηνιαίως 

(στις 15 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο). Αν η επιχείρησε πραγματοποίησε 

ζημίες στο προηγούμενο έτος η προκαταβολή υπολογίζεται στα εκτιμώμενα κέρδη. 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν οριστική, ετήσια δήλωση φόρου μέχρι 

της 31 Μαρτίου του επόμενου έτους μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 

τακτοποιώντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις τους προς τις Κρατικές και τις Δημοτικές 

Φορολογικές Αρχές. Οι προκαταβολές που έχουν πληρωθεί κατά τη διάρκεια της 

φορολογικής χρήσης εκκαθαρίζονται με τον τελικό φόρο που αναλογεί στα 

εισοδήματα που δηλώνονται και προκύπτει η τελική επιβάρυνση ή επιστροφή φόρου. 

Σε περίπτωση που η προκαταβολή είναι μεγαλύτερη της τελικής υποχρέωσης γίνεται 

εκκαθάριση με τις τμηματικές μηνιαίες καταβολές φόρου του επόμενου οικονομικού 

έτους.

Οι φόροι πληρώνονται στο εγχώριο νόμισμα. Για εισοδήματα τα οποία 

εισπράττονται σε ξένο νόμισμα ο φόρος που αναλογεί υπολογίζεται με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία που ορίζει η ΒΝΒ κατά την ημέρα πραγματοποίησης του 

εσόδου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου υπολογίζονται τόκοι με 

βάση το βασικό επιτόκιο της ΒΝΒ προσαυξημένο κατά 10%.

Στα μερίσματα παρακρατείται φόρος 15%. Εξαιρούνται τα μερίσματα που 

αποδίδονται με τη μορφή έκδοσης νέων μετοχών ή αύξησης της ονομαστικής αξίας 

των υπαρχουσών.
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Ο τελικός φόρος υφίσταται μειώσεις ή εκπτώσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Ετσι, σε περίπτωση που η επιχείρηση επενδύει κεφάλαια με σκοπό την αγορά, 

βελτίωση, εκσυγχρονισμό ή αναδιάρθρωση του χρησιμοποιούμενου πάγιου 

εξοπλισμού ο φόρος μπορεί να μειωθεί κατά 10% επί του επενδυόμενου κεφαλαίου, 

αν συντρέχει ταυτόχρονα και η προϋπόθεση η επιχείρηση να λειτουργεί σε περιοχή 

της οποίας το ποσοστό ανεργίας να ξεπερνά κατά 50% τον μέσο όρο της χώρας. Η 

μείωση του φόρου αποθεματοποιείται.

Φόροι οι οποίοι καταβάλλονται στην αλλοδαπή συμψηφίζονται με τους φόρους 

που οφείλονται προς το Δημόσιο ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία αποφυγής 

διπλής φορολόγησης μεταξύ της Βουλγαρίας και της αλλοδαπής χώρας.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο και με 

συντελεστές τους οποίους ορίζει ο φορολογικός Νόμος ανά κατηγορία παγίων. Ετσι, 

ο Νόμος προβλέπει τις εξής κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά απόσβεσης :

• 4% για κτίρια, εργοστάσια, εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός.

• 20% για μηχανήματα, παραγωγικό εξοπλισμό, επιβατικά αυτοκίνητα, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξοπλισμό γραφείου.

• 8% για μεταφορικά μέσα πλην των επιβατικών αυτοκινήτων και κατασκευή 

δρόμων.

• 15% για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες παγίων στοιχείων.

Αυξημένες αποσβέσεις επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση των παγίων της 

δεύτερης κατηγορίας με συντελεστές απόσβεσης αυξημένους κατά 50% (δηλαδή 

30%) ή με τη φθίνουσα μέθοδο με συντελεστή 1,5. Αποσβέσεις που έχουν 

υπολογιστεί καθ' υπέρβαση των φορολογικά επιτρεπόμενών επαναπροστίθενται στα 

φορολογητέα κέρδη.

Στη Βουλγαρία επιβάλλεται ΦΠΑ με συντελεστή 20% σε όλα τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες με κάποιες εξαιρέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 

χρηματοοικονομικές, ασφαλιστικές, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας και 

πολιτισμού, καθώς και οι κοινωνικές παροχές του εργοδότη προς τους εργαζομένους. 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιούνται με μηδενικό ΦΠΑ. Φόροι 

κατανάλωσης επιβάλλονται στα αλκοολούχα ποτά, στα τσιγάρα, στον καφέ και το 

τσάι, στα επιβατικά αυτοκίνητα, σε κάποια προϊόντα πετρελαίου και στα τυχερά
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παιχνίδια. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Φορολογικός Νόμος δεν προβλέπει τη 

φορολόγηση στο επίπεδο Ομίλου εταιριών.

4.2.2 Φορολογικά Κίνητρα

Το Σύνταγμα της χώρας, καθώς και ο Νόμος για τις Ξένες Επενδύσεις αποτελούν 

το νομικό καθεστώς που περιβάλλει τις ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία. Γενικά οι 

ξένες επενδύσεις αντιμετωπίζονται με τους ίδιους όρους που αντιμετωπίζονται και οι 

εγχώριες επενδύσεις. Ξένες επενδύσεις λογίζονται αυτές που πραγματοποιούνται από 

ένα ξένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τα υποκαταστήματά του με τις εξής μορφές :

• Μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο εμπορικών επιχειρήσεων. Οσον αφορά ξένα 

φυσικά πρόσωπα προκειμένου να συμμετάσχουν σε εμπορική επιχείρηση πρέπει 

να έχουν πάρει άδεια μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα. Κατά τα άλλα δεν 

υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το ποσοστό του μεριδίου στο συνολικό 

κεφάλαιο με το οποίο μπορεί να συμμετέχει ο ξένος επενδυτής.

• Τίτλος ιδιοκτησίας σε κτίριο και περιορισμένη ιδιοκτησία σε γη. Ο περιορισμός 

της ιδιοκτησίας σε γη μπορεί να παρακαμφθεί με την ίδρυση εταιρίας σύμφωνα 

με την εγχώρια νομοθεσία στην οποία μοναδικός μέτοχος μπορεί να είναι ο ξένος 

επενδυτής.

• Ιδιοκτησία σε κινητά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν το χαρακτήρα 

μακροπρόθεσμης επένδυσης.

• Ιδιοκτησία μίας επιχείρησης ή λειτουργικού τμήματός της.

• Χρεόγραφα και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα που εκδίδει το Κράτος, 

οι Δημοτικές Αρχές ή άλλα νομικά πρόσωπα με ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη 

των έξι μηνών.

• Δάνεια και γενικά πιστώσεις με ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των 12 μηνών.

• Τίτλοι πνευματικής ιδιοκτησίας.

• Δικαιώματα που προκύπτουν από συμβόλαια εκχώρησης ή συμβόλαια 

διαχείρισης.

Η αύξηση της αξίας της αρχικής επένδυσης θεωρείται επίσης ξένη επένδυση. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα η εθνικοποίηση ιδιοκτησίας στο όνομα των κρατικών 

ή δημοτικών αναγκών επιτρέπεται αν προβλέπεται από κάποιο νόμο και κατόπιν 

προσφοράς δίκαιου ανταλλάγματος. Οι Ξένες Επενδύσεις όμως χαίρουν
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επιπρόσθετης προστασίας από τέτοιους νόμους με τη διάταξη του Νόμου για τις 

Ξένες Επενδύσεις, η οποία προβλέπει ότι απαλλοτρίωση μπορεί να συμβεί μόνο σε 

εξαιρετικές συνθήκες όπου το Κράτος δε μπορεί να πράξει διαφορετικά για να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του, ενώ επιπρόσθετα οι Δημοτικές Αρχές δε μπορούν να 

προβούν σε τέτοιες απαλλοτριώσεις. Τέλος, ο Νόμος αυτός προβλέπει την ανταλλαγή 

της ακίνητης ιδιοκτησίας που απαλλοτριώνεται με ακίνητη ιδιοκτησία στην ίδια 

τοποθεσία, ή σε άλλη τοποθεσία ή με την καταβολή της τρέχουσας αγοραίας αξίας σε 

μετρητά αν ο ξένος επενδυτής το προτιμάει.

Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο οποιαδήποτε αλλαγή διάταξης νόμου ή 

εγκαθίδρυση νέου νόμου που θα επιβάλλει κρατικούς περιορισμούς στις ξένες 

επενδύσεις δε θα επιδρά αναδρομικά στις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 

στα πλαίσια του. Επιπρόσθετα, ο Νόμος θέτει περαιτέρω διευκολύνσεις στους 

επενδυτές, οι οποίοι πραγματοποιούν έργα χαρακτηρισμένα από το υπουργικό 

συμβούλιο ως έργα προτεραιότητας. Ετσι, η Υπηρεσία Ξένων Επενδύσεων παρέχει 

τους απαραίτητους μηχανισμούς υποστήριξης σε αυτές τις επενδύσεις και παραχωρεί 

δικαιώματα ιδιοκτησίας γης που ανήκει στο Κράτος ή στις τοπικές αρχές (δικαίωμα 

ανοικοδόμησης και δικαίωμα εκμετάλλευσης) προκειμένου να αποπερατωθούν τα 

έργα προτεραιότητας.

Τέλος, ο σχετικός Νόμος προβλέπει το καθεστώς των ζωνών ελεύθερου εμπορίου 

και ελεύθερων αποθηκών, οι οποίες λειτουργούν στα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα 

της χώρας που βρίσκονται στις πόλεις Plovdiv (στη βιομηχανική περιοχή και στη 

βιομηχανική έκθεση της πόλης), Bourgas (στις εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου 

λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας), Rousse (στις λιμενικές εγκαταστάσεις που 

βρίσκονται στον ποταμό Δούναβη), Vidin (όπως το Rousse), Dragoman (δίπλα στα 

σύνορα με τη Γιουγκοσλαβία) και Svilengrad (δίπλα στα σύνορα με την Τουρκία). Το 

καθεστώς αυτό προβλέπει τη μεταχείριση τω εμπορευμάτων τα οποία διακινούνται 

στις ζώνες ή εισάγονται στις ελεύθερες αποθήκες ως εμπορεύματα τα οποία δεν 

εισάγονται στη χώρα και άρα δεν υπόκεινται σε κανέναν δασμό και περιορισμό.

4.2.3 Μεταρρυθμίσεις

Ο Νόμος για τις Ιδιωτικοποιήσεις ψηφίστηκε το 1992, όμως η πραγματική 

λειτουργία του τοποθετείται στα μέσα του 1997, οπότε και υπήρξε μία αύξηση του 

ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών αμέσως μετά την οικονομική ύφεση και τις
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συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την 

Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ).

Σύμφωνα με το Νόμο αυτό οι κυριότερες παράμετροι οι οποίες διαμορφώνουν το 

πλαίσιο διαπραγματεύσεων είναι η τιμή αγοράς του μεριδίου της επιχείρησης η οποία 

ιδιωτικοποιείται, αλλά και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο επενδυτής για την 

πραγματοποίηση περαιτέρω αναπτυξιακών επενδύσεων στον ιδιωτικοποιούμενο 

φορέα, η διατήρηση της απασχόλησης σε συμφωνηθέντα επίπεδα και περιβαλλοντικά 

θέματα. Τα κίνητρα τίθενται κυρίως στην πλευρά της διάρκειας αποπληρωμής του 

τιμήματος εξαγοράς και όχι στον τομέα των φορολογικών κινήτρων. Επιπλέον, η 

Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη διαγραφή χρεών των ιδιωτικοποιούμενων επιχειρήσεων 

προς το Βουλγαρικό Κράτος ώστε να τις καταστήσει ελκυστικότερες.

Οι ιδιωτικοποιήσεις πραγματοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία, από τα 

αρμόδια υπουργεία, αλλά και από τις τοπικές αρχές μέσα από διαδικασίες που 

περιλαμβάνουν πλειστηριασμούς, διαγωνισμούς υποβολής προσφορών, ανάληψη του 

management, απευθείας διαπραγματεύσεις ή έναν συνδυασμό αυτών. Προσφάτως, η 

Κυβέρνηση χρησιμοποιεί και το θεσμό του Χρηματιστηρίου μέσα από το οποίο 

διατίθενται μερίδια κρατικών επιχειρήσεων στο κοινό και σε ξένους επενδυτές.

Ο Εμπορικός Νόμος για την Προστασία του Ανταγωνισμού είναι σε αρμονία με 

τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στοχεύει στην εξασφάλιση ενός 

περιβάλλοντος δίκαιου ανταγωνισμού και ελευθερίας της επιχειρησιακής 

πρωτοβουλίας. Ετσι, ο Νόμος παρέχει εξασφαλίσεις ενάντια σε καταστάσεις όπως 

συμφωνίες για συντονισμένες ενέργειες, μονοπωλιακές καταστάσεις, συγκέντρωση 

οικονομικών δραστηριοτήτων και αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλες ενέργειες οι οποίες 

μπορούν να οδηγήσουν σε περιορισμό του ανταγωνισμού.

Η Βουλγαρική Κυβέρνηση συνεπής στις προσπάθειες εναρμόνισης των νόμων 

και των κανονισμών της με τους αντίστοιχους που ισχύουν στα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει ξεκινήσει μεταρρύθμιση στους κανονισμούς που ρυθμίζουν 

τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών στη χώρα. Γενικά, τα εμπορεύματα που 

εισάγονται και εξάγονται δε συναντούν συγκεκριμένους περιορισμούς ή 

απαγορεύσεις. Μόνο συγκεκριμένα είδη όπως υφάσματα, φάρμακα, λογισμικό 

υπολογιστών σε cd rom, μαγνητικά μέσα ηχογράφησης και μαγνητοσκόπησης είναι 

είδη τα οποία υπόκεινται σε ελέγχους κατά την εξαγωγή τους. Επίσης, ειδικές άδειες 

χορηγούνται από το Υπουργείο Οικονομικών μετά τη γνωμοδότηση των αρμοδίων 

οργάνων σχετικά με τη διακίνηση πολύτιμων μετάλλων, πυρηνικών υλικών και
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εξοπλισμού, εκρηκτικών υλών, όπλων, ζώων και φυτών τα οποία υπόκεινται σε 

προστασία και βιομηχανικών καταλοίπων. Τα είδη που εισάγονται υπόκεινται σε 

τελωνιακούς δασμούς σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί, σε φόρους 

κατανάλωσης και σε ΦΠΑ. Αγαθά που προέρχονται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης και του CEFTA τυγχάνουν διαφορετικής τιμολόγησης από άποψη 

τελωνιακών δασμών, η οποία μπορεί να φτάσει και σε μηδενικούς δασμούς όπως 

στην περίπτωση των φαρμάκων.

4.3 Ύπαρξη ξένων επενδύσεων - Κοινοτικά Προγράμματα - Ελληνική Βοήθεια - 

Διεθνείς Οργανισμοί (Α.Ν.Τ. κ.λ,π.)

Ο Βουλγαρικός Εμπορικός Νόμος πριμοδοτεί δύο μορφές εταιριών όπου η 

ευθύνη των μετόχων είναι περιορισμένη, την Ανώνυμη Εταιρία και την Εταιρία 

Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες καθίστανται οι πιο συχνά συναντώμενες εταιρικές 

μορφές, οι οποίες περιβάλλουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τόσο των 

εγχώριων, όσο και των αλλοδαπών επενδυτών. Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης 

είναι τα πιο συνηθισμένα οχήματα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς έχουν 

την απλούστερη μορφή διαχείρισης, τη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα είδη 

δραστηριοτήτων και τέλος, χαμηλό απαιτούμενο επενδυμένο κεφάλαιο. Από την 

άλλη πλευρά οι ανώνυμες εταιρίες προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, 

καθώς εξασφαλίζουν την ανωνυμία των μετόχων, οι μετοχές είναι εύκολα 

μεταβιβάσιμες και οι αυξήσεις κεφαλαίου και οι εκδόσεις χρεογράφων καλύπτονται 

εύκολα μέσω της Χρηματιστηριακής Αγοράς.

Οι Ξένες Εταιρίες λειτουργούν στη Βουλγαρία και με τη μορφή γραφείων 

αντιπροσωπείας και υποκαταστημάτων σε περιπτώσεις που συντρέχουν 

συγκεκριμένοι εμπορικοί λόγοι, λόγοι προώθησης των δραστηριοτήτων τους, λόγοι 

απαιτήσεων του Νόμου ως προς το μέγεθος της αρχικής επένδυσης ή απλώς η 

επιθυμία για ενιαία νομική οντότητα η οποία λειτουργεί ένα μικρό κομμάτι της στη 

Βουλγαρική Επικράτεια.

Όσον αφορά τις Ελληνικές επενδύσεις στο Βουλγαρικό έδαφος, ο αριθμός των 

επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ελληνικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 800 με σύνολο 

επενδυμένου κεφαλαίο 540 εκατομμύρια USD. Το ελληνικό κεφάλαιο επενδύεται 

κυρίως στους τομείς:
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• Τροφίμων - Ποτών (ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΦΑΩΡΓΝΑ, 3Ε ΑΕ, ΞΙΦΙΑΣ 

ΑΕ, ΘΡΑΚΗ ΑΕ, GOODY’S, CHIPITA)

• Τραπεζών (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK)

• Μεταλλουργίας (ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕ, ΣΤΗΑΜΕΤ ΑΕ, ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ)

• Πετρελαιοειδών (ΕΛΠΕ, AVIN OIL, MOTOR OIL)

• Καταναλωτικών Ειδών (ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΑΒΕΕ, ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ, 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, ΠΑΠΟΥΣΤΑΝΗΣ ΑΒΕΕ, ΑΒ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ)

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επενδύσεις των ξένων κεφαλαίων 

κατά χώρα προέλευσης. Παρατηρούμε μία πολύ μεγάλη γεωγραφική διασπορά στη 

προέλευση των κεφαλαίων με την Ελλάδα να κατέχει τη δεύτερη θέση πίσω από τη 

Γερμανία.
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Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι τομείς της οικονομίας που απορρόφησαν 

τα επενδυμένα κεφάλαια των ξένων επιχειρήσεων.

FDI στη Βουλγαρία ανά κλάδο 
οικονομίας, Δεκέμβριος 2001

Μεταφορές Λοιττοί

Χρηματ/κές
Υπηρεσίες

18%

Τον Δεκέμβριο 2001 η Βουλγαρική Κυβέρνηση συνήψε δάνειο με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο ύψους 300 εκατομμυρίων USD, το οποίο θα εκταμιευθεί σε 

εννέα δόσεις. Το Δάνειο αυτό απονεμήθηκε κατόπιν της επιτυχίας της Κυβέρνησης 

που σταθεροποίησε την οικονομία και οδήγησε στην αύξηση της πιστωληπτικής της 

ικανότητας, καθώς ο Οργανισμός Fitch IBCA βαθμολόγησε τον Οκτώβριο 2001 τα 

μακροπρόθεσμα ομόλογα με ρήτρα ξένου νομίσματος με Β+ και τα βραχυπρόθεσμα 

ομόλογα με ρήτρα ξένου νομίσματος με Β, και τα μακροπρόθεσμα ομόλογα σε 

εγχώριο νόμισμα με ΒΒ.

4.4 Κίνδυνος θεσμικός - πολιτικός

Η Κυβέρνηση της Βουλγαρίας έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου προς την 

κατεύθυνση της πάταξης της κρατικής διαφθοράς και του εγκλήματος. Είναι από τις 

πρώτες χώρες εκτός ΟΟΣΑ που υιοθέτησαν Κανονισμούς του ΟΟΣΑ κατά της 

διαφθοράς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και μία σειρά από Νόμους και 

Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα που δημιουργούν ένα πλαίσιο αυστηρών 

ποινών για τους παραβάτες.

Βεβαίως, χρειάζεται ακόμη πολύ προσπάθεια καθώς σύμφωνα με έρευνα της 

Παγκόσμιας Τράπεζας το 36% των επιχειρήσεων θέτει το οργανωμένο έγκλημα ως
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κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη, το 25% δηλώνει ότι δωροδοκεί υπαλλήλους σε 

τακτική βάση και το 13% πληρώνει πάνω από 10% των ετήσιων εσόδων σε 

δωροδοκίες.

4.5 Τραπεζικό Σύστυιια - Χρΐΐυατιστιιοιακέ^ Αγορές

4.5.1 Τραπεζικό Σύστημα

Το Τραπεζικό Σύστημα της Βουλγαρίας λειτουργεί σε ένα καθεστώς ελεύθερου 

ανταγωνισμού, καθώς στην αγορά δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις τόσο αμιγώς 

εγχώριες, πρώην κρατικές, όσο και ξένες ιδιωτικές, οι οποίες έχουν ανοίξει 

υποκαταστή ματα

Το Τραπεζικό Σύστημα κατά τα έτη 1995 και 1996 πέρασε μία κρίση η οποία 

οδήγησε σε μία γενική ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και στο 

κλείσιμο πολλών μικρών τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι Τράπεζες που επιβίωσαν της 

κρίσης συγχωνεύθηκαν ή εξαγοράστηκαν από άλλες. Το γεγονός αυτό μαζί με την 

καθιέρωση θεσμικού πλαισίου γύρω από τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

το οποίο έθεσε για πρώτη φορά τους κανόνες λειτουργίας και τους θεσμικούς 

ελέγχους στους οποίους υφίστανται τα ιδρύματα αυτά συντέλεσαν στη 

σταθεροποίηση και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδρυμάτων, αλλά και στη 

θωράκιση του συνολικού συστήματος. Στις αρχές του έτους 2002 λειτουργούσαν 27 

εμπορικές τράπεζες με διεθνή τραπεζική άδεια λειτουργίας, μία τράπεζα με τοπική 

άδεια λειτουργίας και επτά υποκαταστήματα ξένων τραπεζών.

Το Τραπεζικό Σύστημα της χώρας ελέγχεται από την εθνική τράπεζα της 

Βουλγαρίας (ΒΝΒ, Bulgarian National Bank), η οποία σύμφωνα με το καταστατικό 

λειτουργίας της είναι αρμόδια για τη θωράκιση της αγοραστικής δύναμης του εθνικού 

νομίσματος, την έκδοση χαρτονομισμάτων και κερμάτων, την έκδοση αδειών 

λειτουργίας τραπεζικών ιδρυμάτων, τον έλεγχο και την εποπτεία των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων. Η ΒΝΒ δρα ως ανεξάρτητη από την Κυβέρνηση αρχή και λογοδοτεί 

στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Η ΒΝΒ την 1 Ιουλίου 1997 ξεκίνησε τη λειτουργία ενός 

κεντρικού συστήματος διαχείρισης της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος, το οποίο 

συνδέθηκε με το γερμανικό μάρκο (DEM) σε ισοτιμία 1 DEM = 1.000 BGL. Τον 

Ιανουάριο του 1999 το Λεβ (BGL) συνδέθηκε με το ευρώ σε ισοτιμία 1 ευρώ = 

1.955,83 bgl. Το Λεβ αντικαταστάθηκε από το νέο Λεβ (BGN) τον Ιούλιο του 1999
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με ισοτιμία 1 νέο Λεβ (BGN) = 1.000 Λεβ (BGL) και έτσι σήμερα το νέο Λεβ 

ακολουθεί την πορεία του ευρώ στις διεθνείς χρηματαγορές με ισοτιμία 1 ΕΥΡΩ = 

1,95583 BGN.

Οσον αφορά την αγορά συναλλάγματος, σύμφωνα με το Νόμο που ισχύει από 1 

Ιανουάριου 2000, η ΒΝΒ υποχρεούται να πραγματοποιεί αγοραπωλησίες ευρώ χωρίς 

περιορισμούς και σε τιμή η οποία να αποκλίνει το πολύ κατά 0,5% από τη σταθερή 

ισοτιμία που αναφέρθηκε παραπάνω. Οι Εμπορικές Τράπεζες μπορούν να πωλούν 

συνάλλαγμα στους ξένους επενδυτές για τον επαναπατρισμό των κερδών τους με τη 

μορφή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, αμοιβών και προϊόντων εκποίησης χωρίς 

περιορισμούς.

Σύμφωνα με τον ισχόοντα νόμο αίρονται οι περιορισμοί που ίσχυαν παλαιότερα 

σχετικά με τις συναλλαγές μεταξύ ξένων και εγχώριων φυσικών και νομικών 

προσώπων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και στις συναλλαγές σε 

μετοχές εταιριών. Ετσι, περιορισμούς υφίστανται οι παρακάτω συναλλαγές :

• Πιστώσεις μεταξύ ξένων και εγχώριων προσώπων, οι οποίες πρέπει να 

δηλώνονται στην ΒΝΒ πριν τη μεταβίβαση των κεφαλαίων.

• Λογαριασμοί εγχώριων επενδυτών σε ξένο νόμισμα και σε τράπεζες του 

εξωτερικού πρέπει να δηλώνονται στην ΒΝΒ.

• Πληρωμές και μεταφορές ποσών στο εξωτερικό πραγματοποιούνται μόνο μέσω 

λογαριασμών σε εμπορικές τράπεζες μετά την υποβολή δήλωσης στην οποία να 

αναφέρεται ο σκοπός της συναλλαγής.

• Φυσικά πρόσωπα μπορούν να εισάγουν στη χώρα απεριόριστα ποσά με μοναδική 

υποχρέωση να τα δηλώσουν στις Τελωνιακές Αρχές αν ξεπερνούν τις 5.000 

BGN.

• Εγχώρια φυσικά πρόσωπα μπορούν να εξάγουν από τη χώρα 5.000 BGN σε 

μετρητά χωρίς να τα δηλώσουν, από 5.000 - 20.000 BGN με δήλωσή τους προς 

τις Τελωνιακές Αρχές και από 20.000 BGN και πάνω με προηγούμενη έγκριση 

της ΒΝΒ.

• Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για τα ξένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία 

προκειμένου όμως να εξάγουν ποσά πάνω από 20.000 BGN απαιτείται να το 

δηλώσουν στις Τελωνιακές Αρχές αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το ποσό 

που έχει εισαγάγει το πρόσωπο στη Βουλγαρία και σε αντίθετη περίπτωση πρέπει 

τα ποσά να δηλωθούν στη ΒΝΒ για έγκριση.
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Τέλος, ο Νόμος προβλέπει ότι μεμονωμένοι επενδυτές και νομικά πρόσωπα 

πρέπει να υποβάλλουν τριμηνιαίες εκθέσεις στη ΒΝΒ για τις υποχρεώσεις τους σε 

αλλοδαπά πρόσωπα.

4.5.2 Χρτίίΐατιστηριακές Αγορές

Ο Εμπορικός Νόμος του 1991 σηματοδότησε την επαναλειτουργία του 

χρηματιστηρίου μετά από 45 χρόνια αδράνειας. Την περίοδο 1992 - 1994 

λειτουργούσαν σε όλη την επικράτεια περίπου είκοσι τοπικά χρηματιστήρια χωρίς 

κάποιο συγκεκριμένο θεσμικό καθεστώς και χωρίς εποπτεία από κάποιο κεντρικό 

όργανο. Το 1995 με την ίδρυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Μετοχών, 

σύμφωνα με το Νόμο Περί Μετοχών, Χρηματιστηριακών Αγορών και Εταιριών 

Επενδύσεων, τα περισσότερα από τα τοπικά χρηματιστήρια συγχωνεύθηκαν σε μία 

και μοναδική αγορά, το Χρηματιστήριο Αξιών Βουλγαρίας με έδρα τη Σόφια (BSE, 

Bulgarian Stock Exchange).

Η εποπτεύουσα αρχή του Χρηματιστηρίου είναι σήμερα η Κρατική Επιτροπή 

Αξιογράφων, η οποία είναι ανεξάρτητη αρχή και λογοδοτεί στο Υπουργικό 

Συμβούλιο. Ο κύριος στόχος της Επιτροπής είναι η άσκηση ελέγχου και η έκδοση 

κανονιστικών οδηγιών, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών και να 

διευκολυνθεί η εγκαθίδρυση ενός κλίματος διαφάνειας και αποτελεσματικότητας 

στην αγορά. Η Αρχή αυτή ασκεί έλεγχο στις εισηγμένες εταιρίες και στους 

αναδόχους τους, εκδίδει και αναστέλλει άδειες λειτουργίας χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων, διενεργεί επιθεωρήσεις στις τράπεζες που λειτουργούν ως 

διαμεσολαβητές στις επενδυτικές δραστηριότητες, διασταυρώνει τα στοιχεία της με 

την ΒΝΒ και άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και μη Κρατικούς Οργανισμούς που 

συνδέονται με τις αγορές αξιογράφων. Επίσης, επιβλέπει τις εκδόσεις νέων μετοχών 

και τις εισαγωγές εταιριών στο Χρηματιστήριο, εγκρίνει τις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές μεταξύ εισηγμένων εταιριών και επιβάλλει στις εισηγμένες εταιρίες την 

κατάθεση περιοδικών πληροφοριακών καταστάσεων γύρω από τη λειτουργία τους.

Κατά την περίοδο που προηγήθηκε έγιναν σημαντικά βήματα προς τη 

σταθεροποίηση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου των κεφαλαιαγορών. Σήμερα η 

δομή και λειτουργία του χρηματιστηριακού συστήματος είναι πλήρως εναρμονισμένη 

με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς απαιτήσεις. Η αγορά όμως της Βουλγαρίας 

θεωρείται ακόμη αναπτυσσόμενη και έχει αρκετό δρόμο μπροστά της, ώστε να
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καταφέρει να προσελκύσει επενδυμένα κεφάλαια τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και 

από το επενδυτικό κοινό. Οσο δε συμβαίνει αυτό η αγορά και οι θεσμοί από μόνα 

τους δε μπορούν να εκπληρώσουν το σημαντικότατο ρόλο του χρηματιστηριακού 

συστήματος μέσα στην οικονομία και έτσι η συμβολή της χρηματιστηριακής αγοράς 

στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

παραμένει χαμηλή.

Στις 21 Οκτωβρίου 2000 ο επίσημος δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου, ο 

SOFIX, έκανε την πρεμιέρα του με τιμή εκκίνησης τις 100 μονάδες. Ο δείκτης αυτός 

είναι ο σταθμικός μέσος όρος των τιμών των δέκα ισχυρότερων μετοχών. Εκτός από 

την κύρια αγορά λειτουργούν άλλες δύο αγορές μετοχών με διαφορετικές 

προϋποθέσεις ως προς τα μεγέθη της κεφαλαιοποίησης, του αριθμού μετοχών και της 

εμπορευσιμότητας των μετοχών των εταιριών. Επίσης, λειτουργούν τρεις αγορές 

όπου διαπραγματεύονται χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα, δημοτικά ομόλογα και 

εταιρικές ομολογίες.

Στις αρχές του 2002 ο αριθμός των εισηγμένων εταιριών στην κύρια αγορά 

έφτανε τις 36 εταιρίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των εισηγμένων εταιριών ανερχόταν 

στις 391 με συνολική κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκατομμύρια BGN.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Πολιτικό και Οικονοιηκό Περιβάλλον Πρανιιατοποήκηκ Επενδύσεων στην

Κροατία

5.1 Σύντοιηι επισκι πολιτικών και οικονο ιηκών γαρακτηριστικών

5.1,1 Γενικά στοιγεία

Η Κροατία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος της βόρειας Βαλκανικής. Περιλαμβάνει 

τη Δαλματία και το μεγαλύτερο μέρος της Ιστρια (αυστριακές επαρχίες πριν από τον 

Α' Παγκόσμιο Πόλεμο), καθώς και την πρώην ουγγρική Σλαβονία. Καταλαμβάνει 

56.542 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει βόρεια με τη Σλοβενία και την 

Ουγγαρία, ανατολικά με τη Σερβία, νότια με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη και στα δυτικά 

βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα. Πρωτεύουσα της χώρας είναι το Ζάγκρεμπ. 

Εδαφολογικά είναι χώρα με μεγάλες πεδιάδες κατά μήκος των Ουγγρικών συνόρων 

και χαμηλά βουνά και υψίπεδα κοντά στην Αδριατική ακτογραμμή και τα νησιά. Η 

Βόρεια Κροατία έχει κλίμα ήπιο ηπειρωτικό και η ακτή της στην Αδριατική 

μεσογειακό.

Το ισχύον Σύνταγμα που υιοθετήθηκε στις 2.12.1990 καθιερώνει ως πολίτευμα 

της χώρας την πολυκομματική κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Ο πληθυσμός της Κροατίας, που ανέρχεται σε 4,3 εκατομμύρια κατοίκους 

(Ιούλιος 2001), αποτελείται κατά 78,1% από Κροάτες, κατά 12,2 από Σέρβους, 0,9%
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από Βόσνιους και το υπόλοιπο 8,8% από διάφορους. Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής 

είναι για τους άντρες 70 έτη, για τις δε γυναίκες 77,7 έτη. Η κατανομή του 

πληθυσμού από άποψη θρησκείας διαμορφώνεται σε 76% Καθολικούς, 11,1% 

Ορθόδοξους και 1,2% Μουσουλμάνους και το υπόλοιπο 11,2% από διάφορες 

θρησκείες ή άθεους.

Επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η κροατική.

5.1.2 Οικονομία

Πριν από τη διάλυση της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας η 

Κροατία ήταν μετά τη Σλοβενία η πιο προσοδοφόρα και βιομηχανοποιημένη περιοχή 

με κατά κεφαλήν προϊόν περίπου 30% μεγαλύτερο από το μέσο όρο της 

Ομοσπονδίας.

Η οικονομία της Κροατίας βασίζεται κυρίως στον τουρισμό της. Τα σημάδια του 

εμφυλίου πολέμου είναι φανερά καθώς οι ζημιές που έχει υποστεί ο βιομηχανικός 

ιστός της χώρας που περιλαμβάνει καταστροφές εργοστασίων, δικτύου 

ηλεκτροδότησης, οδικού δικτύου και γεφυρών έχουν βυθίσει την άλλοτε βιομηχανική 

χώρα σε ύφεση και δραματική συρρίκνωση του προϊόντος της μεταποίησης. Ο κύριος 

όγκος της βιομηχανικής δραστηριότητας προέρχεται από τους κλάδους των χημικών 

και των πλαστικών, οι οποίοι βεβαίως συμβάλλουν και στην επιβάρυνση της 

ατμόσφαιρας και των ακτών της χώρας με βιομηχανικά απόβλητα, της 

μεταλλουργίας, που εκμεταλλεύεται τους πλούσιους φυσικούς πόρους (βωξίτης, 

ασβέστιο, πίσσα), της εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου και της επεξεργασίας 

ξυλείας.

Η αγροτική παραγωγή της χώρας είναι προσανατολισμένη σε προϊόντα όπως 

σιτηρά, καλαμπόκι, ζαχαρότευτλα, ελιές, αμπέλια, πατάτες και οπωροφόρα δέντρα. 

Σημαντική δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας αποτελεί η αλιεία 

που πραγματοποιείται στις Δαλματικές ακτές.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας ανέρχεται σε 5.800 USD (εκτίμηση 2000). 

Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της χώρας είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Ρωσία, η 

Σλοβενία και η Αυστρία.

Τέλος, το δίκτυο μεταφορών έχει υποστεί σημαντικές φθορές λόγω των 

πολεμικών επιχειρήσεων της τελευταίας δεκαετίας.

Νόμισμα της χώρας είναι το Κούνα (HRK).
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5.2 Επενδυτικό περιβάλλον: Φορολογία - Φορολογικά Κίνητρα -

Μεταοουθιιίσεκ:

5.2.1 Φορολογία

Υπόχρεοι για την καταβολή φόρου εισοδήματος στα κέρδη είναι σύμφωνα με το 

Νόμο τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται με σκοπό το κέρδος, οι εγχώριες 

εταιρίες που αποτελούν επιχειρηματικές μονάδες αλλοδαπών Οργανισμών, καθώς και 

φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν κέρδη από επιχειρηματικές δραστηριότητες 

και τα οποία προτιμούν να φορολογηθούν με το φόρο επί των κερδών έναντι του 

φόρου επί του προσωπικού εισοδήματος και γι' αυτό το λόγο τηρούν λογιστικά 

βιβλία σύμφωνα με τις αντίστοιχες επιταγές του Φορολογικού Νόμου.

Η φορολογική βάση είναι το κέρδος που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ενός 

οικονομικού έτους, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό με τις ανάλογες 

προσαυξήσεις και μειώσεις που αναγνωρίζει ο Φορολογικός Νόμος. Τα κέρδη που 

αποκτούνται από εγχώριες επιχειρήσεις από τις δραστηριότητές τους στην Κροατία 

και στο εξωτερικό φορολογούνται ως σύνολο, σε αντίθεση με τα κέρδη επιχειρήσεων 

που ανήκουν σε αλλοδαπούς Οργανισμούς, όπου φορολογούνται μόνο τα κέρδη που 

πραγματοποιούνται από τις δραστηριότητες στην Κροατία.

Η φορολογική βάση αυξάνεται με τα ακόλουθα στοιχεία :

• Τις αποσβέσεις που υπολογίζονται καθ' υπέρβαση των ανώτατων ορίων που 

θέτει ο Φορολογικός Νόμος.

• Το 70% των εξόδων ψυχαγωγίας, παράστασης και πολυτελείας (έξοδα για δώρα, 

διακοπές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σκαφών κ.λ.π ).

• Το 30% των εξόδων που σχετίζονται με τη χρήση αυτοκινήτων και άλλων 

μεταφορικών μέσων.

• Πρόστιμα και ποινές που καταβάλλονται στο Κράτος.

• Το κόστος των δωρεών που υπερβαίνει το 2% των συνολικών εσόδων της 

προηγούμενης χρήσης, εκτός αν έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

• Απολήψεις των ιδιοκτητών της εταιρίας.

• Ελλείμματα που διαπιστώθηκαν κατά την ετήσια απογραφή και τα οποία είναι 

καθ' υπέρβαση των ορίων που θέτει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Κροατίας.

Η φορολογική βάση μειώνεται κατά το ποσό των μερισμάτων που εισπράττονται

ως εισόδημα και κατά το ποσό των αποσβέσεων, οι οποίες δεν αναγνωριζόταν στο
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παρελθόν ως εκτηπτόμενο έξοδο. Επιτρέπεται η συσσώρευση ζημιών και ο 

συμψηφισμός τους με τα κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων.

Τα πάγια στοιχεία αποσβένονται με τα ποσοστά που αποφασίζει η Διοίκηση κάθε 

εταιρίας αναλογιζόμενη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων. Εντούτοις, ο Νόμος 

θέτει ως μόνο αποδεκτό ποσοστό ετήσιας απόσβεσης για φορολογικούς σκοπούς το 

20%.

Ο φορολογικός συντελεστής με τον οποίο υπολογίζεται ο οφειλόμενος φόρος 

είναι 20%. Ο φόρος προκαταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους με καταβολές που 

υπολογίζονται στα κέρδη του προηγούμενου έτους ή αν πρόκειται για νεοϊδρυθείσα 

επιχείρηση, οι Φορολογικές Αρχές εκτιμούν το ετήσιο κέρδος από την επίδοση της 

επιχείρησης κατά τους τρεις πρώτους μήνες. Εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται 

στο τέλος της χρήσης μέχρι της 30 Απριλίου του επόμενου έτους. Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός ότι αν προκόψει επιστροφή φόρου, το νομικό πρόσωπο δικαιούται να 

εισπράξει σε μετρητά το ποσό της επιστροφής 15 ημέρες μετά την υποβολή της 

τελικής δήλωσης.

Κατά την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών παρακρατείται φόρος με 

συντελεστή 15% σε περίπτωση που αυτός που παρέχει την υπηρεσία είναι αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η χρήση αδειών, πατεντών, εμπορικών 

σημάτων και παρεμφερών δικαιωμάτων, η διενέργεια ερευνών αγοράς, λογιστικών 

ελέγχων και φορολογικών συμβουλών και η είσπραξη τόκων και μερισμάτων.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που επιβάλλεται στην πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών είναι 22%. Το σύστημα ΦΠΑ που εφαρμόζεται είναι σε αρμονία με την 

6η Κοινοτική Οδηγία και παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τα αντίστοιχα των 

Ευρωπαϊκών Χωρών. Ο κύριος σκοπός του συστήματος είναι η φορολόγηση της 

εγχώριας κατανάλωσης. Έτσι, οι εξαγωγές είναι απαλλαγμένες από τον ΦΠΑ σε 

αντίθεση με τις εισαγωγές. Επίσης, με μηδενικό ΦΠΑ πωλούνται προϊόντα όπως 

ψωμί, γάλα, βιβλία, φάρμακα, τεχνητά μέλη, επιστημονικά περιοδικά, 

κινηματογραφικές επιχειρήσεις και τουριστικές υπηρεσίες που πληρώνονται από το 

εξωτερικό.

Ακόμη, από τον ΦΠΑ απαλλάσσονται οι ακόλουθες συναλλαγές:

• Τραπεζικές, Ασφαλιστικές και παρεμφερείς υπηρεσίες.

• Υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά

ιδρύματα.
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• Πωλήσεις αγαθών καν υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από Υπηρεσίες Κοινής 

Ωφελείας, Μαθητικούς και Φοιτητικούς Οργανισμούς και Θρησκευτικές 

Κοινότητες.

• Ενοικίαση κατοικιών σε φυσικά πρόσωπα.

• Εξαγωγές αγαθών.

• Αποστολές προϊόντων σε ζώνες αφορολόγητων πωλήσεων.

• Αποστολές προϊόντων και παροχές υπηρεσιών σε διπλωματικές αποστολές.

• Προϊόντα που παραμένουν στο τελωνείο και προορίζονται για επανεξαγωγή. 

Τέλος ο Φορολογικός Νόμος προβλέπει και ένα σύνολο λοιπών φόρων μεταξύ

των οποίων ξεχωρίζουμε τους εξής:

• Φόρος Μεταβίβασης Ακίνητης Περιουσίας, ο οποίος καταλογίζεται στην πώληση 

ή την ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως οικοπέδων, οικοδομών, 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με φορολογικό 

συντελεστή 5% και στην περίπτωση πώλησης οικοδομής που αναγέρθηκε μετά 

την 1η Ιανουάριου 1998 καταβάλλεται επιπρόσθετα ΦΠΑ, αν η πώληση έγινε για 

εμπορικούς σκοπούς. Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή και υπολογίζεται στη 

μεγαλύτερη αξία μεταξύ της τιμής πώλησης και τις εκτιμώμενης αξίας.

• Δασμοί εισαγωγής επιβάλλονται σε εισαγόμενα αγαθά με συντελεστές που 

ανέρχονται έως 18% και με μέσο σταθμικό συντελεστή 6%.

• Συμπληρωματικός Δημοτικός Φόρος μπορεί να επιβληθεί από πόλεις με 

πληθυσμό άνω των 40.000 κατοίκων με συντελεστή έως 7,5% (στο Zagreb 18%) 

στα φορολογητέα κέρδη.

• Φόρος Κατανάλωσης σε υπηρεσίες εστίασης που ανέρχεται σε 3%.

• Φόρος Διαφήμισης για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, ο οποίος 

ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά πινακίδα.

5.2.2 Φορολογικά Κίνητρα

Ο νέος Νόμος για την προώθηση των επενδύσεων ο οποίος ψηφίστηκε στις 29 

Ιουλίου 2000 στοχεύει στην προσέλκυση επενδύσεων μέσα από ένα σύστημα 

ευνοϊκών μέτρων και δασμολογικών απαλλαγών, τα οποία εφαρμόζονται στη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις αυτές είναι 

φιλικές με το περιβάλλον και εμπεριέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 

στοιχεία :
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• Εισαγωγή νέου εξοπλισμού και σύγχρονων τεχνολογιών.

• Εισαγωγή νέων παραγωγικών διαδικασιών και νέων προϊόντων.

• Απασχόληση και εκπαίδευση εγχώριου προσωπικού.

• Εκσυγχρονισμός και βελτιώσεις των επιχειρήσεων.

• Παραγωγική διαδικασία με αυξανόμενο ρυθμό απασχόλησης κεφαλαίου.

• Αύξηση των εξαγωγών.

• Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στις πιο υπανάπτυκτες περιοχές της 

χώρας, τόσο από πλευράς πλούτου, όσο και από πλευράς απασχόλησης.

• Ανάπτυξη νέων μορφών υπηρεσιών.

• Εξοικονόμηση ενέργειας.

• Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πληροφορική και την 

πληροφόρηση.

• Συνεργασία με αλλοδαπούς Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς.

• Προσαρμογή της εγχώριας οικονομίας στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τα κίνητρα που προβλέπει ο Νόμος απονέμονται στους δικαιούχους που είναι 

νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω 

και για επενδύσεις ποσών τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων HRK τα οποία τοποθετούνται 

σε αυτές από εγχώρια ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα κίνητρα που 

παρέχονται από το Νόμο αφορούν μεταξύ άλλων leasing περιουσιακών στοιχείων, 

απονομή από το Κράτος αδειών οικοδόμησης, πώληση ή άδεια χρήσης γης που 

ανήκει στο Κράτος, παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας και υποδομής σε τιμήματα 

χαμηλότερα της αγοράς, επιδοτήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 

συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων.

Ειδικότερα οι ξένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Κροατία 

αντιμετωπίζουν τις εξής ευεργετικές διατάξεις :

• Εξασφάλιση των ίδιων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με τους εγχώριους 

επενδυτές.

• Εγγύηση του ανεμπόδιστου επαναπατρισμού των κερδών και της αρχικής 

επένδυσης κατά τη διάρκειά της και στη λήξη της.

• Απονομή απαλλαγών για τη χρήση φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών.

• Εξασφάλιση άδειας ίδρυσης εταιρίας οποιουδήποτε τύπου με το ελάχιστο 

κεφάλαιο.
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• Εξασφάλιση άδειας για την απόκτηση τίτλων ιδιοκτησίας περιουσιακών 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, καθώς και για την ελεύθερη 

μεταβίβασή τους.

• Απαλλαγή από τη διπλή φορολογία των εισοδημάτων, η οποία προκύπτει από τις 

διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει το Κράτος.

• Φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων με μικρότερους φορολογικούς 

συντελεστές αναλόγως με το ποσό του επενδυμένου κεφαλαίου και τις νέες 

θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν με την επένδυση. Το κίνητρο αυτό ισχύει 

για δέκα έτη με ανώτατο όριο απαλλαγής φόρου το ποσό της επένδυσης. Οι 

φορολογικοί αυτοί συντελεστές καθώς και οι κλίμακες επενδυμένου κεφαλαίου 

και νέων θέσεων εργασίας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

1 Αξία επένδυσης Φορολογικός

συντελεστής

Διάρκεια

κινήτρου

Αριθμός

απασχολούμενων

10 εκατομμύρια HRK 7% 10 έτη 30

20 εκατομμύρια HRK 3% 10 έτη 50

60 εκατομμύρια HRK 0% 10 έτη 75

• Τα κέρδη των επενδύσεων οι οποίες γίνονται σε περιοχές με αυξημένο κρατικό 

ενδιαφέρον και απασχολούν τουλάχιστον πέντε υπαλλήλους από τους οποίους 

τουλάχιστον το 50% είναι κάτοικοι της περιοχής φορολογούνται με συντελεστή 

5%, 10% ή 15% αναλόγως της περιοχής που έχουν πραγματοποιηθεί (1η, 2η ή 3η 

ζώνη αντιστοίχως). Ειδικά για τη ζώνη του Vukovar τα κέρδη απαλλάσσονται 

από φορολογία για τα έτη 2000 έως 2005. Μετά την περίοδο αυτή 

φορολογούνται με συντελεστή 5%.

• Τα κέρδη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ζώνες ελευθέρου 

εμπορίου φορολογούνται με συντελεστή 10%.

• Η φορολογική βάση μειώνεται με τα ποσά των αμοιβών των εργαζομένων και 

των εργοδοτικών εισφορών για τις νέες θέσεις απασχόλησης που 

δημιουργήθηκαν μέσα στο έτος. Το κίνητρο αυτό ισχύει για το έτος που 

δημιουργήθηκαν οι νέες θέσεις εργασίας.
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• Η εισαγωγή εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται στις νέες επενδύσεις που 

προαναφέρθηκαν απαλλάσσεται από τα τέλη εισαγωγής με τη μόνη εξαίρεση των 

οχημάτων κυβισμού άνω των 1.500 κκ.

Επιπλέον των παραπάνω φορολογικών κινήτρων που προ βλέπονται από το 

Φορολογικό Νόμο για τις επενδύσεις, ο Νόμος για τις ελεύθερες ζώνες ρυθμίζει τη 

λειτουργία ελεύθερων ζωνών στην Κροατική Επικράτεια σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα. Οι ελεύθερες αυτές ζώνες ιδρύονται σε περιοχές όπου υπάρχει λιμάνι, 

παραθαλάσσιο ή παραποτάμιο, κατά μήκος διεθνών αυτοκινητοδρόμων και γενικά σε 

τοποθεσίες όπου υπάρχουν συνθήκες και υποδομές για τη λειτουργία τους. Για την 

ίδρυσή τους χορηγείται ειδική άδεια από την Κροατική Κυβέρνηση με τη διαδικασία 

του Διεθνούς Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού. Μία ζώνη μπορεί να ιδρυθεί από 

ένα ή περισσότερα εγχώρια φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στη ζώνη αυτή μπορούν να 

δραστηριοποιηθούν εγχώρια και ξένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία θα 

εγκαταστήσουν την έδρα των επιχεφηματικών τους δραστηριοτήτων μετά από 

συμφωνία με τον ιδιοκτήτη της ζώνης. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται 

όλα τα είδη παραγωγικών και εμπορικών συναλλαγών (παραγωγή αγαθών, 

μεταποίηση αγαθών, χονδρικό εμπόριο, τραπεζικές συναλλαγές, ασφαλιστικές 

υπηρεσίες και λοιπές υπηρεσίες), εκτός από το λιανικό εμπόριο. Οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε αυτές τις ζώνες τυγχάνουν έκπτωσης 50% επί του 

φορολογικού συντελεστή, όπως προαναφέρθηκε και επιπρόσθετα οι εταιρίες οι 

οποίες κατασκευάζουν έργα υποδομής αξίας τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου HRK εντός 

της ζώνης απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος για τα πέντε πρώτα έτη 

λειτουργίας τους εντός της ζώνης. Σήμερα λειτουργούν δώδεκα ζώνες ελεύθερου 

εμπορίου στην Κροατία στις εξής περιοχές: Zagreb, Krapinsko-zagorska County, Port 

of Rijeka, Kukuljanovo, Osijek, Port of Split, Splitsko-dalmatinska County, Port of 

Pula, Buje, Port of Ploce, Duro Dakovic, Obrovac.

5.2.3 Μεταρρυθμίσεις

Στα πλαίσια των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα βοηθήσουν την Κροατική 

οικονομία να εκσυγχρονιστεί περιλαμβάνεται η προσπάθεια της Κυβέρνησης για την 

ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων που παλιότερα ανήκαν στο Κράτος, οι οποίες 

ανερχόταν σε 3.000 επιχειρήσεις.

Σήμερα, μέσα από αυτή την προσπάθεια έχει ιδιωτικοποιηθεί το 10% αυτών των 

εταιριών, το οποίο όμως σε αξία αποτελεί περίπου το 80% της Κροατικής οικονομίας.
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Μεταξύ των επιτευγμάτων της προσπάθειας είναι η πώληση των μεγαλύτερων 

Τραπεζών της χώρας και η πώληση μεριδίου 35% του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 

στη Deutsche Telecom. Επόμενοι στόχοι είναι η ιδιωτικοποίηση των Εταιριών 

Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας.

5.3 ΎπαοΕτι Εένων επενδύσεων - Κοινοτικά Προγράιιιιατα - Ελληνική Βοήθεια - 

Αιεθνεκ Οονανισιιοί (Α.Ν.Τ. κ.λ,π.)

Η Κροατική Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός ευεργετικού 

νομοθετικού πλαισίου και ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος για την 

εισροή ξένων κεφαλαίων μέσω των ξένων άμεσων επενδύσεων (FDI). Ο θεμέλιος 

λίθος του οικονομικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων είναι η απελευθέρωση του 

πεδίου ξένων επενδύσεων από κάθε περιορισμό, έτσι ώστε να προσελκυσθούν ξένα 

κεφάλαια που θα συνεισφέρουν στις προσπάθειες για ανοικοδόμηση της οικονομίας, 

εκσυγχρονισμό των υποδομών της, βελτίωση της παραγωγικότητας και αύξηση των 

θέσεων εργασίας.

Σ' αυτή την κατεύθυνση, η υιοθέτηση του Νόμου για την προώθηση των 

επενδύσεων, που έθεσε τα φορολογικά κίνητρα που αναλύθηκαν παραπάνω, η 

μείωση του φόρου εισοδήματος και τα σχέδια για την απελευθέρωση των αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών έχουν βάλει τα θεμέλια για την 

εγκαθίδρυση του ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα προσελκύσει το επενδυτικό 

ενδιαφέρον.

Τον Ιούνιο 2001 η Παγκόσμια Τράπεζα εκταμίευσε δάνειο (Structural 

Adjustment Loan) ύψους 202 εκατομμυρίων USD, σκοπός του οποίου είναι η 

ενίσχυση των Κυβερνητικών προγραμμάτων για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών 

για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε αυτές να επιβιώσουν σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον ελεύθερης αγοράς. Τον Οκτώβριο 2001 το ΔΝΤ 

συμφώνησε με την Κυβέρνηση στη χορήγηση πίστωσης (Special Drawing Rights) 

255 εκατομμυρίων USD, τα οποία η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να τα χρησιμοποιήσει 

με πολύ μεγάλη προσοχή στην προσπάθειά της για την ολοκλήρωση των 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων.
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FDI στην Κροατία κατά χώρα 
προέλευσης, Δεκέμβριος 2001

Χώρες

Όπως διακρίνεται στον παραπάνω πίνακα οι Χώρες με τη μεγαλύτερη διείσδυση 

επενδυτικών κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 1992 έως 2001 είναι η Αυστρία και η 

Γερμανία που αθροιστικά συνεισφέρουν το 53% του επενδυμένου κεφαλαίου, 

ακολουθούμενες από τις Η.Π.Α. που συνεισφέρει το 18%. Συνολικά οι Χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρουν το 71% του επενδυμένου κεφαλαίου στα τέλη 

του έτους 2001.

Οι τομείς της οικονομίας στους οποίους έχουν κατευθυνθεί τα ξένα επενδυμένα 

κεφάλαια (FDI) είναι κυρίως η μεταποίηση που απορροφά το 36% των εν λόγω 

κεφαλαίων, οι Τηλεπικοινωνίες, οι Μεταφορές και οι Υπηρεσίες Αποθήκευσης που 

απορροφούν το 30% των κεφαλαίων, ακολουθούν οι Υπηρεσίες 

Χρηματοοικονομικής Μεσολάβησης (Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, 

Χρηματιστηριακές Εταιρίες) με ποσοστό 19% και τέλος οι υπόλοιποι κλάδοι όπως 

μεταφορικά μέσα (πωλήσεις και επισκευές τους), τουρισμός (ξενοδοχεία και 

εστιατόρια), ορυχεία, γεωργία, δασοκομία, και μεσιτικές υπηρεσίες με μικρότερα 

ποσοστά διείσδυσης.
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FDI στην Κροατία ανά κλάδο 
οικονομίας, Δεκέμβριος 2001

Μεταφορικά Λοιποί

30%

Στην Κροατία σήμερα λειτουργούν πέντε επιχειρήσεις με ελληνική συμμετοχή με 

συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο 1,28 εκατομμύρια USD, που είναι η μικρότερη 

ελληνική διείσδυση σε Βαλκανική Χώρα. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αυτές είναι 

οι εξής: ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ, CARDICO ΑΕΒΕ, INFORMER, AVIN OIL και 

ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο ο ξένος επενδυτής μπορεί να επενδύσει εντός 

της επικράτειας με τις εξής μορφές :

• Συνεισφορά κεφαλαίου σε επιχείρηση.

• Επένδυση κεφαλαίου σε Τραπεζικό, Ασφαλιστικό ή άλλο επενδυτικό 

Οργανισμό.

• Επένδυση κεφαλαίου σύμφωνα με μία σύμβαση στην οποία συμμετέχει.

• Εκμετάλλευση φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών.

• Συμμετέχοντας σε συμφωνίες κατασκευής έργων με αυτοχρηματοδότηση, στις 

οποίες με δικό του κόστος κατασκευάζει ένα έργο, το εκμεταλλεύεται για μία 

σύμφωνη μένη διάρκεια χρόνου και το μεταβιβάζει στο Κράτος μετά το πέρας 

του χρόνου αυτού.

Οι μορφές εταιριών που προτιμούν οι ξένες εταιρίες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην Κροατία είναι:

• Οι Ανώνυμες Εταιρίες.

• Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

• Τα υποκαταστήματα.

• Η Ομόρρυθμη Εταιρία και

• Η Ετερόρρυθμη Εταιρία.



Στην πράξη η πιο συνηθισμένη μορφή είναι η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

λόγω της ευκολίας της διαχείρισής της, του μικρού σχετικά αρχικού κεφαλαίου που 

απαιτείται για την ίδρυσή της και της μικρής ευθύνης (μέχρι του ποσού εισφοράς) 

που βαραίνει τα μέλη της.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 48), που 

αναγνωρίζει το δικαίωμα για προσωπική ιδιοκτησία, και με το Νόμο Περί 

Ιδιοκτησίας Και Άλλων Δικαιωμάτων Στην Περιουσία, το αλλοδαπό φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει κινητή και ακίνητη περιουσία είτε ιδρύοντας νομικό 

πρόσωπο με Κροατική ιθαγένεια, είτε απευθείας μετά από έγκριση του Υπουργείου 

Εξωτερικών.

5.4 Κίνδυνος θεσμικός - πολιτικός

Η πολιτική κατάσταση στην Κροατία έχει ξεκαθαρίσει και η Κυβέρνηση προωθεί 

νομοθετικά πλαίσια λειτουργία της οικονομίας και ασφάλειας των συναλλαγών, ώστε 

να ανοίξει ο δρόμος για τη σύνδεση και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εντούτοις, η διαφθορά παραμένει το κυριότερο πρόβλημα του Δημόσιου Τομέα, 

καθώς υπάρχουν πληροφορίες για δωροδοκίες σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας 

Διοίκησης, αλλά και για ξέπλυμα χρήματος. Η Κυβέρνηση έχει συνάψει συνεργασίες 

τόσο με τον ΟΟΣΑ, όσο και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την EBRD για 

την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς.

5.5 Τραπεζικό Σύστημα - Χρηματιστηριακές Αγορές

5.5.1 Τραπεζικό Σύστημα

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο που περιβάλλει τη λειτουργία των Τραπεζικών 

Ιδρυμάτων, εγχώρια και αλλοδαπά πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, μπορούν να ιδρύσουν 

καινούργια Τράπεζα ή να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ήδη λειτουργούσας 

Τράπεζας χωρίς περιορισμούς. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση 

Τράπεζας είναι 20 εκατομμύρια HRK. Τράπεζες με μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 

60 εκατομμύρια HRK αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την ποικιλία των 

προϊόντων που μπορούν να διαθέσουν στους καταναλωτές.

Ο μόνος περιορισμός ο οποίος τίθεται στις νεοϊδρυθείσες Τράπεζες είναι ότι δεν 

επιτρέπεται η πώληση καταθετικών προϊόντων οποιασδήποτε μορφής και σε
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οποιοδήποτε νόμισμα σε πολίτες πριν περάσουν τρία χρόνια από την ημερομηνία 

ίδρυσής τους για λόγους προστασίας του καταθετικού κοινού.

Ένας επενδυτής μπορεί να αγοράσει μερίδιο μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερου 

του 10% αρκεί να το δηλώσει νωρίτερα για να λάβει την έγκριση από την Εθνική 

Τράπεζα της Κροατίας. Η Τράπεζα αυτή είναι επίσης υπεύθυνη για την έκδοση 

οδηγιών λειτουργίας του Τραπεζικού Συστήματος, για την έκδοση αδειών σε ξένες 

Τράπεζες, οι οποίες προτίθενται να ανοίξουν είτε θυγατρικές εταιρίες, είτε γραφεία 

αντιπροσωπείας, για την εποπτεία της κυκλοφορίας του συναλλάγματος και τους 

κανόνες που διέπουν τους λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα που τηρούνται στις 

εγχώριες και ξένες Τράπεζες, καθώς και για την εποπτεία των χρηματικών 

συναλλαγών που απορρέουν από την εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα των 

εγχώριων και αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Γενικά, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο για το σύστημα συναλλαγών σε ξένα 

νομίσματα και χρυσό η κυκλοφορία των ξένων νομισμάτων είναι ελεύθερη εφόσον 

γίνεται μέσα από την αγορά συναλλάγματος. Πληρωμές και πιστωτικές συναλλαγές 

με το εξωτερικό πραγματοποιούνται μέσα από εξουσιοδοτημένες Τράπεζες, οι οποίες 

είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα με χώρες της 

αλλοδαπής. Οι ξένες εταιρίες που λειτουργούν στην Κροατία μπορούν να τηρούν 

τραπεζικούς λογαριασμούς στο νόμισμα της χώρας τους μέσω των οποίων μπορούν 

να διακινούν ελεύθερα ποσά για πληρωμές και επαναπατρισμό κερδών από τις 

επενδύσεις τους προς τις Τράπεζες του εξωτερικού. Φυσικά έχουν τη δυνατότητα να 

τηρούν και λογαριασμούς σε εγχώριο νόμισμα μέσα από τους οποίους 

πραγματοποιούν τις εισπράξεις τους από τη δραστηριότητά τους και στη συνέχεια 

πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το Κράτος ή τους προμηθευτές τους, 

πληρώνουν τα δάνειά τους ή μετατρέπουν τα ποσά σε νόμισμα της χώρας τους και τα 

επαναπατρίζουν.

Τα εγχώρια νομικά πρόσωπα έχουν επίσης δικαίωμα να τηρούν λογαριασμούς σε 

ξένο νόμισμα μέσα από τους οποίους εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές τους με πελάτες 

και προμηθευτές του εξωτερικού, με απαραίτητη προηγούμενη άδεια από την Εθνική 

Τράπεζα της Κροατίας.
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5.5.2 Χρηματιστηριακές Αγορές

Σύμφωνα με το Νόμο Περί Χρεογράφων λειτουργεί η Επιτροπή Χρεογράφων η 

οποία είναι το κεντρικό όργανο εποπτείας του Χρηματιστηριακού Συστήματος που 

έχει ως αποστολή την έκδοση και διάθεση των χρεογράφων, την έκδοση αδειών και 

εγκρίσεων για την πραγματοποίηση των συναλλαγών και την προσήλωση των 

συναλλαγών στο σύνολο των Χρηματιστηριακών Αγορών στο νομοθετικό πλαίσιο 

που θέτει ο εν λόγω Νόμος.

Στην Κροατία λειτουργούν δύο κύριες Χρηματιστηριακές Αγορές, το 

Χρηματιστήριο του Zagreb και η Αγορά Χρεογράφων του Varazdin, αλλά και πλήθος 

άλλων αγορών όπου διαπραγματεύονται μετοχές που δεν είναι εισηγμένες στις 

κύριες. Οι αγορές αυτές μπορούν να ιδρυθούν με τη συμμετοχή τουλάχιστον είκοσι 

Χρηματιστηριακών Εταιριών, οι οποίες ιδρύουν μία Ανώνυμη Εταιρία που 

διεκπεραιώνει το ρόλο του Χρηματιστηρίου, δηλαδή του πεδίου διαπραγμάτευσης 

των εισηγμένων σε αυτό μετοχών. Για τη λειτουργία τους απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η εισαγωγή είκοσι τουλάχιστον εταιριών και ιδρυτικό κεφάλαιο μεγαλύτερο του 

ενός εκατομμυρίου HRK. Επιπλέον, η Κεντρική Υπηρεσία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

πραγματοποιεί την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών όλων των 

αγορών, είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη των αποϋλοποιημένων χρεογράφων και για 

την τήρηση των επενδυτικών μερίδων των επενδυτών. Οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες 

μπορεί να έχουν συμμετοχή ξένου κεφαλαίου σε οποιοδήποτε ποσοστό μετοχικού 

κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το Νόμο Περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων προβλέπεται η ίδρυση open- 

end και closed-end investment funds, τα οποία διαχειρίζονται πιστοποιημένοι 

επαγγελματίες διαχειριστές, λειτουργούν με την έγκριση της Επιτροπής Χρεογράφων 

και επενδύουν σε κάθε μορφής επένδυση (μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα, καταθέσεις). 

Ο μόνος περιορισμός για την ίδρυση εταιρίας που θα διαχειρίζεται αυτά τα κεφάλαια 

είναι ένα ελάχιστο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους ενός εκατομμυρίου HRK. 

Προβλέπεται τέλος η ίδρυση και λειτουργία investment funds που επενδύουν σε 

μετοχές εταιριών που ιδιωτικοποιούνται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πολιτικό και Οικονοιηκό Περιβάλλον Πραγιιατοπονησικ Επενδύσεων στην

Π.Γ.Α.Μ.

6.1 Σύντοιιιι επισκόπηση πολιτικών και οικονοιιικών γαοακτηοιστικών

6,1.1 Γενικά στοιγεία

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας βρίσκεται στο 

νοτιοανατολικό τμήμα της Βαλκανικής χερσονήσου, καταλαμβάνει 25.333 

τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει βόρεια με τη Σερβία & Μαυροβούνιο και το 

Κοσσυφοπέδιο, ανατολικά με τη Βουλγαρία, δυτικά με την Αλβανία και νότια με την 

Ελλάδα. Πρωτεύουσα της χώρας είναι τα Σκόπια. Εδαφολογικά είναι κυρίως ορεινή 

χώρα με μεγάλες κοιλάδες. Χαρακτηριστικές είναι οι τρεις λίμνες της χώρας που 

βρίσκονται στις συνοριακές γραμμές με την Αλβανία και την Ελλάδα. Η χώρα 

διχοτομείται από τον ποταμό Vardar (Αξιός). Το κλίμα της είναι ηπειρωτικό με θερμά 

και ξηρά καλοκαίρια και σχετικά κρύους χειμώνες με έντονες χιονοπτώσεις. Η 

Π.Γ.Δ.Μ. απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας το 1991. Καθυστέρησε όμως να αναγνωρισθεί ως επίσημη κρατική 

οντότητα από τη διεθνή κοινότητα (Απρίλιος 1993), λόγω των ενστάσεων που 

πρόβαλε η Ελληνική Κυβέρνηση για τη χρήση του ελληνικού ονόματος 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και συμβόλων ως εθνικών εμβλημάτων του νέου κράτους.
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Η μορφή διακυβέρνησης της χώρας είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Ο πληθυσμός της Π.Γ.Δ.Μ., που ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια κατοίκους (Ιούλιος 

2001), αποτελείται κατά 66,6% από Σλαβομακεδόνες, κατά 22,7% από Αλβανούς, 

4% από Τούρκους, 2.2% από Τσιγγάνους, 2,1% από Σέρβους και 2,4% από λοιπούς. 

Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής είναι για τους άντρες 71,8 έτη, για τις δε γυναίκες

76,4 έτη. Η κατανομή του πληθυσμού από άποψη θρησκείας διαμορφώνεται σε 67% 

Ορθόδοξους, 30% Μουσουλμάνους και 3% λοιπούς.

Επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είναι η σλαβομακεδονική και δεύτερη 

ομιλούμενη γλώσσα είναι η αλβανική.

Η ύπαρξη αλβανικών πληθυσμών μέσα στα όρια της δημοκρατίας οδηγεί πολύ 

συχνά σε εθνικές εντάσεις, καθώς τα κόμματα που υποστηρίζονται από τους 

Αλβανούς εγείρουν πολύ συχνά αιτήματα αναγνώρισης της αλβανικής εθνότητας ως 

αυτόνομης οντότητας στα πλαίσια της Π.Γ.Δ.Μ.

6.1.2 Οικονομία

Η Π.Γ.Δ.Μ. κατά την ανεξαρτησία της τον Νοέμβριο 1991 ήταν η λιγότερο 

ανεπτυγμένη από τις Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες αφού συνεισέφερε μόνο το 5% 

του συνολικού παραγόμενου προϊόντος της Ομοσπονδίας. Η κατάρρευση της 

Γιουγκοσλαβίας σήμανε τη διακοπή των μεταβιβαστικών πληρωμών από το κέντρο 

στην περιφέρεια και εξάλειψε τα πλεονεκτήματα που απολάμβανε η κάθε 

Δημοκρατία από τη ζώνη ελεύθερου εμπορίου που πρόσφερε το Ομοσπονδιακό 

καθεστώς. Η απουσία υποδομής, οι κυρώσεις που επέβαλαν τα Ηνωμένα Έθνη στη 

μεγαλύτερη αγορά των εξαγωγών της, τη Γιουγκοσλαβία, και το οικονομικό 

εμπάργκο της Ελλάδας χειροτέρεψαν την αναπτυξιακή πορεία της Δημοκρατίας έως 

το 1996. Από εκεί και πέρα το ΑΕΠ αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 5% έως το 2000. Το 

κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας ανέρχεται σε 4.400 USD (εκτίμηση 2000).

Η οικονομία της Π.Γ.Δ.Μ. στηρίζεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, ο 

οποίος παράγει τα 2/3 περίπου του ΑΕΠ, με κυριότερη πηγή εσόδων τον τουρισμό 

στα παραλίμνια θέρετρα και στα Όρη Σάρα. Κατά δεύτερο λόγο στη βιομηχανία η 

οποία στηρίζεται στη μεταποίηση των ορυκτών μεταλλευμάτων, όπως χρώμιο, 

μόλυβδος, ψευδάργυρος, νικέλιο και ασβέστιο και τέλος στη βιομηχανία 

επεξεργασίας τροφίμων και υφασμάτων.

Η γόνιμη γη της χώρας καλλιεργείται με ρύζι, καπνό, σιτηρά, καλαμπόκι, 

βαμβάκι, ηλίανθο και ζαχαρότευτλα. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει μακρά
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παράδοση στην καλλιέργεια καπνού και ότι η ποικιλία που καλλιεργείται στη χώρα 

θεωρείται από τις καλύτερες ποιοτικά.

Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι είναι η Γερμανία, η Γιουγκοσλαβία, η Ελλάδα, 

οι Η.Π.Α., η Ουκρανία και η Ρωσία.

Η γεωγραφική θέση της χώρας, καθώς και η πρόσφατη μετάβαση της οικονομίας 

της σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς την έχουν καταστήσει ως ένα από τα κυριότερα 

σημεία διακομιδής ναρκωτικών από τη Νοτιοδυτική Ασία προς την Ευρώπη. Η 

εγχώρια αλβανική μαφία ελέγχει το λαθρεμπόριο τσιγάρων, ναρκωτικών, 

συναλλάγματος και όπλων.

Οσον αφορά το δίκτυο μεταφορών, υπάρχει εκτεταμένο οδικό δίκτυο εντός της 

χώρας, αλλά το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει πολύ περιορισμένη έκταση.

Νόμισμα της χώρας είναι το Δηνάριο (MKD).

6.2 Επενδυτικό περιβάλλον: Φορολογία - Φορολογικά Κίνητρα -

Μεταοουθίΐίσεις

6.2.1 Φορολογία

Σύμφωνα με το Φορολογικό Νόμο της Δημοκρατίας υπόχρεος σε φόρο 

εισοδήματος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αλλοδαπό ή εγχώριο που 

αποκτά εισόδημα εντός της επικράτειας ανεξαρτήτως προέλευσης του εισοδήματος. 

Αλλοδαπή επιχείρηση θεωρείται αυτή η οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί με έδρα την 

αλλοδαπή, αλλά πραγματοποιεί συναλλαγές και αποκτά εισόδημα εντός της 

επικράτειας. Αυτή η επιχείρηση φορολογείται για το εισόδημα που αποκτά με αυτές 

τις συναλλαγές, ενώ οι εγχώριες επιχειρήσεις φορολογούνται για τα εισοδήματα που 

αποκτούν από δράστηριότητές τους είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό.

Το φορολογικό έτος ισοδυναμεί με το ημερολογιακό έτος. Ο φόρος στα κέρδη 

προκαταβάλλεται με μηνιαίες καταβολές στις 15 κάθε μήνα. Οι μηνιαίες αυτές 

καταβολές υπολογίζονται πάνω στο 1/12 των συνολικών κερδών που δήλωσε η 

επιχείρηση για το προηγούμενο οικονομικό έτος προσαυξημένων με το Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή ή με την αύξηση των μισθών των εργαζομένων στην επιχείρηση, όποιο 

από τα δύο ποσοστά είναι μεγαλύτερο. Με τη λήξη της χρήσης οι επιχειρήσεις 

υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις στις φορολογικές αρχές μέχρι της 31 

Μαρτίου του επόμενου έτους και πραγματοποιείται εκκαθάριση του φόρου που έχουν 

καταβάλλει με τον οφειλόμενο φόρο σύμφωνα με τις νέες οικονομικές καταστάσεις.
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Αν η διαφορά είναι χρεωστική η επιχείρηση καταβάλλει τον οφειλώμενο φόρο, αν δε 

είναι πιστωτική ο φόρος συμψηφίζεται με τις επόμενες μηνιαίες καταβολές.

Ο φορολογικός συντελεστής που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι 15% και 

εφαρμόζεται για όλα τα εισοδήματα που αποκτούνται ανεξαρτήτως προέλευσης, 

συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαιακών κερδών, των εσόδων από μερίσματα 

κ.λ.π.

Η φορολογική βάση πάνω στην οποία εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής 

είναι τα κέρδη που εμφανίζει η επιχείρηση στις οικονομικές καταστάσεις και τα 

οποία προκύπτουν με την αφαίρεση από τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης των 

εξόδων τα οποία σύμφωνα με το Νόμο εκπίπτουν από αυτά. Σε γενικές γραμμές όλα 

τα έξοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση κατά την επιχειρηματική της 

δραστηριότητα έχουν δικαίωμα έκπτωσης από τα έσοδα με κάποιες εξαιρέσεις ή με 

κάποια όρια που τίθενται σε αυτές τις εκπτώσεις. Ετσι, δεν εκπίπτουν από τα έσοδα 

τα πρόστιμα, έξοδα διασκέδασης ή δώρα που δίνονται καθ' υπέρβαση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτων που 

χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς και τέλος, προβλέψεις επισφαλών 

πελατών.

Ζημίες παρελθουσών χρήσεων διατηρούνται για τρία χρόνια στον ισολογισμό 

της επιχείρησης με δικαίωμα συμψηφισμού τους με τα κέρδη των χρήσεων αυτών. 

Ζημίες που προκύπτουν από αγοραπωλησίες επενδυτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, εξοπλισμού, μετοχών κ.λ.π. συμψηφίζονται με 

κέρδη που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές και σε περίπτωση που το συνολικό 

αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο τότε αυτό μπορεί να εκπέσει από μελλοντικά κεφαλαικά 

κέρδη για μέγιστη περίοδο τριών ετών. Ακόμη οι επιχειρήσεις δικαιούνται να 

συμψηφίσουν φόρους που έχουν ήδη πληρώσει στην αλλοδαπή με φόρους τους 

οποίους επιβάλλει το Κράτος μέχρι του ποσού που θα πλήρωνε αν η φορολόγηση 

γινόταν εξ ολοκλήρου από το Κράτος της ΠΓΔΜ με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα 

εφόσον πραγματοποιούνται με τα ποσοστά που θέτει ο Νόμος. Τα ποσοστά αυτά 

ποικίλλουν από 1% έως 15% για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, από 5% έως 30% για 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, από 12% έως 30% για τα μεταφορικά 

μέσα και από 11% έως 40% για τα ζώντα αποθέματα.

Ο Νόμος παρέχει στους Ομίλους εταιριών τη δυνατότητα να ενοποιούν τα 

φορολογικά τους αποτελέσματα συμψηφίζοντας έτσι κέρδη μιας επιχείρησης του
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Ομίλου με ζημίες μνας άλλης επιχείρησης. Οι περιορισμοί που τίθενται προκειμένου 

να γίνει η παραπάνω ενοποίηση είναι όλες οι επιχειρήσεις του Ομίλου να είναι 

εγκατεστημένες στην ΠΓΔΜ και η μητρική εταιρία να κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 

90% του μετοχικού κεφαλαίου της κάθε θυγατρικής.

Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται σε όλα τα είδη αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από 

τη 1 Απριλίου 2000. Ο συνήθης συντελεστής ΦΠΑ είναι 19%, αλλά σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είναι αγροτικά προϊόντα, προϊόντα διατροφής, 

έξοδα ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας, φάρμακα και φαρμακευτικός εξοπλισμός, 

είδη υγιεινής και δημοσιεύσεις εκτός διαφημιστικών όπου ο συντελεστής είναι 5%, 

καθώς και σε περιπτώσεις αγοραπωλησίας και ενοικίασης κατοικιών, τραπεζικών, 

ασφαλιστικών και λοιπών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας, διεθνών μεταφορών προσωπικού και εμπορευμάτων, 

οι οποίες αντιμετωπίζουν μηδενικό ΦΠΑ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο ΦΠΑ 

εφαρμόζεται στην αξία των εμπορευμάτων προσαυξημένη με τους κατά περίπτωση 

φόρους κατανάλωσης.

Το Κράτος φορολογεί την κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων κατά την 

εισαγωγή τους στην επικράτεια. Οι εισαγωγικοί δασμοί κυμαίνονται κατά περίπτωση 

από 0% έως 60% και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αγγίξουν το 80%. Με 

τον υψηλότερο συντελεστή 60% φορολογούνται προϊόντα τα οποία το Κράτος θεωρεί 

προστατευόμενα καθώς παράγονται και εντός της επικράτειας και τέτοια είναι τα 

φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα δημητριακά, τα προϊόντα καπνού και τα ποτά, 

αλκοολούχα και μη. Με αυτή του την πολιτική προσπαθεί να σταθεροποιήσει τις 

τιμές καταναλωτή και να προστατεύσει την τοπική παραγωγή από προϊόντα τα οποία 

εισάγονται σε τιμές χαμηλότερες των εγχώριων προϊόντων. Στα πλαίσια αυτής της 

πολιτικής οι εισαγωγείς τέτοιων προϊόντων καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 

ειδικούς δασμούς που σε μερικές περιπτώσεις φτάνουν και το 20% της αξίας 

εισαγωγής, οι οποίοι υπολογίζονται πάνω στη διαφορά της τιμής εισαγωγής των 

προϊόντων με τη μέση αγοραία τιμή των εγχώριων προϊόντων.

Αλλοι δασμοί εισαγωγής οι οποίοι επιβάλλονται στα εισαγόμενα είδη είναι κατά 

περίπτωση 13% έως 20% στα ιχθυηρά, 16% στα προϊόντα κεραμοποιίας, 25% στα 

γαλακτοκομικά προϊόντος 20% στα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, 2% έως 15% σε 

διάφορα βιομηχανικά προϊόντα και 35% σε προϊόντα υφαντουργίας. Ο σταθμικός 

μέσος όρος των δασμών που εφαρμόζονται σε όλα τα είδη είναι 10,5%. Από την άλλη 

πλευρά το Κράτος εφαρμόζει δασμό εξαγωγής με ποσοστό 0,1% επί της αξίας
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εξαγωγής σε προϊόντα τα οποία θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την οικονομία της 

χώρας, όπως συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, προϊόντα πετρελαίου και ξυλεία.

6.2.2 Φορολογικά Κίνητρα

Οι ξένες επενδύσεις ενθαρρύνονται σε όλους τους τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τον τύπο της επιχείρησης στην 

οποία μπορεί να επενδυθεί αλλοδαπό κεφάλαιο και το ύψος του κεφαλαίου μιας 

εγχώριας επιχείρησης το οποίο αποτελεί ξένη ιδιοκτησία. Η επένδυση αλλοδαπού 

κεφαλαίου μπορεί να έχει τις εξής μορφές :

• Ιδρυση νέας εταιρίας.

• Αγορά μετοχών ή μεριδίου σε υπάρχουσα επιχείρηση.

• Εγκατάσταση υποκαταστήματος.

• Απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης κινητής και ακίνητης περιουσίας εκτός από τη 

γη.

• Απόκτηση βιομηχανικών ή πνευματικών δικαιωμάτων.

• Απόκτηση δικαιωμάτων τα οποία πηγάζουν από εκχώρηση δικαιωμάτων του 

Δημοσίου, από ενοίκια ή συμβόλαια επί περιουσιακών στοιχείων.

Ο αλλοδαπός επενδυτής μπορεί να συνεισφέρει το κεφάλαιό του είτε ως 

χρηματικό κεφάλαιο σε σκληρό ή εγχώριο νόμισμα, είτε ως συνεισφορά εξοπλισμού, 

αποθεμάτων, μεταφορικών μέσων ή άλλων παγίων και κυκλοφορούντων στοιχείων, 

είτε ως παροχή υπηρεσιών, συνεισφορά πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων 

δικαιωμάτων.

Η Κυβέρνηση της ΓΊΓΔΜ έχει νομοθετήσει και επεξεργάζεται νέους νόμους οι 

οποίοι θα διευκολύνουν την έλευση και θα ενθαρρύνουν την μακροχρόνια παραμονή 

ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στην οικονομία της χώρας. Ετσι, τα κυριότερα 

φορολογικά κίνητρα τα οποία αντιμετωπίζει το ξένο κεφάλαιο είναι τα εξής :

• Ισες επιχειρηματικές ευκαιρίες και ίση μεταχείριση σε σύγκριση με τα εγχώρια 

επενδυμένα κεφάλαια, όπως για παράδειγμα η δραστηριοποίηση σε ζώνη 

ελευθέρου εμπορίου.

• Ιση προστασία των ξένων επενδυτών σε σύγκριση με τους εγχώριους από τους 

κινδύνους που συνεπάγεται το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι υπάρχουσες 

υποδομές.
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• Απεριόριστο δικαίωμα κτίσης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιορισμένο 

δικαίωμα κτίσης λοιπών ακινητοποιήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για 

επιχειρηματικούς σκοπούς.

• Μείωση φόρου επί των κερδών για τις τρεις επόμενες κερδοφόρες από την πρώτη 

φορολογικές χρήσεις για τις επιχειρήσεις στις οποίες ξένα κεφάλαια συμμετέχουν 

στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Η μείωση αυτή 

μπορεί να φτάσει σε ποσό ίσο με το ξένο επενδυμένο κεφάλαιο στην επιχείρηση 

και η επιχείρηση που την δικαιούται πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της για 

τρία ακόμη χρόνια μετά τη λήξη της τριετούς περιόδου κατά την οποία 

ευεργετείται από το κίνητρο αυτό.

• Η επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία εκπίπτει εξ ολοκλήρου και έως 

ποσοστό 25% από τα κέρδη της χρήσης.

• Για επενδύσεις σε υπανάπτυκτες ή παραμεθόριες περιοχές εκπίπτει από τα κέρδη 

ποσό ίσο με το επενδυμένο κεφάλαιο.

• Για επενδύσεις στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στην 

ανάπτυξη εγκαταστάσεων που να φιλοξενούν διεθνή αθλήματα, εκπίπτει από τα 

κέρδη ποσό ίσο με το επενδυμένο κεφάλαιο.

• Για επιχείρηση η οποία ξεκινά τη δραστηριότητά της προβλέπεται μείωση του 

υπολογιζόμενου φόρου κατά 50% για τα τρία πρώτα χρόνια κερδοφόρας 

λειτουργίας της με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί 

για τρία ακόμη έτη μετά τη λήξη της περιόδου κατά την οποία ευεργετήθηκε από 

τα κίνητρα. Το ίδιο κίνητρο ισχύει και επιχείρηση η οποία εισάγεται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών.

• Αυξημένες αποσβέσεις με ποσοστά αυξημένα κατά 25% σε σχέση με τα ποσοστά 

που προβλέπει ο Φορολογικός Νόμος προβλέπονται για επενδύσεις σε 

τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη υποδομής και περιβαλλοντική προστασία.

• Απαλλαγή των παγίων στοιχείων τα οποία εισάγονται από το εξωτερικό ως 

επένδυση ξένου κεφαλαίου από κάθε εισαγωγικό δασμό.

• Επιπλέον, φορολογικά κίνητρα για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αλλά και 

ειδική μεταχείριση των κερδών που προέρχονται από εκμετάλλευση 

αναγνωρισμένης πατέντας ή βιομηχανικού σήματος.

Η Κυβέρνηση επίσης προωθεί το θεσμό των ζωνών ελεύθερου εμπορίου με νόμο

ο οποίος ψηφίστηκε και μπήκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 1999. Στην τρέχουσα

88



φάση μόνο η ζώνη του Bunardzik, κοντά στα Σκόπια, είναι αναγνωρισμένη ως ζώνη 

ελεύθερου εμπορίου αλλά υπάρχει σχέδιο του Υπουργείου Χωροταξίας και Δημοσίων 

Εργων για ανάπτυξη δύο ακόμα ζωνών, στο Prdejci, κοντά στη Γευγελή, όπου 

προτείνεται η εγκατάσταση βιομηχανιών τροφίμων, βιοτεχνολογίας, ειδών 

συσκευασίας κ.λ.π. και στο Novo Lagovo, κοντά στο Prilep, όπου προτείνεται η 

εγκατάσταση βιομηχανιών παραγωγής ειδών υψηλής τεχνολογίας, όπως 

τηλεπικοινωνιακού υλικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, 

συσκευών ηλιακής ενέργειας, συσκευών ψύξης - θέρμανσης κ.λ.π.

Τα κίνητρα που θέτει ο νόμος για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε αυτές τις 

ζώνες είναι τα εξής :

• Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις πωλήσεις προϊόντων εντός της ζώνης, καθώς και 

για τα αγαθά τα οποία εισάγονται, υφίστανται επεξεργασία και επανεξάγονται.

• Απαλλαγή φόρου επί των κερδών για δέκα έτη.

• Απαλλαγή από φόρους ιδιοκτησίας για δέκα έτη.

• Απαλλαγή από φόρους μεταβίβασης ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων μεταξύ 

επιχειρήσεων που ίδρυσαν επιχειρήσεις μέσα στις ζώνες.

• Απαλλαγή από κάθε άλλο φόρο, εισφορά και τέλος για τη χρήση της γης, τη 

σύνδεση με το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης και για τις συνδέσεις παροχών 

ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και θέρμανσης.

• Δικαίωμα ενοικίασης της γης για 50 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 

25.

6.2.3 Μεταρρυθμίσεις

Ενας παράγοντας που πρόσφερε μεγάλη ώθηση στην οικονομία ακόμη και στις 

δύσκολες εποχές, μετά το 1991 οπότε η δημοκρατία ανεξαρτητοποιήθηκε και μετά το 

1999 οπότε οι εθνικές διαμάχες επανήλθαν στο προσκήνιο, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις 

πρώην κρατικών εταιριών σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομικής 

δραστηριότητας. Η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων κατευθύνεται από την 

Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων και πραγματοποιείται με τέσσερις τρόπους :

• Πλειστηριασμοί.

• Πώληση μετοχών μέσω διαγωνισμών, όπου οι επενδυτές υποβάλλουν 

επιχειρηματικά σχέδια (business planes).

• Εκδοση μετατρέψιμων ομολογιών.
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• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών.

Οι κλάδοι στους οποίους έχει επενδυθεί ξένο κεφάλαιο μέσα από διαδικασίες 

ιδιωτικοποιήσεων είναι κυρίως οι Τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες, η χημική 

βιομηχανία, η καπνοβιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά και τα τρόφιμα, τα 

διυλιστήρια πετρελαίου, οι τσιμεντοβιομηχανίες και η χαλυβουργία. Σε σύνολο 1.700 

επιχειρήσεων οι οποίες μπήκαν σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης, οι 1.678 κατόρθωσαν 

να προσελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον του ξένου κεφαλαίου. Στα σχέδια της 

Κυβέρνησης είναι η άμεση προώθηση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης των 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας, με την εκμετάλλευση αεροδρομίων και σιδηροδρόμων, με τραπεζικές 

εργασίες και με λοιπές υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

6.3 Ύπαο£τι Εένων επενδύσεων - Κοινοτικά ΓΊροΥοάιιιιατα - Ελληνική Βοτίθεια - 

Αιεθνεΰ Qpyaviouoi 1Α.Ν.Τ. κ.λ,π.)

Η πολιτική κατάσταση που επικράτησε αμέσως μετά την απόσχιση της ΠΓΔΜ 

από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας δημιούργησε ίσως τα 

χειρότερα δεδομένα για την ανάπτυξη του Διεθνούς Εμπορίου και την προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες πρώην Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες. 

Οι εθνικές διαμάχες, ο πόλεμος που μάστιζε τις γειτονικές δημοκρατίες και τα 

εμπορικά εμπάργκο που τέθηκαν ενάντια στην ΠΓΔΜ δημιούργησαν ένα ασταθές 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Εντούτοις, η οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη που 

επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 με ένα μικρό διάλειμμα κατά 

τα έτη 1999, με τα γεγονότα του Κοσόβου, και 2001, με την πολιτική αναταραχή που 

προκάλεσαν οι εθνικές διαμάχες, και οι καλές διεθνείς σχέσεις που ανέπτυξε η χώρα 

με τις γειτονικές, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση άμεσων ξένων 

επενδύσεων. Ετσι, κατά την περίοδο 1990 έως 1996 επενδύθηκε στην ΠΓΔΜ ξένο 

κεφάλαιο ύψους 64 εκατομμυρίων USD από τα οποία τα 30 εκατομμύρια USD 

εισέρευσαν για την επένδυση σε ιδιωτικοποιούμενες επιχειρήσεις. Η κατάσταση 

βελτιώθηκε αισθητά το 1998 καθώς εισέρευσαν άλλα 118 εκατομμύρια USD, 

παρουσίασε μεγάλη κάμψη το 1999, όπου εισέρευσαν μόνο 38 εκατομμύρια USD 

λόγω των γεγονότων του Κοσόβου και το 2000 οι ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε 121 

εκατομμύρια USD, ως αποτέλεσμα της πώλησης αρκετών μεγάλων επιχειρήσεων, 

όπως τραπεζών, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών και ασφαλιστικών εταιριών. Το 

95% του επενδυμένου κεφαλαίου προέρχεται από την Κύπρο, τη Γερμανία, την
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Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, το Λιχτενστάιν, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την 

Αυστρία και την Ελβετία, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Συγκεκριμένα 

όσον αφορά τις ελληνικές επενδύσεις στην ΓΊΓΔΜ, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 30 

επιχειρήσεις με ελληνικό επενδυμένο κεφάλαιο ύψους 370 εκατομμύρια USD.

FDI στην ΠΓΔΜ κατά χώρα προέλευσης, 
Δεκέμβριος 2001

Χώρες

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς της 

οικονομίας:

• Κλωστοϋφαντουργία / Ενδύματα (STAF SA, ΕΛΛΑΣ ΚΟΤΟΝ ΑΕ, ΜΙΝΕΡΒΑ 

ΑΕ, ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΑΒΕΕ)

• Μεταλλουργία (ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ)

• Καπνοβιομηχανία (ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΚΑΡΕΛΙΑ)

• Πετρελαιοειδή (ΕΛΠΕ ΑΕ)

• Τρόφιμα / Ποτά (ΦΑΓΕ ΑΕ, ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ, ΔΕΛΤΑ ΑΕ, ELITE ΑΕ, 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, 3Ε ΑΕ)

• Τράπεζες (ALPHA ΤΡΑΠΕΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Παρακάτω φαίνονται οι τομείς της οικονομίας που απορρόφησαν το μεγαλύτερο 

μέρος των ξένων επενδύσεων.
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FDI στην ΠΓΔΜ ανά κλάδο 
οικονομίας, Δεκέμβριος 2001

Η εταιρική μορφή που προτιμούν οι περισσότεροι ξένοι επενδυτές ως όχημα των 

δραστηριοτήτων τους στην ΠΓΔΜ είναι η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία 

είναι φθηνότερη από άποψη απαιτήσεων αρχικού επενδυμένου κεφαλαίου και επίσης 

παρέχει μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση και στην επιλογή δραστηριοτήτων. Επίσης, 

προτιμάται η Ανώνυμη Εταιρία όπου η συμμετοχή σε αυτήν είναι ανώνυμη, η ευθύνη 

των μετόχων περιορισμένη στο καταβεβλημένο από αυτούς κεφάλαιο και η 

μεταβίβαση των μετοχών είναι πολύ απλή υπόθεση είτε εντός, είτε εκτός του 

Χρηματιστηρίου Αξιών.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση χρηματοδότησε προγράμματα βοήθειας προς την ΠΓΔΜ 

ύψους 475 εκατομμυρίων ευρώ από το 1992 έως το 2000, περιλαμβανομένης και της 

βοήθειας στους πληγέντες από την κρίση του Κοσόβου με τη μορφή στέγης, 

υγειονομικής περίθαλψης και εκπαιδευτικού υλικού, μέσα από την Υπηρεσία 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHO). Ακόμη, μέσα από τα 

προγράμματα PHARE και OBNOVA εκταμιεύτηκαν 259 εκατομμύρια ευρώ για την 

υποστήριξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση της υποδομής με 

έμφαση στις μεταρρυθμίσεις του Τραπεζικού Τομέα, της Δημόσιας Διοίκησης, της 

Δικαστικής Εξουσίας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πριμοδότησε με 70 εκατομμύρια ευρώ την ΠΓΔΜ με προγράμματα πέραν 

των προαναφερομένων, καθώς και επιδοτήσεις επιτοκίου αξίας 20 εκατομμυρίων 

ευρώ για δάνεια που συνήψε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Τέλος, το 

2001 η βοήθεια της ΕΕ προς την ΠΓΔΜ ανήλθε σε 66,8 εκατομμύρια ευρώ.
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6.4 Κίνδυνος θεσμικός - πολιτικός

Οπως έχει προαναφερθεί ο κύριος αποσταθεροποιητικός παράγοντας είναι οι 

εθνικές διαμάχες που προέρχονται από την Αλβανική μειονότητα. Ετσι, κυρίως οι 

βόρειες περιοχές που συνορεύουν με το Κόσοβο, γύρω από τις πόλεις Τέτοβο και 

Κουμάνοβο, απέχουν πολύ από την εικόνα μιας ειρηνικής πολιτείας που οδεύει προς 

την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών 

(Σεπτέμβριος 2002) έδειξε την ενίσχυση των κομμάτων που εκπροσωπούν την 

Αλβανική μειονότητα και αναμένεται με ενδιαφέρον ο σχηματισμός της Κυβέρνησης 

και η πολιτική που θα ακολουθήσει.

Ως προς το θέμα της διαφθοράς του Δημόσιου Τομέα δυστυχώς οι δομές της 

Διοίκησης που κληρονόμησε το νέο Κράτος από την Πρώην Ομοσπονδία αφήνουν 

μεγάλα περιθώρια παράνομης δράσης στους αξιωματούχους και απ' ότι φαίνεται ο 

έλεγχος που τους ασκείται δεν είναι αρκετός.

6.5 Τραπεζικό Σύστημα - Χρηματιστηριακές Αγορές

6.5.1 Τραπεζικό Σύστημα

Το Τραπεζικό Σύστημα της χώρας ελέγχεται από την Εθνική Τράπεζα της 

Μακεδονίας (NBRM), η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της σταθερότητας 

της ισοτιμίας του νομίσματος και τον έλεγχο του τραπεζικού και του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Σήμερα, στην τραπεζική αγορά λειτουργούν είκοσι 

ιδιωτικές τράπεζες και ένα υποκατάστημα ξένης τράπεζας από τις οποίες οι έξι έχουν 

άδεια μόνο για τραπεζικές δραστηριότητες με εγχώριο νόμισμα και οι υπόλοιπες 

δεκαπέντε μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε συνάλλαγμα. Από αυτές τις 

Τράπεζες οι δέκα έχουν συμμετοχή ξένου κεφαλαίου που προέρχεται από την Ελλάδα 

(Εθνική Τράπεζα), τη Σλοβενία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη 

Γερμανία. Επίσης, λειτουργούν 17 επενδυτικοί οίκοι οι οποίοι δέχονται μόνο 

καταθέσεις. Το 1997 ιδρύθηκε ένα ταμείο εγγύησης των καταθέσεων στο οποίο 

συμμετέχουν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και προστατεύει τις καταθέσεις των 

πελατών σε περίπτωση χρεοκοπίας των ιδρυμάτων, για ποσά καταθέσεων μέχρι 3.000 

ευρώ κατά 100%, για ποσά από 3.000 έως 7.500 ευρώ κατά 90% του κατατεθειμένου 

κεφαλαίου και τέλος για ποσά άνω των 7.500 ευρώ δεν παρέχεται εγγύηση.

Ολες οι συναλλαγές μέσα στην επικράτεια πρέπει να γίνονται σε δηνάρια. 

Εντούτοις, τόσο εγχώρια όσο και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να
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τηρούν καταθετικούς λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα στις εμπορικές τράπεζες. Οι 

συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν έδρα στην ΠΓΔΜ και επιχειρήσεων της 

αλλοδαπής διενεργούνται μέσω των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι εισπράξεις 

που γίνονται σε ξένο νόμισμα μπορούν να τηρούνται σε αυτό για 30 μέρες. Μετά το 

πέρας της περιόδου αυτής πρέπει είτε να μετατραπούν σε δηνάρια, είτε να 

χρησιμοποιηθούν για πληρωμές στο εξωτερικό ή επαναπατρισμό κερδών, είτε να 

πουληθούν σε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται να συναλλαχθούν σε αυτό το 

νόμισμα. Πάντως, οποιαδήποτε αγοραπωλησία ξένου νομίσματος πρέπει να 

δηλώνεται στην Κεντρική Τράπεζα, ώστε η τελευταία να γνωρίζει τους λόγους για 

τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ή η μεταφορά του συναλλάγματος. Ο 

μοναδικός περιορισμός που τίθεται είναι στο χρόνο πληρωμής των προμηθευτών 

εισαγόμενων αγαθών, ο οποίος πρέπει να έπεται της εισαγωγής των αγαθών από τα 

τελωνεία της ΠΓΔΜ. Οσον αφορά την εξαγωγή συναλλάγματος από τη χώρα, οι 

πολίτες της χώρας μπορούν να εξάγουν κεφάλαιο ίσο με το κατατεθειμένο σε 

τραπεζικό τους λογαριασμό ή κεφάλαιο που αποδεικνύεται ότι αγοράστηκε από 

τραπεζικό ίδρυμα, ενώ οι αλλοδαποί πολίτες πέραν των παραπάνω περιορισμών, 

μπορούν να εξάγουν από τη χώρα τόσο συνάλλαγμα όσο έχουν εισάγει κατά την 

είσοδό τους σε αυτήν.

Με σκοπό την εξασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας η Κυβέρνηση έχει 

αποφασίσει τη σύνδεση του δηναρίου με το γερμανικό μάρκο με ισοτιμία 1 μάρκο = 

31 δηνάρια, το οποίο μετά την επιβολή του ευρώ έχει μεταβληθεί σε 1 ευρώ = 61 

δηνάρια.

6.5.2 Χρηματιστηριακές Αγορές

Όσον αφορά τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, αυτό ιδρύθηκε το 1996 και 

αρχικά δεχόταν προς διαπραγμάτευση μόνο μακροπρόθεσμα χρεόγραφα. Από το 

1998 η ρευστότητα του Χρηματιστηρίου και η εμπορευσιμότητα των μετοχών 

διαρκώς αυξάνονται με αποτέλεσμα τη δραστηριοποίηση πολλών επιχειρήσεων με 

αντικείμενο τη λήψη και διαβίβαση εντολών και τη διενέργεια χρηματιστηριακών 

πράξεων και την παροχή συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
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7.1 Σύντομη επισκόπυση πολιτικών και οικονομικών γαοακττιοιστικών

7.1.1 Γενικά στοιγεία

Η δημοκρατία της Ρουμανίας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της 

Βαλκανικής χερσονήσου και καταλαμβάνει 237.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Συνορεύει βόρεια με την Ουκρανία, βορειοανατολικά με την Μολδαβία, ανατολικά 

με τον Εύξεινο Πόντο, νότια με τη Βουλγαρία, νοτιοδυτικά με τη Γιουγκοσλαβία και 

δυτικά με την Ουγγαρία. Πρωτεύουσα της χώρας είναι το Βουκουρέστι. Εδαφολογικά 

αποτελεί μία σύνθετη γεωγραφική ενότητα με χαρακτηριστικά της το Οροπέδιο της 

Τρανσυλβανίας και εύφορες πεδιάδες προς την περιοχή της Μολδαβίας. Το κλίμα της 

είναι μεταβατικό μεταξύ εύκρατου και ηπειρωτικού.

Η μορφή διακυβέρνησης της χώρας είναι η Δημοκρατία με δύο νομοθετικά 

σώματα (Γερουσία και Βουλή Αντιπροσώπων), αρχηγό του Κράτους τον Πρόεδρο 

και αρχηγό της Κυβέρνησης τον Πρωθυπουργό.

Ο πληθυσμός της Ρουμανίας, που ανέρχεται σε 22,4 εκατομμύρια κατοίκους 

(Ιούλιος 2001), αποτελείται κατά 89,5% από Ρουμάνους, κατά 7,1% από Ούγγρους, 

κατά 1,8% από Τσιγγάνους (Rom), κατά 0,5% από Γερμανούς, κατά 0,3% από
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Ουκρανούς και το υπόλοιπο 0,8% διάφοροι. Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής είναι 

για τους άντρες 66,3 έτη, για τις δε γυναίκες 74,2 έτη. Η κατανομή του πληθυσμού 

από άποψη θρησκείας διαμορφώνεται σε 70% Χριστιανοί Ορθόδοξοι, 6% Καθολικοί, 

6% Προτεστάντες, 1% Μουσουλμάνοι, 7% άθεοι, 3% λοιποί και 7% χωρίς δηλωμένο 

θρήσκευμα.

Η ρουμανική γλώσσα ανήκει στις ρομανικές γλώσσες και ομιλείται από την 

πλειονότητα των κατοίκων με έντονες τουρκικές, αλβανικές, ουγγρικές και 

γερμανικές επιδράσεις.

7.1.2 Οικονομία

Πριν την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας το κομμουνιστικό καθεστώς που 

ασκούσε τη διακυβέρνηση της χώρας είχε προβεί στην κολεκτιβοποίηση των 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων και στην κρατικοποίηση των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων. Μέχρι το 1989, οπότε και έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, η 

σύνθεση του εθνικού προϊόντος δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της χώρας και η 

παραγωγή πραγματοποιούνταν με τη χρήση μιας απαρχαιωμένης βιομηχανικής 

βάσης. Την περασμένη δεκαετία οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις δεν ακολούθησαν 

τους ρυθμούς των άλλων βαλκανικών κρατών με αποτέλεσμα το επίπεδο διαβίωσης 

να χειροτερεύει και η διαφθορά να επικρατεί στο Δημόσιο Τομέα. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι η παραοικονομία είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για το 1/3 του 

πληθυσμού και το ότι τα επίπεδα φοροδιαφυγής της Ρουμανίας είναι από τα 

υψηλότερα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετεί τη Ρουμανία 

τελευταία από τις υπό ένταξη χώρες και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αξιολογεί τη διαδικασία μετάβασης της 

Ρουμανίας στις ανεπτυγμένες χώρες ως τη χειρότερη. Η κυβέρνηση που εκλέχθηκε το 

Νοέμβριο του 2000 έχει κατορθώσει να περιορίσει την οικονομική κρίση και 

υπόσχεται να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις με ταχείς ρυθμούς, υπολογίζοντας στη 

λήψη οικονομικής και τεχνικής βοήθειας από Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς 

και τις Δυτικές Κυβερνήσεις.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα ανέρχεται σε 5.900 USD (εκτίμηση 2000). Το 

μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ προέρχεται από τη βιομηχανία και ιδίως τη βαριά. Έχει 

γίνει προσπάθεια να αναπτυχθούν οι κλάδοι εκείνοι της βιομηχανίας που 

εκμεταλλεύονται τον πλούσιο ορυκτό πλούτο της χώρας δηλαδή η μεταλλουργία
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(επεξεργασία χρυσού, χαλκού, αργύρου, αλουμινίου) και η χημική βιομηχανία 

(πετρέλαιο, φυσικό αέριο). Παράλληλα, αναπτύχθηκαν με γοργούς ρυθμούς κλάδοι 

όπως η επεξεργασία ξυλείας, η επιπλοποιία, η κατασκευή μηχανολογικού 

εξοπλισμού, η αυτοκινητοβιομηχανία, η παραγωγή δομικών υλικών, ενδυμάτων, 

τσιμέντου, μεταξωτών υφασμάτων και επεξεργασμένων τροφίμων. Αυτή η 

αλματώδης εκβιομηχάνιση της χώρας δημιούργησε σημαντικά περιβαλλοντικά 

προβλήματα, που αποτελούν ένα κοινό πρόβλημα των πρώην σοσιαλιστικών 

δημοκρατιών, όπως μόλυνση του υδάτινου ορίζοντα και της ατμόσφαιρας από 

βιομηχανικά απόβλητα κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, υποβάθμιση του βιότοπου 

του Δέλτα του Δούναβη.

Όσον αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τόσο το κλίμα όσο και το ιδιόμορφο 

ρουμανικό έδαφος ευνοούν την καλλιέργεια δημητριακών, ζαχαρότευτλων, ηλίανθου, 

κάνναβης, λιναριού, σόγιας και καπνού. Επιπλέον, η Ρουμανία θεωρείται αξιόλογη 

οινοπαραγωγός χώρα.

Στον τομέα της κτηνοτροφίας αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρουμανία έχει 

μακραίωνη ιστορία. Η εκτροφή προβάτων και βοοειδών καλύπτει το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εξαγωγών της χώρας. Ακόμη, οι ποταμοί, οι λίμνες και οι ακτές της 

χώρας στον Εύξεινο Πόντο στηρίζουν μια αρκετά ανεπτυγμένη αλιεία.

Όσον αφορά την τουριστική κίνηση της χώρας αυτή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη 

σημασία. Είναι αυξημένη τους χειμερινούς μήνες λόγω των χειμερινών αθλημάτων, 

ενώ τους θερινούς μήνες οι επισκέπτες προσελκύονται από τα θέρετρα των ακτών του 

Εύξεινου Πόντου.

Η απαρχαιωμένη υποδομή της χώρας είναι ανασταλτικός παράγοντας για την 

ανάπτυξή της. Οι σιδηρόδρομοι αποτελούν το σημαντικό μέσο μεταφοράς και 

διακίνησης των εμπορευμάτων. Επίσης, η χώρα διαθέτει εκτεταμένο οδικό δίκτυο, το 

οποίο επεκτείνεται και βελτιώνεται με τη χρηματοδότηση από Διεθνείς Οργανισμούς. 

Ενώ ακτοπλοΐκώς συνδέεται με πολλές χώρες και το λιμάνι της Κονστάντσα παίζει 

καίριο ρόλο στη λειτουργία της εθνικής οικονομίας. Κύριοι εμπορικοί εταίροι της 

χώρας είναι η Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Τουρκία και Ρωσία. Το κέντρο των 

αερομεταφορών είναι το Βουκουρέστι και συνδέεται κυρίως με την Ευρώπη, τη 

Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Νόμισμα της χώρας είναι το Λέου (ROL).
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7.2 Επενδυτικό περιβάλλον: Φορολογία - Φορολογικά Κίνητρα -

Μεταρρυθμίσεις

7.2.1. Φορολογία

Οι ρουμανικές επιχειρήσεις υπόκεινται σε φόρο σε ολόκληρο το εισόδημα που 

αποκτάται ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής του. Ρουμανικές επιχειρήσεις 

θεωρούνται όσες έχουν ιδρυθεί και εγγραφεί στα μητρώα εταιριών της Ρουμανίας. 

Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται απλά στη χώρα, αλλά η έδρα τους 

βρίσκεται στο εξωτερικό φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτάται στο 

ρουμανικό έδαφος.

Ο φορολογικός συντελεστής για τα νομικά πρόσωπα είναι 25% και ισχύει για 

όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν στο εταιρικό τους 

κεφάλαιο αλλοδαπές συμμετοχές. Εξαίρεση αποτελούν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 

έσοδα από τυχερά παίγνια ή από τη λειτουργία κέντρων νυχτερινής διασκέδασης, οι 

οποίες φορολογούνται με ένα επιπλέον 25% για τα έσοδά τους που προέρχονται από 

αυτές τις δραστηριότητες.

Ο φόρος που προκύπτει στα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων μειώνεται 

κατά 50% για τα κέρδη που επανεπενδύονται σε ενσώματες ή ασώματες 

ακινητοποιήσεις μέσα στο οικονομικό έτος που πραγματοποιούνται. Επίσης, ο 

φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη και τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται 

είναι 5%.

Το φορολογητέο εισόδημα σε σκληρό νόμισμα το οποίο αποκτάται από 

εξαγωγική δραστηριότητα αγαθών ή υπηρεσιών υπόκειται σε φόρο 6%, αν τα έσοδα 

χρεώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό σε ρουμανική τράπεζα.

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μόνιμη εγκατάσταση στο ρουμανικό 

έδαφος, ακόμη και αν δεν έχουν υπόσταση νομικού προσώπου κατά τις ρουμανικές 

διατάξεις, υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος με το σταθερό φορολογικό 

συντελεστή 25%. Ως τέτοιες θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μία από τις 

ακόλουθες παρουσίες : γραφείο, υποκατάστημα, πρακτορείο, εργοστάσιο, ορυχείο, 

σημείο εξόρυξης πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή οποιαδήποτε άλλη κτιριακή 

εγκατάσταση, η οποία λειτουργεί για ένα διάστημα που υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Τα γραφεία αντιπροσωπειών φορολογούνται με συντελεστή 38% στη 

μεγαλύτερη από τις ακόλουθες αξίες : τη συμμετοχή των εσόδων της αντιπροσωπείας
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στα συνολικά έσοδα της εταιρίας και ένα τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο εξαρτάται από 

τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολεί το γραφείο.

Τα κέρδη του κεφαλαίου περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα και 

φορολογούνται με τους συνήθεις συντελεστές. Δεν φορολογούνται κατά κάποιο 

ειδικό τρόπο τα κέρδη κεφαλαίου των νομικών προσώπων.

Στα μερίσματα που αποτελούν έσοδο νομικών προσώπων επιβάλλεται φόρος με 

συντελεστή 10%, ο οποίος παρακρατείται από την εταιρία και αποδίδεται στο 

Κράτος. Μερίσματα που αποτελούν εισόδημα φυσικών προσώπων υποβάλλονται σε 

φορολογία με συντελεστή 5%. Η φορολογική αντιμετώπιση νομικών και φυσικών 

προσώπων, εγχώριων και αλλοδαπών είναι ταυτόσημη.

Το φορολογητέο εισόδημα των νομικών προσώπων προσδιορίζεται από τα έσοδα 

που προέρχονται από όλες τις πηγές, όπως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, μείον τα 

έξοδα που σχετίζονται με τη δημιουργία των παραπάνω εσόδων. Έξοδα διαφήμισης 

και προώθησης προϊόντων που προκύπτουν από συμβατική υποχρέωση εκπίπτουν 

ολοκληρωτικά, ενώ έξοδα διασκέδασης εκπίπτουν έως το ποσό του 2% της διαφοράς 

μεταξύ εσόδων και συνολικών εξόδων. Οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες, για 

ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές και για κατάπτωση εγγυήσεων εκπίπτουν από 

το φορολογητέο εισόδημα. Ζημίες προηγούμενων χρήσεων μπορούν να μεταφερθούν 

σε επόμενες χρήσεις χωρίς όμως πληθωριστική αναπροσαρμογή για πέντε έτη από το 

έτος που πραγματοποιήθηκαν.

Τέλος, οι αποσβέσεις πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την άμεση μέθοδο 

και λαμβάνοντας υπόψη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου. Η αξία των παγίων αναπροσαρμόζεται ετησίως αν το άθροισμα 

των ποσοστών πληθωρισμού των προηγούμενων τριών ετών υπερβαίνει το 100%.

Το Ρουμανικό κράτος επιβάλλει ΦΠΑ με συντελεστή 19% στις πωλήσεις αγαθών 

και υπηρεσιών, καθώς και στις εισαγωγές αγαθών στη χώρα. Από τον ΦΠΑ 

εξαιρούνται Επενδυτικές Τράπεζες, Πιστωτικοί Διαμεσολαβητές, Ασφαλιστικές 

Εταιρίες και εισαγόμενα αγαθά, τα οποία εξαιρούνται από κάθε τελωνιακό δασμό. 

Επίσης, μηδενικό ΦΠΑ αντιμετωπίζουν τα εξαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες. Φόρος 

κατανάλωσης έχει επιβληθεί σε είδη όπως αλκοολούχα ποτά, προϊόντα καπνού, 

καφές, αυτοκίνητα, προϊόντα πετρελαίου, ηλεκτρονικά είδη και άλλα είδη 

πολυτελείας.

Επιπλέον, επιβάλλονται τοπικοί νόμοι σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, όπως διαφημίσεις, δημόσια θεάματα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
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εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων, καθώς επίσης και στην ιδιοκτησία κτιρίων και

γης·

7.2.2 Φορολογικά Κίνητρα

Ο φορολογικός νόμος της χώρας προβλέπει φορολογικά κίνητρα για όλα τα 

μεγέθη των επιχειρήσεων, τα οποία είναι κοινά για τις ξένες επενδύσεις αλλά και για 

τις εγχώριες. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα κίνητρα έχουν τεθεί για την τόνωση 

της οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας της χώρας και ειδικότερα για την 

επιτάχυνση της εκβιομηχάνισης ορισμένων περιοχών, οι οποίες υστερούν σε βαθμό 

ανάπτυξης από τις υπόλοιπες. Επίσης, ενθαρρύνονται συγκεκριμένες δραστηριότητες 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν κλάδους όπως η βιομηχανία 

πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου και η βιοτεχνία.

Σύμφωνα με το Νόμο 332/2001 παρέχονται κίνητρα για άμεσες επενδύσεις που 

υπερβαίνουν το ποσό του 1 εκατομμυρίου USD μεταφρασμένο στο εγχώριο νόμισμα 

και αφορούν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ρουμανικής εταιρίας. Τα κριτήρια 

που θεσπίζει ο νόμος αυτός αφορούν την αγορά νέων παγίων στοιχείων, όπως κτίρια, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές εγκαταστάσεις και λογισμικό υλικό, τα οποία θα 

αποκτηθούν από το ποσό της επένδυσης. Τα κίνητρα για την αγορά αυτού του 

εξοπλισμού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων :

• Απαλλαγή εισαγωγικών δασμών με την προϋπόθεση τα είδη αυτά να είναι 

καινούργια, δηλαδή ηλικίας μικρότερης του έτους και αχρησιμοποίητα.

• Αυξημένες αποσβέσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 50% επί της αξίας του 

εξοπλισμού κατά τον πρώτο χρόνο χρησιμοποίησής τους και το υπόλοιπο 50% 

αποσβένεται φορολογικά με τη χρησιμοποίηση της σταθερής μεθόδου πάνω στην 

εναπομείνασα ωφέλιμη ζωή του.

Για να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις αυτών των κινήτρων πρέπει να συντρέχουν 

οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

• Η επένδυση πρέπει να είναι σε χρήμα.

• Η επιχείρηση δεν πρέπει να απολαμβάνει ωφέλεια από άλλα φορολογικά κίνητρα 

που χορηγεί η Ρουμανική Κυβέρνηση.

• Η επιχείρηση δεν πρέπει να λυθεί μέσα στα επόμενα δέκα έτη από την 

ημερομηνία κατά την οποία έχει ωφεληθεί από το νόμο, διαφορετικά οφείλει να 

καταβάλει το φόρο από τον οποίο εξέπεσε προσαυξημένο με τις νόμιμες ποινές.
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• Η επιχείρηση δεν πρέπει να προβεί σε ουσιώδεις μετατροπές του εξοπλισμού που 

αποκτήθηκε με τη χρήση των κινήτρων μέσα στα επόμενα δύο έτη από την 

ημερομηνία αγοράς τους.

Η Κυβερνητική Οδηγία υπ' αρ. 297/2000, που περιλαμβάνεται στο Νόμο 

415/2001, προβλέπει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Ως τέτοιες λογίζονται αυτές οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους, ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ και το 

κεφάλαιό τους είναι 100% ιδιωτικό, δηλαδή δεν υπάρχει κρατική συμμετοχή σε αυτό. 

Επιπλέον, οι μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου πρέπει να 

απασχολούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε 

συγκαταλέγονται Τραπεζικές και Ασφαλιστικές Εταιρίες, Εταιρίες Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου και Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

Τα κίνητρα που προβλέπονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων :

• Μείωση φόρου εισοδήματος κατά 20% αν η επιχείρηση αυξήσει την απασχόληση 

εργατικού δυναμικού κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

• Απαλλαγή φόρου στα κέρδη τα οποία επανεπενδύονται σε πάγια στοιχεία, τα 

οποία στη συνέχεια δεν υφίστανται ουσιώδεις μετατροπές τουλάχιστον κατά τη 

διάρκεια της μισής ωφέλιμης ζωής τους.

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν παρουσιάσει ζημίες μπορεί να εφαρμόσει 

αυξημένες αποσβέσεις στις επενδύσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο.

• Απαλλαγή από τους δασμούς εισαγωγής όλων των κεφαλαιουχικών αγαθών εκτός 

από τα αυτοκίνητα και τα λοιπά οχήματα.

Όσον αφορά την ανάπτυξη περιφερειακών περιοχών, οι οποίες δεν παρουσιάζουν 

συγκέντρωση μεγάλης οικονομικής δραστηριότητας η Κυβέρνηση έχει ορίσει 

γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες διατηρούν το χαρακτηρισμό τους ως αναπτυσσόμενες 

για μία περίοδο από τρία έως δέκα έτη. Σήμερα υπάρχουν 34 τέτοιες περιοχές στις 

οποίες δίνονται κίνητρα για εγκατάσταση νέων επενδύσεων, τα οποία συνοψίζονται 

στα ακόλουθα:

• Απαλλαγή από δασμούς εισαγωγής και ΦΠΑ για την εισαγωγή μηχανολογικού 

εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων και άλλων παγίων 

στοιχείων.
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• Απαλλαγή ΦΠΑ γα την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνικών 

εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων και άλλων παγίων στοιχείων που 

παράγονται από την εγχώρια βιομηχανία.

• Απαλλαγή από δασμούς εισαγωγής και ΦΠΑ στις εισαγόμενες πρώτες ύλες και 

στα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση στην παραγωγική 

διαδικασία εντός της περιοχής.

• Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για την περίοδο που ισχύει ο χαρακτηρισμός 

της περιοχής ως αναπτυσσόμενης.

Η Κυβερνητική Οδηγία υπ' αρ. 65/2001 ενθαρρύνεται τη σύσταση εταιριών οι 

οποίες θα οργανώνουν και θα διοικούν βιομηχανικά πάρκα στα οποία θα συντελείται 

έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Οι εταιρίες αυτές θα απαλλάσσονται από 

όλους τους φόρους που επιβάλλονται στην ιδιοκτησία γης, θα εκπίπτουν για 

φορολογικούς λόγους το 20% των επενδύσεων που θα πραγματοποιούνται στα 

βιομηχανικά πάρκα και θα αφορούν την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών 

(οδικό δίκτυο, δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας, φυσικού 

αερίου και νερού) και τέλος την αναβολή καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά υλικών 

για την κατασκευή των παραπάνω υποδομών μέχρι την ημερομηνία έναρξης της 

λειτουργίας των βιομηχανικών πάρκων.

Όπως έχει αναφερθεί ήδη η Ρουμανία είναι μία χώρα με πλούσιο υπέδαφος σε 

πετρέλαιο, αέριο, χρυσό, ασήμι, μόλυβδο, χαλκό και άλλα μέταλλα, τα οποία της 

προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο δυναμικό προς εκμετάλλευση είτε από εγχώριες, είτε 

από αλλοδαπές επιχειρήσεις. Ο Νόμος 61/1998 θέτει τις προϋποθέσεις για τη 

λειτουργία μιας αγοράς ορυκτών που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και υγιή 

ανταγωνισμό και εξαρτάται από το καθεστώς ιδιοκτησίας των ορυχείων και την 

προέλευση των επενδυτών. Η Εθνική Υπηρεσία Ορυκτών Πόρων χορηγεί ειδικές 

άδειες εξόρυξης για περιόδους μεγαλύτερες των 20 ετών, κατόπιν Κυβερνητικής 

απόφασης, σε ξένους συνήθως επενδυτές, οι οποίοι συστήνουν ένα νομικό πρόσωπο 

με έδρα εντός της επικράτειας σύμφωνα με τους ρουμανικούς νόμους.

Οι επιχειρήσεις αυτές επωφελούνται από τα ακόλουθα φορολογικά κίνητρα :

• Απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς στον μηχανολογικό εξοπλισμό που 

απαιτείται για την εξόρυξη των μεταλλευμάτων.

• Απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς στην οικοσκευή και τα προσωπικά 

είδη του αλλοδαπού προσωπικού που απασχολείται από την επιχείρηση που
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κατέχει την άδεια εξόρυξης, τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και τους 

αλλοδαπούς υπεργολάβους.

• Απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς στα καινούργια μηχανήματα τα οποία 

εισάγονται, καθώς δεν παράγονται εντός της χώρας και θα χρησιμοποιηθούν για 

περιβαλλοντικούς σκοπούς.

• Πληρωμή φόρων με φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύουν κατά την 

ημερομηνία λήξης της άδειας, εκτός αν ο φορολογικός νόμος αλλάξει προς 

όφελος των εταιριών που κατέχουν άδειες εξόρυξης.

Ο Νόμος 134/1995 ρυθμίζει τις δραστηριότητες γύρω από την εξόρυξη και 

εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου και των παραγώγων τους. Το καθεστώς 

αδειών εξόρυξης πετρελαίου και αερίου είναι παρόμοιο με το καθεστώς εξόρυξης 

μεταλλευμάτων και τα φορολογικά κίνητρα που τίθενται από το νόμο είναι τα ίδια με 

αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον τίθεται το κίνητρο της απαλλαγής από 

εξαγωγικούς δασμούς από το μερίδιο πετρελαίου που αντιστοιχεί στην επιχείρηση, 

καθώς και από τα είδη που εισήγαγε η επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της κατά την 

εγκατάστασή τους στη χώρα.

Ειδικές ρυθμίσεις καθορίζουν τους όρους λειτουργίας επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον Τραπεζικό, Ασφαλιστικό και Επενδυτικό Κλάδο και θέτουν 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η κάθε επιχείρηση προκειμένου να λειτουργήσει 

και να παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες.

7.2.3 Μεταρρυθιιίσεις

Η Ρουμανική Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπου παραδοσιακά το Κράτος είχε μονοπώλιο. Έτσι, 

προτίθεται να ιδιωτικοποιήσει εταιρίες όπως ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα κρατικά 

ταχυδρομεία, την πολιτική υπηρεσία αεροπορίας, ανθρακωρυχεία, οργανισμούς 

λιμένος, εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πυρηνικούς σταθμούς και 

εταιρίες που παράγουν πολεμικό εξοπλισμό, προϊόντα πετρελαίου και προϊόντα 

καπνού. Στον άξονα αυτό η Κυβέρνηση, στην αρχή κάθε χρόνου, παρουσιάζει το 

Εθνικό Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων το οποίο εκτελείται από την Υπηρεσία 

Ιδιωτικοποιήσεων και Εκμετάλλευσης των κρατικών συμμετοχών, καθώς και από τα 

εμπλεκόμενα Υπουργεία Βιομηχανίας, Επικοινωνιών και Τουρισμού. Η διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης τις περισσότερες φορές πραγματοποιείται με τη διάθεση μέσα από
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το Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου (BSE, Bucharest Stock Exchange) πακέτου 

μετοχών από το Κράτος στους ενδιαφερομένους επενδυτές, δεν αποκλείεται όμως και 

η απευθείας διαπραγμάτευση με στρατηγικούς επενδυτές για την απόκτηση μεριδίου 

μετοχών μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων.

Ακόμη, στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο έχει κατατεθεί ένα νέο σχέδιο νόμου για τον 

ΦΠΑ, το οποίο αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στο νόμου που ισχύει 

σήμερα.

7.3 Ύπαρξη ξένων επενδύσεων - Κοινοτικά Προγράμματα - Ελληνική Βοήθεια - 

Διεθνείς Οργανισμοί (Α.Ν.Τ. κ.λ,π.)

Η εταιρική μορφή που χρησιμοποιούν οι ξένοι επενδυτές για την 

πραγματοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι οι εταιρίες περιορισμένης 

ευθύνης (SRL), καθώς ο Νόμος θέτει για αυτές τις λιγότερες υποχρεωτικές ρυθμίσεις 

ως προς τη διοίκησή τους και την ευελιξία τους στην πραγματοποίηση διάφορων 

επιχειρηματικών λειτουργιών. Επίσης, είναι προτιμότερες καθώς έχουν το μικρότερο 

απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο επένδυσης. Ως ανερχόμενη όμως εταιρική μορφή 

προβάλλει η Ανώνυμη Εταιρία (SA), καθώς ενισχύεται η τάση επένδυσης σε μετοχές 

και η ελκυστικότητα αυτών των επενδύσεων. Επίσης, υπάρχει περιορισμένη χρήση 

των γραφείων αντιπροσωπείας, όπου απλά προωθείται η δραστηριότητα ενός ξένου 

Ομίλου Επιχειρήσεων στη Ρουμανία, και των υποκαταστημάτων, κυρίως στις 

περιπτώσεις όπου η παρουσία των ξένων επενδυτών προ βλέπεται βραχυχρόνια ή 

απαιτεί πολύ μεγάλα ποσά αρχικού κεφαλαίου (όπως οι Τράπεζες).

Η Ρουμανική Κυβέρνηση συνήψε δάνειο με την Παγκόσμια Τράπεζα τον Ιούνιο 

του 1999 ύψους 300 εκατομμυρίων USD για το Διορθωτικό Πρόγραμμα Δανεισμού 

του Ιδιωτικού Τομέα (PSAL, Private Sector Adjusting Loan). Αυτό το πρόγραμμα 

προβλέπει την ιδιωτικοποίηση 64 μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων. Τραπεζών, του 

Χρηματιστηρίου Αξιών, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των 

παρεχόμενων υποδομών και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που 

πηγάζουν από τις μεταρρυθμίσεις.

Επιπλέον, η Παγκόσμια Τράπεζα χορήγησε δάνειο 25 εκατομμυρίων USD για το 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ιδιωτικού Τομέα. Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών 

είναι η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης 24 επιχειρήσεων έως τον Αύγουστο του 

2001 και η έναρξη των διαπραγματεύσεων για άλλες 11. Η Κυβέρνηση ετοιμάζεται 

να συνάψει και τρίτο δάνειο με κύριο σκοπό τις μεταρρυθμίσεις στον τρόπο με τον
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οποίο πραγματοποιούνται οι ιδιωτικοποιήσεις, τις μεταρρυθμίσεις του Τραπεζικού 

Τομέα, την ανάπτυξη πιο ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 

κοινωνικής πολιτικής για τους εργαζόμενους που απολύθηκαν εξαιτίας των 

μεταρρυθμίσεων.

FDI στη Ρουμανία κατά χώρα 
προέλευσης, Δεκέμβριος 2001
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Παραπάνω απεικονίζεται η κατανομή των ξένων επενδύσεων στο Ρουμανικό 

έδαφος ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των κεφαλαίων. Αξίζει να σημειωθεί η 

παρουσία πολυάριθμων Ελληνικών επιχειρήσεων (1.820 επιχειρήσεις, οι 

περισσότερες απ' όλα τα Βαλκανικά Κράτη) στο Ρουμανικό έδαφος, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των Τραπεζών, στη 

βιομηχανία τσιμέντου, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και στα ορυχεία. Το 

συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο αγγίζει τα 171,4 εκατομμύρια USD τοποθετώντας 

την Ελλάδα στη 12η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών. Οι κυριότεροι τομείς στους 

οποίους επενδύονται τα ελληνικά κεφάλαια είναι:

• Κλωστοϋφαντουργία / Ενδύματα (RIDENCO, ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ, ΤΟΥΦΕΞΗΣ 

ΑΒΕΕ)

• Μεταλλουργία (ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ, ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

ΑΕ, ΜΑΙΛΗΣ)

• Καπνοβιομηχανία (ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ)

• Πετρελαιοειδή (ΕΛΠΕ ΑΕ)
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• Τρόφιμα / Ποτά (ΘΡΑΚΗ ΑΕ, ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ, 

ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ, 3Ε ΑΕ)

• Τράπεζες (ALPHA ΤΡΑΠΕΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK)

• Ασφάλειες (INTERAMERIKAN).

Ακολουθεί η απεικόνιση στον ακόλουθο πίνακα των κλάδων της οικονομίας που 

απορροφούν τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια.

FDI στη Ρουμανία ανά κλάδο 
οικονομίας, Δεκέμβριος 2001

Υπηρεσίες
17%

20%

7.4 Κίνδυνος θεσμικός - πολιτικός

Η Ρουμανία διαθέτει πολιτική σταθερότητα και εθνική ομοιογένεια γεγονότα που 

υπόσχονται την ειρηνική της μετάβαση σε ανεπτυγμένη οικονομία. Το γεγονός αυτό 

βέβαια θα εξαρτηθεί από τις προσπάθειες της Κυβέρνησης και του λαού της 

Ρουμανίας να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις σε αρκετούς τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας.

Το νομοθετικό πλαίσιο ενάντια στη διαφθορά. Εντούτοις, έχουν ακουστεί 

κατηγορίες ότι η επιβολή του Νόμου είναι αρκετά ελαστική. Επίσης, τα πρόστιμα που 

συνεπάγεται το αδίκημα της δωροδοκίας είναι πολύ χαμηλά.

Τέλος, όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος η Ρουμανία συμμετέχει στη σχετική 

Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον περιορισμό του.
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7.5 Τραπεζικό Σύστηιια - Χοηίΐατιστηριακέα Αγορές

7.5.1 Τραπεζικό Σύστηιια

Από το 1990 το Τραπεζικό σύστημα της Ρουμανίας βρίσκεται σε μία διαδικασία 

μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από αυτές 

τις μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα τα εξής μεγάλα βήματα :

• Η Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας μετεξελίχθηκε σε Κεντρική Τράπεζα της 

χώρας, η οποία δρα ανεξάρτητα από την Κυβέρνηση και καθορίζει τη 

Νομισματική Πολιτική της χώρας.

• Απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς με αποτέλεσμα να εισέλθουν στο χώρο 

επιχειρήσεις ιδιωτικές και αλλοδαπές.

• Ιδιωτικοποιήσεις πρώην Κρατικών Τραπεζών.

Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας είναι η υιοθέτηση και εκτέλεση της 

Νομισματικής Πολιτικής και των αρχών λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος του 

Κανονισμού Δανεισμού και Πληρωμών, καθώς επίσης και η επίβλεψη της 

λειτουργίας των Εμπορικών Τραπεζών. Η δράση της είναι σε συντονισμό με τις 

Κυβερνητικές Αρχές και τους Διεθνείς Πιστωτικούς Οργανισμούς όσον αφορά τα 

παραπάνω θέματα. Τέλος, χορηγεί βραχυπρόθεσμα δάνεια στις Εμπορικές Τράπεζες 

διευκολύνοντας έτσι τις ανάγκες τους για ρευστότητα.

Οι Εμπορικές Τράπεζες εγκαθίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές 

που θέτει η Κεντρική Τράπεζα. Η εγκατάσταση πολλών αλλοδαπών επιχειρήσεων, οι 

οποίες επενδύουν στη χώρα, έφερε και τη συνακόλουθη εγκατάσταση 

υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιριών πολλών ξένων Τραπεζών στη Ρουμανία. 

Οι Τράπεζες αυτές διεκπεραιώνουν σχεδόν ολόκληρη τη γκάμα των σύγχρονων 

τραπεζικών εργασιών που περιλαμβάνουν τη χορήγηση δανείων, την έκδοση 

εγγυητικών επιστολών, την έκδοση και διαπραγμάτευση αξιογράφων και leasing.

Μεταξύ των ξένων Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία ξεχωρίζουν 

η ABN AMRO, η CITIBANK, η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας, η Εγνατία 

Τράπεζα, η Alpha Bank, η HVB Romania και η ING Bank Romania.

7.5.2 XoimaTumiPiaKsc Ayopec

Ο Νόμος για τη λειτουργία των Χρηματιστηριακών αγορών και τις μετοχές 

(52/1994) και ο Νόμος για τις αγορές εμπορευμάτων, υπηρεσιών και παραγώγων
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(129/2000) ρυθμίζει τη λειτουργία των αγορών αξιών της Ρουμανίας. Το όργανο που 

επιβλέπει την τήρηση των διατάξεων του νόμου και εκδίδει επιπλέον κανονισμούς 

και οδηγίες για τη λειτουργία των αγορών είναι η Εθνική Επιτροπή Αξιών. Στη 

Ρουμανία λειτουργούν δύο Χρηματιστηριακές Αγορές, το Χρηματιστήριο Αξιών 

Βουκουρεστίου (BSE) και το Χρηματιστήριο RASDAQ. Επίσης, στην πόλη Sibiu 

λειτουργεί η Αγορά Χρηματοοικονομικών Παραγώγων (Futures and Options).

To BSE λειτουργεί από το 1995 με ηλεκτρονικό σύστημα διεκπεραίωσης και 

εκκαθάρισης συναλλαγών. Στις αρχές του 2001 ήταν εισηγμένες 115 εταιρίες με 

συνολική κεφαλαιοποίηση 400 εκατομμύρια USD. Η απόδοση των μετοχών 

απεικονίζεται σε δύο δείκτες, τον ΒΕΤ που αποτελείται από τις δέκα πιο 

εμπορεύσιμες μετοχές και τον BET - COMPOSITE που αποτελείται από όλες τις 

μετοχές.

Το Χρηματιστήριο RASDAQ λειτουργεί από το 1996 με ένα σύστημα 

συναλλαγών που αναπτύχθηκε από το Χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης 

και έχει ως κύριο αντικείμενο τη διαπραγμάτευση μετοχών εταιριών που 

ιδιωτικοποιούνται μέσα από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της Κυβέρνησης που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Έτσι, στις αρχές του 2001 ήταν εισηγμένες 5.900 εταιρίες με 

συνολική κεφαλαιοποίηση 800 εκατομμύρια USD.

Στο Χρηματιστήριο Παραγώγων του Sibiu (BMFMS) διαπραγματεύονται 

Συμβόλαια πάνω στα σημαντικότερα νομίσματα καθώς και στο δείκτη ΒΕΤ. Η 

συνολική αξία Συμβολαίων στις αρχές του 2001 ήταν 116 εκατομμύρια USD.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Πολιτικό και Οικονοαικό Περιβάλλον Πραγματοποίησης Επενδύσεων στη

Σλοβενία
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8.1 Σύντομη επισκόπηση πολιτικών και οικονοιηκών γαρακτηριστικών

8.1.1 Γενικά στοιγεία

Η Σλοβενία κέρδισε την ανεξαρτησία της από την πρώην Γιουγκοσλαβική 

Ομοσπονδία το 1991. Οι ιστορικοί της δεσμοί με τη Δυτική Ευρώπη, η ισχυρή της 

οικονομία και η ευσταθής δημοκρατία της την καθιστούν ένα από τα πιο ισχυρά 

υποψήφια κράτη για μελλοντική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. 

Καταλαμβάνει έκταση 20.253 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει δυτικά με την 

Ιταλία και βρέχεται από την Αδριατική, βόρεια με την Αυστρία, βορειοανατολικά με 

την Ουγγαρία και νοτιοανατολικά με την Κροατία. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η 

Λουμπλιάνα. Εδαφολογικά είναι σε μεγάλο βαθμό χώρα ορεινή και δασωμένη με 

βαθιές, εύφορες κοιλάδες και πολλούς ποταμούς. Το κλίμα της είναι μεσογειακό στις 

Αδριατικές ακτές και ηπειρωτικό στην ενδοχώρα.

Το πολιτικό σύστημα της Σλοβενίας είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Ο πληθυσμός της Σλοβενίας, που ανέρχεται σε 1,9 εκατομμύρια κατοίκους 

(Ιούλιος 2001), αποτελείται από Σλοβένους κατά 88%, Σέρβους κατά 2%, Βόσνιους 

1% και υπόλοιπες εθνότητες κατά 9%. Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής είναι για τους 

άντρες 71,2 έτη, για τις δε γυναίκες 79,1 έτη. Η κατανομή του πληθυσμού από άποψη
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θρησκείας διαμορφώνεται σε 68,8% Καθολικούς, 1% Λουθηρανούς, 1% 

Μουσουλμάνους, 4,3 άθεους και 24,9 λοιπών ή αγνώστων θρησκειών.

Η σλοβένικη γλώσσα ανήκει στις νοτιοσλαβικές γλώσσες, γράφεται με το 

λατινικό αλφάβητο και παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία διαλέκτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σλοβενία κατέχει μια πρωτιά όσον αφορά το ποσοστό 

του πληθυσμού που έχει λάβει τη στοιχειώδη παιδεία, το οποίο ανέρχεται σε 99% του 

πληθυσμού. Η μακρά εκπαιδευτική παράδοση της χώρας συνάγεται από το ότι το 

Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας ιδρύθηκε το 1595 και σήμερα στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν πάνω από 50.000 φοιτητές.

8.1.2 Οικονομία

Η οικονομία της χώρας παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική και από πλευράς κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ (12.000 USD/εκτίμηση 2000) κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 

μεταβατικών οικονομιών της Κεντρικής Ευρώπης. Το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ 

της χώρας προέρχεται από τον τουρισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στις 

Ιουλιανές Άλπεις, στη λίμνη Μπλεντ και στις Αδριατικές ακτές.

Η ανταγωνιστική μεταποιητική της βιομηχανία περιλαμβάνει κλάδους όπως 

κατασκευή φορτηγών οχημάτων, ηλεκτρονικών (κυρίως για στρατιωτική χρήση), 

μηχανημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς 

και τους παραδοσιακούς κλάδους επεξεργασίας σιδήρου, αλουμινίου, μολύβδου και 

ψευδαργύρου. Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault θεωρεί την εξαγορασθείσα 

Revoz ως το εφαλτήριό της για την κατάκτηση της αγοράς αυτοκινήτων της 

Κεντροανατολικής Ευρώπης.

Η Σλοβενία έχει θετικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παραγωγή της 

μέσα από πυρηνικά, ατμοηλεκτρικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια την καθιστά 

αυτάρκη, οι δε εξαγωγές είναι τριπλάσιες από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο γεωργικό τομέα στα εδάφη της καλλιεργούνται πατάτες, σιτηρά, 

ζαχαρότευτλα και αμπέλια. Ανεπτυγμένος είναι επίσης ο κλάδος της κτηνοτροφίας.

Ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της χώρας είναι με διαφορά η Γερμανία, 

ακολουθούμενη από την Ιταλία, την Κροατία, την Αυστρία και την Ιταλία.

Η χώρα διασχίζεται από ένα αναπτυγμένο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο που 

εξασφαλίζουν πρόσβαση τόσο στα λιμάνια της Αδριατικής (Izola), Koper και Piran), 

τα οποία αποτελούν την κύρια διέξοδο τόσο της Σλοβενίας όσο και της Αυστρίας
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προς τις θαλάσσιες μεταφορές, όσο και στις Ιουλιανές Αλπεις και τις υπόλοιπες 

τουριστικές περιοχές.

Νόμισμα της χώρας είναι το Τόλαρ (SIT).

8.2 Επενδυτικό περιβάλλον: Φορολογία - Φορολογικά Κίνητρα -

Μεταρρυθιιίσεΐν

8.2.1 Φορολογία

Τα εγχώρια και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην 

Επικράτεια της Σλοβενίας και αποκτούν κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα 

φορολογούνται με συντελεστή 25%. Μειώσεις της φορολογικής τους υποχρέωσης 

προβλέπονται με μηχανισμούς που αναλύονται παρακάτω.

Ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται είναι 19% για την πλειοψηφία των 

προϊόντων και υπηρεσιών. Ο μειωμένος συντελεστής 8% εφαρμόζεται στις πωλήσεις 

τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, υλικά οικοδομών και εργασίες 

αναπαλαίωσης και συντήρησης κατοικιών. Οι δραστηριότητες που αφορούν την 

υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση, τη μόρφωση, τον αθλητισμό, τις 

θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις απαλλάσσονται από ΦΠΑ. Νέος Νόμος 

αναμένεται να ψηφιστεί σύντομα με τον οποίο θα προωθείται η εναρμόνιση του 

καθεστώτος ΦΠΑ με το Κοινοτικό καθεστώς.

8.2.2 Φορολογικά Κίνητρα

Η πρόθεση της Κυβέρνησης για ενθάρρυνση επενδυτικών προγραμμάτων που 

δημιουργούν τουλάχιστο εκατό νέες θέσεις απασχόλησης αντικατοπτρίζεται στην 

απονομή επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τις επενδύσεις αυτές. 

Το ποσό της επιχορήγησης είναι διαπραγματεύσιμο μεταξύ της Κυβέρνησης και του 

επενδυτή. Μέχρι στιγμής οι επιχορηγήσεις που δόθηκαν κυμαινόταν από 2.100 USD 

έως 6.300 USD για κάθε νέα θέση απασχόλησης και το συνολικό ποσό των 

επιχορηγήσεων ανήλθε στις αρχές του 2001 σε 1,86 εκατομμύρια USD. Σε 

περιπτώσεις δε όπου η επένδυση πραγματοποιείται σε υπανάπτυκτη περιοχή της 

χώρας ή εμπεριέχει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης η ελάχιστη απαίτηση 

στον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας μειώνεται στις 20 θέσεις.

Γενικά, τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια τυγχάνουν των εξής κινήτρων :

• Εύκολη πρόσβαση στις βιομηχανικές ζώνες.
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• Ξεκάθαρες διαδικασίες για την ίδρυση επιχείρησης,

• Οικονομικά κίνητρα, όπως αυτά που παρέχονται στις ελεύθερες ζώνες,

• Φιλική αντιμετώπιση από την Εργατική Νομοθεσία και τους Τραπεζικούς 

Κανονισμούς,

• Εξαιρέσεις από δημοτικούς φόρους και ευνοϊκή μεταχείριση από τις Τοπικές 

Αρχές, οι οποίες διαπραγματεύονται απευθείας με αυτές.

Στη χώρα λειτουργούν δύο ελεύθερες οικονομικές ζώνες (Free Economic Zones, 

FEZ) στο Koper και στο Maribor. Τέτοιες ζώνες μπορεί να ιδρύσει ένα ή 

περισσότερα νομικά πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια θα παραχωρούν δικαιώματα 

χρήσης στους ενδιαφερομένους για την πραγματοποίηση των εξής συναλλαγών: 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, διεξαγωγή χονδρικού εμπορίου, τραπεζικές και 

άλλες χρηματοοικονομικές εργασίες, καθώς και ασφάλιση και αντασφάλιση των 

παραπάνω δραστηριοτήτων. Μία επιχείρηση για να λειτουργήσει εντός κάποιας 

ζώνης πρέπει να λάβει προηγούμενη έγκριση από τις φορολογικές αρχές και κατόπιν 

δικαιούται τις ακόλουθες φοροαπαλλαγές:

• Απαλλαγή ΦΠΑ στην εισαγωγή εξοπλισμού και πρώτων υλών, που θα 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αγαθών που θα επανεξαχθούν, καθώς και 

στην παροχή υπηρεσιών εξαγωγών,

• Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα κέρδη από 25% σε 10%,

• Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 50% της συνολικής επενδυμένης 

αξίας,

• Μείωση της φορολογικής βάσης κατά το ποσό του 50% των ημερομισθίων 

εργατών, οι οποίοι ήταν προηγουμένως άνεργοι τουλάχιστον για έξι μήνες. 

Επίσης στη Σλοβενία λειτουργούν ελεύθερες τελωνειακές ζώνες (Free Customs

Zones, FCZ) στις πόλεις Celje, Ljubljana, Maribor, Nova, Gorica, Sezana, και Koper. 

Σύμφωνα με τον Τελωνειακό Νόμο ένα ή περισσότερα εγχώρια νομικά πρόσωπα 

μπορούν να ιδρύσουν τέτοιες ζώνες μετά από Κυβερνητική έγκριση και να τις 

εκμεταλλευτούν παραχωρώντας δικαιώματα χρήσης στους ενδιαφερομένους. Οι 

επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σ' αυτές τις ζώνες επωφελούνται από την ατέλεια 

εισαγωγής και επανεξαγωγής των προϊόντων που εμπορεύονται, τα οποία μπορούν να 

παραμείνουν στις ζώνες αυτές αποθηκευμένα για απεριόριστο χρόνο με εξαίρεση τα 

αγροτικά προϊόντα για τα οποία τίθεται χρονικό όριο.
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8.2.3 Μεταρρυθαίσεΐ£

Όσο πλησιάζει η στιγμή που η Σλοβενία θα βρεθεί προ των πυλών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προγραμματίζονται αλλαγές στη φορολογική αντιμετώπιση 

διαφόρων εταιρικών πράξεων. Έτσι, αναμένονται αλλαγές ως προς τη φορολογική 

αντιμετώπιση των συγχωνεύσεων, των εξαγορών, των αποσχίσεων κλάδων, των 

μεταφορών περιουσιακών στοιχείων και των ανταλλαγών μετοχών μεταξύ μητρικής 

και θυγατρικής επιχείρησης, καθώς και μεταρρυθμίσεις σε άλλους οικονομικούς 

τομείς όπως το νέο Ασφαλιστικό Σύστημα.

Η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της σλοβένικης 

οικονομίας, καθώς έχει ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία ο πρώτος κύκλος 

ιδιωτικοποιήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά περίπου 180 μεγάλες κρατικές 

επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων οι δύο μεγαλύτερες Τράπεζες και πλήθος 

επιχειρήσεων που παράγουν Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, όπως ο Οργανισμός 

Τηλεπικοινωνιών, παραμένουν στην ιδιοκτησία του Κράτους. Σε αυτή την 

κατεύθυνση έχει ιδρυθεί η Εταιρία Ανάπτυξης της Σλοβενίας με κύριο μέλημα τη 

ρευστοποίηση και την ιδιωτικοποίηση των εταιριών αυτών. Τέλος, η Κυβέρνηση έχει 

δεσμευτεί στην πώληση σε ιδιώτες επενδυτές μεριδίου 45% του μετοχικού κεφαλαίου 

των Εταιριών Παραγωγής και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

8.3 ΎπαοΕτι Εένων επενδύσεων - Κοινοτικά Προγράαιιατα - Ελλιινικιί Βοιίθεια - 

Λιεθνεί£ Οονανισαοί ΪΑ.Ν.Τ. κ,λ,π.)

Κατά τα έτη 1997 και 1998 η Σλοβενία γνώρισε απροσδόκητες εισροές 

επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία ανήλθαν σε 340 και 250 εκατομμύρια USD 

αντίστοιχα. Η τάση όμως άλλαξε κατά τα έτη 1999 και 2000, όπου οι εισροές δε 

συνεχίστηκαν με τον ίδιο ρυθμό με αποτέλεσμα το σύνολο της διετίας να είναι 325 

εκατομμύρια USD.

Οσον αφορά την προέλευση των FDI οι Αυστριακές επιχειρήσεις έχουν έντονη 

παρουσία με την εξαγορά εγχώριων επιχειρήσεων και την ίδρυση θυγατρικών 

εταιριών και είναι υπεύθυνες για το 41,8% των ξένων επενδύσεων στη χώρα. Στον 

κατάλογο αυτόν ακολουθούν η Γερμανία με 12,8% και η Γαλλία με 11,5% ενώ 

συνολικά το μερίδιο των χωρών της ΕΕ στις συνολικές ξένες επενδύσεις ανέρχεται σε 

80%. Η ανάλυση των ξένων επενδύσεων ανά χώρα προέλευσης φαίνεται στον πίνακα 

που ακολουθεί.
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FDI στη Σλοβενία κατά χώρα 
προέλευσης, Δεκέμβριος 1999

Η κατανομή των ξένων επενδυμένων κεφαλαίων στους κλάδους της οικονομίας 

φαίνεται να ευνοεί τη Βιομηχανία Χημικών και Πλαστικών, τις Χρηματοοικονομικές 

Υπηρεσίες και τον Κλάδο Ειδών Διατροφής, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

FDI στη Σλοβενία ανά κλάδο 
οικονομίας, Δεκέμβριος 2001
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Στις αρχές του έτους 2000 η Κυβέρνηση υιοθέτησε για πρώτη φορά το Εθνικό 

Σχέδιο Για Την Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων που στόχευε στη βελτίωση του 

επενδυτικού κλίματος και στην αναστροφή της τάσης των εισροών κεφαλαίων. 

Στόχος της Κυβέρνησης είναι η αύξηση των ετήσιων FDI από ποσοστό 1% του ΑΕΠ 

σε 3% για τα τέσσερα επόμενα χρόνια με την παράλληλη υιοθέτηση επενδυτικών 

κινήτρων. Στόχος όπως είπαμε είναι η βελτίωση της εικόνας της χώρας και η
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ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Η γεωγραφική της θέση στην καρδιά 

της Ευρώπης, η καλή συγκοινωνιακή και τηλεπικοινωνιακή υποδομή, η σχετικά 

ανεπτυγμένη και τεχνολογικά προηγμένη βιομηχανία της, το υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο του εργατικού της δυναμικού και η πολιτική και οικονομική της σταθερότητα 

έχουν περάσει μέχρι σήμερα απαρατήρητες. Ο κύριος όγκος των επενδύσεων αφορά 

τους τομείς των ηλεκτρονικών, της βιομηχανίας χημικών, της αυτοκινητοβιομηχανίας 

και του τουρισμού.

Η Σλοβενία ως μία από τις υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες 

επωφελήθηκε από τρία προπαρασκευαστικά προγράμματα βοήθειας:

• To PHARE συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό τη 

χρηματοδότηση του Τομέα Ενέργειας μαζί με τη Σλοβένικη Κυβέρνηση και την 

υποστήριξη του Οργανισμού Προώθησης Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΙΡΟ), ο 

οποίος ενισχύει τους εγχώριους εξαγωγείς και προωθεί τη χώρα ως προορισμό 

των ξένων επενδύσεων,

• To ISPA συνολικού ύψους 10,8 έως 21,7 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό τον 

εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής υποδομής και την παροχή τεχνικής βοήθειας 

για περιβαλλοντικές μελέτες,

• To SAPARD συνολικού ύψους 6,4 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό τη βελτίωση 

των παραγωγικών δομών και των καναλιών διανομής και προώθησης αγροτικών 

προϊόντων και ειδών διατροφής, καθώς επίσης και τη βελτίωση των υποδομών 

στην ύπαιθρο.

Όσον αφορά την ελληνική επενδυτική δραστηριότητα στο έδαφος της Σλοβενίας 

υπάρχει μία επιχειρήσεις (INFORMER/Πληροφορική) με συνολικό επενδυμένο 

κεφάλαιο που ανέρχεται σε 1,74 εκατομμύρια USD.

8.4 Κίνδυνος θεσιακόα - πολιτικόν

Η Σλοβενία έχει υιοθετήσει μία σειρά από Νόμους που ενισχύουν τη διαφάνεια 

των θεσμών και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι ξένες επιχειρήσεις 

τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τις εγχώριες. Όσο δε θα πλησιάζει ο χρόνος 

της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόζει επιχειρηματικές πρακτικές και 

νόμους περισσότερο φιλικούς προς τον ξένο επενδυτή. Σε αντίθεση με τα 

παραδείγματα άλλων Κρατών το εύρος της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση είναι 

μικρό και περιορίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα, οι
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διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης απαιτούν σχετικά λίγο χρόνο (από 3 έως 4 

εβδομάδες) πράγμα που εκτιμάται ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τους αντίστοιχους 

χρόνους που απαιτούνται στα υπόλοιπα Κράτη της Βαλκανικής.

Τέλος, η πολιτική σταθερότητα που σφραγίζεται με τις εμπορικές συναλλαγές 

και συμφωνίες που έχει η χώρα με όλες τις γειτονικές χώρες, ακόμη και τις Πρώην 

Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες εγγυάται την ασφαλή παρουσία ξένων κεφαλαίων στα 

όρια της Επικράτειας.

8.5 Τραπεζικό Σύστημα - Χρηματιστηριακές Αγορές

8.5.1 Τραπεζικό Σύστημα

Το Τραπεζικό Σύστημα της Σλοβενίας ρυθμίζεται από την Τράπεζα της 

Σλοβενίας στην οποία ο Νόμος Περί Τραπεζών του 1999 έδωσε τις αρμοδιότητες που 

έχουν όλες οι σύγχρονες Κεντρικές Τράπεζες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πλαίσιο Κανονισμών και Οδηγιών για τη λειτουργία του Τραπεζικού Συστήματος 

που έθεσε η Κεντρική Τράπεζα αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη μετάβαση της 

χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν 

οι Εμπορικές Τράπεζες που λειτουργούν σχετικά με το ύψος ιδίων κεφαλαίων, με την 

κεφαλαιακή επάρκεια, το μέγεθος της έκθεσης σε πιστωτικούς κινδύνους και το 

μέγεθος των επενδύσεων σε μη Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς είναι 

προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο τέλος του 2000 το Τραπεζικό Σύστημα της χώρας αποτελούσαν:

• 25 Εμπορικές Τράπεζες από τις οποίες οι 10 ήταν αμιγώς εγχώριες, οι 6 ήταν 

αμιγώς αλλοδαπές και οι 9 είχαν συμμετοχή ξένου και εγχώριου κεφαλαίου,

• 3 Ταμιευτήρια και

• 66 μικρές επιχειρήσεις με αντικείμενο τις καταθέσεις και τη χορήγηση 

πιστώσεων.

Ο κύριος όγκος των τραπεζικών συναλλαγών (97,9%) διεξάγεται από τις 

Εμπορικές Τράπεζες και δύο Κρατικές Τράπεζες (η Nova Ljubljanska Banka/NLB 

και η Nova Kreditna Banka Maribor/NKBM) διαθέτουν συνολικό μερίδιο αγοράς 

πάνω από 40%. Μέσα στα πλάνα των αποκρατικοποιήσεων βρίσκονται και οι δύο 

αυτές Τράπεζες και το 10% του μετοχικού τους κεφαλαίου έχει ήδη μεταβιβαστεί σε 

Κρατικά κεφάλαια από τα οποία θα μεταβιβαστεί σε στρατηγικούς επενδυτές. Η
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τελική συμμετοχή του Κράτους, μετά τις ιδιωτικοποιήσεις, θα είναι 25% στην 

καθεμία

Παρότι το Τραπεζικό Σύστημα λειτουργεί χωρίς ευρεία συμμετοχή ξένων 

επενδυτικών κεφαλαίων, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες Βαλκανικές Χώρες, όπου η 

διείσδυση των ξένων κεφαλαίων είναι μεγάλη, τα μέτρα που έχει εφαρμόσει η 

Κεντρική Τράπεζα αποδεικνύονται αποτελεσματικά και το Πιστωτικό Σύστημα 

ενσαρκώνει το ρόλο του στην ανακύκλωση του κεφαλαίου μέσα στην οικονομία.

Το καθεστώς ξένου συναλλάγματος της Σλοβενίας ρυθμίζεται από το Νόμο Περί 

Ξένου Συναλλάγματος που ψηφίστηκε το 1999. Σύμφωνα με το Νόμο αυτό οι 

αλλοδαποί επενδυτές μπορούν να τηρούν λογαριασμούς σε εγχώριο ή αλλοδαπό 

νόμισμα σε οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη Τράπεζα. Επίσης, τα εγχώρια νομικά 

πρόσωπα μπορούν να τηρούν λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα μέσα από τους οποίους 

πραγματοποιούν πληρωμές και εισπράξεις σε εγχώρια και αλλοδαπά πρόσωπα 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Τράπεζας της Σλοβενίας.

Γενικά, συναλλαγές με Τράπεζες που βρίσκονται στο εξωτερικό έχουν τη 

δυνατότητα να διεξάγουν Τράπεζες εγχώριες ή ξένες που λειτουργούν στη Σλοβενία 

και έχουν σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα για τη διενέργεια αυτών των 

συναλλαγών. Μεταφορές κεφαλαίων που προέρχονται από κέρδη επενδύσεων, 

μερίσματα ή επαναπατρισμό επενδυτικών κεφαλαίων δεν υφίστανται περιορισμούς 

εφόσον έχουν εξαντληθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις προς το Κράτος.

Εγχώρια και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα μπορούν να εξάγουν από τη χώρα ποσό 

έως 500.000 SIT σε εγχώριο νόμισμα. Επίσης, η εξαγωγή ξένου συναλλάγματος από 

αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα είναι ελεύθερη και μόνο για τα εγχώρια πρόσωπα 

περιορίζεται σε ποσό ισοδύναμο των 500.000 SIT. Τέλος, κατά την είσοδό τους στην 

Επικράτεια της Σλοβενίας τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως προέλευσης, είναι 

υποχρεωμένα να δηλώσουν στις Τελωνειακές Αρχές ποσά και χρεόγραφα που 

ξεπερνούν την αξία των 2,8 εκατομμυρίων SIT.

8.5.2 Χοτιυατιστηοιακέα Ayopec

Στη Σλοβενία σήμερα λειτουργεί το Χρηματιστήριο Αξιών στη Λιουμπλιάνα με 

δύο αγορές χρεογράφων. Η επίσημη αγορά είναι ο τόπος διαπραγμάτευσης ποιοτικών 

μετοχών και ομολόγων, τα οποία ικανοποιούν τα υψηλά λογιστικά και 

χρηματιστηριακά πρότυπα, ενώ η ανεπίσημη αγορά έχει πιο χαλαρές προϋποθέσεις
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εισαγωγής προς διαπραγμάτευση. Σ' αυτή την αγορά εισάγονται μετοχές πρώην 

κρατικών εταιριών που ιδιωτικοποιούνται και διαπραγματεύονται ελεύθερα.

Οι δύο αγορές λειτουργούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Αγοράς 

Χρεογράφων, η οποία ιδρύθηκε με το Νόμο Κεφαλαιαγοράς του 1994, ο οποίος 

αντικαταστάθηκε από το νέο Νόμο του 1999. Η Υπηρεσία αυτή βρίσκεται σε στενή 

συνεργασία με αλλοδαπούς θεσμικούς παρατηρητές και Χρηματοοικονομικούς 

Οργανισμούς στην προσπάθεια της για την αποτελεσματική εποπτεία του χώρου 

ευθύνης της. Ο νέος Νόμος που προαναφέρθηκε βοήθησε το άνοιγμα της αγοράς σε 

ξένα επενδυτικά κεφάλαια προ βλέποντας ρυθμίσεις παρεμφερείς με αυτές που 

υπάρχουν σε αντίστοιχους νόμους των Ευρωπαϊκών Κρατών και επέτρεψε την επί 

ίσοις όροις λειτουργία ξένων Χρηματιστηριακών Οίκων στα όρια της Επικράτειας. 

Αξιόλογη είναι η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη Τιμών (SBI), ο οποίος 

αποδείχθηκε ανθεκτικός στις κρίσεις που υπέστησαν οι αναδυόμενες αγορές κατά τη 

διετία 1998 - 1999 με το ξέσπασμα της ασιατικής και της ρωσικής κρίσης.

Η ρευστότητα του Χρηματιστηριακού Συστήματος αναμένεται να αυξηθεί με την 

προγραμματιζόμενη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Συστήματος, με την άρση 

περιορισμών που υπάρχουν στην κίνηση κεφαλαίων και φυσικά με την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών ιδιωτικοποιήσεων μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Πολιτικό και Οικονοπικό Περιβάλλον Πραγιιατοποίιισικ Επενδύσεων στυ 

Γιουγκοσλαβία (Σερβία & Μαυροβούνιο) και Κόσοβο

9.1 Σύντοιιη επισκοπική! πολιτικών και οικονοιηκών γαοακτιιοιστικών

9.1,1 Γενικά στοιγεία

Η Δημοκρατία της Σερβίας και Μαυροβούνιου είναι η πιο πρόσφατη μορφή και 

η τελευταία εξέλιξη της πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, 

όρος ο οποίος πλέον δεν υφίσταται επίσημα. Βρίσκεται στο κέντρο της Βαλκανικής 

Χερσονήσου και καταλαμβάνει έκταση 102.350 τετραγωνικά χιλιόμετρα (στην 

έκταση αυτή περιλαμβάνεται και η αυτόνομη πλέον περιοχή του Κοσόβου) και 

συνορεύει νότια με την αυτόνομη περιοχή του Κοσόβου, με την Αλβανία και με την 

Π.Γ.Δ.Μ., ανατολικά με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, βορειοδυτικά με την 

Ουγγαρία και την Κροατία, και δυτικά με την Βοσνία & Ερζεγοβίνη και την 

Αδριατική θάλασσα. Πρωτεύουσα της χώρας είναι το Βελιγράδι. Είναι χώρα με 

έντονη διαφορετικότητα στα τοπία της, καθώς στα ανατολικά και νότια έχει μεγάλα 

όρη και φαράγγια, πιο φημισμένο από τα οποία είναι οι Σιδηρές Πύλες, όπου κατά τη 

δεκαετία του 1970 κατασκευάστηκαν ένας τεράστιος υδροηλεκτρικός σταθμός και 

έργα διευκόλυνσης της ναυσιπλοΐας. Στα βόρεια της χώρας υπάρχουν μεγάλες και 

εύφορες πεδιάδες. Το κλίμα της είναι ηπειρωτικό στα βόρεια και μεσογειακό στα
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παράλια του Μαυροβούνιου και δεν αποκλείεται η εμφάνιση ακραίων κλιματικών 

συνθηκών.

Το πολίτευμα της χώρας είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η Σερβία και το 

Μαυροβούνιο έχουν από μία δημοκρατικά εκλεγμένη Βουλή και έναν Πρόεδρο. Οι 

δύο Δημοκρατίες στέλνουν αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδιακή 

Εθνοσυνέλευση, η οποία αποτελείται από δύο σώματα.

Ακόμη και η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία αναφέρει το Κόσοβο ως αυτόνομη 

περιοχή που ανήκει στα όρια της πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας (ΟΔΓ). Στην πραγματικότητα όμως από τον Ιούνιο του 2002 το 

Κόσοβο αποτελεί πλέον αυτόνομη περιοχή, ανεξάρτητη από το νέο κράτος που 

δημιουργήθηκε και ονομάζεται Γιουγκοσλαβία (Σερβία & Μαυροβούνιο).

Έτσι, οι Σέρβοι αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων με 

ποσοστό 62,6% του συνόλου του πληθυσμού (στοιχεία 1991) που είναι 10,7 

εκατομμύρια κάτοικοι (Ιούλιος 2001). Στο Κοσσυφοπέδιο, αντίθετα, τουλάχιστον τα 

3Λ των κατοίκων είναι Αλβανοί, οι οποίοι και αποτελούν το 16,5% του συνολικού 

πληθυσμού της πρώην ΟΔΓ. Ο σέρβικός πληθυσμός του μειώθηκε σημαντικά μετά τα 

μέσα του 20ου αιώνα, ενώ ο αλβανικός αυξήθηκε θεαματικά. Η ποσοστιαία αύξηση 

των Αλβανών οφείλεται τόσο στον υψηλότερο δείκτη των γεννήσεών τους, όσο και 

στη μετανάστευση των Σέρβων, συνεπεία του αλβανικού εθνικισμού. Οι 

Μαυροβούνιοι αποτελούν το 5% του συνολικού πληθυσμού και το υπόλοιπο 15,9% 

κατανέμεται σε διάφορες εθνότητες με κυρίαρχη την Ουγγρική. Η προσδοκώμενη 

διάρκεια ζωής είναι για τους άντρες 70,6 έτη, για τις δε γυναίκες 76,7 έτη. Η 

κατανομή του πληθυσμού από άποψη θρησκείας διαμορφώνεται σε 65% 

Ορθόδοξους, 19% Μουσουλμάνους, 4% Καθολικούς Χριστιανούς και 12% 

υπόλοιπων θρησκευτικών δογμάτων.

Η σέρβική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της χώρας. Το αλφάβητο που 

χρησιμοποιείται στα επίσημα έγγραφα είναι πλέον το λατινικό που έχει 

αντικαταστήσει το κυριλλικό. Στο Κόσοβο επίσημη γλώσσα είναι η αλβανική.

Όσον αφορά το Κόσοβο η Σέρβική Κυβέρνηση είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη 

διακυβέρνηση της περιοχής το 1991 εκτοπίζοντας από όλα τα αξιώματα πολιτικά και 

οικονομικά ακόμη και μέσα στις κρατικές επιχειρήσεις τους Αλβανούς πολίτες, οι 

οποίοι και αποτελούν σήμερα το 95% περίπου του πληθυσμού του Κοσόβου. Το 1992 

η Δημοκρατική Λίγκα του Κοσόβου με επικεφαλής τον Ιμπραήμ Ρουγκόβα οργάνωσε 

μία σκιώδη, παράλληλη Κυβέρνηση, επέβαλε εθελοντική φορολογία 3% στους
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Αλβανούς πολίτες και κατόρθωσε να χρηματοδοτήσει κοινωνικά προγράμματα, 

κυρίως για την παιδεία και την υγεία. Το 1995 η συμφωνία του Ντέϋτον, που έθεσε 

τέρμα στον πόλεμο με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, οδήγησε αυτούς που υποστήριζαν 

την ένοπλη αντίσταση κατά των Σέρβων στη δημιουργία του απελευθερωτικού 

στρατού Κοσόβου (Kosovo Liberation Army, KLA) πιο γνωστού μας ως UCK. Τα 

στελέχη του UCK εξανάγκαζαν πιο εύπορες οικογένειες Αλβανών σε γενναιόδωρες 

δωρεές', οι οποίες κατευθυνόταν στον εξοπλισμό και την πολυτελή διαβίωση των 

στελεχών του UCK. Κατά την εγκατάσταση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο του 

1999 στελέχη του UCK, ερμηνεύοντας κατά το συμφέρον τους το Σύμφωνο του 

Rambouillet εγκαθίδρυσαν την προσωρινή Κυβέρνηση του Κοσόβου με πολιτικό 

αρχηγό τον Hashim Thaci. Η Κυβέρνηση αυτή κατόρθωσε να επιβάλει τοπικά 

Συμβούλια αυτοδιοίκησης, αλλά και μία Κεντρική Κυβέρνηση με υπουργούς. Επίσης, 

υποστηρικτές της βρέθηκαν αστραπιαία σε θέσεις κλειδιά σε όσο περισσότερες 

επιχειρήσεις μπορούσαν. Έτσι, η έλευση της UNMIK (United Nations Mission In 

Kosovo) αντιμετώπισε μία κατάσταση η οποία έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο της 

για την δημιουργία ενός νομικού και συνταγματικού πλαισίου λειτουργίας της 

κοινωνίας και της αγοράς.

9.1.2 Οικονοιιία

Η Δημοκρατία της Σερβίας είναι περιοχή αρκετά αναπτυγμένη, ενώ το 

Κοσσυφοπέδιο είναι μια από τις φτωχότερες και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της 

Ευρώπης. Το Μαυροβούνιο είναι περιοχή κυρίως αγροτική με φυσικές ομορφιές τις 

οποίες εκμεταλλεύεται η τουριστική βιομηχανία. Οι εύφορες πεδιάδες της Βοϊβοδίνας 

είναι οι παραγωγικότερες γεωργικές εκτάσεις της χώρας. Στο Κοσσυφοπέδιο, 

αντίθετα, υπάρχουν τεράστια αποθέματα γαιάνθρακα. Σημαντικότεροι κλάδοι της 

οικονομίας της χώρας είναι η εξόρυξη πρώτων υλών και η βαριά βιομηχανία, αλλά 

σημαντικός είναι και ο ρόλος της γεωργίας. Στα κυριότερα βιομηχανικά προϊόντα 

συγκαταλέγονται αεροσκάφη, φορτηγά, αυτοκίνητα, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 

γεωργικά μηχανήματα, επεξεργασμένα μέταλλα, όπως προϊόντα αλουμινίου, χάλυβα, 

χαλκού, βισμούθιου και καδμίου, καταναλωτικά αγαθά, όπως υφάσματα, είδη 

ενδυμασίας, διατροφής και οικιακές συσκευές, πετρελαιοειδή, χημικά και 

φαρμακευτικά προϊόντα.

Η απότομη κατάρρευση της πρώην ΟΔΓ το 1991 είχε ως αποτέλεσμα το 

ξέσπασμα των εθνικών διαφορών που μέχρι τότε βρισκόταν σε λανθάνουσα μορφή.
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γεγονός που επηρέασε βαθύτατα την οικονομία της Δημοκρατίας. Όπως και οι 

υπόλοιπες Δημοκρατίες της πρώην ΟΔΓ ήταν εξαρτημένη από τις μεταξύ τους 

εμπορικές συναλλαγές. Έτσι, η διάσπαση αυτών των εμπορικών δεσμών μεταξύ των 

Δημοκρατιών, η ραγδαία πτώση του συνολικού προϊόντος των μεγάλων 

βιομηχανικών μονάδων που ακολουθούσαν το κομμουνιστικό μοντέλο βιομηχανικής 

ανάπτυξης και η καταστροφή των φυσικών πόρων από τη μακροχρόνια πολεμική 

σύρραξη συνέβαλαν στη χειροτέρευση των οικονομιών των Δημοκρατιών. Έτσι τα 

επιτεύγματα της οικονομικής πολιτικής κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1990 

περιορίζονται στη συγκράτηση του υπερπληθωρισμού, καθώς δεν κατάφερε να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σταθεροποίηση και ανάκαμψη της οικονομίας της 

Δημοκρατίας. Επιπλέον ο βομβαρδισμός του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του πολέμου 

του Κοσόβου πρόσθεσε επιπλέον προβλήματα.

Σήμερα έχουν αρθεί όλες οι οικονομικές κυρώσεις προς τη Δημοκρατία και το 

πρώτο στάδιο της οικονομικής μεταρρύθμισης βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εξελίξεις 

αυτές θα αναπτυχθούν εκτενέστερα σε παρακάτω κεφάλαιο.

Σύμφωνα με εκτίμηση του 2000 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται σε 2.300 USD 

και η ανεργία στο 30% του ενεργού πληθυσμού.

Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι είναι οι Γερμανία, Ιταλία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, 

Ρωσία και Π.Γ.Δ.Μ.

Όσον αφορά το δίκτυο μεταφορών υπάρχει εκτεταμένο οδικό και σιδηροδρομικό 

δίκτυο εντός της χώρας, τα οποία όμως έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και κυρίως οι 

γέφυρες τους από τους βομβαρδισμούς το ΝΑΤΟ κατά το 1999. Η κίνηση διεξάγεται 

από πρόχειρες κατασκευές ή από ανακατασκευασμένες γέφυρες που έχουν ενισχύσει 

το δίκτυο κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Επίσης, ο ποταμός Δούναβης είναι πλωτός 

σε μήκος 587 χιλιομέτρων.

Όσον αφορά το Κόσοβο κύριο καθήκον της UNMIK όπως είπαμε και παραπάνω 

είναι η εγκαθίδρυση μιας οικονομίας που να βασίζεται στη νόμιμη οικονομική 

δραστηριότητα, να είναι ανοικτή και ελκυστική προς τους ξένους επενδυτές και να 

λειτουργεί με τους νόμους της ελεύθερης αγοράς. Κατά τη δεκαετία του 1990 

σημειώθηκε πολύ μεγάλη μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, το οποίο το 

Νοέμβριο του 1999 ήταν 400 USD και, ενώ η έλευση των Διεθνών Οργανισμών το 

οδήγησαν το Νοέμβριο του 2000 σε 650 USD. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα 

περισσότερο από 12% του πληθυσμού ζει σε συνθήκες εξαιρετικής φτώχειας. 

Εντούτοις αυτό που παρατηρήθηκε κατά τα τελευταία δύο χρόνια είναι αξιόλογη
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επιχειρηματικότητα, αφού αμέσως μετά τη λήξη των εχθροπραξιών λειτούργησε 

εκτεταμένη αγορά εγχώριων προϊόντων, αλλά και εμπόριο με τις γειτονικές περιοχές. 

Έτσι, βρήκε διέξοδο η παράνομη οικονομική δραστηριότητα που είχε ανθίσει κατά τη 

δεκαετία του 1990 στην οποία είχαν εξαναγκασθεί οι εξαθλιωμένοι Αλβανοί πολίτες 

λόγω της έλλειψης άλλων πόρων.

Η οικονομία της περιοχής του Κοσόβου αναπτύσσεται με βάση δύο άξονες στους 

οποίους έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και 

τις κατασκευές. Υπάρχουν γύρω στις εκατό επιχειρήσεις, οι οποίες κρίνονται 

βιώσιμες και λειτουργούν σ' αυτούς τους δύο τομείς. Η προσπάθεια της UNMIK 

επικεντρώνεται στη δημιουργία μηχανισμών μέσω των ιδιωτικοποιήσεων και της 

δημιουργίας συνθηκών ελεύθερης αγοράς, που θα ευνοήσουν τη δημιουργικότητα και 

την επιχειρηματικότητα και θα αυξήσουν την ένταση του εμπορίου και την ταχύτητα 

κυκλοφορίας του χρήματος μέσα στα όρια της περιοχής.

Νόμισμα της Δημοκρατίας της Σερβίας είναι το Δηνάριο (YUD), αλλά στη 

Δημοκρατία του Μαυροβούνιου και το Κόσοβο το αποδεκτό νόμισμα είναι το ευρώ 

(EUR).

9.2 Επενδυτικό περιβάλλον: Φορολογία - Φορολογικά Κίνητρα -

Μεταοουθαίσεις

9.2.1 Φορολογία

Η αντίληψη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την εφαρμογή κοινών 

πρακτικών ως προς τη φορολόγηση του εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων και ως προς την επιβολή λοιπών φόρων έχει εγκαταλειφθεί και αντί αυτής 

η Κυβέρνηση κάθε Δημοκρατίας επιβάλλει τους δικούς της φόρους σύμφωνα με τις 

αποφάσεις και τις πολιτικές της.

Έτσι, το Μαυροβούνιο ακολουθεί συνοπτικά το εξής φορολογικό σύστημα όσον 

αφορά τα νομικά πρόσωπα και τον ΦΠΑ:

• Ο φόρος επί των κερδών είναι προοδευτικός και διαμορφώνεται σε 15% για 

κέρδη μέχρι 100.000 EUR και σε 20% για τα κέρδη που υπερβαίνουν το ποσό 

αυτό.

• Οι συντελεστές ΦΠΑ που χρησιμοποιούνται είναι 0% (για τις απαλλασσόμενες 

από ΦΠΑ δραστηριότητες) και 17% (ο συνήθης συντελεστής).
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Όσον αφορά την περιοχή του Κοσόβου η UNMIK έχει επιβάλλει δικό της 

σύστημα φορολόγησης που δίνει έμφαση στην είσπραξη τελωνειακών τελών. 

Περιλαμβάνει δασμούς εισαγωγής με συντελεστή 10% και ΦΠΑ με συντελεστή 15%.

Η μελέτη του φορολογικού συστήματος, καθώς και του συστήματος 

φορολογικών κινήτρων αφορά κυρίως τη Δημοκρατία της Σερβίας για την οποία 

υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία και διαθέτει το πληρέστερο φορολογικό 

σύστημα, καθώς αποτελεί τη διάδοχο της Πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας και κληρονόμησε όλον εκείνο τον διοικητικό μηχανισμό και το 

πλαίσιο λειτουργίας του. Επομένως, στη συνέχεια αναπτύσσεται το σύστημα 

φορολογίας που εφαρμόζει η Δημοκρατία της Σερβίας για τις δραστηριότητες που 

συντελούνται στα όριά της.

Υπόχρεοι στην καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών είναι όσα νομικά 

πρόσωπα, εγχώρια ή αλλοδαπά, αποκτούν εισόδημα στα όρια της Επικράτειας της 

Σέρβικης Δημοκρατίας. Ως αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θεωρείται η επιχείρηση η 

οποία έχει ιδρυθεί και η διοίκησή της είναι εγκατεστημένη έξω από την Επικράτεια 

της Σερβίας και η οποία αποκτά εισόδημα από δραστηριότητες στη Σερβία έχοντας 

μία μόνιμη εγκατάσταση εντός της Επικράτειας. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 

20% και εφαρμόζεται επί των φορολογητέων κερδών που προκύπτουν αν από το 

συνολικό εισόδημα της επιχείρησης αφαιρεθούν τα έξοδα που εκπίπτουν από το 

Φορολογικό Νόμο και είναι γενικά όλα τα έξοδα παραγωγής, οι τόκοι που 

καταβάλλονται, οι φόροι ακινήτων, οι εργοδοτικές εισφορές και τα υπόλοιπα 

κρατικές επιβαρύνσεις εκτός από τις ποινές.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια 

ζωής τους. Για παράδειγμα τα κτίρια αποσβένονται με συντελεστή 1,5% και οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή που είναι 20%.

Κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, χρεογράφων, 

ακινήτων, δικαιωμάτων χρήσης της γης και βιομηχανικών δικαιωμάτων αθροίζονται 

στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα, μειωμένα κατά το ποσό των ζημιών από 

αντίστοιχες δραστηριότητες. Σε περίπτωση που οι ζημίες είναι μεγαλύτερες 

συμψηφίζονται με κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν κατά τις επόμενες πέντε 

χρήσεις.

Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων έχουν το δικαίωμα να ενοποιούν τα κέρδη τους 

συμψηφίζοντας κέρδη μίας επιχείρησης του Ομίλου με ζημίες άλλης. Προϋπόθεση
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για την ενοποίηση των ισολογισμών είναι μία επιχείρηση του Ομίλου να κατέχει 

ποσοστό τουλάχιστον 75% από το μετοχικό κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης

Το φορολογικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό. Ο φόρος επί των κερδών 

προκαταβάλλεται σε 12 μηνιαίες δόσεις προσαυξημένες με τον τρέχοντα 

πληθωρισμό, οι δε καταβολές υπολογίζονται ως το 1/12 των κερδών του 

προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που προκόψει επιπλέον φόρος αυτός 

καταβάλλεται μέσα σε οκτώ ημέρες από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, ενώ 

σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος μπορεί είτε να εισπράξει τον επιστρεφόμενο 

φόρο ή να τον συμψηφίσει με μελλοντικές καταβολές. Καθυστερημένες καταβολές 

φόρου τοκίζονται με 0,2% ανά ημέρα.

Φόρος με συντελεστή 20% παρακρατείται στην καταβολή μερισμάτων, 

δικαιωμάτων και τόκου σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, εξαντλούμενης της 

φορολογικής τους υποχρέωσης.

Όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ο Νόμος που προβλέπει την 

εφαρμογή του είναι ανενεργός και προβλέπεται να αντικατασταθεί από νέο Νόμο που 

θα τεθεί σε ισχύ το 2003. Αντί αυτού εφαρμόζεται Φόρος Πωλήσεων με συντελεστή 

20% επί της αξίας αγαθών και υπηρεσιών που φτάνουν στη φάση της τελικής τους 

κατανάλωσης. Από το φόρο αυτό εξαιρούνται προϊόντα, μηχανολογικός και λοιπός 

εξοπλισμός που εξάγονται (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις), εισαγόμενα αγαθά που 

εξαιρούνται από τους τελωνειακούς δασμούς όπως φρέσκα τρόφιμα, γεωργικός 

εξοπλισμός και άλλα προϊόντα, καθώς και υπηρεσίες όπως υγείας, επιστημονικές, 

μορφωτικές, πολιτιστικές και λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες.

Φόροι κατανάλωσης τίθενται σε προϊόντα πετρελαίου, καπνού, αλκοολούχα 

ποτά, αναψυκτικά, καφέ, οινόπνευμα και προϊόντα πολυτελείας. Φόρος ιδιοκτησίας 

ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται με συντελεστές που κυμαίνονται από 0,4% έως 2% 

στην αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, καταβάλλεται φόρος επί των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών με συντελεστή 0,3% επί της συναλλαγής.

Σύμφωνα με την τελευταία μεταρρύθμιση του Νόμου Περί Εξωτερικού 

Εμπορίου που τέθηκε σε εφαρμογή το 2001 τα προϊόντα που διακινούνται εντός και 

εκτός της χώρας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το είδος των 

περιορισμών που τίθενται στην εισαγωγή και στην εξαγωγή τους.

• Τα αγαθά τα οποία εισάγονται και εξάγονται ελεύθερα, κατατάσσονται στην 

κατηγορία που ονομάζεται LB. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσεται ο κύριος 

όγκος των εισαγόμενων αγαθών που κυμαίνεται μεταξύ 95% και 98% των
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συνολικών εισαγωγών, όπως ηλεκτρικός εξοπλισμός, τρόφιμα, μεταφορικά μέσα, 

είδη ρουχισμού, φαρμακευτικά προϊόντα, άνθρακας, λιπάσματα και άλλα.

• Τα αγαθά στην εξαγωγή των οποίων τίθεται ποσοτικός ή κατ' αξία περιορισμός 

κατατάσσονται στις κατηγορίες που ονομάζονται αντίστοιχα Kk και Κν. Στις 

κατηγορίες αυτές κατατάσσονται οι ζώντες οργανισμοί όπως βοοειδή, 

αιγοπρόβατα και άλλα.

• Τα αγαθά τα οποία χρειάζονται προηγούμενη έγκριση εισαγωγής ή εξαγωγής από 

το Υπουργείο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων κατατάσσονται στην κατηγορία 

που ονομάζεται D. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα όπλα, τα πυρομαχικά 

και ο λοιπός πολεμικός εξοπλισμός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την εξαγωγή αγαθών από τη Γιουγκοσλαβία δεν 

οφείλεται κανένας φόρος πωλήσεων ή τελωνειακό τέλος.

Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών κατά την εισαγωγή κυμαίνονται από 

1% έως 30% με συνηθέστερο συντελεστή το 10% και μέσο σταθμικό όρο το 9,37%. 

Οι υψηλότεροι συντελεστές τίθενται στα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα με 

μέσο συντελεστή 16,76%, ενώ γενικά τα προϊόντα του βιομηχανικού τομέα 

αντιμετωπίζονται με χαμηλότερους συντελεστές από αυτούς των αγροτικών 

προϊόντων. Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν για αγαθά που εισάγονται από χώρες 

που έχουν υπογράψει σχετικές συμβάσεις αμοιβαιότητας με τη Γιουγκοσλαβία, 

καθώς και από χώρες οι οποίες εφαρμόζουν την ίδια πολιτική αντιμετώπισης των 

γιουγκοσλαβικών προϊόντων. Για τα αγαθά που εισάγονται από όλες τις υπόλοιπες 

χώρες οι παραπάνω συντελεστές αυξάνονται κατά 70%.

9.2.2 Φορολογικά Κίνητρα

Ο καινούργιος Νόμος για τις ξένες επενδύσεις, που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο 

2002, προβλέπει την εξασφάλιση των ξένων επενδύσεων από την απαλλοτρίωση 

παγίων στοιχείων, την άρση των περιορισμών στη μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων και την παροχή εγγυήσεων απέναντι στον πολιτικό κίνδυνο που 

αντιμετωπίζουν τα ξένα κεφάλαια. Οι ξένοι επενδυτές ενθαρρύνονται να επενδύσουν 

σε εγχώριες επιχειρήσεις με κερδοφόρα δραστηριότητα. Οι μορφές που λαμβάνει η 

επένδυση ξένου κεφαλαίου είναι:

• Η ίδρυση μιας επιχείρησης.

126



• Η αγορά μετοχών ή μεριδίου του μετοχικού κεφαλαίου μιας εγχώριας 

επιχείρησης

• Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης, η οποία συνίσταται σε 

παροχή μετρητών σε ξένο νόμισμα, συνεισφορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

όπως, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα κ.α., συνεισφορά 

δικαιωμάτων όπως, πατέντες, άδειες, εμπορικά σήματα κ.α., συνεισφορά 

μετρητών σε εγχώριο νόμισμα, τα οποία έχουν αποκτηθεί από ήδη υπάρχουσα 

επένδυση εντός της χώρας και τέλος μετατροπή του χρέους της εγχώριας 

επιχείρησης προς τον ξένο δανειστή σε μετοχές.

Τα σπουδαιότερα φορολογικά κίνητρα που θέτει ο Νόμος για την ενθάρρυνση

των επενδύσεων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης των μέχρι σήμερα υπανάπτυκτων

περιοχών, με την ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης συνοψίζονται στα παρακάτω:

• Μεταφορά συσσωρευμένων ζημιών σε επόμενες χρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν 

δικαίωμα να συσσωρεύσουν ζημίες που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και 

να τις συμψηφίσουν με κέρδη επόμενων χρήσεων για μέγιστο αριθμό πέντε 

χρήσεων.

• Αυξημένες αποσβέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες παγίων στοιχείων. Μία 

επιχείρηση δικαιούται να εφαρμόσει αυξημένους συντελεστές απόσβεσης κατά 

25% προκειμένου για πάγια στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προστασία 

του περιβάλλοντος από στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα, από ηχορύπανση, για 

την εξοικονόμηση ενέργειας, για την επαναχρησιμοποίηση αχρήστου υλικού που 

προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία, για την επιστημονική έρευνα και την 

εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και για την απόκτηση hardware.

• Φορολογικές απαλλαγές, οι οποίες ισχύουν για μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 

με την προϋπόθεση η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων να μην υπερβαίνει τις 

300.000 YUD, για απασχόληση προσωπικού με ειδικές ανάγκες, καθώς και για 

νομικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί με ειδική άδεια το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης παραγωγικών πόρων από το Κράτος. Στην τελευταία περίπτωση 

η απαλλαγή ισχύει για μία περίοδο πέντε ετών.

• Φορολογικές εκπτώσεις οι οποίες ισχύουν: α) για υποκατάστημα εγχώριας 

επιχείρησης το οποίο λειτουργεί σε μία από τις οριζόμενες από το Νόμο ως 

υπανάπτυκτη περιοχή (έκπτωση ίση με την αναλογία των κερδών του 

υποκαταστήματος προς τα συνολικά κέρδη της επιχείρησης), β) για επενδύσεις
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σε αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων (εκπίπτει το 10% της συνολικής αξίας 

των επενδύσεων εφόσον είναι μικρότερο από το 50% του συνολικού 

οφειλόμενου φόρου) από τα οποία εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα 

έπιπλα και τα έργα τέχνης, τα οποία δε χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 

λειτουργία της επιχείρησης, γ) για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων (εκπίπτει το 

ποσό των ακαθάριστων αμοιβών τους για δύο χρήσεις) εφόσον η επιχείρηση δε 

μειώνει το προσωπικό της για τους 12 μήνες που προηγούνται και τους 12 μήνες 

που έπονται της πρόσληψης και δ) για την επένδυση μικρών επιχειρήσεων (όπως 

περιγράφονται από το Λογιστικό Κώδικα) σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

(εκπίπτει το 30% του επενδυμένου κεφαλαίου εφόσον είναι μικρότερο από το 

70% του οφειλόμενου φόρου.

Επίσης, ο ίδιος Νόμος θέτει και μία σειρά από δευτερεύοντα κίνητρα τα οποία 

ενθαρρύνουν την εισροή ξένων κεφαλαίων σε διάφορες μορφές. Έτσι:

• Ο εξοπλισμός που εισάγεται για τη χρήση του στην παραγωγική διαδικασία μιας 

επιχείρησης με εξαίρεση τα προσωπικά αυτοκίνητα και τις μηχανές τυχερών 

παιχνιδιών εξαιρείται από κάθε φόρο και τέλος εισαγωγής. Επιπλέον, ο 

εξοπλισμός που εισάγεται εκτός από αυτοκίνητα, έπιπλα, είδη διακόσμησης και 

είδη τέχνης, οικιακές συσκευές κ.λ.π. εξαιρείται από την επιβολή ΦΠΑ.

• Επιτρέπεται ο ελεύθερος επαναπατρισμός σε σκληρό νόμισμα μετά την 

εξάντληση των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων των κεφαλαίων που 

αποτελούν κέρδη που προέρχονται από επενδύσεις, έσοδα από τη λύση της 

επιχείρησης όπου είχε επενδυθεί ξένο κεφάλαιο, έσοδα από την πώληση μετοχών 

ή μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου, ληφθείσες αποζημιώσεις για την απαλλοτρίωση 

περιουσιακών στοιχείων λόγω προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος, απόδοση 

των επενδυμένων κεφαλαίων μετά τη λήξη της επενδυτικής σύμβασης ή της 

ιδρυτικής συμφωνίας ή μιας απόφασης.

• Επιτρέπεται ο έλεγχος των βιβλίων, των οικονομικών καταστάσεων και των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στην οποία έχει επενδυθεί ξένο κεφάλαιο από 

τον ξένο επενδυτή.

• Σε περίπτωση μεταβολής του Νόμου τα ευεργετήματα που απολαμβάνει ο 

επενδυτής συνεχίζουν να ισχύουν.

Ο μόνος περιορισμός που τίθεται στην επένδυση κεφαλαίων που προέρχονται 

από την αλλοδαπή είναι ότι δεν μπορεί να ιδρυθεί εταιρία που να παράγει και να
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εμπορεύεται όπλα ή να λειτουργεί σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με 

ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον. Μπορεί όμως να αποκτηθεί μερίδιο κατόπιν ειδικής 

άδειας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εγχώρια εταιρία που ήδη λειτουργεί, 

έτσι ώστε η ξένη εταιρία να μη μπορεί να αποκτήσει έλεγχο στην εγχώρια αυτή 

εταιρία.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο στη Γιουγκοσλαβία λειτουργεί ο θεσμός των 

ζωνών ελεύθερου εμπορίου στις οποίες δραστηριοποιούνται εταιρίες που 

επωφελούνται από το καθεστώς απεριόριστων εισαγωγών και επανεξαγωγών αγαθών 

χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου. Σήμερα στη Γιουγκοσλαβία 

λειτουργούν συνολικά 14 ζώνες ελεύθερου εμπορίου από τις οποίες οι 12 βρίσκονται 

στη Σερβία και περιλαμβάνουν χώρους βιομηχανικής παραγωγής και αποθήκευσης 

καθώς και την αναγκαία υποδομή που καλύπτουν συνολική έκταση 170.000 τμ. Οι 

ζώνες αυτές είναι στις εξής πόλεις: Belgrade, Sabac, Novi Sad, Sombor, Prahovo, 

Pirot, Lapovo, Sremska Mitrovica, Senta, Nis, Vladicn Han και Backa Palanka. Στο 

Μαυροβούνιο λειτουργούν επίσης δύο ζώνες ελεύθερου εμπορίου στις πόλεις Bar και 

Kotor.

9.2.3 Μεταοουθαίσεις

Μία νέα διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2001 στη 

Δημοκρατία της Σερβίας με την ψήφιση του καινούργιου Νόμου για τις 

Ιδιωτικοποιήσεις, ο οποίος στοχεύει στη δημιουργία ιδιωτικών δομών ιδιοκτησίας, 

δηλαδή στην εξάλειψη της κοινωνικής ιδιοκτησίας μέσα σε διάστημα τεσσάρων 

ετών, έτσι ώστε να εισρεύσει ξένο κεφάλαιο, να δημιουργηθούν συνθήκες ελεύθερης 

αγοράς και να προστατευθούν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Οι ιδιωτικοποιήσεις θα 

λάβουν μέρος μέσα από δύο διαδικασίες: την πώληση μετοχών μέσα από 

πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και πλειστηριασμούς και την εκκαθάριση και 

αναδιοργάνωση των ιδιωτικοποιούμενων επιχειρήσεων.

Ο Νόμος προβλέπει τη δημιουργία της Υπηρεσίας Ιδιωτικοποιήσεων, η οποία θα 

αναλάβει τις διαδικασίες πώλησης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, των οποίων ο 

αριθμός ανέρχεται σε 150, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις, των οποίων ο αριθμός 

ανέρχεται σε 7.000, θα ακολουθήσουν την οδό των διαγωνισμών. Στόχος της 

Υπηρεσίας είναι η διαμόρφωση της ιδιοκτησιακής διάρθρωσης των 

ιδιωτικοποιούμενων στρατηγικών επιχειρήσεων ως εξής:

• Συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών μέχρι 70%,
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• Συμμετοχή ιδιωτών πολιτών τουλάχιστον 15% και

• Συμμετοχή εργαζομένων μέχρι 15%.

Από το Νοέμβριο 2000 έως τις αρχές του 2002 ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

εισήλθαν στη φάση της ιδιωτικοποίησης ανήλθε σε 400.

Οι μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν στο Νόμο Περί Τελωνείων το 2001 

καθιέρωσαν πιο απλοποιημένες διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών, την απόσυρση 

μη δασμολογικών περιορισμών, τη μείωση των συντελεστών των τελών και των 

δασμών, καθώς και τη μείωση των κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται τα προς 

εισαγωγή και εξαγωγή αγαθά. Εντούτοις, κάποια είδη αγαθών τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως κρίσιμα για την οικονομία της χώρας προκειμένου να εισαχθούν 

ή να εξαχθούν από τη χώρα οφείλουν να έχουν προηγούμενη έγκριση από αρμόδια 

Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και το Υπουργείο 

Γεωργίας, ή από αρμόδια Ινστιτούτα, όπως το Ινστιτούτο Πολύτιμων Μετάλλων και 

το Ινστιτούτο Προτυποποίησης.

9.3 Ύπαρξη ξένων επενδύσεων - Κοινοτικά Προγράμματα - Ελληνικά Βοήθεια - 

Διεθνείς Οργανισμοί (Α.Ν.Τ. κ.λ,π.)

Με την έντονη δραστηριοποίηση Διεθνών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 

όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΔΝΤ και η 

EBRD, μετά την πολεμική σύρραξη του 1990-1992 και του 1999, εισέρευσαν στην 

ευρύτερη περιοχή της Σερβίας, του Μαυροβούνιου και του Κοσόβου 1.321 

εκατομμύρια USD με τη μορφή οικονομικής βοήθειας ώστε να ανοικοδομηθεί η 

πληγείσα υποδομή, να εγκαθιδρυθούν οι σύγχρονες οικονομικές δομές και να 

αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα 

από προγράμματα, όπως τα PHARE, ECHO και OBNOVA, χορήγησε περίπου 690 

εκατομμύρια USD στις περιοχές της Σερβίας και του Μαυροβούνιου και 783 

εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή του Κοσόβου.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση, η οποία είναι 

υπεύθυνη για τη διαχείριση των κονδυλίων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον 

προϋπολογισμό της στις Πρώην Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες της Σερβίας, του 

Μαυροβούνιου και του Κοσόβου, έχει δεσμεύσει κονδύλια για την πραγματοποίηση 

των εξής έργων την περίοδο 1998 - 2002 κατά περιοχή δραστηριότητας :

Α. Για τη Δημοκρατία της Σερβίας δεσμεύτηκαν 561,2 εκατομμύρια ευρώ που 

κατανέμονται στους ακόλουθους κλάδους:
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• 282,8 εκατομμύρια ευρώ για έργα στον τομέα της ενέργειας και στις Υπηρεσίες 

Κοινής Ωφελείας,

• 87,7 εκατομμύρια ευρώ για έργα οικονομικής ανάπτυξης (επιχειρηματικότητα 

και ανάπτυξη στα αστικά κέντρα),

• 72,8 εκατομμύρια ευρώ για έργα υποδομής,

• 51,5 εκατομμύρια ευρώ για βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας και

• 66,4 εκατομμύρια ευρώ για τα υπόλοιπα έργα σε τομείς όπως η Δημόσια 

Διοίκηση, η διαχείριση των συνόρων, κοινωνικά έργα και Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης και άλλα.

Β. Για τη Δημοκρατία του Μαυροβούνιου δεσμεύτηκαν 61,3 εκατομμύρια ευρώ 

που κατανέμονται στους ακόλουθους κλάδους:

• 22 εκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση και τη βελτίωση του δικτύου 

μεταφορών,

• 13,9 εκατομμύρια ευρώ για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,

• 7,7 εκατομμύρια ευρώ για τη Δημόσια Διοίκηση,

• 5,3 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση του Επιχειρηματικού κλίματος,

• 5,1 εκατομμύρια ευρώ για τον τομέα της ενέργειας και τις υπόλοιπες Υπηρεσίες 

Κοινής Ωφελείας,

• 4,6 εκατομμύρια ευρώ για τον τομέα της εκπαίδευσης

• 2,7 εκατομμύρια ευρώ για το περιβάλλον

Γ. Για την περιοχή του Κοσόβου δεσμεύτηκαν 786,7 εκατομμύρια ευρώ που 

κατανέμονται στους ακόλουθους κλάδους:

• 331 εκατομμύρια ευρώ για τον τομέα της ενέργειας και των υπόλοιπων 

Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας,

• 128 εκατομμύρια ευρώ για τη στέγαση προσφύγων και κατοίκων των οποίων οι 

κατοικίες υπέστησαν ζημιές,

• 74 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης

• 50,4 εκατομμύρια ευρώ για τον τομέα της γεωργίας,

• 49,6 εκατομμύρια ευρώ για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

• 45,3 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών του δικτύου μεταφορών 

και

• 108,4 εκατομμύρια ευρώ για τους λοιπά έργα όπως Σύστημα Δικαιοσύνης, 

Περιβαλλοντικά έργα και άλλα.
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των ξένων επενδύσεων κατά το 

έτος 2001, κατά χώρα προέλευσης των κεφαλαίων.

FDI στη Γιουγκοσλαβία κατά χώρα 
προέλευσης, Δεκέμβριος 2001
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Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη 

Γιουγκοσλαβία είναι έντονη, καθώς υπάρχουν 230 επιχειρήσεις με ελληνικό 

επενδυμένο κεφάλαιο 1.200 εκατομμυρίων USD, που κατατάσσουν τη 

Γ ιουγκοσλαβία στην πρώτη θέση προτίμησης των ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων 

με ιδιαίτερη προτίμηση στους ακόλουθους κλάδους της οικονομίας:

• Κλωστοϋφαντουργία / Ενδύματα (ΜΤΝΕΡΒΑ ΑΕ, ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ)

• Μεταλλουργία (ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, ΣΙΔΕΝΟΡ 

ΑΕ)

• Πετρελαιοειδή (ΕΛΠΕ ΑΕ, AVIN OIL)

• Τρόφιμα / Ποτά (ΝΙΚΑΣ ΑΕ, ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΒΕ, ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ, ΙΟΝ ΑΕ, 3Ε ΑΕ, 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ)

• Τράπεζες (ALPHA ΤΡΑΠΕΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ)

• Ασφάλειες (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, INTERAMERI ΚΑΝ)

• Τηλεπικοινωνίες (OTE/SERBIA TELECOM)

• Κατασκευές (ΜΕΤΩΝ, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΔΙΕΚΑΤ ATE, ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ, 

ΑΤΕΜΚΕ ΑΕ)
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Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τους κλάδους της οικονομίας που 

απορροφούν τις ξένες επενδύσεις.

9.4 Κίνδυνοί: θεσιχικός - πολιτικοί:

Εχοντας πρόσφατα βγει από το τυραννικό καθεστώς διακυβέρνησης του 

στρατηγού Μιλόσεβιτς, η Γιουγκοσλαβία απολαμβάνει ημέρες Δημοκρατίας. Το 

μεγαλύτερο στοίχημα της Κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές του 2002 

είναι η άμεση προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ο σεβασμός των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων των μειονοτήτων, που πάντοτε αποτελούσαν σημείο τριβής 

μεταξύ των εθνοτήτων που απαρτίζουν το Κράτος, και η εγκαθίδρυση στενών 

σχέσεων με τις γειτονικές χώρες. Επιπλέον, χρειάζονται γενναία βήματα προς τη 

κατεύθυνση των νομοθετικών προσαρμογών προς τα πρότυπα και τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή της χώρας σε αυτήν.

9.5 Τραπεζικό Σύστυιια - Χοη αατισττι οιακέα Ayopec

9.5.1 ΤοαπεΕικό Σύστηιια

Το Τραπεζικό Σύστημα της Γιουγκοσλαβίας αποτελείται από την Κεντρική 

Τράπεζα, η οποία είναι η National Bank of Yugoslavia (NBY), από τις εμπορικές 

Τράπεζες και από άλλους χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς όπως είναι το 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Αποταμιευτικοί και Πιστωτικοί Οργανισμοί και Ενώσεις.
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Σήμερα λειτουργούν περίπου 50 εγχώριες εμπορικές Τράπεζες και 5 υποκαταστήματα 

ξένων Τραπεζών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία χρειάζονται τουλάχιστον δύο φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εγχώριας ή αλλοδαπής προέλευσης τα οποία θα συνεισφέρουν το 

μετοχικό κεφάλαιο προκειμένου να ιδρυθεί μία Τράπεζα. Ως ελάχιστο μετοχικό 

κεφάλαιο ορίζεται το ποσό των 5 εκατομμυρίων USD. Για την ίδρυση μιας Τράπεζας 

ή ενός υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπείας ξένης Τράπεζας χρειάζεται η 

προηγούμενη έγκριση της ΝΒΥ, η οποία θέτει συγκεκριμένους αριθμοδείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας τους οποίους πρέπει να διαθέτει ο υπό ίδρυση Οργανισμός.

Όπως έχει προαναφερθεί το επίσημο νόμισμα της Δημοκρατίας της Σερβίας είναι 

το δηνάριο(Υυϋ). Αυτό είναι το μόνο αναγνωρισμένο νόμισμα για τις συναλλαγές 

μεταξύ εγχώριων φυσικών και νομικών προσώπων. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

επιτρέπονται μεταξύ εγχώριων και αλλοδαπών επιχειρήσεων μέσω τραπεζικού 

λογαριασμού σε εξουσιοδοτημένη εμπορική Τράπεζα. Οι ξένες επιχειρήσεις μπορούν 

να τηρούν λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα, να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν το 

νόμισμα αυτό χωρίς περιορισμούς. Ειδική τυποποιημένη διαδικασία ακολουθείται 

προκειμένου ποσά σε ξένο νόμισμα να μεταφερθούν σε λογαριασμούς που τηρούνται 

σε Τράπεζες του εξωτερικού. Από την άλλη πλευρά οι εγχώριες επιχειρήσεις μπορούν 

να τηρούν λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα με τους οποίους συναλλάσσονται με 

αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους έξω από τη χώρα. Σε κάθε 

περίπτωση όμως μεταφορές ποσών που υπερβαίνουν τα 10.000 USD χρειάζονται 

προηγούμενη έγκριση από τη ΝΒΥ.

Περιορισμοί τίθενται στη διακίνηση συναλλάγματος από φυσικά πρόσωπα κατά 

την είσοδο και έξοδό τους στη χώρα. Αλλοδαπά πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα 

οφείλουν να δηλώσουν το ποσό ξένου νομίσματος που έχουν στην κατοχή τους και 

κατά την έξοδό τους από τη χώρα μπορούν να εξάγουν ποσό που δεν είναι 

μεγαλύτερο από αυτό που δήλωσαν κατά την είσοδό τους. Σε κάθε περίπτωση όμως 

το ανώτατο όριο για την εξαγωγή ξένου συναλλάγματος από ένα φυσικό πρόσωπο 

είναι 5.000 USD.

9.5.2 Χρηματιστηριακές Αγορές

Στη Γιουγκοσλαβία σήμερα λειτουργούν δύο Χρηματιστηριακές Αγορές, το 

Χρηματιστήριο Αξιών Βελιγραδιού (BSE) και το Χρηματιστήριο Αξιών 

Μαυροβούνιου (MSE). Και οι δύο αγορές βρίσκονται σε πρώιμη φάση ανάπτυξης,
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χαρακτηρίζονται από μικρό αριθμό μελών και μικρό όγκο συναλλαγών και η αγορά 

που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η πρωτογενής αγορά 

βραχυπρόθεσμων χρεογράφων. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί με την 

προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων που θα σηματοδοτεί την εισαγωγή μετοχών στη 

δευτερογενή αγορά και την αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Συιιπερασαατικιί παρουσίαση του Πολιτικού και Οικονοαικού Περιβάλλοντος 

ποαγιιατοποίτισης επενδύσεων otic Βαλκανικές Χώρες

10.1 Κοινή ιστορία - Κοινά γαρακτηριστικά - Κοινό αέλλον

Η περιοχή των Βαλκανίων συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσο και της Παγκόσμιας Κοινότητας, καθώς η στρατηγική γεωγραφική της 

θέση και το πολυτάραχο παρελθόν της, αλλά και οι υπανάπτυκτες οικονομίες των 

Κρατών είναι παράγοντες που κάνουν επιβεβλημένη τη συνεχή παρουσία Διεθνών 

Οργανισμών στην περιοχή και την επιβολή και επίβλεψη των πολιτικών και 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ακολουθούν τη χορήγηση δωρεάν βοήθειας και 

μακροπρόθεσμων δανείων.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι οικονομίες 

των Βαλκανικών Κρατών χαρακτηρίζονται από ένα πλήθος βασικών κοινών 

χαρακτηριστικών, τα οποία πηγάζουν είτε από φυσικές αιτίες, όπως το περιβάλλον 

και το υπέδαφος, είτε από την προηγούμενη πολιτική κατάσταση λόγω της οποίας οι 

περισσότερες οικονομίες είναι σήμερα σε στάδιο σταθεροποίησης, μεταρρυθμίσεων 

και μετάβασης σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά 

μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία :

• Χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Η συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης 

παρουσιάζει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα που έχει φυσικά αντίκτυπο 

και στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Έτσι, φαινόμενα όπως η ανεργία και η 

εγκληματικότητα ευδοκιμούν σε διαφορετικό όμως βαθμό σε κάθε χώρα.

• Οι κρατικές δομές είναι χαλαρές. Ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης είναι 

ελλιπής και η νοοτροπία των δημοσίων υπαλλήλων τέτοια που σε συνδυασμό με 

το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και βιοτικό επίπεδο ανοίγουν το δρόμο στη 

διαφθορά, στο χρηματισμό και στη διαιώνιση της γραφειοκρατίας.

• Οι οικονομίες βασίζονται στην εκμετάλλευση του πλούσιου υπεδάφους, στη 

βαριά βιομηχανία και στη γεωργική παραγωγή. Οσον αφορά το υπέδαφος έχει 

αναπτυχθεί ξεχωριστά σε κάθε κράτος ο ορυκτός του πλούτος και ο ρόλος του 

στην οικονομία και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος τόσο των ξένων 

επενδυτών, όσο και των Διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

προώθηση της βαριάς βιομηχανίας ήταν από τα κύρια μελήματα των

136



κομμουνιστικών καθεστώτων και έτσι μεγάλο μέρος του παραγωγικού 

δυναμικού στις περισσότερες χώρες απασχολείται στον κλάδο αυτό. Αυτή η 

ιστορική σχέση των καθεστώτων με τη βιομηχανία, καθώς και το γεγονός ότι ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος και η απουσία κρατικής 

μέριμνας για την προστασία του περιβάλλοντος από τους ρύπους και τα λύματα 

έχουν επιφέρει επιβαρυντικές συνέπειες στο περιβάλλον (για παράδειγμα 

μόλυνση των ποταμών που διαρρέουν τα κράτη, επιβαρημένη ατμόσφαιρα, 

κυρίως στις βιομηχανικές πόλεις και άλλα)

• Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις επενδύσεις στα Βαλκανικά Κράτη 

προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ξένους επενδυτές ή τουλάχιστον εγγυάται 

την ίση μεταχείριση τους σε σύγκριση με τους εγχώριους όσον αφορά τα 

δικαιώματα χρήσης της γης και των υποδομών και την απονομή των 

φορολογικών κινήτρων. Τα κίνητρα αυτά περιλαμβάνουν στις περισσότερες 

περιπτώσεις φορολογικές ελαφρύνσεις των επενδύσεων που πραγματοποιούνται 

με κεφάλαια που εισάγονται στη χώρα, επιδοτήσεις των επενδύσεων που 

αυξάνουν την απασχόληση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και των 

επενδύσεων οι οποίες σέβονται το περιβάλλον. Η λειτουργία των ζωνών 

ελευθέρου εμπορίου και των βιομηχανικών ζωνών σε όλες τις χώρες αποτελεί 

ένα επιπλέον κίνητρο για την εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων σε αυτές 

και τη λειτουργία τους κάτω από ιδιαίτερο καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης.

• Η πορεία των Ιδιωτικοποιήσεων βρίσκεται σε διαφορετική φάση στα κράτη που 

αναλύθηκαν, όμως κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η βούληση για την ταχεία 

αποκρατικοποίηση εταιριών οι οποίες είτε είναι ζημιογόνες, είτε χρειάζονται 

εκσυγχρονισμό και τέτοιες είναι οι Εταιρίες του Χρηματοοικονομικού Κλάδου 

και της βαριάς βιομηχανίας. Υπάρχει η δέσμευση όλων των Κυβερνήσεων προς 

τους Διεθνείς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται και εποπτεύουν την περιοχή 

να προχωρήσουν με γρήγορα βήματα στην εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών 

που θα αποκτήσουν μερίδια ή ακόμη και τον έλεγχο στις πρώην κρατικές 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς τομείς, ακόμη και 

σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, όπως σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες.

• Το Τραπεζικό Σύστημα έχει πρόσφατα απελευθερωθεί και η παρουσία των ξένων 

Τραπεζών είναι ακόμη μικρή. Σε αρκετές περιπτώσεις η εμπιστοσύνη των
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καταθετών προς τις πάλαι ποτέ Κρατικές Τράπεζες είναι κλονισμένη λόγω 

κάποιων γεγονότων του παρελθόντος, όπως αυτά εκτενώς αναλύθηκαν σε κάθε 

χώρα, με αποτέλεσμα η επάρκεια των εμπορικών Τραπεζών σε κεφάλαια να είναι 

μικρή γεγονός που περιορίζει το βαθμό πιστωτικής επέκτασης και υποβαθμίζει το 

ρόλο του Τραπεζικού Συστήματος, που είναι η κατεύθυνση των καταθετικών 

κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις μέσω του επιχειρηματικού δανεισμού. 

Επιπλέον, οι Χρηματιστηριακές Αγορές βρίσκονται σε εμβρυακή φάση 

ανάπτυξης και το επενδυτικό ενδιαφέρον από τους εγχώριους και ξένους 

κεφαλαιούχους είναι μικρό.

• Το ενδιαφέρον των Διεθνών Οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΔΝΤ, καθώς και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως αυτό εκφράζεται από τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

για την Ανασυγκρότηση και από τη λειτουργία των προγραμμάτων PHARE, 

ECHO, OBNOVA και CARDS είναι μεγάλο. Οι Οργανισμοί αυτοί πέρα από τη 

χορήγηση δωρεάν οικονομικής βοήθειας και μακροχρόνιων πιστώσεων 

μεταφέρουν τεχνογνωσία στην ανάπτυξη των κρατικών υποδομών και στοχεύουν 

στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με απώτερο σκοπό τη 

μετάβαση των κοινωνιών και των οικονομιών από τη φάση που βρίσκονται σε 

πιο αναπτυγμένες μορφές και στην κατά το δυνατό σύγκλισή τους με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. Η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (stabilisation and association process) ενσαρκώνει τη 

βούληση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ομαλοποίηση της κατάστασης στην 

περιοχή και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη σύνδεση με τις χώρες αυτές 

και την τελική ένταξή τους στους κόλπους της.

Φυσικά, πέρα από τα κοινά γνωρίσματα των οικονομιών αυτών, υπάρχουν και 

ειδικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα στην κάθε χώρα που συνθέτουν το ιδιαίτερο 

πολιτικό και οικονομικό σκηνικό της. Έτσι, για τη Σλοβενία, την Κροατία, την 

Αλβανία και το Μαυροβούνιο, η γεωγραφική τους θέση στα παράλια της Αδριατικής 

τους προσδίδει το στρατηγικό πλεονέκτημα των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των 

λιμανιών που διαθέτουν. Από την άλλη πλευρά η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν 

αναπτυγμένα λιμάνια στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας απ' όπου διακινούν μεγάλο 

μέρος του εξωτερικού εμπορίου τους. Επίσης, η Σλοβενία διαθέτει το πιο 

εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, γεγονός που αποδεικνύεται από την μακρά 

εκπαιδευτική παράδοση της χώρας που την τοποθετεί στην πρώτη θέση της
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παγκόσμιας κατάταξης σε ποσοστό κατοίκων που έχουν λάβει τη στοιχειώδη παιδεία, 

το θ7ΐοίο ανέρχεται σε 99% και από την ανάπτυξη της βιομηχανίας και των 

υ7ΐηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Ακόμη η εγγύτητά της στις χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης της δίνει ένα ακόμη 7ΐλεονέκτημα στη διεκδίκηση ξένων ε7ΐενδύσεων και 

εμπορικών εταίρων.

10.2 Ο ρόλος ττκ Ελλάδας : Μία ευκαιρία που δεν πρέπει να γαθει

Το τέλος των 7ΐολεμικών συγκρούσεων στο χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Ομοσπονδίας τιου οδήγησαν στον κατακερματισμό της και στη χάραξη των 

σημερινών συνόρων αναδεικνύουν τον Βαλκανικό χώρο ως ένα ενιαίο οικονομικό 

χώρο με παρόμοιες κοινωνικές και οικονομικές δομές. Η γεωγραφική τους θέση στο 

στρατηγικό και οικονομικό σταυροδρόμι που ενώνει τρεις η7ΐείρους και τις 

αντίστοιχες αγορές τους προσδίδει στα Βαλκάνια ιδιαίτερη σημασία για τον διεθνή 

καταμερισμό εργασίας και συντελεί στην προσέλκυση του ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος για την αφομοίωσή τους στον ευρύτερο πολιτικοοικονομικό χώρο της 

Ευρω7ΐαϊκής Ένωσης. Προϋ7ΐόθεση γι' αυτή την αφομοίωση α7ΐοτελεί η άμβλυνση 

των εθνικών διαφορών και των εθνικιστικών τάσεων, η πάταξη του οικονομικού 

εγκλήματος και ο σεβασμός των υπαρχόντων συνόρων.

Η Ελλάδα σ' αυτή τη διαδικασία οφείλει να 7ΐαίξει το ρόλο της ατμομηχανής, 

καθώς αν και ανήκει γεωγραφικά στη Βαλκανική Χερσόνησο είναι η μόνη χώρα των 

Βαλκανίων που έχει ενταχθεί 7ΐλήρως στην Ευρω7ΐαϊκή Ένωση, και να παρασύρει τις 

υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής στο δρόμο της ανάπτυξης και της σύγκλησης.

Η ιστορία έχει αποδείξει ότι όσο αναπτύσσονται οικονομικές σχέσεις μεταξύ 

Κρατών -πόσο μάλλον όταν αυτά είναι γειτονικά-, τόσο θεμελιώνεται η ειρηνική 

συνύ7ΐαρξη των λαών, αυξάνεται η εμπιστοσύνη και η 7ΐολιτική σταθερότητα και 

επιτυγχάνεται συνεργασία σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής όπως άμυνα, υγεία 

και εκπαίδευση.

Αυτός ο ρόλος θα βοηθήσει και την ίδια την Ελλάδα να 7ΐορευθεί στον 

εκσυγχρονισμό και την ανάτιτυξη της οικονομίας της αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, 

πραγματοποιώντας ε7ΐενδύσεις και μεταφέροντας την τεχνογνωσία και το δυτικό 

τρότω σκέψης, βγαίνοντας έτσι α7ΐό το 7ΐεριθώριο και κατακτώντας μία θέση ανάμεσα 

στις αναπτυγμένες χώρες.

Αυτό μπορεί να συμβεί με την αύξηση της δραστηριθ7Γθίησης των ελληνικών 

ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων και τη συνεργασία τους με αντίστοιχα βαλκανικά
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κεφάλαια. Οι κυριότεροι τομείς της οικονομίας στους οποίους υστερούν τα 

βαλκανικά κράτη και η συνδρομή της Ελλάδας μπορεί να είναι καθοριστική είναι τα 

βιομηχανικά καταναλωτικά προϊόντα, τα γεωργικά προϊόντα, οι νέες τεχνολογίες, οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το εμπόριο, οι υποδομές σε συγκοινωνίες και 

επικοινωνίες. Όπως έχει αναλυθεί στα επιμέρους κεφάλαια που αφορούν το κάθε 

κράτος χωριστά έχει αρχίσει να αναπτύσσεται νομοθεσία και θεσμικό πλαίσιο που 

ευνοεί τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων (joint ventures) με τη συμμετοχή ξένων 

και εγχώριων κεφαλαίων και έχουν προχωρήσει αλλού σε μικρότερο βαθμό και 

αλλού σε μεγαλύτερο μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού 

κλίματος και στην εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς με τους 

αντίστοιχους κανόνες που διέπουν τα αναπτυγμένα ευρωπαϊκά κράτη.

Πέρα από τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων η διείσδυση των ελληνικών 

κεφαλαίων μπορεί να πάρει τη μορφή της απευθείας επένδυσης, του διεθνούς leasing, 

της πώλησης τεχνολογίας και δικαιωμάτων χρήσης αδειών παραγωγής και 

υπηρεσιών management.

Τη διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στο χώρο των Βαλκανίων οφείλουν 

και πρέπει να συνδράμουν οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες με την παροχή ενός 

ευρέως φάσματος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Μεταφέροντας την εμπειρία από 

τον ελληνικό χώρο όπου σύγχρονα επενδυτικά σχέδια, όπως τα joint ventures, 

αναπτύχθηκαν ραγδαία, οι τράπεζες μπορούν να αναδείξουν επενδυτικές ευκαιρίες 

και να προτείνουν ανάλογα επενδυτικά σχήματα σε ελληνικές επιχειρήσεις που 

επιθυμούν να επενδύσουν στις γειτονικές χώρες. Επίσης, με την ίδρυση ενός 

consortium ελληνικών τραπεζών θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικά 

σχέδια που απαιτούν μεγάλα επενδυμένα κεφάλαια, δίνοντας στις τράπεζες το ρόλο 

του επιχειρηματία - επενδυτή αντί του απλού χρηματοδότη.

Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να συνεχίσουν την παράδοση των εμπορικών 

σχέσεων της Ελλάδας με τα Βαλκανικά Κράτη που έρχεται από τα βάθη των αιώνων 

όχι μόνο βοηθώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και εξάγοντας τραπεζικές 

υπηρεσίες, τραπεζικό Know - how, επενδυτικά και αποταμιευτικά προϊόντα, 

χρηματιστηριακές υπηρεσίες και υπηρεσίες που θα αναβαθμίσουν τους τοπικούς 

θεσμούς, όπως για παράδειγμα την οργάνωση των τοπικών χρηματιστηριακών 

αγορών.

Όσον αφορά την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδας και 

των Βαλκανικών Κρατών σπουδαίο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η συνεργασία
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μεταξύ των επιμελητηρίων των κρατών, η διοργάνωση διεθνών εκθέσεων, η ίδρυση 

ενός βαλκανικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, η ενίσχυση του ρόλου 

της Παρευξείνιας Τράπεζας που έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και η 

ολοκλήρωση ενός σύγχρονου οδικού δικτύου (Εγνατία οδός, ΠΑΘΕ, Εθνικό δίκτυο 

Βαλκανικών Κρατών με συγχρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών Οργανισμών) για τη 

διευκόλυνση των μεταφορών.

Ολη την παραπάνω προσπάθεια διείσδυσης της ελληνικής οικονομίας στις 

γειτονικές χώρες πρέπει να βοηθήσει και να συντονίσει η Ελληνική Πολιτεία με 

διάφορες μορφές. Οι κύριοι άξονες πολιτικής που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη 

στην οικονομική διείσδυση της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο 

της Βαλκανικής Χερσονήσου μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα :

• Η δραστηριοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου. Οι δύο αυτοί φορείς πρέπει να 

ενσαρκώσουν το ρόλο του καθοδηγητή και του υποστηρικτή των ιδιωτικών 

πρωτοβουλιών για επενδύσεις και να αναδείξουν τους τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας που παρουσιάζουν στρατηγικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Η 

σύναψη διμερών συμφωνιών για οικονομική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα των 

ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων είναι κρίσιμης σημασίας.

• Οι ελληνικές επιχειρήσεις και εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

πρέπει να τολμήσουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις γειτονικές 

χώρες εκμεταλλευόμενες την κοινοτική υποστήριξη που εκφράζεται μέσα από τις 

πολιτικές διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.

• Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες στη διαμόρφωση της 

κοινοτικής πολιτικής για την περιοχή και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση κοινοτικών προγραμμάτων τεχνικής 

βοήθειας προς τις εν λόγω χώρες.

10.3 Αντί επιλόγου

Οι πτυχές του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος της κάθε χώρας, που 

έχουν αναπτυχθεί, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο γεωγραφικός χώρος που ορίζεται 

από την περιοχή των Βαλκανίων εμπεριέχει στοιχεία που του προσδίδουν την 

απαραίτητη δυναμική για να προχωρήσει σε πιο σύγχρονες και ευέλικτες κοινωνικές 

δομές και σε πιο αναπτυγμένα οικονομικά μεγέθη. Η βασική ευθύνη ανήκει τώρα
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στην πλευρά των πολιτικών των χωρών αυτών, οι οποίοι πρέπει να προχωρήσουν με 

τόλμη στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές με επιμονή και με εξασφάλιση της 

κοινωνικής συναίνεσης. Είναι φανερή όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη για στενή 

συνεργασία μεταξύ των χωρών παρόλες τις νωπές εθνικές διαφορές προς την 

κατεύθυνση της προσέλκυσης εγχώριων και αλλοδαπών επενδυτικών κεφαλαίων. Η 

εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή, η ταχεία μετάβαση σε συνθήκες ελεύθερης 

αγοράς μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις πρώην κρατικών εταιριών και το άνοιγμα των 

αγορών, η διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης και η σταθερότητα του νομοθετικού 

πλαισίου θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή της ευρύτερης περιοχής των 

Βαλκανίων αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για τη συνοχή της Ευρώπης που 

θα επιτευχθεί μέσα από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημιουργία 

μίας ισχυρής οικονομικής και πολιτικής δύναμης και μίας περιοχής ελεύθερης 

διακίνησης ανθρώπων, αγαθών και ιδεών.
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