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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα Βαλκάνια είναι ίσως η πιο πολυτάραχη περιοχή της ευρωπαϊκής 
ηπείρου την τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερα από το 1989 και μετά, οι 
εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της βαλκανικής 
χερσονήσου ήταν ραγδαίες:

• Η πτώση του αυταρχικού καθεστώτος της Αλβανίας, που σήμανε το 
τέλος της επί μακράν διεθνούς απομόνωσης της χώρας και τη 
σταδιακή επανασύνδεσή της με τη διεθνή κοινότητα.

• Η αιματηρή επανάσταση στη Ρουμανία και η πτώση του καθεστώτος 
Τσαουσέσκου.

• Ο δραματικός εμφύλιος πόλεμος και η διάσπαση της πρώην 
Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας, γεγονότα που συγκλόνισαν όλη την 
ανθρωπότητα, αναβιώνοντας καταστάσεις του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου.

• Η πρόσφατη κρίση της Αλβανίας, η οποία λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε 
εθνική τραγωδία για τη γειτονική χώρα.

Η πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων και το άνοιγμα των αγορών, 
έφερε τις βαλκανικές χώρες στο στόχαστρο επενδυτών από όλο τον 
κόσμο. Η σημαντική γεωπολιτική θέση της βαλκανικής χερσονήσου - 
είναι το σταυροδρόμι τριών ηπείρων, και ένα σημαντικό εφαλτήριο για 
την είσοδο στις αγορές των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης -, η 
προσφορά φθηνού και εξειδικευμένου σε κάποιο βαθμό εργατικού 
δυναμικού και ο σημαντικός φυσικός πλούτος, κίνησαν το έντονο 
ενδιαφέρον πολλών επιχειρηματιών και εταιριών από όλα τα μέρη του 
κόσμου.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία της 
δίνουν τη δυνατότητα να διαδραματίσει έναν κυρίαρχο ρόλο στην 
περιοχή : είναι η μοναδική βαλκανική χώρα, η οποία είναι μέλος της 
Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, και έχει οικονομία δυτικού τύπου. Τα στοιχεία αυτά 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συνορεύει με ορισμένες από τις 
βαλκανικές χώρες, αποτελούν ισχυρά όπλα για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους σε 
κάποια από τις χώρες αυτές.

Η είσοδος των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές των βαλκανικών 
χωρών δεν προάγει μόνο τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα, αλλά 
δίνει στη χώρα μας τη δυνατότητα να ισχυροποιήσει την πολιτική της 
παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η στήριξη των επιχειρήσεων που 
προχωρούν στην ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στις
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βαλκανικές αγορές από το ελληνικό κράτος αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.

Η παρούσα μελέτη, η οποία εκπονήθηκε ως διπλωματική εργασία στα 
πλαίσια των απαιτήσεων του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει τους εξής στόχους :

• Να αναλύσει και να αξιολογήσει το πολιτικό, οικονομικό, νομικό και 
κοινωνικό περιβάλλον κάθε βαλκανικής χώρας (Αλβανία, Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Π.Γ.Δ.Μ., Γιουγκοσλαβία) με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

• Να αποτυπώσει την παρούσα κατάσταση που επικρατεί στις διμερείς 
οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με καθεμία από τις χώρες αυτές.

• Να εντοπίσει τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας των 
αγορών αυτών που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις.

• Στηριζόμενη στην προαναφερόμενη ανάλυση, να προτείνει τρόπους 
εισόδου που ενδείκνυνται για την διείσδυση των ελληνικών 
επιχειρήσεων στις αγορές αυτές.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά :

/- Τον κ. Νίκο Β. Γεωργόπουλο, Λέκτορα του Τμήματος Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την 
καθοδήγηση που μου παρείχε ως επιβλέπων της μελέτης μου, 
καθώς επίσης και για την υλικοτεχνική υποστήριξη του.

> Τον κ. Γιώργο Σιώμκο, Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος ΟΔΕ 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος ήταν ο δεύτερος 
επιβλέπων και μου πρόσφερε πολύτιμη βοήθεια όποτε του ζητήθηκε.

»-Την εταιρία συμβούλων MENTOR Consultants Ltd, για τα πολύτιμα 
στοιχεία αλλά και για την υλικοτεχνική υποστήριξη που μου παρείχε.

/-Τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών (γραφείο Θεσσαλονίκης) 
για τα πολύτιμα στοιχεία που έθεσε στη διάθεσή μου.

/- Τον κ. Βασίλη Σ. Καργάκη για την πολύτιμη βοήθειά του.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ





ΕΙΣΑΓΩΓΗ IS

1.1. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η βαλκανική οικονομική συνεργασία είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση στο 
σημερινό ασταθές περιβάλλον της χερσονήσου και πρέπει να επεκταθεί 
σε όλες τις χώρες της περιοχής σε αμοιβαία επωφελή βάση.

Η απομάκρυνση από το στρατηγικό αυτό στόχο εγκυμονεί κινδύνους και 
μάλιστα πολλαπλούς στο βαθμό που οι επιδιαιτησίες μπορεί να 
επιδεινώσουν την κατάσταση αντί να συμβάλλουν στην προώθηση 
κοινά αποδεκτών λύσεων .Η οικονομική συνεργασία με βάση ένα 
πρόγραμμα ελάχιστων στόχων ειδικά σήμερα είναι αναγκαιότητα 
πρώτου βαθμού, εάν συνεκτιμηθεί η οικονομική κατάσταση όλων 
ανεξαιρέτως των βαλκανικών χωρών. Κανένα κράτος Δε βρίσκεται σε 
αρκετά ικανοποιητική οικονομική κατάσταση, ενώ όλα αντιμετωπίζουν 
οξυμένα μακροχρόνια προβλήματα.

Στη βάση των κοινωνικών προβλημάτων είναι επιθυμητή η καθιέρωση 
θεσμών, που είναι δυνατό να υποστηρίξουν την περιφερειακή 
συνεργασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής.

Η αναγκαιότητα για μια ελάχιστη οικονομική σύμπραξη είναι 
επιβεβλημένη, γιατί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, μόνο με 
κοινή προσπάθεια αύξησης του πλούτου και ανόδου της κοινωνικής 
ευημερίας είναι δυνατό να ξεπεραστούν οι μεγάλες αντιπαραθέσεις του 
παρελθόντος. Σε καμία περίπτωση η ένταση στην περιοχή δεν μπορεί 
να συνεχιστεί, γιατί η βλάβη που προκαλεί μακροπρόθεσμα θα είναι 
δύσκολο να διορθωθεί. Με την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων θα 
είναι εφικτή η στενή γνωριμία των γειτόνων και η κατανόηση όλων των 
διμερών και πολυμερών προβλημάτων, καθώς και η πλήρης 
αποδυνάμωση των πάσης φύσεως καιροσκοπικών πολιτικών. Όλες οι 
βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, 
Ελλάδα, ΠΓΔΜ) συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, θα πρέπει να 
επικεντρώσουν άμεσα την προσοχή τους στην εξεύρεση κοινής 
οικονομικής, εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας.

Όλες οι βαλκανικές χώρες προχωρούν σε αναδιάρθρωση της 
οικονομίας τους, η οποία είτε αποτελεί βασική κατεύθυνση της κρατικής 
τους πολιτικής είτε γίνεται έμμεσα αλλά πλέον δραστικά από τις 
δυνάμεις της αγοράς. Η πρώτη περίπτωση συναντάται στις πρώην 
σοσιαλιστικές χώρες, ενώ η δεύτερη στην Ελλάδα. Η αναδιαρθρωτική 
αυτή διαδικασία στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας, προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, 
ανακατανομή των αγορών και στο νέο καταμερισμό της εργασίας στην 
ευρωπαϊκή αγορά.

Ζ.ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ
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Το δεύτερο κοινό πρόβλημα είναι η έλλειψη ιδίων πόρων για την 
αυτοχρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων στις διάφορες χώρες. 
Η έλλειψη αυτή συνοδεύεται κατά κανόνα και από διαφυγή σημαντικών 
κεφαλαίων προς την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά στην προσπάθεια της 
νέας ή της παλαιάς επιχειρηματικής τάξης να εξάγει, προς διασφάλιση, 
επαύξηση και αυτοκατανάλωση, κέρδη της στο εξωτερικό.

Φυσικά, το πρόβλημα αυτό δημιουργεί και μια σειρά δευτερογενών 
ζητημάτων με άμεση επίδραση τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και στην 
ασκούμενη οικονομική και νομισματική πολιτική.

Το τρίτο κοινό πρόβλημα είναι η λειτουργία της τραπεζικής αγοράς, η 
οποία αδυνατεί τόσο από υποκειμενικούς όσο και από αντικειμενικούς 
λόγους να παίξει το ρόλο της. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, η οποία 
διαθέτει ένα τραπεζικό σύστημα με μεγάλη προσαρμοστικότητα και 
μακρόχρονες εμπειρίες.

Τέταρτο κοινό πρόβλημα είναι η έλλειψη εξαγώγιμων προϊόντων αιχμής, 
τα οποία εύκολα θα ήταν δυνατό να διεισδύσουν στις ξένες αγορές. 
Αντίθετα, τόσο στα βιομηχανικά όσο και στα αγροτικά προϊόντα 
παρατηρείται ένας μονομελής προσανατολισμός στα παραδοσιακά 
εξαγώγιμα προϊόντα, τα οποία δεν είναι δυνατό να καταστούν 
ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά παρά μόνο για περιορισμένα χρονικά 
διαστήματα.

Πέμπτο κοινό πρόβλημα είναι οι απότομες μεταβολές του 
επιχειρηματικού κινδύνου, γεγονός που καθιστά τη βαλκανική αγορά 
ασταθή για τους διεθνείς επενδυτές.

Έκτο πρόβλημα είναι η μεγάλη γραφειοκρατία, η οποία συνδυάζεται και 
με ένα αρκετά διογκωμένο , πέρα από τις πραγματικές ανάγκες, στρώμα 
δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα αυτή να αποτελεί τροχοπέδη για 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την προώθηση των 
ιδιωτικοποιήσεων. Άμεση συνέπεια των προβλημάτων αυτών στην 
κοινωνική ανάπτυξη είναι και η πίεση στις χώρες σε μετάβαση για 
δημιουργία μεσοαστικής τάξης, ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες το 
πρόβλημα είναι η σταδιακή αποδυνάμωση των μεσοαστικών 
στρωμάτων.

Τα σημεία από τα οποία είναι δυνατή η συνολική εκκίνηση της 
βαλκανικής συνεργασίας είναι τα εξής :

1. Μεταφορές

2. Τηλεπικοινωνίες

3. Τράπεζες

Ζ.ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ
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4. Τουρισμός

5. Αγροτική παραγωγή

6. Ενέργεια

7. Μεταποίηση

Τα σημεία είναι κατά σειρά κατάταξης τα πλέον νευραλγικά, όπως 
προκύπτει από την πρόσφατη σχετικά εμπειρία της βαλκανικής αγοράς 
στο διάστημα 1990-1995.

Αναλυτικότερα, οι μεταφορές βρίσκονται στην πρώτη θέση γιατί η 
βαλκανική χερσόνησος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
του εμπορίου Δύσης και Ανατολής. Επιπρόσθετα οι μεταφορές 
απετέλεσαν, και συνεχίζουν να αποτελούν, το σημείο αιχμής των ξένων 
επενδύσεων.

Μετά τις μεταφορές ακολουθούν οι τηλεπικοινωνίες οι οποίες 
αποτελούν, επίσης, βασικό στόχο για τους ξένους επενδυτές και για τα 
διεθνή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα της Ευρώπης. Οι τηλεπικοινωνίες θα 
συνεχίσουν να προκαλούν έντονο διεθνές ενδιαφέρον και στα επόμενα 
χρόνια για την διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της 
Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας.

Επιτακτική ανάγκη είναι η συνεργασία των εθνικών τηλεπικοινωνιακών 
φορέων για την προώθηση του εκσυγχρονισμού των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών, που είναι προϋπόθεση για την προσέλκυση στην περιοχή 
πολυεθνικών επιχειρήσεων και για την πραγματοποίηση μεγάλων 
επενδύσεων.

Η τραπεζική συνεργασία αποτελεί το τρίτο σημείο επαφής στο γίγνεσθαι 
των οικονομικών διμερών και πολυμερών σχέσεων και έχει ήδη 
ξεκινήσει κύρια μεταξύ της Ελλάδας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, 
Γιουγκοσλαβίας και Αλβανίας. Η αμοιβαία μεταφορά και τοποθέτηση 
κεφαλαίων μεταξύ των επιμέρους βαλκανικών αγορών επηρεάζει και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των υπολοίπων σχέσεων. Η πραγματοποίηση 
ευρέων ιδιωτικοποιήσεων, επιχειρήσεων και τραπεζών, θα συμβάλλει 
τόσο στην αναβάθμιση της τραπεζικής οικονομίας όσο και στη μείωση 
του κόστους του χρήματος.

Η τραπεζική συνεργασία είναι δυνατό να συμβάλλει στην οικονομική 
ανάπτυξη και των χρηματιστηρίων της Βαλκανικής, τα οποία ήδη 
υπάρχουν σε κάθε χώρα. Τα χρηματιστήρια αξιών θα αποτελέσουν ίσως 
το σημείο συνάντησης όλων των Βαλκανίων επιχειρηματιών στο άμεσο 
μέλλον ακριβώς λόγω της δυναμικής τους. Ο τουρισμός σε πολυμερές 
επίπεδο, και όχι σε διμερές επίπεδο αφού είναι ήδη ανεπτυγμένος, θα 
μειώσει την ένταση στις σχέσεις και θα φέρει πιο κοντά τους λαούς της
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περιοχής. Παράλληλα, η ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας σε εθνικό 
επίπεδο θα αυξήσει άμεσα τον όγκο των άδηλων πόρων και θα 
βελτιώσει περαιτέρω το συνολικό κύκλο εργασιών της βαλκανικής 
αγοράς.

Η αγροτική παραγωγή έπεται, στο βαθμό που προηγούνται αυτής η 
υποδομή και οι τραπεζικές συναλλαγές. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
η αγροτική παραγωγή συνεχώς μεταβάλλεται τείνουσα στην πλήρη 
εξειδίκευσή της, ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Έτσι, 
αναγκαστικά και το βαλκανικό υποσύνολο της θα πρέπει να 
ακολουθήσει αυτήν την πορεία, γεγονός που σημαίνει νέο καταμερισμό 
της εργασίας. Λαμβανομένου υπόψη του συμπληρωματικού χαρακτήρα 
της παραγωγής μεταξύ των διαφόρων χωρών της χερσονήσου, ο νέος 
καταμερισμός θα πρέπει να συντελεστεί σε συνεργασία, εάν το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι το μέγιστο δυνατό κέρδος με το 
ελάχιστο κόστος. Ειδικά αυτό ισχύει στην περίπτωση της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας. Ο εκσυγχρονισμός της βαλκανικής αγροτικής 
οικονομίας απαιτεί εξειδικευμένη αγροτική πίστη, πραγματοποίηση 
επενδύσεων σημαντικού ύψους και βελτίωση των υποδομών εμπορίας 
και μεταποίησης.

Η ενέργεια αποτελεί και αυτή με τη σειρά της ένα ακόμα σημείο 
περιφερειακού ενδιαφέροντος στο βαθμό που μεταβάλλεται η 
ενεργειακή δομή της χερσονήσου, κάτω από την επίδραση των 
μελλοντικών επενδύσεων του ρωσικού φυσικού αερίου και του αγωγού 
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, η ενέργεια αποτελεί και 
ένα σημείο έντονης τριβής μεταξύ των βαλκανικών χωρών, εξαιτίας της 
σημαντικότητας της σε όγκο επενδυόμενου κεφαλαίου και
αναμενόμενων κερδών. Τέλος, η μεταποίηση, κύρια ποτών και 
τροφίμων, αποτελεί ένα άλλο βασικό κοινό σημείο, λόγω της 
ιδιαιτερότητας τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στη 
γεωστρατηγική θέση της βαλκανικής χερσονήσου. Προϋποθέτει, όμως, 
η ανάπτυξη αυτού του βιομηχανικού κλάδου και την τροποποίηση του 
γεωργικού καθεστώτος, έτσι ώστε η εξειδικευμένη γεωργία να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της μεταποίησης ποτών και τροφίμων. Στον 
τομέα αυτό δεν παρατηρείται προσέλκυση ξένων επενδυτών, αλλά 
ξένων εμπορικών οίκων, οι οποίοι στοχεύουν στην κάλυψη της αγοράς 
με εισαγωγές από το εξωτερικό. Αυτή όμως η επιλογή του τρόπου 
διείσδυσης στην εσωτερική αγορά, λαμβανομένης υπόψη και της 
διαγραφόμενης μακροπρόθεσμης τάσης συρρίκνωσης της εγχώριας 
ζήτησης, δεν πρόκειται να επιδράσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη της 
ντόπιας μεταποίησης, τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια.

Σήμερα, στα Βαλκάνια υπάρχουν ορισμένα σημεία ενδογενούς τριβής, 
των οποίων η ένταση ποικίλει ανάλογα με την εξωγενή υποστήριξη που 
δέχονται. Απέναντι στα σημεία αυτά, που αποτελούν αρνητικούς
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παράγοντες, αντιπαρατίθενται κυρίαρχες παραγωγικές δυνάμεις σε κάθε 
κράτος της περιοχής. Η επιδίωξη αυτών των δυνάμεων είναι η ανάπτυξη 
της περιοχής και φυσικά η προσέλκυση μεγάλου όγκου επενδύσεων, 
πολιτική που θα επιτρέψει την υπερπήδηση της παρατεταμένης ύφεσης 
και λιτότητας.

Πραγματικά, γίνεται καθημερινά ολοένα και περισσότερο εμφανής η 
λιτότητα στα περισσότερα κράτη της περιοχής, με αποτέλεσμα την 
στασιμότητα της εσωτερικής ζήτησης και την αδυναμία ταχείας αύξησης 
των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. Διέξοδος από το τέλμα αυτό 
είναι η σταθεροποίηση, ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος, 
προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, αύξηση του όγκου των χορηγήσεων 
προς τις βιώσιμες επιχειρήσεις και προσέλκυση επενδύσεων 
προερχόμενων ως επί το πλείστον από ευημερούσες χώρες.

Η αναγκαιότητα για μια τέτοια αναπτυξιακή πολιτική εμφανίζεται με 
μεγαλύτερη πίεση στους παραγωγούς και με λιγότερη στους εμπόρους. 
Σήμερα στα Βαλκάνια οι πρώτοι εξακολουθούν να ελέγχουν την αγορά 
και να επηρεάζουν τους φορείς χάραξης οικονομικής πολιτικής.

Σταδιακά και οι έμποροι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις 
νέες συνθήκες, γιατί είναι οι σύνδεσμοι στη διμερή ή και πολυμερή 
ανταλλαγή αγαθών. Οι φορείς της παραγωγικής ανάπτυξης δείχνουν να 
μη διαφωνούν στη σφαιρική ανάπτυξη μέσα σε συνθήκες πλήρους 
ανταγωνισμού. Τουλάχιστον από την πράξη φαίνεται ότι, αν και 
διατακτικά σε βαλκανικό επίπεδο, τα ανώτερα επιχειρηματικά στρώματα 
είναι ικανά να υπερπηδήσουν υπαρκτά και άλλα τεχνητά εμπόδια για να 
φθάσουν στο σκοπό τους.

Μια είναι η κοινή προοπτική των χωρών των Βαλκανίων: η ένταξη στην 
ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης με τη μια ή την άλλη μορφή. 
Δηλαδή, είτε θα ενταχθούν ξεχωριστά, μέσα από μια μακρά και επίπονη 
διαδικασία, είτε θα ενταχθούν όλες μαζί, μέσα από μια διαδικασία 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, που θα βασίζεται σε μεγάλες 
επενδύσεις εκσυγχρονισμού.

Στη λογική αυτή ξεχωριστή ένταξη θα δημιουργήσει προβλήματα στις 
βαλκανικές χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. και των οποίων η 
οικονομική ενσωμάτωση θα προκαλέσει κοινωνικές εντάσεις, 
αποσάθρωση της παραγωγής και μεγάλης διάρκειας οικονομικές 
διακυμάνσεις.

Η ενιαία παρουσία μέσα από την περιφερειακή συνεργασία, ενταγμένη 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα συμβάλλει αναπόδραστα 
στη μερική εξειδίκευση της παραγωγής, με δυνατότητες αύξησης των 
εξαγωγών και εισροές πολύτιμου συναλλάγματος, ενώ θα συντελέσει 
στην ελαχιστοποίηση του αναμενόμενου κοινωνικού κόστους.
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Παράλληλα, η περιφερειακή οικονομική συνεργασία θα μεγιστοποιήσει 
τα αποτελέσματα αξιοποίησης της Περευξείνιας Συνεργασίας, η οποία 
συνδέεται με την τεράστια αγορά των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ. Σε κάθε 
περίπτωση, η περιφερειακή οικονομική συνεργασία θα συντελέσει στην 
σύγκληση όλων εκείνων των παραγόντων στην οικονομία της κάθε 
χώρας, οι οποίοι σήμερα δεν συνεργάζονται εξαιτίας των διαφορετικών 
συστημάτων ανάπτυξης κατά το παρελθόν.

Διέξοδος των Βαλκανίων από τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες είναι η 
πολυμερής συνεργασία, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται τόσο σε βάση 
περιφερειακή όσο και διευρωπαϊκή και φυσικά να αποτελεί υπόδειγμα. 
Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να προωθηθεί από τη βαλκανική εκείνη 
χώρα που είναι σε θέση να την προωθήσει σε διεθνές επίπεδο και που, 
βεβαίως, δεν είναι άλλη από την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση η 
συνεργασία προϋποθέτει αμοιβαίες υποχωρήσεις και εξυπηρετήσεις, 
ειδικά στην πλέον ασταθή περιοχή της Ευρώπης, τα Βαλκάνια.

Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων προϋποθέτει 
ενδυνάμωση των αρχών της καλής γειτονίας και φιλίας και φυσικά την 
αναγνώριση του ειδικού ρόλου της Ελλάδας σαν βαλκανικής και 
ευρωπαϊκής χώρας.

Η διαβαλκανική συνεργασία είναι δυνατό να αναπτυχθεί πάνω στη βάση 
του αμοιβαίου ανοίγματος των αγορών και του επαναπροσδιορισμού 
του καταμερισμού της εργασίας στα Βαλκάνια και στην Παρευξείνια 
περιοχή. Η υπόθεση αυτή στο παρελθόν είχε την ελληνική εμπορική 
σφραγίδα. Σήμερα, είναι δυνατή και πάλι αυτή η πρωτοβουλία να γίνει 
πραγματικότητα εάν ληφθεί σοβαρά υπόψη η ιδιαιτερότητα της Βόρειας 
Ελλάδας και των λιμένων της σε συνδυασμό με τα δίκτυα διανομής και 
μεταφοράς. Τα τελευταία είναι το κλειδί για την Παρευξείνια ανάπτυξη 
και εξασφαλίζουν το στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της 
περιοχής.
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2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίσηuη Ονουασία : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Γεωγραφική θέση : Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνορεύει με Ελλάδα, 
Σκόπια, , Σερβία και Μαυροβούνιο.
Έκταση : 28.748 τ.χλμ.
Πληθυσιι0€ : 3.225.891 (1993)
Πληθυσμιακή σύνθεση : Αλβανοί %

Έλληνες %
Σλαβόφωνοι 2,6%

Πρωτεύουσα : Τίρανα (243.000)
Μενάλε<: πόλεκ :Durresi (79.000), Elbasan (78.000), Shkodra (76.000), 
Vlora (68.000), Korea (62.000).
Επίσηun νλώσσα : Αλβανική
Άλλεζ γλώσσες : Ελληνική, ιταλική.
Θρησκευτική κατανομή :Μουσουλμάνοι 70%

Χριστ. Ορθόδοξοι 20%
Καθολικοί 10%

KAiyajΜεσογειακό με θετική επίδραση της Αδριατικής.
Περιβάλλον : Παρατηρείται μόλυνση των υδάτων από τα βιομηχανικά 
απόβλητα, σεισμογενής περιοχή, πραγματοποιούνται εκδασώσεις.
Νόμισμα : λέκ (1 USD = 100 λεκ - 1996)
Κατά κεφαλή ΑΕΠ (19951: 1.210 USD
Εργατικό δυναυικό :1.700.000 (1996)
Κατανομή απασγόληση€ : Γεωργία 49,5%

Ιδιωτικός τομέας 22,2%
Δημόσιος τομέας 28,3%

Σύνθεση ΑΕΠ : Γεωργία 55%

Λοιποί κλάδοι 45%
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2.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η Αλβανία, το φτωχότερο κράτος της Ευρώπης έχει προ πολλού 
ξεπεράσει τα όρια της εξαθλίωσης. Η συνέχεια του αλβανικού λαού έχει 
ελάχιστα συγκινήσει Ευρωπαίους και Αμερικάνους. Εξαιτίας αυτής της 
ανέχειας που έδειξαν οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, η χώρα βρέθηκε 
πρόσφατα μπροστά σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, φθάνοντας στο χείλος 
του γκρεμού.

Η μεγάλη αυτή έκρηξη που συγκλόνισε τη γειτονική χώρα αλλά και όλη 
τη διεθνή κοινότητα, ήταν αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης δράσης των 
παρατραπεζών, οι οποίες ανέπτυξαν ευρεία δραστηριότητα υπό την 
ανοχή της κυβέρνησης Μπερίσα. Ο αλβανικός λαός είδε τις οικονομίες 
που μάζεψε με πολύ κόπο και σκληρή δουλειά, τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στη χώρα μας, να εξανεμίζονται μέσα σε μια νύχτα.

Οι εξελίξεις ήταν ακαριαίες : άρχισαν οι κλυδωνισμοί της κυβέρνησης 
Μπερίσα, η οποία είχε σημαντικότατο μερίδιο ευθύνης στην κρίση αυτή. 
Ο λαός άρχισε να διαδηλώνει ζητώντας τις οικονομίες του πίσω. Οι 
διαδηλώσεις σταδιακά άρχισαν να παίρνουν τη μορφή εξέγερσης και της 
ανοιχτής αντιπαράθεσης προς το καθεστώς Μπερίσα, το οποίο άρχισε 
να χάνει την αμέριστη υποστήριξη που είχε από Ευρώπη και Αμερική. 
Μια υποστήριξη τόσο τυφλή που στο όνομα του εκδημοκρατισμού δε 
δίστασε να δικαιολογήσει τις ατασθαλίες των τελευταίων βουλευτικών 
εκλογών. Και δεν είναι άμοιροι ευθύνης οι υποστηρικτές του Μπερίσα 
για τη σημερινή οικονομική εξαθλίωση της χώρας, που καθήλωσε το 
κατά κεφαλήν εισόδημα στα 300 USD.

Η Αλβανία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με Βουλή 140 εδρών. Οι 
βουλευτές εκλέγονται σε 115 εκλογικές περιφέρειες με πλειοψηφικό 
σύστημα, ενώ οι υπόλοιπες 25 κατανέμονται με σύστημα αναλογικό. Ο 
πρόεδρος εκλέγεται από το Κοινοβούλιο. Στις 3 Μαρτίου 1997 
επανεκλέχτηκε πρόεδρος για μια ακόμη πενταετία ο Μπερίσα.

Η Αλβανία ανήκει στην κατηγορία των εύθραυστων βαλκανικών και μη 
δημοκρατικών χωρών, που η πορεία τους προς ένα ομαλό δημοκρατικό 
πολίτευμα και την ελεύθερη οικονομία της αγοράς, συνοδεύεται από 
καταστρατήγηση βασικών αρχών λειτουργίας της δημοκρατίας. 
Ενδεικτικά αναφέρονται η πρωτοφανής νοθεία στις βουλευτικές εκλογές 
το Μάιο του 1996 και η κράτηση στα Τίρανα, μέχρι το ξέσπασμα της 
κρίσης, του αρχηγού της αντιπολίτευσης Φάτος Νάνο, γεγονότα που 
είχαν την ανοχή της Ευρώπης και της Αμερικής. Θετική στάση απέναντι 
στο Μπερίσα επέδειξε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία όμως δεν 
στάθηκε ικανή να αλλάξει στο ελάχιστο την ανθελληνική πολιτική του 
Μπερίσα, ο οποίος επέλεξε προσέγγιση με την Τουρκία.
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Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις μετά την αρχική επικρατούσα ένταση 
εξομαλύνθηκαν, όταν το καθεστώς υπέστη την πρώτη μεγάλη πολιτική 
του ήττα με την απόρριψη του συντάγματος στο δημοψήφισμα. Η 
ένταση αυτή όμως παραχώρησε τη θέση της σε μια ιδιότυπη σχέση 
οικονομικής «εξάρτησης» της Αλβανίας από τα χρήματα των δεκάδων 
χιλιάδων μεταναστών που εισέρεαν στη χώρα, κυρίως 
λαθρομεταναστών, που εργάζονται στη χώρα μας. Από αυτούς ένας 
σημαντικός αριθμός προέρχεται από τον εξεγερμένο Νότο.

Η διαμάχη Βορρά - Νότου είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται και σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες με υψηλό οικονομικό και βιοτικό επίπεδο, 
όπως η Ιταλία για παράδειγμα. Στην Αλβανία, σε αντίθεση με την Ιταλία, 
ο πλούτος είναι συσσωρευμένος στο Νότο, γεγονός που φέρνει στην 
δυναμικά στην επιφάνεια, αυτή την χρόνια υποβόσκουσα αντίθεση, Από 
την ίδρυση του αλβανικού κράτος, ο Νότος ήταν πολύ πιο εξελιγμένος 
και αναπτυγμένος οικονομικά και πολιτιστικά από το Βορρά. Συνέπεια 
αυτού ήταν ο Νότος να έχει την πολιτική εξουσία. Μια εξουσία που 
περιήλθε στα χέρια του Βορρά το 1992, όταν ο Μπερίσα κέρδισε τις 
εκλογές και επέβαλλε τους όρους του εκδιώκοντας από το Δημοκρατικό 
Κόμμα τον ορθόδοξο συναρχηγό Γκράμος Πάσχο και την ομάδα των 
εκσυγχρονιστών.

Η αντίθεση Βορρά - Νότου είναι επίσης φυλετική και θρησκευτική. 
Φυλετικά στο Νότο κυριαρχούν οι Τόσκηδες και στο Βορρά οι Γκέκηδες, 
οι οποίοι απλώνονται προς το Κοσσυφοπέδιο και τα σύνορα με την 
Π.Γ.Δ.Μ. Η διαφορά τους είναι κυρίως γλωσσική, μια και οι Γκέκηδες 
μιλούν πιο βαριά και απλουστευμένα την αλβανική γλώσσα. Υπάρχουν 
ωστόσο και διαφορές αναφορικά με τον τρόπο ζωής, τη θρησκεία και 
την εκπαίδευση.

Στο Νότο ζει η ελληνική ορθόδοξη μειονότητα και η συντριπτική 
πλειοψηφία των ορθόδοξων Αλβανών. Ακόμη και οι μουσουλμάνοι του 
Νότου, που κατά πλειοψηφία ανήκουν στην αίρεση των Μπεκτασί, είναι 
μετριοπαθής λόγω δόγματος και όσμωσης με το χριστιανικό στοιχείο.

Παρά την σχετική αποκλιμάκωση της κρίσης που διαφαίνεται μετά τη 
διεξαγωγή των εκλογών του Ιουλίου, στις οποίες φαίνεται ότι ο Μπερίσα 
δεν έχει καμία τύχη, η κατάσταση είναι ακόμη σοβαρή και η διεθνής 
κοινότητα θα πρέπει να την χειριστεί πολύ προσεκτικά, ώστε να 
αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος και να δοθεί μια πνοή 
ανάπτυξης στην πολυπαθή αυτή χώρα. Σημαντικό ρόλο στην 
εξομάλυνση των πραγμάτων στην γειτονική χώρα μπορεί και πρέπει να 
παίξει η Ελλάδα, η οποία διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα 
έναντι των υπόλοιπων χωρών, οι οποίες διεκδικούν επίσης να 
εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή.

Ζ.ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ



26 ΑΛΒΑΝΙΑ

2.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

2.3.1. Γενικά

Η διεθνής απομόνωση της Αλβανίας για μισό σχεδόν αιώνα εξακολουθεί 
να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η 
Αλβανία έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της διαδικασίας 
μετάβασης στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, όπως και άλλες 
πρώην κομμουνιστικές χώρες, αλλά στην Αλβανία τα προβλήματα αυτά 
είναι πολλαπλής κλίμακας. Η έλλειψη καναλιών διανομής των 
αλβανικών προϊόντων στο εξωτερικό, η μη επαφή των Αλβανών με τις 
σύγχρονες επιχειρηματικές μεθόδους μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας 
του '90 και πολλά παρόμοια προβλήματα, αποτελούν ανασταλτικά 
στοιχεία στην όλη διαδικασία εκσυγχρονισμού.

Η κρίση των τελευταίων μηνών, λόγω της κατάρρευσης του συστήματος 
των πυραμίδων έχει βυθίσει τη χώρα και πάλι σε ένα πολιτικό και 
οικονομικό κυκεώνα με πολύ αρνητικές συνέπειες τόσο για την πολιτική 
σταθερότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, όσο και για την 
οικονομία της.

Η αλβανική οικονομία αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στη 
δεκαετία 1980-1990, κατά την οποία το συνολικό ΑΕΠ σημείωσε 
πραγματική αύξηση μόλις κατά 1%. Το γεγονός ότι η χώρα έχει τη 
γεωργία ως πρωτεύοντα τομέα της οικονομικής δραστηριότητας της 
έγινε έντονα εμφανές το 1990, οπότε και εξαιτίας της λειψυδρίας επήλθε 
κάθετη πτώση του αγροτικού προϊόντος και μείωση 10% του ΑΕΠ. Το 
1990 το 65% των Αλβανών διέμενε στην ύπαιθρο και το υπόλοιπο 35% 
στις πόλεις. Τα νοικοκυριά της υπαίθρου διατηρούσαν οικιακές 
καλλιέργειες (λαχανικών και φρούτων) καλύπτοντας έτσι τις δικές τους 
ανάγκες.

Οι εκλογές του 1991 ήταν όχι μόνο μια πολιτική αναγέννηση αλλά 
ταυτόχρονα και ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα για τη χώρα. Για πρώτη 
φορά επιτράπηκε η ελεύθερη άσκηση ιδιωτικών επαγγελμάτων ενώ 
προωθήθηκε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της γης, η οποία 
ολοκληρώθηκε το 1993. Το ΑΕΠ όμως εξακολούθησε την πτωτική 
πορεία του κατά το 1991 (- 27,7%) και το 1992 (9,7%). Τα αίτια ήταν η 
χρόνια ακαμψία της βιομηχανικής παραγωγής, η έλλειψη πρώτων υλών 
και ενδιάμεσων προϊόντων, η κάθετη πτώση του εξαγωγικού εμπορίου, 
η έλλειψη εμπειριών σε συνθήκες οικονομίας της αγοράς από τα 
στελέχη των επιχειρήσεων και ο απαρχαιωμένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός.

Η συνεχής πτώση του ΑΕΠ είχε σοβαρές επιπτώσεις στο δημοσιονομικό 
τομέα, καθώς συρρικνώθηκε η φορολογική βάση του κρατικού 
προϋπολογισμού. Τα φορολογικά έσοδα έπεσαν από το 44% του ΑΕΠ
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το 1989 στο 16% το 1992. Επιπρόσθετο βάρος αποτελούσε και το 
εξωτερικό χρέος ύψους 500 εκατ. USD (κατά 700% μεγαλύτερο από τις 
συνολικές εξαγωγές σε σκληρό συνάλλαγμα του 1991), το οποίο 
δημιουργήθηκε στα τελευταία χρόνια της απολυταρχικής εξουσίας του 
κομμουνιστικού καθεστώτος. Το χρέος αυτό δεν διοχετεύτηκε ποτέ στην 
παραγωγή, αλλά καταναλώθηκε σε διάφορους μη παραγωγικούς 
πόρους. Ταυτόχρονη με την μείωση της φορολογικής βάσης ήταν και η 
αδυναμία των βιομηχανικών μονάδων στην κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών τους, αφού ήταν απούσα η αναγκαία εσωτερική και εξωτερική 
αγορά που θα απορροφούσε τα προϊόντα τους. Στην άσχημη αυτή 
κατάσταση συνέβαλε η ρήξη στις σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Κίνας 
από το 1978, η οποία αποτελούσε μια σημαντική αγορά για τα αλβανικά 
προϊόντα, ενώ τυπικές ήταν οι σχέσεις της Αλβανίας και με τις 
υπόλοιπες πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η 
βασική πολιτική του απολυταρχικού καθεστώτος ήταν η αυτοδύναμη 
παραγωγή στη χώρα, γεγονός που επέφερε την έλλειψη εξειδίκευσης 
της βιομηχανίας και την απομόνωσή της από τη διεθνή αγορά. Το 
τεράστιο κοινωνικό κόστος που προέκυψε από την κρίση της εισόδου 
στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, οδήγησε την αλβανική 
κυβέρνηση από το 1991 και μετά να παρέχει μεγάλες επιδοτήσεις από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, στις φθίνουσες και ουσιαστικά 
χρεοκοπημένες επιχειρήσεις, για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών και των δαπανών μισθοδοσίας. Οι επιδοτήσεις και ενισχύσεις 
των κρατικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν ως ποσοστό του ΑΕΠ από 8% 
το 1989, σε 19% το 1992. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα το 
έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού να αγγίξει το 44% του ΑΕΠ το 
1992. Παράλληλα, οι μισθοί αυξήθηκαν το 1991 κατά 50%, χωρίς να 
έχουν αυξηθεί οι τιμές άλλων προϊόντων και χωρίς να υπάρχει 
ουσιαστική άνοδος της παραγωγικότητας. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, ήταν αναπόφευκτη η κάθετη αύξηση του πληθωρισμού, ο 
οποίος έφθασε το 1992 σε 236,6%, ενώ ο όγκος του χρήματος αυξήθηκε 
κατά 69% το 1991 και 59% το 1992.

Το 1992 επενέβη το ΔΝΤ, προκειμένου να ληφθούν κάποια άκρως 
απαραίτητα οικονομικά μέτρα για τη διάσωση της αλβανικής οικονομίας. 
Υπήρξε άμεση παρέμβαση με στόχο την εφαρμογής της λεγάμενης 
θεραπείας "σοκ". Βάσει των συστάσεων του ΔΝΤ, οι δημόσιες δαπάνες 
περιορίστηκαν στο 22% του ΑΕΠ με την άμεση περικοπή των δαπανών 
ενίσχυσης των κρατικών επιχειρήσεων και τη σταθεροποίηση των 
δαπανών για κοινωνικές ανάγκες. Επίσης, οι δασμοί και η φορολογία 
αυξήθηκαν κατά το 6%.

Το 1993 το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού έφθασε το 16% του 
ΑΕΠ, ενώ η χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού μειώθηκε 
από το 42% σε 10% από εγχώριες και αλλοδαπές πηγές. Η 
δημοσιονομική και νομισματική αλλαγή συνοδεύτηκε και από μέτρα
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αναδιάρθρωσης, έτσι ώστε το συνολικό πακέτο μέτρων να περιλαμβάνει 
ιδιωτικοποιήσεις, απόδοση αγροτικής γης, απελευθέρωση τιμών, 
εμπορίου και τραπεζικών συναλλαγών και αυστηρότερο καθεστώς στη 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Ειδικότερα η χρηματοδότηση των 
κρατικών μονάδων μειώθηκε από 42% σε 22%, ενώ αυξήθηκε η 
προσφορά χρήματος στον ιδιωτικό τομέα από 4% σε 8%.

Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ από 
-9,7% το 1992, έγινε 11% το 1993 και ο δείκτης τιμών καταναλωτή από 
236,6% το 1992 έπεσε στο 30,9% το 1993. Οι τομείς με την μεγαλύτερη 
αύξηση το 1993 ήταν οι κατασκευές και η γεωργία, αλλά θετική πορεία 
παρουσίασαν και οι υπόλοιποι. Η άνοδος αυτή συνεχίστηκε και στα 
επόμενα χρόνια με χαμηλότερους ρυθμούς, μέχρι τη στιγμή που η χώρα 
κλονίστηκε από το σκάνδαλο των παρατραπεζών, το οποίο επέφερε τη 
γενικότερη αναταραχή.

Η ανάπτυξη αυτή της αλβανικής οικονομίας, οφείλεται μεταξύ άλλων 
στην ταχεία ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε 
στο έπακρο τις δυνατότητες τροφοδότησης της σερβικής αγοράς εν 
μέσω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη γειτονική χώρα από τον 
ΟΗΕ. Σύμφωνα με οικονομικούς κύκλους της Αλβανίας, η υπόθεση του 
εμπορικού αποκλεισμού της Σερβίας υπολογίζεται ότι συνέβαλε στο 
22% του συνολικού ΑΕΠ του 1994. Το 1995 έκλεισε για την αλβανική 
οικονομία με μικρή αύξηση του εθνικού προϊόντος σε όλους τους τομείς. 
Η αγροτική παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται, ειδικά στα λαχανικά και 
στο πρόβειο κρέας, χωρίς αύξηση της καλλιεργούμενης γης, γεγονός 
που σημαίνει άνοδος της παραγωγικότητας και παρά τον ανεπαρκή 
εφοδιασμό της με σύγχρονα εφόδια και μέσα παραγωγής.

Το 1995, όπως και το 1994, η βιομηχανία προσπάθησε να ανακάμψει, 
ειδικά στην εξόρυξη, όπου η παραγωγή κυμαίνεται γύρω στο 80 - 90% 
της παραγωγής του 1993. Αντίθετα, σημαντικά ήταν τα προβλήματα 
στην ελαφρά και μεταποιητική βιομηχανία, ειδικά στον κλάδο των 
τροφίμων και των ειδών ένδυσης, όπου η παραγωγή κυμάνθηκε στο 
35% περίπου της αντίστοιχης παραγωγής του 1993. Η μεγαλύτερη 
κρίση εντοπίζεται στη βιομηχανία δερμάτινων ειδών, ενώ από την άλλη 
πλευρά σημαντική άνοδο παρουσίασε ο τομέας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου πρωτοστάτησε ο ιδιωτικός 
τομέας, ο οποίος σταθερά εισάγει σημαντικές ποσότητες μηχανολογικού 
παραγωγικού εξοπλισμού, ενώ αυξήθηκε το μερίδιό του και στο 
εμπόριο. Χαρακτηριστική ωστόσο για την αλβανική οικονομία είναι η 
άνοδος των κατασκευών τα τρία τελευταία χρόνια, ειδικότερα στην 
δημιουργία εμπορικών καταστημάτων, τα οποία έλειπαν από τη χώρα 
κατά τα προηγούμενα χρόνια.
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Για το 1996 - τα στοιχεία του δεν είναι ακόμη διαθέσιμα - αναμένεται 
σχετική κάμψη του ΑΕΠ με πτώση όλων των κλάδων, γεγονός που 
οφείλεται στην πτώση όλων των κλάδων. Σημαντική συμβολή στην 
πτώση αυτή έχει η διακοπή των κυρώσεων της διεθνούς κοινότητας 
προς τη Σερβία ενώ άλλα προβλήματα που παρατηρούνται είναι η 
μείωση των εισροών συναλλάγματος από τους μετανάστες του 
εξωτερικού, η οριακή παραγωγικότητα στη γεωργία, όπου και 
παρατηρείται έλλειψη μέσων παραγωγής και εφοδίων, η ελλιπής 
εφαρμογή του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, η σχετικά περιορισμένη 
ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα και ο ανεπαρκής έλεγχος της 
παράλληλης οικονομίας.

2.3.2. Δημοσιονομική πολιτική

Η υλοποίηση μεγάλων αυτοχρηματοδοτούμενών έργων από ιδιώτες θα 
έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις για την οικονομία και θα συμβάλει 
στη δημιουργία νέων εισοδημάτων. Η δημοσιονομική πολιτική της 
αλβανικής κυβέρνησης μετά το 1992 ακολουθεί σταθερά τις 
κατευθύνσεις της λεγάμενης θεραπείας «σοκ», η οποία, όπως είναι 
γνωστό, συνίσταται στην περικοπή των ενισχύσεων προς τις κρατικές 
επιχειρήσεις, στο μεγάλο περιορισμό των κοινωνικών παροχών και 
επιδομάτων, εκτός των απολύτως αναγκαίων, και στην περιστολή 
συνολικά των κρατικά δαπανών με την παράλληλη αύξηση της 
φορολογικής βάσης και την εισαγωγή νέων φόρων, όπως του ΦΠΑ.

Η πολιτική αυτή ήδη έχει αποδώσει καρπούς, οι οποίοι φαίνονται από 
την ετήσια εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Το νέο στοιχείο για 
το 1996 ήταν η εφαρμογή του ΦΠΑ ύψους 12,5% τον οποίο καλούνται 
να πληρώσουν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες δηλώνουν ή 
πραγματοποιούν κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. λεκ ετησίως. Ο ΦΠΑ 
έρχεται να αντικαταστήσει το ΦΚΕ, φόρος ο οποίος δεν κάλυπτε τις νέες 
ανάγκες για ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της χώρας.

Η διεθνής χρηματοδότηση σταδιακά υποχωρεί, ενώ μειώνονται και οι 
συναλλαγματικές εισροές, κύρια από τους μετανάστες, αλλά παράλληλα 
αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, καθώς και οι εισφορές για την 
κοινωνική ασφάλιση. Ταυτόχρονα, όμως, αυξάνονται οι μισθοί και οι 
συνταξιοδοτικές δαπάνες, αφού ο αριθμός των συνταξιούχων, όπως σ' 
όλες τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, είναι υπερβολικός, λόγω του 
χαμηλού ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση. Κυρίως η μισθοδοσία των 
απασχολούμενων στις κρατικές επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα οι 
καταβολές μισθών για τους υπαλλήλους του κρατικού τομέα, ο οποίος 
εξακολουθεί να είναι διογκωμένος, προκαλούν το τρέχον έλλειμμα του 
προϋπολογισμού, το οποίο διογκώνεται και από τις αναγκαίες δημόσιες 
επενδύσεις αλλά και τη διεθνή χρηματοδότηση, μέρος της οποίας
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σταδιακά δημιουργεί πρόσθετο δημόσιο χρέος, το οποίο πρέπει να 
εξυπηρετηθεί. Φυσικά η κατάσταση αυτή λειτουργεί ανασχετικά προς 
τον διαθέσιμο όγκο κεφαλαίων για επενδύσεις σε έργα υποδομής, με 
αποτέλεσμα να εξαρτάται η οικονομία της χώρας σε σημαντικό βαθμό 
από τη διεθνή υποστήριξη.

Η εξυγίανση του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να 
καθυστερήσει, αφού αυτή αποτελεί συνάρτηση αρκετών παραγόντων 
και κύρια της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος, μέσω του 
αυξημένου κύκλου εργασιών του και της αποτελεσματικότερης 
φορολόγησής του, θα αυξήσει τις κρατικές εισροές. Αποβλέποντας στην 
ανάκαμψη η κυβέρνηση επιδιώκει τον περιορισμό σε οριακά μεγέθη του 
κρατικού ελλείμματος, το οποίο για το 1996 εκτιμάται ότι μπορεί να 
συγκροτηθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από το 1995..

2.3.3. Νομισματική πολιτική

Η νομισματική πολιτική της Αλβανίας από το 1992 και μετά, ενταγμένη 
στο συνολικό οικονομικό πρόγραμμα για ανασυγκρότηση μέσα σε 
συνθήκες νομισματικής σταθερότητας, είχε τους εξής στόχους:

• Έλεγχος του πληθωρισμού.

• Απελευθέρωση των συναλλαγών.

• Επίλυση του εξωτερικού χρέους.

• Ανάπτυξη ενός υγειούς τραπεζικού συστήματος.

Το 1996 διαπιστώνεται ότι οι στόχοι υλοποιούνται, φυσικά με όλες τις 
ιδιαιτερότητες της αλβανικής οικονομίας, η οποία λειτουργούσε στο 
παρελθόν με τρεις μόνο τράπεζες σε αντίθεση με άλλες σοσιαλιστικές 
χώρες, όπου το τραπεζικό σύστημα ήταν περισσότερο ανεπτυγμένο. Η 
συγκράτηση του πληθωρισμού είναι αρκετά ικανοποιητική, όπως και η 
σταθεροποίηση της ισοτιμίας του λεκ έναντι του δολαρίου και των άλλων 
«σκληρών» νομισμάτων, όπως της ιταλικής λιρέτας, και του γερμανικού 
μάρκου.

Με την εφαρμοσθείσα νομισματική πολιτική τα συναλλαγματικά 
αποθέματα της χώρας ανήλθαν σε τέτοιο επίπεδο, ώστε ενώ το 1991 
κάλυπταν τις ανάγκες των εισαγωγών για 4 περίπου εβδομάδες, το 
πρώτο τρίμηνο 1996 έφτασαν να τις καλύπτουν για 17 εβδομάδες. Αν 
και φαίνεται εξαιρετικά χαμηλό το ύψος των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων, ωστόσο, για τα αλβανικά δεδομένα, είναι σημαντικό αν
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ληφθούν υττ’ όψη η συνεχής εκροή συναλλάγματος για εισαγωγές και το 
διευρυνόμενο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο.

Σημαντικοί παράγοντες εισροής ξένου συναλλάγματος στη χώρα είναι η 
διεθνής χρηματοδότηση, είτε από δάνεια είτε από ενισχύσεις, οι άδηλοι 
πόροι των μεταναστών, ιδιαίτερα από Ελλάδα και Ιταλία, καθώς και οι 
συναλλαγές εκτός τελωνείων, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν 
κατά την διάρκεια των κυρώσεων στη Γιουγκοσλαβία. Από το 1996 
όμως και μετά το τέλος των κυρώσεων στη γειτονική Γιουγκοσλαβία 
παρατηρείται σταδιακή μείωση των εισροών από την ξένη 
χρηματοδότηση αλλά και μείωση των εισροών από τους μετανάστες. Η 
διαφοροποίηση αυτή ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά στο εξωτερικό 
εμπόριο της χώρας και να προκαλέσει εμπόδια σε όσα ήδη έχουν 
επιτευχθεί. Ταυτόχρονα, παρατηρείται και διόγκωση της παράλληλης 
τραπεζικής αγοράς, της αποκαλούμενης και «ανεπίσημης», η οποία 
λειτουργεί στο περιθώριο της επίσημης αγοράς.

Η παράλληλη αγορά φαίνεται να συγκεντρώνει σήμερα μεγαλύτερα 
ποσά συναλλάγματος από την επίσημη, μάλλον δε συγκεντρώνει και 
το μεγαλύτερο μέρος των εμβασμάτων ή / και των αποταμιεύσεων των 
μεταναστών. Ακόμη η παράλληλη αγορά συγκεντρώνει και το 
μεγαλύτερο μέρος της ιδιωτικής χρηματοδότησης, επειδή σ’ αυτήν 
μπορούν να καταφεύγουν υποψήφιοι δανειολήπτες που εμφανίζουν 
πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς κινδύνους. Ο εκσυγχρονισμός των 
κρατικών τραπεζών, η επέκταση των ιδιωτικών τραπεζών και η πλήρης 
απελευθέρωση των συναλλαγών τους είναι μέτρα, τα οποία πρέπει να 
προωθηθούν με γοργούς ρυθμούς προκειμένου η αλβανική αγορά να 
ξεπεράσει το σοκ που υπέστη από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των 
παρατραπεζών.
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2.4. ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

2.4.1. Γεωργία - Κτηνοτροφία

Η αγροτική οικονομία της Αλβανίας πριν από το δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο στηριζόταν κύρια στην κτηνοτροφία και πρωταρχικά στην 
αιγοπροβατοτροφία. Το καθεστώς του Χότζα επέφερε απότομη αλλαγή 
στην κατεύθυνση της αγροτικής παραγωγής, επιβάλλοντας την 
ανάπτυξη της καλλιέργειας δημητριακών σαν πρώτο στόχο. Αποτέλεσμα 
της πολιτικής αυτής ήταν η χώρα να γίνει αυτάρκης σε σιτηρά το 1976, 
αλλά η μονόπλευρη αυτή ανάπτυξη επέφερε πρωτεϊνικό έλλειμμα 
πλήττοντας την κτηνοτροφία, η οποία από τότε δεν μπόρεσε να 
επανέλθει στους παλαιότερους ρυθμούς της.

Η γεωργική παραγωγή επί Χότζα είχε αναπτυχθεί πάνω στη βάση 650 
μεγάλων κρατικών αγροκτημάτων, τα οποία, κατά μέσο όρο 
συγκέντρωναν 15.000 στρέμματα γης το καθένα. Η ιδιωτικοποίηση της 
γης, που ξεκίνησε το 1991, δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για 
την ίδρυση και λειτουργία 450.000 μικρών αγροτικών νοικοκυριών, με 
μέση έκταση 150 στρεμμάτων το καθένα. Μέχρι το 1995 είχε 
ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση του 98% της αγροτικής γης.

Ένα σημείο που θα πρέπει να τονιστεί, είναι ότι η αγροτική γη στην 
Αλβανία δεν είναι πλούσια παρά την ύπαρξη άφθονων υδάτων, ενώ 
ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη των σύγχρονων εφοδίων που απαιτούνται 
για τη σωστή καλλιέργειά της. Το 60% της καλλιεργούμενης γης είναι 
αρδευόμενο ως επί το πλείστον με ανοικτού τύπου κανάλια.

Από την κατανομή της καλλιεργούμενης γης και των καλλιεργειών 
προκύπτει ότι η παραγωγή δεν συγκεντρώνεται σε ορισμένα μέρη, αλλά 
διαχέεται σ' όλη τη χώρα ανάλογα με τις κλιματολογικές και λοιπές 
συνθήκες.

Η διαχρονική εξέλιξη των καλλιεργειών δείχνει πτώση της παραγωγής 
σιτηρών και αύξηση της παραγωγής κτηνοτροφών, εξέλιξη αναμενόμενη 
για την παραδοσιακά κτηνοτροφική Αλβανία. Παράλληλα, η καλλιέργεια 
ρυζιού εγκαταλείπεται λόγω της έλλειψης των απαιτούμενων 
εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως επίσης εγκατάλειψη παρουσιάζουν τα 
καπνά και ο ηλίανθος λόγω της διάλυσης των κρατικών αγροκτημάτων 
και της αποδυνάμωσης του ελέγχου στην παραγωγή. Επιπλέον οι 
αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των Αλβανών, κύρια λόγω αύξησης 
του διαθέσιμου εισοδήματος, είχαν επιπτώσεις για ορισμένες 
καλλιεργείς, όπως ήταν τα φασόλια, καθώς αυξήθηκε σημαντικά η 
κατανάλωση κρέατος σε βάρος των φασολιών.

Τα αίτια της παρατηρούμενης αλλαγής των καλλιεργειών είναι σύνθετα 
και εξαρτώνται κύρια από τη ζήτηση της αγοράς και την αδυναμία των
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Αλβανών αγροτών να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα μέσα και τα 
καλλιεργητικά εφόδια. Η ιδιωτικοποίηση στη γεωργία διέλυσε τον παλιό 
ιστό της καθετοποιημένης απορρόφησης και διάθεσης, με αποτέλεσμα 
την εξάρτηση του παραγωγού κατευθείαν από τις δυνάμεις τις αγοράς. 
Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της αλλαγής, είναι ότι οι παραγωγοί που 
διαμένουν πλησίον των αστικών καταναλωτικών κέντρων, διαθέτουν την 
παραγωγή τους στην αγορά με αποτέλεσμα να κερδίζουν για το ίδιο 
προϊόν πολύ περισσότερα χρήματα από τους παραγωγούς που 
δραστηριοποιούνται μακριά από τα αστικά κέντρα. Υπολογίζεται ότι το 
60% των παραγωγών διαθέτουν μόνοι τους τα προϊόντα τους στην 
αγορά.

Η κτηνοτροφία στηρίζεται σε εκτατική μορφή ανάπτυξης, επειδή σ' αυτήν 
ανταποκρίνεται η μορφολογία του εδάφους, ενώ είναι πολύ δύσκολη η 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη λειτουργία μεγάλων ιδιωτικών 
μονάδων εντατικής εκμετάλλευσης. Η διάλυση των εντατικών εκτροφών 
από τα κρατικά αγροκτήματα οδήγησε στην επανεμφάνιση της οικόσιτης 
κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα στα ορνιθοειδή, στα χοιροειδή και στα βοοειδή. 
Έτσι αναπτύχθηκαν αφενός οι πληθυσμοί των αιγοπραβατοειδών, ενώ 
μειώθηκαν των πουλερικών και των χοιροειδών.

Στη χώρα λειτουργούν και αρκετά ιχθυοτροφεία γλυκού και αλμυρού 
νερού, των οποίων η παραγωγή έχει σημειώσει κάθετη πτώση τα 
τελευταία χρόνια. Η συνολική αλιευτική παραγωγή από 10.303 τόνους 
το 1990, έπεσε στους 14 τόνους το 1995.

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αλβανική γεωργία 
βρίσκεται και θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στα επόμενα χρόνια σε 
συνθήκες γρήγορών και βαθέων διαρθρωτικών αλλαγών, οι οποίες 
τείνουν να επιφέρουν την κτηνοτροφία σε θέση παραγωγής σημαντικού 
μέρους του ακαθάριστου αγροτικού προϊόντος, όπως συνέβαινε και στο 
παρελθόν. Η αγροτική παραγωγή τείνει στη μερική εξειδίκευσή της με 
κύρια προϊόντα το λάδι, το κρασί, τα αιγοπρόβατα, τα λαχανικά και την 
καλλιέργεια ορισμένων ειδών καρποφόρων δένδρων (κερασιές, μηλιές, 
αχλαδιές και συκιές).

2.4.2. Βιομηχανία

Τα χρόνια και μεγάλα προβλήματα της αλβανικής βιομηχανίας είχαν ως 
επακόλουθο την πτώση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 80% μετά το 
1990. Τα προβλήματα αυτά ήταν αποτέλεσμα κύρια του εξαιρετικά 
παλιού εξοπλισμού, της έλλειψης εξειδίκευσης και της αδυναμίας των 
στελεχών των κρατικών εταιριών να τις προσαρμόσουν στις νέες 
συνθήκες που δημιουργήθηκαν με το πέρασμα στην οικονομία της 
αγοράς.
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Η έλλειψη αγορών, οι οποίες θα μπορούσαν να απορροφήσουν τα 
βιομηχανικά προϊόντα, και η σημαντική αύξηση του - ήδη βεβαρημένου 
από τις λειτουργικές δαπάνες - κόστους παραγωγής εξαιτίας της 
εισαγωγής των πρώτων υλών και των ενδιάμεσων προϊόντων 
διόγκωσαν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα.

Παρόλα τα προβλήματα, η Αλβανία είναι χώρα με πλούσιο υπέδαφος, η 
οποία μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη των υφιστάμενων μονάδων 
εξόρυξης και να δώσει τη δυνατότητα επέκτασης της εγχώριας 
επεξεργασίας των ορυκτών με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας, η οποία για την ώρα είναι μάλλον περιορισμένη. Πιο 
συγκεκριμένα, η Αλβανία διαθέτει κοιτάσματα χρωμίου, χαλκού και 
νικελίου, τα οποία όμως βρίσκονται σε μεγάλο βάθος στο υπέδαφος, 
αυξάνοντας έτσι το κόστος εξόρυξης. Τα κοιτάσματα χρωμίου και 
χαλκού είναι δυνατό να συντηρήσουν την παραγωγή μονάδων εξόρυξης 
για τα επόμενα τριάντα χρόνια, ενώ τα κοιτάσματα νικελίου φέρνουν την 
Αλβανία στην τρίτη θέση παγκοσμίως, μετά την Νέα Καληδονία και τη 
Δομικανική Δημοκρατία.

Ο άνθρακας έχει χαμηλή ενεργειακή αξία, ενώ έχει και προσμίξεις 
στάχτης και θείου. Επιπλέον, η υπόγεια εξόρυξή του παρουσιάζει 
προβλήματα λόγω της ύπαρξης μεθανίου στις διανοιγμένες στοές. 
Επίσης η Αλβανία διαθέτει πετρέλαιο, τόσο υπόγειο όσο και 
υποθαλάσσιο κοντά στις ακτές της. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 
χρόνια υποθαλάσσιες ερευνητικές εξορύξεις από πέντε πολυεθνικές 
εταιρίες (Agip, OMV, Chevron, ΟΧΥ, Hamilton), ενώ η Global Marine 
διενεργεί έρευνες στα υπόγεια αποθέματα.

Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται στην Αλβανία από 18 μονάδες (10 
υδροηλεκτρικές με δυναμικότητα 1.444 MW και 8 θερμικές με 
δυναμικότητα 224MW). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υδροηλεκτρικές 
μονάδες παράγουν το 90% της καταναλισκόμενης ενέργειας. Οι μονάδες 
ωστόσο, πάσχουν από τη γενικότερη έλλειψη σύγχρονης τεχνολογίας 
και ήδη έχουν σχεδιαστεί σημαντικές βελτιώσεις και νέες κατασκευές σε 
11 από αυτές.

Η χημική βιομηχανία αποτελείται βασικά από 7 μεγάλες μονάδες, οι 
οποίες παράγουν λιπάσματα, πλαστικά, αλάτι, απολυμαντικά, 
εντομοκτόνα και χρώματα. Η μεταλλουργική βιομηχανία της χώρας 
στηρίζεται κυρίως στη βασική μονάδα στο Ελμπασάν, η οποία 
απασχολούσε περί τους 13.650 εργαζόμενους. Σήμερα η μονάδα είναι 
στην πράξη ανενεργή, παράγοντας μικρή ποσότητα λαμαρίνας και 
οξυγόνο για άλλες μονάδες. Η μονάδα του Ελμπασάν είναι κινεζικής 
τεχνολογίας της δεκαετίας του 70, με αποτέλεσμα να είναι ενεργοβόρα, 
αντιπαραγωγική και επικίνδυνη για τους εργάτες. Η μηχανουργική και 
ηλεκτροτεχνική βιομηχανία απασχολεί περί τους 5.200 εργαζόμενους,
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ενώ η παραγωγή της έχει μειωθεί κατά 75% . Οι μηχανουργικές μονάδες 
βρίσκονται συγκεντρωμένες στα Τίρανα, στο Δυρράχιο, στην Κορυτσά 
και στη Σκόδρα. Η διάρθρωση των προϊόντων του κλάδου έχει ως εξής :

• Ανταλλακτικά μέρη μηχανημάτων 20%.

• Μηχανές και μηχανήματα 20%.

• Μεταλλικά ενδιάμεσα προϊόντα / Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 35%.

• Εργαλεία και λοιπά εξαρτήματα 25%.

Ο κλάδος αυτός βασικά απέβλεπε στην κάλυψη των αναγκών της 
αλβανικής οικονομίας και εξασφάλιζε για τα μηχανήματα εισαγωγής τα 
βασικά ανταλλακτικά, ενώ παρήγαγε επίσης και ορισμένα εργαλεία 
απλής κατασκευής. Η τεχνολογία του κλάδου είναι εντελώς 
ξεπερασμένη και χρειάζεται άμεσες επενδύσεις για να εκσυγχρονιστεί.

Η ελαφρά βιομηχανία είχε σημαντικότατη ανάπτυξη στην Αλβανία 
ιδιαίτερα στην κλωστοϋφαντουργία και στο έτοιμο ένδυμα. Οι μονάδες 
παραγωγής υφασμάτων είναι γύρω στις 10. Οι εργαζόμενοι στους 
κλάδους ένδυσης κι υπόδησης ανέρχονται σε 29.000 άτομα με σχετικά 
καλό επίπεδο εξειδίκευσης. Ο εκσυγχρονισμός της τεχνολογίας αν και 
είναι απαραίτητος, ωστόσο, δεν είναι καθοριστικός, όπως στους 
κλάδους της βαρείας βιομηχανίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ελαφρά 
βιομηχανία σημείωνε αρκετές εξαγωγές κατά το παρελθόν.

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι ένας άλλος ενδιαφέρον κλάδος 
της αλβανικής οικονομίας λόγω των δυνατοτήτων της αγροτικής 
παραγωγής. Στον κλάδο αυτό απασχολούνται γύρω στα 50.000 άτομα 
με σχετικά καλό επίπεδο εξειδίκευσης. Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
όμως είναι πεπαλαιωμένη, αν και ορισμένες μονάδες διαθέτουν πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία συγκριτικά με άλλους βιομηχανικούς κλάδους

2.4.3. Μεταφορές

Οι μεταφορές υπέστησαν ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άλλους 
κλάδους τις συνέπειες του προηγούμενου καθεστώτος. Αυτό γιατί ήταν 
απαγορευμένη η ατομική ιδιοκτησία αυτοκινήτων. Μόλις το 1990 
επετράπη δια νόμου η κατοχή IX αυτοκινήτων. Βασικό αποτέλεσμα των 
περιορισμών αυτών ήταν η έλλειψη κινήτρων για τη δημιουργία οδικών 
αξόνων, έστω και στην κατάσταση των άλλων βαλκανικών χωρών. 
Ακόμη, η πολιτική που ασκήθηκε προκάλεσε την περιορισμένη ύπαρξη 
συνεργείων, σταθμών καυσίμων και γενικότερα την έλλειψη 
υποστήριξης των μεταφορών.
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Σήμερα η Αλβανία διαθέτει οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 15.000 χλμ., 
εκ των οποίων μόνο τα 1.800 χλμ ανήκουν στο διεθνές δίκτυο, τα 2.900 
χλμ είναι σε κακή κατάσταση, ενώ τα υπόλοιπα είναι επαρχιακοί και 
αγροτικοί δρόμοι. Η ιδιοκτησία των 8.000 χλμ ανήκει στο υπουργείο 
μεταφορών, ενώ οι λοιποί δρόμοι ανήκουν στις τοπικές αρχές. Πριν από 
την γενικότερη κρίση στις αρχές του 1997, η κυβέρνηση είχε θέσει 
κάποιες προτεραιότητες σε σχέση με το οδικό δίκτυο. Μια από τις 
προτεραιότητες αυτές ήταν και η κατασκευή των δύο οδικών αξόνων 
Βορρά - Νότου και Ανατολής - Δύσης.

Αναφορικά με το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα πρώτα σχέδια ξεκίνησαν 
κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής στη δεκαετία '30, με τη σύνδεση 
Δυρραχίου - Τιράνων. Όμως το δύσβατο της Αλβανίας και οι ελλιπείς 
οικονομικοί πόροι ανάγκασαν το μεταπολεμικό καθεστώς να αξιοποιήσει 
μόνο την παραθαλάσσια ζώνη με μικρές παρεκκλίσεις προς τη Σκόδρα, 
το Ελμπασάν και τα Τίρανα. Στα μέσα της δεκαετίας του '80 έγινε δυνατή 
η σύνδεση της Αλβανίας με το Τιτοβγκράντ, όπως ονομαζόταν η 
πρωτεύουσα του Μαυροβούνιου, η σημερινή Ποντγκόριτσα. Μετά από 
αυτή τη σύνδεση κατασκευάστηκε η γραμμή που συνδέει το Πόγραδετς 
με τη Π.Γ.Δ.Μ. Χαρακτηριστικό στοιχείο των δυνατοτήτων του δικτύου 
είναι ότι η μέγιστη αναπτυσσόμενη ταχύτητα φθάνει μόλις τα 60 χλμ 
/ώρα. Το δυναμικό των αμαξοστοιχιών, μηχανών και βαγονιών, είναι 
κυρίως τσέχικης και κινεζικής προέλευσης, αλλά υπάρχουν και 
γερμανικές μηχανές, όπως και γαλλικά βαγόνια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έχουν επιδείξει οι Ιταλοί προκειμένου να αξιοποιηθεί το σιδηροδρομικό 
δίκτυο της χώρας.

Το μεγαλύτερο λιμάνι της Αλβανίας είναι αυτό του Δυρραχίου, το οποίο 
απορροφά το 85% των μεταφορών, ενώ από το ποσοστό αυτό το 70% 
αφορά μόνο γενικά φορτία και το υπόλοιπο μεταφορά επιβατών. Το 
λιμάνι έχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του. Άλλα 
μεγάλα λιμάνια της χώρας είναι του Αυλώνα, των Αγίων Σαράντα και 
του Σεντζίν, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για αλιευτικά σκάφη.

2.4.4. Τουρισμός

Ο τουρισμός στην Αλβανία είναι ακόμη σε αρκετά πρώιμο στάδιο, 
γεγονός που έχει και τις θετικές του πλευρές. Η τουριστική κίνηση 
ξεκίνησε ουσιαστικά από το 1993, ειδικά στις νότιες ακτές της 
Αδριατικής, οι οποίες είναι παρθένες ακόμα από τη μόλυνση που 
πλήττει άλλες ακτές στην περιοχή. Στα σχέδια ανάπλασης των ακτών με 
στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού προβλέπεται η διατήρηση του 
περιβάλλοντος και η δόμηση με συγκεκριμένους όρους. Με αυτόν τον 
τρόπο η Αλβανία στοχεύει στο να προλάβει την καταστροφή που έχει 
επέλθει σε άλλες χώρες με την άναρχη κατασκευή πολυόροφων 
ξενοδοχείων, κατοικιών και άλλων κτιρίων πάνω στις ακτές.
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Ωστόσο, η ξενοδοχειακή υποδομή χαρακτηρίζεται ως ανύπαρκτη. Στα 
Τίρανα λειτουργούν δύο μονάδες ιταλικών και αυστριακών 
συμφερόντων, οι οποίες εξυπηρετούν σχεδόν αποκλειστικά τους ξένους 
επισκέπτες, τουρίστες ή επιχειρηματίες, ενώ οι κρατικές μονάδες 
παρουσιάζουν σαφή δείγματα εγκατάλειψης εν όψει της επικείμενης 
ιδιωτικοποίησής τους.

Η Αλβανία εκτός από τον τουρισμό στην Αδριατική, παρουσιάζει πολλές 
ευκαιρίες για χειμερινό και ορεινό τουρισμό, κύρια στις περιοχές των 
λιμνών της αλλά και στα υψίπεδα. Επειδή τα ήθη και οι παραδόσεις του 
αλβανικού λαού διατηρούνται ανέπαφες στην πορεία του χρόνου, η 
ανάπτυξη του αγροτοτουρισμού προσφέρεται για την ορεινή ζώνη με 
παράλληλη αξιοποίηση των ποταμών και της άγριας φύσης.

Γενικά, η ανάπτυξη του τουρισμού στην Αλβανία έχει τεράστιες 
δυνατότητες, γεγονός που έχει γίνει αντιληπτό από τους ξένους 
επενδυτές, ειδικά από τους Ιταλούς. Συγκριτικά πλεονεκτήματα για την 
ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας είναι το χαμηλό κόστος απόκτησης 
ιδιόκτητων χώρων, οι φθηνές υπηρεσίες και η καλή εξυπηρέτηση από 
ένα φθηνό εργατικό δυναμικό.

2.4.5. Εξωτερικό εμπόριο

Το εξωτερικό εμπόριο της Αλβανίας υπέστη τις συνέπειες της 
μετάβασης στην οικονομία της αγοράς σε πού μεγάλο βαθμό απ' ότι οι 
άλλες σοσιαλιστικές χώρες για δύο απλούς λόγους. Ο πρώτος οφείλεται 
στην ποιότητα και στην κατεργασία των εξαγόμενων προϊόντων και ο 
δεύτερος στο χαρακτήρα του εμπορίου της χώρας, ο οποίος ήταν 
κλειστού τύπου. Έτσι η Αλβανία βρέθηκε στην ανάγκη να δαπανά πολύ 
περισσότερο συνάλλαγμα για εισαγωγές αλλά και να εξαρτά την 
παραγωγή της από αυτές σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά προς τις 
άλλες χώρες σε μετάβαση. Επίσης, για πρώτη φορά ανοίχθηκε το 
εξωτερικό εμπόριο της χώρας σε ξένες αγορές, με συνέπεια να μην 
υπάρχει η απαιτούμενη εμπειρία χειρισμού αρκετών θεμάτων που 
προκύπτουν στη διαδικασία εισαγωγών και εξαγωγών. Επιπρόσθετα, 
μέσα στις σκληρές οικονομικές συνθήκες της πρώτης περιόδου, άνθισε 
και το λαθρεμπόριο, αφήνοντας έντονο το στίγμα του στην ανάπτυξη του 
εμπορίου.

Τα βασικά προϊόντα εξαγωγής της Αλβανίας είναι τα μεταλλικά ορυκτά 
της, όπως το χρωμίο, στην παραγωγή του οποίου η Αλβανία 
κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως. Αλλά εκτός των διαφόρων μορφών 
χρωμίου που εξάγεται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να μην αφήνει υψηλή 
προστιθέμενη αξίας στην εγχώρια παραγωγή, η χώρα εξάγει άσφαλτο, 
σίδηρο, χαλκό, σύμπλοκα μαγγανίου και τσιμέντο. Επίσης εξάγει καπνό,
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η ποσότητα του οποίου έχει μειωθεί κατά 93% σε σχέση με το 1991, 
ψάρια θαλάσσιων και λιμναίων εκτροφών, ελαιόλαδο, ακατέργαστα 
δέρματα και αλάτι. Ακόμα, εξάγει έτοιμα προϊόντα ένδυσης. Ειδικά για το 
1995, τα κύρια προϊόντα εξαγωγής σε αξία, ήταν το χρώμιο, το 
σιδηρόχρωμα, το ελαιόλαδο και τα προϊόντα αλιείας.

Στα βασικά προϊόντα εισαγωγής συγκαταλέγονται τα τρόφιμα, όπως το 
κρέας αιγοπροβάτων και το βόειο, τα πουλερικά και το τυρί, των οποίων 
η ποσότητες από το 1991 έως το 1995 παρουσιάζουν 
υπερδιπλασιασμό, με τάσεις περαιτέρω αύξησης. Επιπλέον, στα 
τρόφιμα συγκαταλέγονται το αλεύρι και η ζάχαρη, ενώ ειδικά στο αλεύρι 
από 5.000 τόνους το 1991, το 1994 έφθασε η ποσότητα εισαγωγής 
στους 175.210 με τάση αύξησης τα επόμενα χρόνια. Ακόμη εισάγονται 
φασόλι, γάλα σκόνη, πατάτες, μπανάνες, μπύρα, αυγά, φρούτα και 
βούτυρο. Άλλα βασικά προϊόντα εισαγωγής είναι η βενζίνη, η κεροζίνη, 
το πετρέλαιο κίνησης, το νιτρικό αμμώνιο, το σαπούνι, απολυμαντικά και 
διάφορα μέταλλα όπως αλουμίνιο, σίδηρος και ψευδάργυρος. Τα 
οικοδομικά υλικά επίσης αποτελούν βασικό είδος εισαγωγής όπως και 
τα καταναλωτικά αγαθά διαρκούς χρήσης (πλυντήρια, τηλεοράσεις, 
ψυγεία κλπ), τα αυτοκίνητα τα λεωφορεία και τα ημιφορτηγά.

Οι κυριότερες χώρες κατευθύνσεις των εξαγωγών με βάση τον όγκο των 
συναλλαγών κατά τη διετία 1994 - 1995 ήταν οι εξής : Ιταλία, Ελλάδα, 
Τουρκία, Γερμανία, Π.Γ.Δ.Μ., ΗΠΑ. Οι κυριότερες χώρες προέλευσης 
των εισαγωγών - με την ίδια υπολογιστική βάση - ήταν : Ιταλία, Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Γερμανία, Τουρκία, Π.Γ.Δ.Μ.

Η μεταβολή που επήλθε στην προέλευση των εισαγωγών και στον 
προορισμό των εξαγωγών φαίνεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (%) ΕΞΑΓΩΓΕΣ (%)

ΧΩΡΕΣ 1991 1995 1991 1995

Ε.Ε. 38 80 48,3 76,8

ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ 0,5 7,2 6 5

ΠΡΩΗΝ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΧΩΡΕΣ

21,2 0,5 16,6 9,8

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 40 12 26 7,5
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2.5. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2.5.1. Το νομοθετικό πλαίσιο

Ο νόμος 7926 της 20/4/1995 καθορίζει τις διαδικασίες για τη μετατροπή 
των κρατικών εταιριών σε εμπορικές, ήτοι σε μη κρατικές αλλά με κύριο 
μέτοχο το κράτος, και είναι το πρώτο βήμα προς την πλήρη 
ιδιωτικοποίηση τους. Οι κυριότερες διατάξεις του νόμου αναφέρουν τα
εξής:

• Η διαδικασία για την μετατροπή καθοδηγείται και ελέγχεται από τη 
Διεύθυνση Κρατικών Εταιριών, που είναι το αρμόδιο όργανο του 
υπουργείου οικονομικών.

• Οι εταιρίες μετατρέπονται σε Α.Ε. με Δ.Σ. αποτελούμενο από 3-9 μέλη 
και διευθύνονται από γενικό διευθυντή.

• Η νέα Α.Ε. που θα προκύψει αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις της 
παλαιός κρατικής εταιρίας, ενώ δεν μπορεί να εκτελέσει καμία 
δικαιοπραξία δανεισμού ή αύξησης των υποχρεώσεων της όσο 
εκκρεμεί το ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

Ειδικά για την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών, προηγείται η μετατροπή 
τους σε εμπορικές με το νόμο 8033 της 16/11/1995. Βάσει του νόμου 
αυτού, οι τράπεζες επιβάλλεται να μπουν στη διαδικασία αυτή χωρίς την 
ύπαρξη υποχρεώσεων και με υγιή ισολογισμό, ενώ προβλέπεται και η 
αύξηση του κεφαλαίου τους σε περίπτωση προβλήματος. Η όλη 
διαδικασία ελέγχεται από το υπουργείο οικονομικών και την Κεντρική 
Τράπεζα της Αλβανίας.

Ο εμπορικός νόμος 7638 της 19/11/1992 καθορίζει όλα τα σχετικά με 
την ίδρυση και τη λειτουργία εταιριών στην Αλβανία. Ο νόμος αυτός 
καθορίζει τέσσερα βασικούς εταιρικούς τύπους : Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και 
Α.Ε.

Τέλος θυγατρικές εταιρίες θεωρούνται αυτές, των οποίων το εταιρικό 
κεφάλαιο ελέγχεται σε ποσοστό πάνω από το 50% από άλλη εταιρία, 
όμως, ο έλεγχος του κεφαλαίου μιας εταιρίας σε ποσοστό 10 - 50% από 
μια άλλη καθιστά αυτήν απλά συνεργαζόμενη εταιρία.

2.5.2. Ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων

Οι ιδιωτικοποιήσεις στην Αλβανία ξεκίνησαν θεωρητικά βάσει του νόμου 
7512 της 10/8/1991, ενώ τις διαδικασίες ανέλαβε ειδική υπηρεσία, η
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Εθνική Διεύθυνση Ιδιωτικοποιήσεων, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί 
σε υπουργείο.

Η παρούσα φάση της ιδιωτικοποίησης στη χώρα βρίσκεται στο στάδιο 
της διαδικασίας αλλαγής του καθεστώτος ιδιοκτησίας 300 μεγάλων 
μονάδων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του συστήματος των 
ομολόγων κατά το πρότυπο των Τσέχων. Η φάση αυτή της μαζικής 
ιδιωτικοποίησης ενδέχεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2000. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η φάση αυτή είναι η τελευταία και, φυσικά, η καθοριστική.

Η πολιτική της τέως αλβανικής κυβέρνησης για την εφαρμογή της 
μαζικής ιδιωτικοποίησης ανάγκασε τη χρηματιστηριακή αγορά να 
επιταχύνει την ανάπτυξή της, έτσι ώστε το Μάιο του 1996 να κάνει δειλά 
την εμφάνισή του το χρηματιστήριο των Τιράνων για να καλύψει τις 
αγοραπωλησίες μετοχών και ομολόγων. Τα ομόλογα της 
ιδιωτικοποίησης δικαιούνται να αποκτήσουν δωρεάν όλοι οι Αλβανοί 
πολίτες άνω των δεκαοχτώ ετών. Η ονομαστική αξία των ομολόγων, η 
οποία κυμαίνεται από 50.000 - 100.000 λεκ, μοιράζεται ανάλογα με την 
ηλικία του πολίτη. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία λαμβάνει και τα μεγαλύτερης 
αξίας ομόλογα. Ο κάτοχος ομολόγων μπορεί να τα διαθέσει για την 
αγορά μετοχών σε ιδιωτικοποιούμενη μονάδα μέσω της διεξαγωγής 
δημοπρασιών.

Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι, με το μοντέλο αυτό, προωθείται η 
συγκέντρωση των ομολόγων στα χέρια των επιχειρηματιών της 
παράλληλης αγοράς, οι οποίοι με εξαιρετικά χαμηλές τιμές αγοράζουν 
τα ομόλογα ή τα χρησιμοποιούν ως εγγυήσεις. Δυστυχώς, ενώ η αγορά 
της χώρας αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα, το θεσμικό πλαίσιο 
καθυστερεί, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αρκετές ασάφειες, οι 
οποίες αποστερούν τους επενδυτές από αμυντικούς μηχανισμούς. 
Συγκεκριμένα, τα ομόλογα πωλούνται στην ελεύθερη αγορά στο 12 - 
18% της αξίας τους και αυτό επειδή δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα τα 
προβλεπόμενα για τις μαζικές ιδιωτικοποιήσεις ταμεία ή οι μηχανισμοί 
συγκέντρωσης των ομολόγων.

Η μαζική ιδιωτικοποίηση θα συμπεριλάβει στο παρόν στάδιο όλες τις 
μεγάλες επιχειρήσεις, εκτός από αυτές που έχουν χαρακτηριστεί ως 
στρατηγικής σημασίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, το 
πετρέλαιο κλπ. Όμως οι υπόλοιπες αποτελούν το 90% του 
βιομηχανικού δυναμικού της χώρας. Ήδη, σε σύνολο τριών 
δημοπρασιών το 1996 για 80 επιχειρήσεις, το αποτέλεσμα ήταν η 
πλήρης ιδιωτικοποίηση των 70, η κατοχή του 30% από το κράτος στις 7, 
ενώ οι υπόλοιπες 3 χαρακτηρίστηκαν ως στρατηγικής σημασίας.

Οι πρώτες εμπειρίες από τις ιδιωτικοποιημένες εταιρίες δείχνουν ότι η 
ιδιοκτησία κατά κανόνα, ανάλογα με την οικονομική σημασία της κάθε 
μονάδας, συγκεντρώνεται στα χέρια ελάχιστων προσώπων, που
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διατηρούν πακέτο που φθάνει το 40 - 50% του μετοχικού κεφαλαίου, 
ενώ όλοι οι άλλοι μέτοχοι μοιράζονται το υπόλοιπο των μετοχών. Το 
διαφαινόμενο τελικό αποτέλεσμα των προωθούμενων ιδιωτικοποιήσεων 
θα είναι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στην νέα επιχειρηματική τάξη.
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2.6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το φορολογικό σύστημα της Αλβανίας βρίσκεται στη φάση 
εναρμονισμού του με το εφαρμοζόμενο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος, μόλις το 
1966 εφαρμόστηκε ο ΦΠΑ στη θέση του ΦΚΕ.

2.6.1. Φόρος επί των κερδών

Ο φόρος αυτός βασίζεται στο νόμο 7677 της 3/3/1993 και τα κυριότερα 
σημεία του είναι τα εξής :

• Όλα τα νομικά πρόσωπα, εγχώρια ή αλλοδαπά, υπόκεινται στην 
καταβολή φόρου επί των κερδών. Το ύψος του φόρου ανέρχεται σε 
30% επί των δηλούμενων κερδών για όλες τις επιχειρήσεις, εκτός 
από αυτές που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην εξόρυξη 
πετρελαίου. Οι τουριστικές επιχειρήσεις καταβάλλουν ποσοστό 40% 
επί των κερδών, ενώ οι του πετρελαϊκού κλάδου 50%

• Φοροαπαλλαγή για τους ξένους επενδυτές προβλέπεται στην 
εξαιρετική περίπτωση της συνεχούς παραγωγικής δραστηριότητας για 
10 έτη, οπότε και απαλλάσσονται της φορολογίας για τα πρώτα 4 έτη.

• Οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν τα εισοδήματά τους μέχρι και 31 
Μαρτίου κάθε φορολογικού έτους και ο φόρος ανακοινώνεται μετά 15 
ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών. Ο φόρος 
καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις 
περιλαμβανομένης και της προκαταβολής.

• Τα δικαιολογητικά και οι ισολογισμοί συμπληρώνονται βάσει των 
νόμων 7661 της 19/1/1993, 7558 της 12/10/1993 και της υπουργικής 
απόφασης No 334 της 9/7/1993.

• Οι ισολογισμοί εταιριών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, υπόκεινται 
σε έλεγχο από εξουσιοδοτημένους λογιστές : Κύκλος εργασιών 
μεγαλύτερος των 12 εκατ. λεκ, αριθμός εργαζομένων άνω των 10 
κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του έτους.

• Η φορολογία των κερδών φαίνεται στον πίνακα 2.
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Πίνακας 2

Φορολογητέα κατηγορία φορολόγησης Ποσοστό (%)

Εταιρικά κέρδη 30-50

Εισοδήματα από κεφάλαια 30

Κέρδη υποκαταστήματος 30

Royalties 5

Εισοδήματα από ενοικιάσεις 15

Μεταφορά κεφαλαίων στη χρήση του επόμενου έτους 3

2.6.2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Ο νόμος 7928 για τον ΦΠΑ της 27/4/1995, τέθηκε σε ισχύ από την
1/7/1996 και αντικατέστησε τον ΦΚΕ. Τα κυριότερα σημεία του νόμου
είναι τα εξής:

• Το ύψος του ΦΠΑ καθορίστηκε σε 12,5%.

• Εάν το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών ξεπερνά ή αναμένεται να 
ξεπεράσει τα 2 εκατ. λεκ τότε η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να 
δηλωθεί στην αρμόδια εφορία. Σε περίπτωση μικρότερου ύψους 
κύκλου εργασιών, η δήλωση είναι προαιρετική.

• Εξαιρούνται από την καταβολή του ΦΠΑ οι εξής δραστηριότητες : η 
αγοραπωλησία γης και τα κτισμάτων, η παροχή μισθωτής εργασίας, η 
παροχή υπηρεσιών διασκέδασης, η περιστασιακή πώληση εγχώριων 
ειδών ή ειδών χειροτεχνίας και η προσφορά αγαθών, τα οποία 
εξαιρούνται από το ΦΠΑ όπως οι χρηματιστικές υπηρεσίες, οι 
προμήθειες μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, οι ενοικιάσεις, κλπ.

• Επίσης, μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ προβλέπεται για τις ακόλουθες 
δραστηριότητες : εξαγωγές από την Αλβανία, αγαθά και υπηρεσίες 
συνδεόμενες με τις διεθνείς μεταφορές, αγαθά και υπηρεσίες 
συνδεόμενες με θαλάσσιες εμπορικές δραστηριότητες. 
Συμπληρωματικά θα πρέπει να τονιστεί ότι αποδείξεις λιανικής 
πώλησης για την καταβολή ΦΠΑ εκδίδονται υποχρεωτικά για ποσά 
άνω των 10.000 λεκ, ενώ ο ΦΠΑ καταβάλλεται κάθε μήνα.
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2.6.3. Φόρος εισοδήματος

Κάθε Αλβανός ή ξένος υπήκοος υποχρεούται στην καταβολή φόρου 
εισοδήματος, εκτός και αν εμπίπτει σε συμφωνία αποφυγής διπλής 
φορολόγησης, σύμφωνα με το νόμο 8091 της 21/3/1996. Από το φόρο 
εισοδήματος εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες εισοδημάτων :

• Δωρεές και κληροδοτήματα

• Ασφάλειες

• Υποτροφίες

• Συντάξεις

• Τόκοι τραπεζών και κρατικών ομολογιών

• Αποζημίωσης από την ιδιωτικοποίηση

• Τυχερά παίγνια.

Η κλίμακα του φόρου εισοδήματος παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα 3:

Πίνακας 3

Μηνιαίο εισόδημα (λεκ) Φόρος

μέχρι 10.000 αφορολόγητο

10.001 -20.000 5%

20.001 - 30.000 500 λεκ + 10%

30.001 - 60.000 1.500 λεκ + 15%

πάνω από 60.001 6.000 λεκ + 20%

2.6.4. Φόρος κατανάλωσης

Ο φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται σε ορισμένα προϊόντα ανεξάρτητα 
από τα αν εισάγονται ή παράγονται στη χώρα. Τα προϊόντα αυτά μαζί με 
τον αντίστοιχο συντελεστή φορολόγησης παρουσιάζονται στον πίνακα 
4:
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Πίνακας 4

Σιγαρέτα 50%

Πούρα 70

Καπνός 70

Χαρτί τσιγάρου 50

Ζύθος 40

Κρασί 40

Μπράντυ 70

Λοιπά λευκά οινοπνεύματα 105

Λικέρ εισαγωγής 85

Αναψυκτικά 30

Μεταλλικό νερό 20

Καφές 20

Ηλεκτρική ενέργεια 50

Αιθυλική αλκοόλη 85

Εισαγόμενη αιθυλική αλκοόλη 110

Βενζίνες 50-60

Πετρέλαιο κίνησης 40

Κηροζίνη 16

Βαλβολίνες 80

Λοιπά έλαια και καύσιμα 25

Για τα εισαγόμενα προϊόντα ο φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται με 
βάση την αξία μετά τους δασμούς.

Ζ.ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ



46 ΑΛΒΑΝΙΑ

2.7. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

2.7.1. Γενικά

Το δασμολογικό καθεστώς της Αλβανίας καθορίζεται από το νόμο 7609
της 22/9/1992 και τα πλέον βασικά σημεία του είναι τα εξής :

1. Οι δασμοί κυμαίνονται μεταξύ 7 - 40%, με το χαμηλότερο ποσοστό να 
αφορά τρόφιμα, πρώτες ύλες και αγροτικά μέσα παραγωγής, ενώ το 
μεγαλύτερο ποσοστό επιβάλλεται στα αγαθά πολυτελείας.

2. Στην κατηγορία του 7% υπάγονται μεταξύ άλλων τα εξής αγαθά : η 
πλειοψηφία των τροφίμων ( κρέας, πουλερικά, ψάρια, γάλα, λίπος, 
ζάχαρη κλπ), πρώτες ύλες για τη βιομηχανία (ορυκτά, άνθρακας, 
άσφαλτος, τσιμέντο κλπ), μηχανήματα βαρέων τύπων.

3. Στην κατηγορία του 25% υπάγονται μεταξύ άλλων, τα εξής αγαθά : 
μεταποιημένα προϊόντα διατροφής, μεταποιημένα φρούτα και 
λαχανικά, αναψυκτικά και οίνοι, μεταλλικά προφίλ και καλώδια, 
ενδιάμεσα προϊόντα βιομηχανίας (υφάσματα, δέρματα κεραμικά κλπ) 
ηλεκτρικά είδη οικιακής χρήσεως.

4. Στην κατηγορία του 40% υπάγονται όλα τα αγαθά πολυτελείας 
(γούνες, κοσμήματα, χαλιά, έπιπλα και αυτοκίνητα).

2.7.2. Ζώνες ελευθέρου εμπορίου

Ο νόμος 7491 της 29/4/1991 καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
των ζωνών ελευθέρου εμπορίου. Τα πλέον βασικά σημεία αυτού του
νόμου είναι τα εξής :

1. Ως ζώνες ελευθέρου εμπορίου θεωρούνται η γη και τα κτίσματα που 
βρίσκονται εκτός του δασμολογικού καθεστώτος της Αλβανίας.

2. Οι χρήστες μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγχώρια ή 
αλλοδαπά, κρατικά ή ιδιωτικά.

3. Το εμπόριο μεταξύ των ζωνών ελευθέρου εμπορίου δεν υπόκειται σε 
τελωνειακό έλεγχο, υπόκειται όμως αυτό μεταξύ ζωνών και λοιπών 
οικονομικών πεδίων.

4. Η είσοδος στις ζώνες προϊόντων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία 
και το περιβάλλον απαγορεύεται.
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5. Τα αγαθά που εισέρχονται στις ζώνες απαλλάσσονται από φόρο 
κατανάλωσης και ΦΠΑ, ενώ υπάρχουν και φοροαπαλλαγές από το 
φόρο επί των κερδών.
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2.8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Τα κύρια σημεία του κώδικα εργασίας, νόμος 7961 της 12/7/1995, είναι
τα ακόλουθα :

1. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα της απόλυσης εργαζομένων λόγω της 
συμμετοχής τους σε νόμιμο εργατικό συνδικάτο.

2. Οι εργασιακές σχέσεις καθορίζονται από τη σχετική σύμβαση 
εργασίας, ομαδική ή και ατομική.

3. Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να προστατεύεται από μια σειρά 
παράγοντες που δημιουργούν προβλήματα υγείας στους 
εργαζόμενους.

4. Οι θέσεις εργασίας στην παράγων πρέπει να διασφαλίζονται 
εργονομικά.

5. Οι έγκυες εργαζόμενες θα πρέπει να κάνουν διάλειμμα κάθε τρεις 
ώρες, ενώ απαγορεύεται να εργάζονται τρεις μήνες πριν από τον 
τοκετό και 48 ημέρες μετά.

6. Απαγορεύεται η μεταφορά φορτίο από ένα εργαζόμενο χωρίς τη 
βοήθεια μηχανημάτων αν το βάρος του φορτίου ξεπερνά τα 55 κιλά 
και, αντίστοιχα για τις εργαζόμενες όταν το βάρος ξεπερνά τα 20 κιλά.

7. ο εργάσιμος χρόνος καθορίζεται από τις συλλογικές ή ατομικές 
συμβάσεις εργασίας, ενώ ο συνήθης χρόνος ημερήσιας εργασίας 
ανέρχεται σε 8 ώρες. Η επιμήκυνση ή η συντόμευση του χρόνου 
εργασίας υπόκειται σε εβδομαδιαία όρια. Η εβδομαδιαία μέγιστη 
διάρκεια εργασίας καθορίζεται σε 48 ώρες.

8. Για τους ανήλικους (16-18 ετών) ο χρόνος εργασίας καθορίζεται σε 6 
ώρες ημερησίως.

9. Το διάλειμμα στην εργασία καθορίζεται σε μια ώρα ημερησίως.

ΙΟ.Τα όρια της ετήσιας άδειας καθορίζονται από τη σύμβαση εργασίας 
και στο πλαίσιο του νόμου, η μέγιστη διάρκεια καθορίζεται σε τρεις 
ημερολογιακές εβδομάδες.

11. Η νυκτερινή εργασία υπολογίζεται από τις 22.00 έως τις 6.00, ενώ 
πρέπει να μεσολαβεί για τη συνέχεια της εργασίας χρόνος 
τουλάχιστον 8 ωρών.

12. Οι υπερωρίες καθορίζονται σε ελάχιστη βάση 20% από τις 19.00 ως 
τις 22.00, ενώ από τις 22.00 έως τις 6.00 σε 50% επί του βασικού 
μισθού. Η εργασία κατά τις επίσημες αργίες αποζημιώνεται είτε με
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επαύξηση του μισθού κατά 25%, είτε με παροχή αντίστοιχης 
διάρκειας άδειας.

13.Οι ετήσιοι μισθοί στην Αλβανία ανέρχονται σε 12 και καταβάλλονται 
κάθε 15 μέρες.

Η απόλυση πρέπει να ανακοινώνεται στον εργαζόμενο τουλάχιστον 20 
ώρες πριν και να αναφέρονται οι λόγοι της απόλυσης αυτής, αλλά κάτω 
από ειδικές συνθήκες η απόλυση μπορεί να ανακοινώνεται άμεσα. Οι 
ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών καθορίζονται με υπουργικές 
αποφάσεις, επειδή είναι συνάρτηση των μισθών, οι οποίοι με τη σειρά 
τους υπόκεινται σε διαρκείς μεταβολές. Έτσι, τα ποσοστά των 
ασφαλιστικών εισφορών είναι ευμετάβλητα και καθορίζονται σε ετήσια ή 
ακόμα και σε εξαμηνιαία βάση.
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2.9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το 1991 μπήκαν οι βάσεις για την ίδρυση ενός δυαδικού τραπεζικού 
συστήματος και η Τράπεζα της Αλβανίας μετατράπηκε σε κεντρική 
τράπεζα. Με την μεταρρύθμιση αυτή δημιουργήθηκαν τρεις κρατικές 
εμπορικές τράπεζες, οι οποίες ανέλαβαν να εκτελούν σχετικά 
εξειδικευμένες εργασίες. Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα Αποταμιεύσεων 
(Savings Bank) εξειδικεύεται στην συγκέντρωση και αξιοποίηση των 
αποταμιεύσεων, η Εθνική Εμπορική Τράπεζα (National Commercial 
Bank) ανέλαβε τη χρηματοδότηση του εμπορίου και της βιομηχανίας, 
ενώ η Τράπεζα Αγροτικής Ανάπτυξης (Rural Commercial Bank), 
εξειδικεύεται στην χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα.

Το τραπεζικό σύστημα της χώρας σταδιακά μετεξελίσσεται, 
παρουσιάζοντας πολλά προβλήματα στη διεκπεραίωση σύγχρονων 
τραπεζικών εργασιών, ειδικά σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Γενικά, 
παρατηρείται μια αγκύλωση στη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών, η 
οποία είναι δυνατό να δικαιολογηθεί από τις σημειωθείσες απώλειες των 
τραπεζών από δανειοδοτήσεις και τη συσσώρευση των προβληματικών 
δανείων.

Οι ξένες τράπεζες που λειτουργούν πλήρως ή μερικώς στην αλβανική 
τραπεζική αγορά είναι:

• Η Ιταλοαλβανική Τράπεζα και η Ισλαμική Τράπεζα, οι οποίες 
αποτελούν μεικτές τράπεζες με τη συμμετοχή της Εθνικής Εμπορικής 
Τράπεζας της Αλβανίας.

• Η Τράπεζα της Δαρδανίας, η οποία αποτελεί επένδυση των Αλβανών 
του Κόσσοβο.

• Η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, και η Τράπεζα των Τιράνων, 
θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς.

Προσεχώς αναμένεται η δημιουργία τράπεζας από τη Μαλαισία.

Οι ξένες τράπεζες δεν έχουν εισέλθει αποφασιστικά στην τραπεζική 
αγορά και η βασική τους εργασία εστιάζεται στην έκδοση εγγυητικών 
επιστολών και στον διακανονισμό πληρωμών με το εξωτερικό. Είναι 
τεράστια η ανάγκη για την αλβανική αγορά η παροχή ολοκληρωμένων 
τραπεζικών εργασιών, και κυρίως η ανάληψη του έργου των 
χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες για την ανάπτυξη της παραγωγής 
και του εμπορίου. Η έλλειψη αυτή στην τραπεζική αγορά έχει δώσει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης και εδραίωσης της ανεπίσημης τραπεζικής 
αγοράς ή ανεπίσημης αγοράς συναλλάγματος με τη μορφή εμπορικών 
εταιριών, όπως οι ισχυρές εταιρίες VEFA και Gjalica.
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Ένα από τα βασικά προβλήματα του τραπεζικού κλάδου είναι η 
παράλληλη αγορά, η οποία από την αγοραπωλησία συναλλάγματος 
πέρασε στην ανώτερη μορφή της εκτέλεσης τραπεζικών εργασιών. Η 
κατάσταση αυτή έφθασε σε σημείο απροχώρητο όμως, με αποτέλεσμα 
το ξέσπασμα της μεγάλης κρίσης τους πρώτους μήνες του 1997.

Η ανάγκη για εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος της γειτονικής 
χώρας είναι άμεση και μια από τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης 
θα πρέπει να είναι η δημιουργία του κατάλληλου ευέλικτου θεσμικού 
πλαισίου προκειμένου αφ' ενός να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητες τους οι εγχώριες τράπεζες και αφ'ετέρου να εισέλθουν 
στην αγορά της χώρας οι ξένες τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν 
μεγαλύτερη εμπειρία και σαφώς καλύτερη οργάνωση.
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2.10. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2.10.1. Το νομοθετικό πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία βασίζεται στο
άρθρο 16 του νόμου 7491 της 29/4/1991 και στο νόμο 7764 της
2/11/1993. Τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία του νομοθετικού αυτού
πλαισίου είναι τα εξής :

1. Ως ξένος επενδυτής θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο, πολίτης ξένης 
χώρας ή Αλβανός, με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό. Επίσης, κάθε 
νομικό πρόσωπο εγκεκριμένο από τη νομοθεσία της χώρας του.

2. Η ξένη επένδυση μπορεί να έχει σχέση με κινητή και ακίνητη 
περιουσία, εταιρία ή συμμετοχή σ' αυτή, δάνεια, χρηματικές 
απαιτήσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

3. Η μεταχείριση των ξένων επενδύσεων από το νόμο, είναι τουλάχιστον 
ίση με αυτήν που εξασφαλίζεται για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

4. Η εταιρία που αποτελεί ξένη επένδυση ή που διαθέτει ξένα κεφάλαια 
είναι δυνατό να απασχολεί ξένους εργαζόμενους.

5. Η απομάκρυνση ή εθνικοποίηση ξένων επενδύσεων μπορεί να γίνει 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους εθνικού συμφέροντος 
ή με ειδικούς νόμους. Στους ξένους επενδυτές θα εξασφαλιστούν 
αποζημιώσεις, οι οποίες είναι δυνατό να μεταφερθούν στο εξωτερικό.

6. Η ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό συμπεριλαμβάνει τα 
κέρδη, τις επιδικασθείσες αποζημιώσεις, τις αμοιβές βάσει 
συμβολαίων, τις πωλήσεις εξοπλισμών μετά τη διάλυση 
επιχειρήσεων, την επιστροφή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου σε 
περίπτωση μείωσής τους.

7. Οι διαφορές μεταξύ ξένων επενδυτών και αλβανικού κράτους 
διευθετούνται ελεύθερα από διεθνή φορέα βάσει της συμφωνίας 
ICSID.

2.10.2. Οι ξένες επενδύσεις στην Αλβανία

Η προώθηση των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία παρουσιάζει 
σημαντικό ενδιαφέρον αν ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που 
παρουσιάζει η αγορά της χώρας. Η υλοποίηση επενδύσεων, κάτι που 
είναι αρκετά χαρακτηριστικό, δεν στηρίζεται αποκλειστικά ή έστω και 
κατά πλειοψηφία σε ευκαιριακούς επενδυτές αμφιβόλου παρελθόντος 
και μέλλοντος.
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Αντίθετα υπάρχουν, ιδιαίτερα μετά το 1994, αρκετές και σημαντικού 
ύψους επενδύσεις σε φάση υλοποίησης, με ορίζοντες μεσοπρόθεσμους 
και μακροπρόθεσμους. Στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων 
πρωτοστατούν οι Ιταλοί επιχειρηματίες, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα 
από κάθε άλλο ξένο επενδυτή την αλβανική πραγματικότητα. Σε μικρή 
απόσταση, αναφορικά με τον όγκο του επενδεδυμένου κεφαλαίου αλλά 
και τον απόλυτο αριθμό των επενδύσεων σε λειτουργία, ακολουθούν οι 
Έλληνες επιχειρηματίες.

Εκτός όμως από Ιταλούς και Έλληνες, επενδύσεις έχουν υλοποιήσει και 
οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Αυστριακοί, οι Κροάτες, οι 
Αμερικάνοι και οι Κοσοβάριοι. Σημαντικοί και αξιοπρόσεκτη θέση 
ανάμεσα στους ξένους επενδυτές κατέχουν επιχειρηματίες από το 
Κουβέιτ και τις υπόλοιπες αραβικές χώρες.

Πίνακας 5: Αριθμός ξένων επενδύσεων κατά χώρα.

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΙΤΑΛΙΑ 48
ΕΛΛΑΔΑ 30
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3
ΑΥΣΤΡΙΑ 2
ΓΑΛΛΙΑ 2
ΗΠΑ 2
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 2
ΚΟΥΒΕΙΤ 1
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1
ΚΡΟΑΤΙΑ 1
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 1

Πίνακας 6: Οι δέκα μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στη Αλβανία.

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
(εκατ. λεκ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΞΕΝΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΥ
1. Ιταλία Κατασκευές 69,3 55%
2. Ιταλία Κατασκευές 43,0 -

3. Ελλάδα Ένδυση 30,7 -

4. Κουβέιτ Κατασκευές 30,0 -

5. Ελλάδα Γεωργία 24,0 54%
6. Αυστρία Κατασκευές 20,5 -

7. Ιταλία Κατασκευές 16,4 -

8. Ελλάδα Υπόδηση 12,6 85%
9. Ιταλία Τουρισμός 10,0 50%
10. Ιταλία Κατασκευές 10,0 -
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Από την ανάλυση των 93 μεγαλύτερων ξένων επενδύσεων στην 
αλβανική αγορά προκύπτει ότι οι πλέον σημαντικές επενδύσεις γίνονται 
από Ιταλούς επιχειρηματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην αγορά των 
Τιράνων και ως επί το πλείστον στις κατασκευές. Οι ελληνικές 
επενδύσεις έρχονται στη δεύτερη θέση στοχεύοντας κύρια στο ένδυμα, 
στην υπόδηση και στην αγροτική οικονομία, μέσα από μονάδες 
διάσπαρτες σε όλη τη χώρα με επίκεντρο όμως τις νότιες περιοχές. Οι 
υπόλοιπες ξένες επενδύσεις είναι σημαντικού μεγέθους με κύριους 
στόχους το πετρέλαιο και τον τουρισμό.
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2.11. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ

2.11.1. Διμερές εμπόριο

Το διμερές εμπόριο της Ελλάδας με την Αλβανία αναπτύσσεται ομαλά 
παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά της 
γειτονικής χώρας. Η διαχρονική εξέλιξη του διμερούς εμπορίου 
παρουσιάζει μια εναλλαγή στη ζήτηση των προϊόντων και από τις δύο 
πλευρές, ενώ η διακύμανση της προσφοράς από την αλβανική πλευρά 
θεωρείται φυσιολογική.

Το 1995, βάσει των προσωρινών στοιχείων της ΕΣΥΕ, τα πλέον 
ζητούμενα προϊόντα από την αλβανική αγορά κατά σειρά αξίας των 
ελληνικών εξαγωγών ήταν τα εξής : ποτά, φρούτα και λαχανικά, 
προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών, καπνός, πετρέλαιο και πετρελαιοειδή, 
κρέατα και συναφή παρασκευάσματα, βιομηχανικά καταναλωτικά 
προϊόντα, δημητριακά και κτηνοτροφές.

Το ίδιο έτος οι κυριότερες κατηγορίες εισαγωγής από την αλβανική 
αγορά ήταν οι εξής κατά σειρά αξίας εισαγωγών : ενδύματα, κρέατα και 
παρασκευάσματα, διάφορα βιομηχανικά προϊόντα.

Οι ομάδες των προϊόντων εξαγωγής δείχνουν προβάδισμα των άμεσων 
καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και σημαντική συμμετοχή των πρώτων 
υλών για τις κατασκευές και τη γεωργία.

Οι εισαγωγές από την Αλβανία βασίζονται κύρια στις εξαγωγές των 
ελληνικών εταιριών που είναι εγκατεστημένες εκεί, όπως στην 
παραγωγή ενδυμάτων, ενώ συνεχίζεται η παραδοσιακή εισαγωγή 
αμνοεριφίων. Το διμερές εμπόριο, εξελίσσεται θετικά για την Ελλάδα, 
κρίνοντας με βάση τη διάρθρωση των προϊόντων και την πορεία του 
εμπορικού ισοζυγίου. Η περαιτέρω εξέλιξη του διμερούς εμπορίου 
εξαρτάται τόσο από την ανάπτυξη της αλβανικής αγοράς και την 
απορροφητικότητα που θα παρουσιάσει, όσο και από την αυξανόμενη 
παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στη γειτονική χώρα.

2.11.2. Ελληνικές επενδύσεις

Η αλβανική αγορά χαρακτηρίζεται από το μικρό της μέγεθος, την 
περιορισμένη κατανάλωση και το πολύ χαμηλό εργατικό κόστος, που 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη από τους ενδιαφερομένους επενδυτές.

Σήμερα στην αλβανική αγορά λειτουργούν δύο ελληνικές τράπεζες 
(Εθνική, Πειραιώς μέσω της τράπεζας των Τιράνων), ενώ εντός του 
1997 αναμένεται και η δημιουργία καταστημάτων από την Εμπορική και
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την Alpha Τράπεζα Πίστεως. Ακόμα, ανάμεσα στις 30 μεγαλύτερες 
ελληνικές επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Αλβανία 
βρίσκονται και 4 μεγάλου μεγέθους εταιρίες, οι οποίες κατατάσσονται 
ανάμεσα στις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά. Στην 
αλβανική αγορά, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν το 
φαινόμενο της βουλγαρικής ή της ρουμανικής αγοράς, όπου υπάρχει 
μεγάλος αριθμός ανενεργών εταιριών ή καθαρά κερδοσκοπικών 
επιχειρήσεων. Το μέγεθος της αλβανικής αγοράς αλλά και οι συνθήκες 
ανάπτυξης της δεν είναι οι πλέον γόνιμες για τη δημιουργία "εταιριών 
μαϊμού".

Οι εγκατεστημένες ελληνικές παραγωγικές μονάδες στην Αλβανία, 
ασχολούνται κύρια με το ένδυμα αλλά και τη γεωργική παραγωγή, όπως 
και με τη βιομηχανία τροφίμων.

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Αλβανία μετά τη 
λαϊκή εξέγερση προβληματίζει σοβαρά του Έλληνες επιχειρηματίες, οι 
οποίοι τηρούν στάση αναμονής και δεν υπάρχει καμία ένδειξη για 
επικείμενη αποχώρησή τους, παρά τις λεηλασίες και τις καταστροφές 
που υπέστησαν ορισμένες επιχειρήσεις. Αντίθετα μάλιστα, κάποιες 
επιχειρήσεις, όπως τα τσιμέντα TITAN, προωθούν τα επενδυτικά τους 
σχέδια στον αλβανικό Βορρά. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία είναι η δεύτερη χώρα σε επενδύσεις στην Αλβανία, με 25% επί 
των συνολικών ξένων επενδύσεων και 52 εκατ. USD επενδυμένα 
κεφάλαια. Πρώτη στη λίστα των ξένων επενδυτών είναι η Ιταλία με 270 
εκατ. USD, με επενδύσεις κύρια στα βόρεια της χώρας.

Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν αξιόλογη δραστηριότητα στην 
Αλβανία είναι η Εθνική Τράπεζα, η οποία λειτουργεί υποκατάστημα στα 
Τίρανα, η Ιντρακόμ, τα ΕΛΛΑ, οι τεχνικές εταιρίες Μηχανική και 
Σαραντόπουλος, οι εταιρίες Elite, Μπουτάρης κ.α. Η δυναμική αυτή 
παρουσία προβλέπεται να ενισχυθεί με επενδυτικά προγράμματα, τα 
οποία βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού ή της υλοποίησης, όπως η 
τροφοδότηση της Αλβανίας με φυσικό αέριο, μέσω Ελλάδας από τη 
ΔΕΗ και την ελληνορωσική "Προμηθέας Γκαζ", και η δημιουργία 
εταιρίας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου από την ΕΤΒΑ και την 
EUROBANK. Εκτός των σημαντικών επενδύσεων, από τις αρχές του 
1993 που υπογράφτηκε ο κανονισμός για τη "ζώνη της δραχμής" 
(εμπόριο σε δραχμές), οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία 
αυξήθηκαν θεαματικά, με αποτέλεσμα το 1995 η Αλβανία να μετέχει στο 
σύνολο των ελληνικών εξαγωγών με ποσοστό 4,5%.

Αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα διατρέχει κινδύνους με την τωρινή 
κατάσταση. Αν οι ελληνικές επιχειρήσεις εγκαταλείψουν τις θέσεις τους 
στην Αλβανία, λόγω των γενικότερων δυσχερειών που έχουν προκύψει 
στη χώρα, η εξωτερική πολιτική θα χάσει έναν από τους
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σημαντικότερους στρατηγικούς της στόχους, με άμεσες συνέπειες στις 
σχέσεις και στις προοπτικές των δύο χωρών. Και αυτό διότι οι 
επενδύσεις στη γείτονα χώρα λειτουργούν παγίως ως μοχλός πίεσης 
προς τις αλβανικές κυβερνήσεις για τη διασφάλιση των συμφερόντων 
της ελληνικής μειονότητας, αλλά και ως κίνητρα για την παραμονή των 
μειονοτικών στις εστίες τους.

Η κρίση στην Αλβανία είχε και τα καλά της, με την έννοια της εξαγωγής 
χρήσιμων, αλλά και κρίσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την ελληνική 
οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα στο βαλκανικό χώρο. 
Έδωσε μια πολύ καλή ευκαιρία, τόσο στους Έλληνες επιχειρηματίες όσο 
και στο κράτος, να εκτιμήσουν όσα έχουν μέχρι στιγμής επιτευχθεί, να 
αναγνωρίσουν λάθη και παραλείψεις, να ανασυντάξουν δυνάμεις και να 
υιοθετήσουν μια πλήρη στρατηγική, σε σχέση με την ελληνική 
επιχειρηματική στη Βαλκανική αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
γενικότερα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κρίση στην 
Αλβανία, παρότι δημιούργησε εστίες προβληματισμού, δεν αποθάρρυνε 
τους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
τα Βαλκάνια ως χώρο ευκαιριών, που όμως χρειάζεται καλύτερη και 
ουσιαστικότερη κάλυψη από όλες τις πλευρές.
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2.12. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η κρίση που ξέσπασε στην Αλβανία τον τελευταίο καιρό σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην γειτονική 
χώρα. Η Αλβανία θεωρείται πλέον από πολλούς επιχειρηματικούς 
κύκλους ίσως η χώρα με τον υψηλότερο επιχειρηματικό κίνδυνο στα 
Βαλκάνια. Η κατάσταση αυτή αναμένεται ότι δεν θα εξομαλυνθεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό στο άμεσο μέλλον.

2.12.1. Πολιτικοί κίνδυνοι

Ο βασικός πολιτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η 
γενικότερη πολιτική αστάθεια που επικρατεί. Η κυβέρνηση που 
σχηματίστηκε με πρωθυπουργό τον Φίνο δρομολόγησε τις διαδικασίες 
για την διεξαγωγή των πολυσυζητημένων εκλογών προσπαθώντας να 
ελέγξει κάπως τα πολιτικά πράγματα. Η αδιάλλακτη στάση του Μπερίσα, 
ο οποίος δεν παραιτήθηκε έτσι ώστε να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, 
αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο και παρέτεινε τη σύγχυση εξοργίζοντας 
μεγάλο μέρος του αλβανικού λαού. Η νέα κυβέρνηση που αναμένεται ότι 
θα προκύψει από τις εκλογές του Ιουλίου του 1997, οι οποίες 
αναμένεται ότι θα αποτελέσουν το τελειωτικό χτύπημα προς τον 
Μπερίσα, ίσως να είναι το πρώτο σημαντικό βήμα προς την πολιτική 
εξομάλυνση.

Η νέα κυβέρνηση και ο νέος πρόεδρος που θα προκύψουν, θα πρέπει 
να εμπνεύσουν τον πολυπαθή αλβανικό λαό, ώστε να ξεπεραστούν τα 
επείγοντα σοβαρά προβλήματα. Το πιο φλέγον πρόβλημα είναι η 
απουσία της έννομης τάξης και η ανεξέλεγκτη δράση των ένοπλων 
συμμοριών, οι οποίες αποτελούν το φόβο και τρόμο των Αλβανών αλλά 
και των αλλοδαπών πολιτών και επιχειρηματιών. Η εισβολή των 
συμμοριών στις διάφορες αποθήκες του στρατού τους έδωσε τη 
δυνατότητα να εξοπλιστούν σε ανησυχητικό βαθμό, με το κράτος να μην 
μπορεί να αντιδράσει παντελώς. Βέβαια στο έργο της επιβολής της 
έννομης τάξης έχει συμβάλλει και η διεθνής κοινότητα με την αποστολή 
της πολυεθνικής δύναμης. Ο έλεγχος της κατάστασης και πάλι από το 
αλβανικό κράτος θα απαιτήσει αρκετό χρόνο και πολύ προσπάθεια.

2.12.2. Οικονομικοί κίνδυνοι

Οι σημαντικότεροι οικονομικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν στην Αλβανία 
είναι οι εξής :

• Η πολύ υικρή ανάπτυξη πκ τραπεζικής ανοοάς. η οποία ήταν και μια 
από τις αιτίες ανάφλεξης της κρίσης. Η χαμηλή ανάπτυξη του 
τραπεζικού συστήματος οδήγησε στην άνθιση της παράλληλης
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ανεπίσημης τραπεζικής αγοράς. Η χαμηλή ανάπτυξη προσδιορίζεται 
από τη σχετική ακαμψία των μέχρι πρότινος υφιστάμενων τραπεζικών 
δομών, παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδοτικότητας του 
ανθρώπινου δυναμικού, εκτός φυσικά από τις ιδιωτικές τράπεζες. Η 
έλλειψη μακρών τραπεζικών εμπειριών και η αβεβαιότητα στις 
οικονομικές συναλλαγές δημιουργούν αρνητικές συνθήκες για την 
ταχεία αύξηση των εργασιών και το άνοιγμα των τραπεζών στην 
ελεύθερη αγορά. Παρά τις προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας, η 
οποία διαπνέεται από νεωτεριστικό πνεύμα, να εκσυγχρονίσει τον 
τραπεζικό τομέα, λίγα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, αφού, 
εκτός των άλλων, οι τραπεζικοί αναμένουν την ιδιωτικοποίηση των 
τραπεζών στις οποίες απασχολούνται, πολιτική που θα αλλάξει τη 
σχέση εργασίας.

• Η παράλληλη ανορά. Η ύπαρξη παράλληλης αγοράς στο 
χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο δημιουργεί συνθήκες ασφυκτικού 
ανταγωνισμού σε μια οικονομία με χαμηλή ζήτηση. Οι συνθήκες αυτές 
με τη σειρά τους δημιουργούν ή θα δημιουργήσουν ολιγοπωλιακές 
καταστάσεις σε διάφορους κλάδους και φυσικά, πρώτα απ’ όλα, στα 
καταναλωτικά αγαθά. Η ταυτόχρονη ύπαρξη της παράλληλης αγοράς 
συναλλάγματος και τραπεζικών υπηρεσιών δεν είναι η καλύτερη 
δυνατή συνθήκη για την εύρυθμη λειτουργία της χρηματαγοράς (τα 
αποτελέσματά της φάνηκαν πρόσφατα με την κατάρρευση των 
παρατραπεζών). Δημιουργούνται εμπόδια στην ανάπτυξη ενός υγιούς 
ανταγωνισμού και εμποδίζονται οι κυβερνητικές προσπάθειες για την 
ανάπτυξη της αγοράς με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επιπρόσθετα 
δημιουργούνται συνθήκες υπόγειου ανταγωνισμού για τους μεσαίους 
ξένους επενδυτές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τα δεδομένα της 
αλβανικής κοινωνίας και ειδικά της περιφέρειας.

2.12.3. Θεσμικοί και λοιποί κίνδυνοι

• Η ανεπάρκεια του θεσυικού πλαισίου. Η πολιτική κρίση προκάλεσε 
την σχεδόν ολοκληρωτική παράλυση του νομοθετικού και θεσμικού 
πλαισίου της χώρας, καθώς - όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 
υπάρχει απουσία της έννομης τάξης. Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να 
προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να 
καλυφτούν όσο το δυνατό γρηγορότερα τα κενά του θεσμικού 
πλαισίου, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα περισσότερο θετικό 
κλίμα για τους ξένους επιχειρηματίες, πολλοί από τους οποίος 
υπέστησαν σημαντικές ζημιές λόγω των πρόσφατων γεγονότων.

• Η αναποτελεσυατική λειτουονία των δηυόσιων υπηρεσιών. Οι 
ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού του κρατικού μηχανισμού, και
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δη στα μεσαία και κατώτερα στελέχη, τα οποία δεν έχουν ακόμα 
ξεπεράσει την ευθυνοφοβία του παρελθόντος, προκαλούν απώλεια 
χρόνου στις συναλλαγές με το κράτος. Αν και το γεγονός αυτό είναι 
φυσιολογικό μετά την αυταρχικότητα του προηγούμενου καθεστώτος, 
ωστόσο, δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις στον ξένο επενδυτή, γιατί 
του προκαλεί επιπρόσθετο κόστος εισόδου στην αγορά. Παράλληλα, 
υπάρχουν συνθήκες αδιαφάνειας που δεν επιτρέπουν να 
επιταχυνθούν ορισμένες καθ’ όλα νόμιμες διαδικασίες.

• Η α(ρεοεννυότπτα των Αλβανών νέων επινειρπυατιών. Είναι αρκετά 
διαδεδομένη η αντίληψη ανάμεσα στους ξένους επιχειρηματίες ότι 
αρκετοί Αλβανοί νέοι επιχειρηματίες δεν τηρούν στοιχειωδώς τις 
συμφωνίες που συνάπτουν. Σύμφωνα με ανάλυση της Διεύθυνσης 
Ξένων Επενδύσεων της Αλβανίας, για μεγάλο μέρος τέτοιου είδους 
συμφωνιών, προκύπτει ότι το 90% των συμφωνιών αυτών δεν ήταν 
νομότυπες. Δηλαδή μπορεί να είχαν συνταχθεί και κατατεθεί στα 
αρμόδια όργανα αλλά ήταν γενικόλογες και αόριστες. Μάλιστα οι 
περισσότερες δεν είχαν συνταχθεί από νομικό ειδικό σε εμπορικά 
θέματα. Το φυσικό αποτέλεσμα παρόμοιων κινήσεων είναι η 
ανατροπή των συμφωνιών με την πρώτη δυνατή ευκαιρία, είτε από το 
ένα μέρος, είτε από το άλλο. Φυσικά, η ανατροπή των συμφωνιών 
στις περισσότερες περιπτώσεις ευνοεί περισσότερο τους γηγενείς.

• Η ανεξέλενκτη δράση των υαΦίόΕικων συυυοοιών. Η δράση της 
αλβανικής μαφίας έχει λάβει πλέον διαστάσεις ανησυχητικές και θα 
είναι πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση που θα προκύψει να δώσει 
πραγματική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Η είσοδος του 
κόσμου στα στρατόπεδα και στις αποθήκες του στρατού, έκανε τα 
όπλα ένα από τα πλέον προσιτά είδη, γεγονός που βολεύει απόλυτα 
τις επικίνδυνες συμμορίες.
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2.13. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Παρά το μικρό της μέγεθος της αλβανικής αγοράς και την πρόσφατη 
πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που διήλθε η χώρα, η Αλβανία 
εξακολουθεί να παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες 
προσιδιάζουν στα ενδιαφέροντα και στις δυνατότητες των ελληνικών 
επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι κλάδοι στους οποίους υπάρχει επενδυτικό 
ενδιαφέρον, είναι οι ακόλουθοι:

Πίνακας 7

ΚΛΑΔΟΣ Συγκεκριμένη επιχ/κη δραστηριότητα
Γεωργία • Εντατικές εκμεταλλεύσεις ανοικτού ή 

κλειστού τύπου λαχανικών.
• Υδροπονικές καλλιέργειες ζωοτροφών.
• Ημιεκτατικές εκτροφές αιγοπροβατοειδών 

και πουλερικών.
Βιομηχανία • Παραγωγή κατεψυγμένων /συσκευασμένων 

προϊόντων τροφίμων.
• Είδη ένδυσης - υπόδησης.
• Παραγωγή επίπλων

Κατασκευές • Πολυκατοικίες.
• Πολυτελείς οικίες

Εμπόριο • Ολοκληρωμένα διαβαλκανικά δίκτυα 
διανομών.

• Πολυκαταστήματα.
Τουρισμός • Ξενοδοχειακές μονάδες και πανδοχεία
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2.14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων είναι δυνατό να προελθεί από 
τραπεζικές πηγές, από τα προγράμματα της Ε.Ε. και από το ελληνικό 
κράτος (ΥΠΕΘΟ).

14.1. Τραπεζική χρηματοδότηση

Η εξασφάλιση πιστώσεων για την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων 
στην Αλβανία δεν είναι απλή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση τα επιτόκια 
χορηγήσεων της αλβανικής αγοράς καθιστούν τη δανειοδότηση 
απαγορευτική. Η λειτουργία ελληνικών τραπεζών στην Αλβανία θα 
διευκολύνει σημαντικά τους Έλληνες επιχειρηματίες.

14.2. Προγράμματα της Ε.Ε.

Δύο είναι ουσιαστικά τα προγράμματα της Ε.Ε. που υποστηρίζουν την
είσοδο επιχειρήσεων στην αλβανική αγορά :

1. Interegg II. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, που θα 
εφαρμόζεται ως το τέλος του 1997, προωθείται η συνεργασία της 
Ελλάδας με την Αλβανία στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της 
παραγωγής προϊόντων, του διασυνοριακού εμπορίου και της 
υποδομής διασυνοριακής συνεργασίας. Η συμμετοχή στο Interegg II 
προϋποθέτει εκπλήρωση των όρων που θέτει η Ε.Ε. στα αναπτυξιακά 
της προγράμματα, ήτοι υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία 
αφού εγκριθεί, τότε καλύπτεται με δωρεάν χρηματοδότηση το 70% 
της αρχικής δαπάνης επένδυσης.

2. Phare - JOPP (Joint Venture Phare Program). To συγκεκριμένο 
πρόγραμμα απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
επιθυμούν να επενδύσουν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και 
αποσκοπεί στην υποστήριξη της διερεύνησης κάποιας συγκεκριμένης 
αγοράς. Το πρόγραμμα αναφέρεται μόνο στις μικτές επενδύσεις και 
παρέχει τις εξής διευκολύνσεις :

• Χρηματοδότηση σεμιναρίων και άλλων εργασιών με στόχο την 
εκπαίδευση των εργαζομένων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 
Το ύψος της δωρεάν χρηματοδότησης φθάνει το 50% της συνολικής 
δαπάνης. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η μείωση του κόστους 
λειτουργίας της μικτής επιχείρησης.

• Κάλυψη της μελέτης σκοπιμότητας έως και 50% των δαπανών της.
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• Χρηματοδότηση της μικτής επιχείρησης για τις κεφαλαιακές ανάγκες 
της, με συμμετοχή της Ε.Ε.

• Χρηματοδότηση μέχρι και 50% των δαπανών της μικτής επιχείρησης 
για την τεχνική της υποστήριξη.

Υπεύθυνοι για της εφαρμογή του στην Ελλάδα είναι η ΕΤΒΑ και η
Αγροτική Τράπεζα.

3. Υπουργική απόφαση 16552/95. Βάσει της υπουργικής απόφασης 
16552/95 και του άρθρου 2 του αναπτυξιακού νόμου 1892/90, είναι 
δυνατή η επιδότηση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων που 
επενδύουν στην Αλβανία.
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2.15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ.

Από την ανάλυση του περιβάλλοντος (πολιτικού, οικονομικού, νομικού,
θεσμικού) της Αλβανίας προκύπτουν οι ακόλουθες ευκαιρίες και απειλές
για τις ελληνικές επιχειρήσεις :

Απειλές

1. Η πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα δημιουργεί έντονους 
προβληματισμούς, και αποτελεί ένα ανασταλτικό παράγοντα για την 
προσέλκυση των ξένων επενδύσεων. Η εκτόνωσή της θα βοηθήσει 
σημαντικά στην ένταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2. Η ανεξέλεγκτη δράση των συμμοριών, οι οποίες σε πολλές περιοχές 
ελέγχουν σχεδόν όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας. Η δράση τους γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και στην 
ελληνοαλβανική μεθόριο ενώ κατά καιρούς συνέβησαν δυσάρεστα 
επεισόδια με έλληνες επιχειρηματίες.

3. Η έντονη δραστηριότητας της παραοικονομίας και η απουσία ενός 
ικανοποιητικού τραπεζικού συστήματος δυσχεραίνει ιδιαίτερα την 
άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

4. Η αφερεγγυότητα των Αλβανών επιχειρηματιών.

5. Ο δυσκίνητος κρατικός μηχανισμός, ο οποίος πολλές φορές για να 
ενεργοποιηθεί - κάτι που γίνεται σε πολλές χώρες, αλλά 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη - 
οδηγεί τους επιχειρηματίες στη μέθοδο της δωροδοκίας προκειμένου 
για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

6. Το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των Αλβανών καταναλωτών, οι οποίοι 
απέχουν κατά πολύ από τα συνηθισμένα καταναλωτικά πρότυπα των 
μέσων ευρωπαίων καταναλωτών.

Ευκαιρίες

1. Το γεγονός ότι η Αλβανία συνορεύει με τη χώρα μας προσδίδει στις 
ελληνικές επιχειρήσεις ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι 
των υπολοίπων ευρωπαϊκών και των άλλων επιχειρήσεων. Οι 
αποστάσεις είναι μικρές με αποτέλεσμα η επικοινωνία να είναι 
ταχύτερη και αμεσότερη. Έτσι οι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να 
ελέγχουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις και τη 
δραστηριότητα που αναπτύσσουν στην αλβανική αγορά.
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2. Η γενικότερη αναταραχή που ξέσπασε στη γειτονική χώρα, μπορεί 
από τη μια να δημιούργησε σοβαρά προβλήματα τόσο στον κρατικό 
μηχανισμό και την έννομη τάξη όσο και στην αλβανική οικονομία, 
από την άλλη όμως δημιούργησε έντονες ανάγκες για 
ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα και της γενικότερης υποδομής 
της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις 
εκμεταλλευόμενες την κατάσταση, και κάτω από την συνδρομή της 
ελληνικής κυβέρνησης, μπορούν να παγιοποιήσουν μια δεσπόζουσα 
θέση τους στην αλβανική αγορά προάγοντας έτσι τα ελληνικά 
συμφέροντα.

3. Το φθηνό εργατικό δυναμικό είναι για πολλούς επιχειρηματίες ένας 
παράγοντας που κάνει ιδιαίτερα ελκυστική την αλβανική αγορά.

4. Το γεγονός ότι η χώρα είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, και ιδιαίτερα 
το πλούσιο υπέδαφος της, είναι μια αξιόλογη ευκαιρία για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις στις οποίες τα μέταλλα και τα ορυκτά 
αποτελούν σημαντική εισροή στην παραγωγική τους διαδικασία.

5. Ο κλάδος του τουρισμού βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακή μορφή. Οι 
ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να εκμεταλλευτούν την 
υπάρχουσα κατάσταση μια και η χώρα μας διαθέτει υψηλή 
τεχνογνωσία και είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στον συγκεκριμένο 
τομέα.

Η Αλβανία παρά τα προβλήματα της και την σχετικά μέτρια βαθμολογία 
(17) που συγκεντρώνει με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των διεθνών 
αγορών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ I) είναι μια χώρα, η οποία 
προσφέρει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν 
μια ισχυρή θέση στη συγκεκριμένη περιοχή προάγοντας ταυτόχρονα τα 
ελληνικά συμφέροντα.

Οι στρατηγικές επιλογές διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στην 
αλβανική αγορά, είναι οι ακόλουθες με βάση την ανάλυση που 
προηγήθηκε :

χ- Ποανυατοποίηση άυεστκ: επένδυσης. Είναι μια επιλογή με μεγάλο 
κίνδυνο. Δίνει όμως τη δυνατότητα στους Έλληνες επιχειρηματίες να 
έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Ο τρόπος αυτός παρέχει τη 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιτύχουν χαμηλό κόστος λόγω 
φθηνότερης εργασίας (και πρώτων υλών κατά περίπτωση) και να 
εκμεταλλευτούν τα κίνητρα που παρέχει η χώρα προς τους ξένους 
επενδυτές. Άλλα σημαντικά οφέλη είναι ότι οι επιχειρήσεις με τον 
τρόπο αυτό αποκτούν καλύτερη γνώση των συνθηκών της αγοράς 
και προάγουν την εικόνα τους, καθώς δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας.
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> Δηυιουονία uikt^c επιχείοησης. Είναι μια επιλογή για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που ενδεχομένως δεν διαθέτουν τους απαραίτητους 
οικονομικούς πόρους, τις δυνάμεις ή το κατάλληλο management για 
να πραγματοποιήσουν μια άμεση εξολοκλήρου ελληνική επένδυση. 
Βέβαια η μικτή επιχείρηση έχει και σημαντικά μειονεκτήματα, τα 
οποία εντοπίζονται κυρίως στην ασυμφωνία των συμμετεχόντων 
επιχειρήσεων. Στην περίπτωση της Αλβανίας πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ο μεγάλος βαθμός αφερεγγυότητας των Αλβανών 
επιχειρηματιών.

^ Εκγώοηση Άδειαc Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται για τις επιχειρήσεις 
που παράγουν κάποια επώνυμα προϊόντα, και για αυτές, οι οποίες 
χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και στην εγχώρια αγορά 
(π.χ. αλυσίδες εστιατορίων, ηλεκτρικών ειδών κ.α.). Στα πλαίσια 
αυτού του τρόπου εντάσσεται και η πώληση συμβολαίων 
management, κατά την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να 
αναλαμβάνουν τη διοίκηση αλβανικών επιχειρήσεων και 
οργανισμών. Είναι μια μέθοδος αρκετά ενδιαφέρουσα καθώς, κάτω 
από φυσιολογικές συνθήκες, αποδίδει κέρδη εξ’ αρχής.

r Ποανυατοποίηση εξανωνών. Ο τρόπος αυτός συνεπάγεται τον 
μικρότερο κίνδυνο για μια επιχείρηση που θέλει να εισέλθει στην 
αλβανική αγορά, και ιδιαίτερα οι έμμεσες εξαγωγές, οι οποίες δεν 
απαιτούν από την επιχείρηση την λειτουργία δικού της γραφείου 
στην αγορά που θέλει να εισέλθει. Όσον αφορά τον τρόπο αυτό 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το χαμηλό βιοτικό και πολιτιστικό 
επίπεδο των Αλβανών καταναλωτών.
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3.1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίσηuη Ονουασία : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Γεωγραφική θέση : Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνορεύει με Ελλάδα, 
Σκόπια, Ρουμανία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Τουρκία.

Έκταση : 110.910 τ.χλμ.

Πληθυσυός : 8.612.757 (1996)

Πλπθυσμιακή σύνθεση : Βούλγαροι 85,3%

Τούρκοι 8,5%

Αθίγγανοι 2,6%

Σκοπιανοί 2,5%

Πρωτεύουσα : Σόφια (1.150.000)

Μεγάλες πόλεκ :Plovdiv (Φιλιππούπολη 357.000), Varna (306.000), 
Burgas (198.000), Ruse (190.000), Stara Zagora (156.000), Pleven 
(134.000).

Επίσηυη γλώσσα . Βουλγαρική

'Αλλες γλώσσες : ανάλογα με την προέλευση των μειονοτήτων. 

Θρησκευτική κατανουή : Χριστ. Ορθόδοξοι 85%

Μουσουλμάνοι 13%
Διάφοροι 2%

Κλίυα : εύκρατο, κρύοι υγροί χειμώνες, ζεστά ξηρά καλοκαίρια.

Περιβάλλον :σεισμογενής περιοχή, κατολισθήσεις, εκδασώσεις σε 
μεγάλο βαθμό, μόλυνση του αέρα.

Νόυισυα : λέβα ( 1 USD = 1.600 λέβα - 1997)

Κατά κε<ραλή ΑΕΠ (1996):
Εργατικό δυναμικό : 3.100.000

Κατανοιιή απασχόλησης : Βιομηχανία 41%,

Γεωργία 18%
Άλλα 41%
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3.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το πολίτευμα της Βουλγαρίας είναι η 
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και κυβερνάται από 
δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Το 
κοινοβούλιο αποτελείται από 240 έδρες. Το 1991 
θεσπίστηκε το νέο σύνταγμα, το οποίο οριοθέτησε 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών 
και αποτελεί το βάση του νομικού συστήματος της 
χώρας. Το σύνταγμα μεριμνεί για το διαχωρισμό 
της διοικητικής, της δικαστικής και της νομοθετικής 
εξουσίας, και για τη λειτουργία ενός συστήματος 
ελέγχων και ισορροπιών.

Στογιάνοφ Ο πρόεδρος είναι ο ανώτατος άρχοντας του 
κράτους. Η προεδρία έχει την εξουσία να προχωρεί 

στη σύναψη διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, να προγραμματίζει τις 
κοινοβουλευτικές εκλογές και να δημοσιεύει νόμους. Ο πρόεδρος είναι 
τυπικά και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

Μετά την πτώση του Τοντόρ Ζίφκωφ το 1989, η πολιτική κατάσταση της 
χώρας εισήλθε σε μια διαρκή περίοδο κρίσης. Μεταξύ 1989 - 1995 η 
κυβέρνηση της χώρας άλλαξε έξι φορές. Το Ιούνιο του 1990, η 
Βουλγαρία - σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής όπου τα εκλογικά 
σώματα καταψήφιζαν τα κομμουνιστικά σχήματα - απέκτησε 
σοσιαλιστική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αντρέι Λουκάνοφ. 
Σύντομα όμως η κυβέρνηση αυτή αντί καταστάθηκε από την κυβέρνηση 
του Ντίμιταρ Ποπόφ. Με τις εκλογές του 1991, η Ένωση Δημοκρατικών 
Δυνάμεων (UDF) απέκτησε τον έλεγχο της κυβέρνησης κατόπιν 
συνεργασίας με το εθνικό κόμμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ελευθερίας, το οποίο αντιπροσωπεύει την τουρκική μειονότητα (MRF). Η 
κυβέρνηση που σχηματίστηκε με πρωθυπουργό τον Φίλιπ Ντιμιτρόφ 
είχε σχέδια για φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις. Σχέδια, τα οποία όμως δεν 
κατάφερε να προωθήσει αφού εξαιτίας της αποχώρησης του MRF και 
της πτώσης της κυβέρνησης.

Τα υνία ανέλαβε ο οικονομικός σύμβουλος του Ζέλεφ, Λιούμπεου 
Μπέροφ, ο οποίος σχημάτισε μια κυβέρνηση με τεχνοκρατική αντίληψη, 
η οποία όμως αποδείχθηκε αναποτελεσματική στο θέμα των 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Εν τω μεταξύ τόσο το UDF όσο και το 
σοσιαλιστικό BSP υπέφεραν από εσωτερικές διαμάχες και αποχωρήσεις 
στελεχών, γεγονότα που είχαν ως αποτέλεσμα της αποδυνάμωση τους.

Το Σεπτέμβριο του 1994 ο πρόεδρος Ζέλεφ διόρισε νέα πρωθυπουργό 
την Ρενάτα Ίντιοβα και της ανέθεσε να σχηματίσει μια προσωρινή

Ο πρόεδρος 
Στογιάνοφ
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κυβέρνηση, η οποία θα ήταν επιφορτισμένη με την προετοιμασία της 
χώρας για τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 1994.

Σε γενικές γραμμές μπορεί να λεχθεί ότι οι εσωτερικές πολιτικές 
διαμάχες συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία κλίματος απαισιοδοξίας 
στις τάξεις του βουλγαρικού λαού. Η αποτυχία στην λήψη των 
απαραίτητων οικονομικών μέτρων και η ταυτόχρονη ραγδαία πτώση της 
οικονομίας είχε και έχει ακόμη και σήμερα άμεσες και ολοφάνερες 
συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο του λαού. Και ενώ το UDF εξακολούθησε 
να σπαράσσεται από τις εσωτερικές διαμάχες, οι σοσιαλιστές του BSP 
επανεστίασαν την προσπάθειά τους με στόχο τους κατοίκους των 
αγροτικών περιοχών καθώς και αυτούς που επλήγησαν από τις 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Οι δύο κατηγορίες αυτές
συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων αποτελούν ένα μεγάλο 
μέρος του συνολικού πληθυσμού της χώρας. To UDF από την άλλη 
πλευρά, είναι ισχυρό στις αστικές περιοχές και μεταξύ των νεωτέρων και 
περισσότερο μορφωμένων ηλικιακά ομάδων.

Η κυβέρνηση του Βιντένωφ είχε ως κύριο άξονα της πολιτικής της την 
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και προχώρησε στην θέσπιση 
βασικών και σπουδαίων νομοθετημάτων αναφορικά με τα χρεόγραφα, 
το χρηματιστήριο, τις εταιρίες επενδύσεων, τις τιμές, το τελωνειακό 
καθεστώς, τον ποινικό κώδικα κλπ. Παράλληλα προώθησε σημαντικά το 
πρόγραμμα μαζικών ιδιωτικοποιήσεων. Σε μερικά φλέγοντα ζητήματα, 
όπως ήταν η αγροτική μεταρρύθμιση, ο διορισμός των διπλωματών, η 
αναδιοργάνωση του στρατού και το μέλλον της εισόδου της Βουλγαρίας 
στο ΝΑΤΟ, υπήρχε διάσταση απόψεων μεταξύ του Βιντένωφ και του 
προέδρου Ζέλεφ. Το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης των σοσιαλιστών 
ήταν να εισέλθει η χώρα στην μεγαλύτερη οικονομική κρίση των 
τελευταίων δεκαετιών.

Στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 1995, το BSP 
πραγματοποίησε μια κόμη σημαντική εκλογική επιτυχία λαμβάνοντας το 
42% των ψήφων και αυξάνοντας τον αριθμό των δικών του δημάρχων. 
To UDF ακολούθησε με 24% κερδίζοντας τις μεγάλες πόλεις Σόφια, 
Φιλλιπούπολη και Βάρνα.

Οι προεδρικές εκλογές του 1996 ανέδειξαν νέο πρόεδρο τον Πέταρ 
Στογιάνοφ. Μέσα στην ίδια χρονιά και κάτω από τις αντιδράσεις για την 
κλιμακούμενη οικονομική κρίση, αποφασίστηκε η διεξαγωγή πρόωρων 
κοινοβουλευτικών εκλογών στις αρχές του 1997, και σχηματίστηκε 
υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Στέφαν Σοφιάνσκι.

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 1997, το UDF 
θριάμβευσε με 52%. Ο αρχηγός του και νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, ο 
οποίος διετέλεσε υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Ποπώφ, δεν 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι υπάρχει
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σύμπτωση απόψεων και έχει την στήριξη του προέδρου Στογιάνοφ. Το 
σοσιαλιστικό κόμμα BSP ήταν ο μεγάλος χαμένος αυτών των εκλογών 
αφού απέσπασε μόνο το 22% των ψήφων, ενώ για πρώτη φορά μπήκε 
στη Βουλή κάνοντας την παρθενική του εμφάνιση το νεοσύστατο κόμμα 
των επιχειρηματιών.

Η νέα κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τα τεράστια οικονομικά 
προβλήματα, και εκτός αυτών το εντονότατο πλέον πρόβλημα της 
μαφίας και της γενικότερης διαφθοράς που παρουσιάζει η χώρα.
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3.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η Βουλγαρία πραγματοποίησε αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη 
δεκαετία του 1960, ενώ κατά τη δεκαετία του 1970 οι ρυθμοί αυτοί ήταν 
αισθητά μειωμένοι τόσο σε σύγκριση με το παρελθόν όσο και με άλλες 
χώρες ΚΑΕ. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η χώρα βρίσκεται σε 
μια φάση παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η οποία τείνει να πάρει το 
χαρακτήρα μιας κρίσης των γενικότερων δομών της χώρας, 
επηρεάζοντας ειδικά την παραγωγή.

Η φθίνουσα πορεία ξεκίνησε από το 1985 οπότε το ΑΕΠ παρουσίασε 
για πρώτη φορά πτώση 3% σε σχέση με το 1984. Οι παράγοντες που 
οδήγησαν στην κατάσταση αυτή ήταν οι εξής :

• Η σε μεγάλο βαθμό και εντατική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, 
χωρίς να υπάρχει προγραμματισμός με αποτέλεσμα ουσιαστικά την 
κατασπατάλησή τους.

• Η κάθετη αύξηση του εξωτερικού χρέους λόγω της αντικατάστασης 
του μηχανολογικού εξοπλισμού των παραγωγικών μονάδων, κίνηση 
η οποία επίσης δεν αντιμετωπίστηκε με τα κατάλληλα μέτρα από την 
κυβέρνηση, με αποτέλεσμα την διαρροή μεγάλων κεφαλαίων στο 
εξωτερικό.

• Η αποτυχία της απαραίτητης σύνδεσης της παραγωγής με τα 
κατάλληλα κανάλια διανομής.

• Η αποκλειστική διάθεση των προϊόντων στην εγχώρια αγορά και στην 
αγορά των χωρών της COMECON, καθώς και η αποκλειστική 
εξάρτηση στην προμήθεια των πρώτων υλών και του μηχανολογικού 
εξοπλισμού από τις χώρες αυτές, δεδομένα που έφεραν τη Βουλγαρία 
- όπως και τις άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης - μπροστά σε 
ένα αδιέξοδο μετά την κατάρρευση της COMECON.

Οι προαναφερόμενοι παράγοντες, μετά και την πτώση του 
σοσιαλιστικού καθεστώτος, συνέβαλαν στην πλήρη απώλεια κάθε 
είδους ελέγχου από τις βουλγαρικές επιχειρήσεις των αγορών αυτών, οι 
οποίες αποτελούσαν τους προμηθευτές και ταυτόχρονα τους πελάτες 
των προϊόντων τους. Συνέπεια όλης της προαναφερόμενης κατάστασης 
που διαμορφώθηκε ήταν η έναρξη μιας διαρκούς περιόδου σοβαρής 
κρίσης.

Η πτώση του ΑΕΠ συνεχίστηκε και τα τελευταία χρόνια. Οι παράγοντες 
όμως που συνετέλεσαν σ' αυτό είναι διαφορετικοί από τους αντίστοιχους 
της δεκαετίας του 1980 και ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα :
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• Η διάλυση της COMECON είχε ως αποτέλεσμα τα βουλγαρικά 
προϊόντα να χάσουν τις παραδοσιακές αγορές που τα 
απορροφούσαν.

• Η πολιτική απελευθέρωσης της οικονομίας που εφαρμόστηκε από τις 
κυβερνήσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 δεν ήταν 
πετυχημένη.

• Η σημαντική καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διαδικασία των 
ιδιωτικοποιήσεων στάθηκε σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη 
γενικότερα.

Συνέπεια των παραγόντων αυτών ήταν η κάθετη πτώση της ζήτησης 
στην εγχώρια αγορά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Η 
ανικανότητα των διαφόρων κυβερνήσεων που πέρασαν μέχρι σήμερα 
καθώς και η πολύ αυστηρή νομισματική πολιτική που ακολούθησε η 
κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας στάθηκαν σοβαρά εμπόδια στην 
πραγματοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων, οι οποίες θα έδιναν 
κάποια σχετική ανοδική ώθηση στην οικονομία τη χώρας. Η συνέχιση 
της πρακτικής διατήρησης σε λειτουργία παραγωγικών μονάδων, οι 
οποίες είναι απόλυτα προβληματικές και αντιπαραγωγικές μέσω της 
παροχής τραπεζικών δανείων, η αδυναμία του δημόσιου τομέα να 
ενεργοποιήσει θετικά τους προβληματικούς τομείς της οικονομίας, 
καθώς επίσης και η αδυναμία παροχής αποτελεσματικής 
χρηματοδότησης από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα, λόγω του υψηλού βαθμού κινδύνου και των υψηλών τιμών των 
επιτοκίων, παρατείνουν την ήδη βεβαρημένη κατάσταση και μειώνουν 
σημαντικά τις πιθανότητες ανάκαμψης.

Επιπλέον η αδυναμία της σωστής προβολής διαδικασίας των 
ιδιωτικοποιήσεων των δημοσίων επιχειρήσεων εξαιτίας της έλλειψης 
πολιτικής βούλησης και της υπερίσχυσης κάποιων κυρίαρχων ιδιωτικών 
συμφερόντων, έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση του ελλείμματος στον 
κρατικό προϋπολογισμό. Η αύξηση των δημοσίων εσόδων είναι επίσης 
δύσκολη εξαιτίας της εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Έτσι η κυβέρνηση δεν 
μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού 
τομέα, και κυρίως στην γεωργία με την μορφή επιδοτήσεων, 
προσπάθεια που θα απέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα ανάπτυξης

Η υπερβολική ανάπτυξη και διόγκωση του τραπεζικού τομέα σε 
αντίθεση των άλλων τομέων της βουλγαρικής οικονομίας παραμένει 
βασικό χαρακτηριστικό της χώρας μέχρι σήμερα. Βασικό κίνητρο για την 
ανάπτυξη αυτή αποτέλεσε η άμεση ανάγκη για εκσυγχρονισμό, κυρίως 
ως προς το νομικό πλαίσιο, του νομισματικού συστήματος. Με το 
πέρασμα του χρόνου όμως η ανάγκη αυτή σταδιακά μειώνεται δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία ανάπτυξης και σε άλλους τομείς της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, όπως αυτόν των υπηρεσιών. Η άνω περιγραφόμενη
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κατάσταση εξηγεί σε κάποιο βαθμό την αρνητική πορεία του ΑΕΠ μέχρι 
το 1994.

Η εφαρμογή οποιοσδήποτε οικονομικής πολιτικής και αν αποφασιστεί 
θα εξαρτηθεί άμεσα από δύο βασικούς παράγοντες που είναι η 
διαδικασία κάλυψης του εξωτερικού χρέους της χώρας και η συμφωνία 
που υπογράφτηκε με την Ε.Ε. (European Agreement), η οποία χωρίς 
αμφιβολία μιας και καθορίζει τις εμπορικές σχέσεις των χωρών που την 
έχουν υπογράψει με την Ε.Ε., επηρεάζει άμεσα των σχεδίασμά της 
παραγωγής στο εσωτερικό της χώρας. Ειδικότερα η προσπάθεια 
ελέγχου του εξωτερικού χρέους από το 1995 και μέχρι σήμερα 
προκαλεί μείωση της ζήτησης, μια κατάσταση που αναμένεται να 
συνεχιστεί και στα προσεχή χρόνια μέχρις ότου επέλθει κάποια 
εξισορρόπηση.

Οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ συνδυάστηκαν με ταυτόχρονη 
αλλαγή της δομής του ως προς το ποσοστό συμμετοχής του κάθε τομέα 
σ’ αυτό. Έτσι η συμμετοχή της βιομηχανίας από 50,4% το 1990 έπεσε 
περίπου στο 40% το 1996, ενώ της γεωργίας από 18,1% σε 9% για το 
ίδιο διάστημα. Αντίθετα ο τομέας των υπηρεσιών από 30,5% το 1990 
πλησίασε το 53% το 1996.

Σύμφωνα με την εμπειρία της βουλγαρικής οικονομίας από τα 
προηγούμενα χρόνια, αιτίες δημιουργίας του πληθωρισμού ξεκινούν 
από τα εξής:

• τη δυναμική και το επίπεδο των εσόδων,

• τη διαρκώς ανοδική τάση του κόστους της ενέργειας κατά τα τελευταία 
πέντε χρόνια,

• τη μείωση, και σε μερικές περιπτώσεις, κατάργηση μέχρι το 1994 
όλων των κρατικών επιδοτήσεων στον πρωτογενή και το δευτερογενή 
τομέα.

Βασικές πηγές πληθωριστικών πιέσεων αποτελούν το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού και τα υψηλά επιτόκια (καταθέσεων και χορηγήσεων). 
Οι πιέσεις από νομισματικής και δημοσιονομικής πλευράς αν και 
αναμενόταν να μειωθούν, δεν πραγματοποίησαν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. Επιπλέον η διατήρηση της μονοπωλιακής κατάστασης, 
ειδικά στον τομέα της ενέργειας, πιέζει τον πληθωρισμό προς τα πάνω. 
Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων που ξεκίνησε από το 1995 είχε ως τώρα 
πολύ μικρά αποτελέσματα στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης του 
πληθωρισμού. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της δυναμικής του 
πληθωρισμού, και ιδιαίτερα του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, είναι η 
εμφάνιση εποχικότητας, η οποία για την περίοδο 1990-1994 εκτιμήθηκε 
σε περίπου 1/4 του μέσου μηνιαίου ποσοστού. Ειδικότερα κατά τη
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διάρκεια του μηνάς Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αύξηση 
του ΔΤΚ εξαιτίας των αυξήσεων στην ενέργεια και την αύξηση της 
ζήτησης για συνάλλαγμα. Αποτέλεσμα αυτών είναι οι αυξήσεις στις τιμές 
των παραγόμενων προϊόντων δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο.

Τα μέτρα που λήφθηκαν προκειμένου για τον περιορισμό των κρατικών 
εξόδων ήταν οι περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και 
στις συντάξεις, μέτρα που επιδείνωσαν την ήδη βεβαρημένη κατάσταση 
μιας και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών ήταν χαμηλό. Επίσης τα μέτρα 
που λήφθηκαν με σκοπό τον περιορισμό της προσφοράς χρήματος, όχι 
μόνο δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αλλά οδήγησαν και στην έκδοση 
πληθωριστικού χρήματος το 1995.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της προσπάθειας για μετάβαση 
στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς και μέχρι σήμερα το ισοζύγιο 
πληρωμών επηρεάζεται άμεσα από το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο 
παραμένει αρνητικό, με εξαίρεση το 1991 και το 1994. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στο ότι οι εισαγωγές ακατέργαστων υλικών, ενέργειας και 
καταναλωτικών αγαθών είναι μικρότερες από τις εξαγωγές. Τα 
βουλγαρικά προϊόντα έχασαν πολλές αγορές, ιδίως μετά την διάλυση 
της COMECON.

Ένα πρόσθετο στοιχείο που επιβαρύνει την κατάσταση του ισοζυγίου 
πληρωμών είναι οι υψηλοί τόκοι εξόφλησης του εξωτερικού χρέους, μια 
κατάσταση που διαμορφώθηκε από το 1993 και έπειτα. Τέλος, το πιο 
ανησυχητικό στο ισοζύγιο πληρωμών είναι ο λογαριασμός των 
αλλοδαπών επενδύσεων. Η εισροή κεφαλαίου διαμέσου αυτής της οδού 
είναι σαφώς πιο μικρή σε σχέση με άλλες χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της βουλγαρικής 
οικονομίας. Η σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία των
ιδιωτικοποιήσεων έχει σοβαρά αποτελέσματα στην γενικότερη 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η προώθηση της εν λόγω διαδικασίας 
θα αποτελέσει εφαλτήριο για την άνοδο της οικονομίας της χώρας μιας 
και θα προσελκύσει τους αλλοδαπούς επενδυτές που ενδιαφέρονται να 
εξαγοράσουν τις βουλγαρικές επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μεταρρυθμιστικών ετών (δηλαδή από το 
1990 και μετά), επενδυτική δραστηριότητα ασκούσε μόνο ο δημόσιος 
τομέας αλλά με το πέρασμα των χρόνων σημαντικά βήματα έκανε και ο 
ιδιωτικός τομέας. Η κατανομή των επενδύσεων κατά τομέα είναι 
ενδεικτική της ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στην 
βιομηχανία, τη γεωργία και τους τομείς του εμπορίου. Μέχρι το 1985 οι 
προσπάθειες των κυβερνήσεων εστιάζονταν σε μια ισορροπημένη 
κατανομή των επενδύσεων σε παραγωγικούς και σε μη παραγωγικούς 
τομείς, ενώ από το 1990 και μετά το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι 
κυβερνητικές προσπάθειες με στόχο την αύξηση των επενδύσεων στη
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βιομηχανία με ομοειδείς ρυθμούς όμοιους με των άλλων τομέων. Όμως 
τταρά την έμφαση που δόθηκε στις επενδύσεις στη βιομηχανία, υψηλός 
ρυθμός αύξησης των επενδύσεων παρατηρήθηκε στον τομέα των 
υπηρεσιών και ιδιαίτερα του εμπορίου. Στη γεωργία παρατηρήθηκε μια 
παροδική αύξηση κατά την περίοδο 1990-1991, η οποία οφειλόταν στην 
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αναδιανομής της γης και της διάλυσης 
των συνεταιριστικών ομάδων.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πτώση στις επενδύσεις στους τομείς 
των κατασκευών και των μεταφορών, διαψεύδοντας τις προσδοκίες των 
διαφόρων κυβερνήσεων, οι οποίες ανέμεναν την προσέλκυση 
αλλοδαπών επενδυτών στους τομείς αυτούς. Αντίθετα παρατηρήθηκε 
αύξηση στις επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες και στις εμπορικές 
δραστηριότητες εξαιτίας της ανάγκης για αύξηση της προσφοράς στους 
τομείς αυτούς.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια γενικότερη 
τάση ανάπτυξης στις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες της 
χώρας, στην οποία όμως πρωταρχικό ρόλο θα πρέπει να παίξει ο 
ιδιωτικός τομέας. Η συμμετοχή του στην οικονομία αν και αυξανόμενη, 
είναι χαμηλή συγκριτικά με την αναμενόμενη αλλά και την απαιτούμενη. 
Επιπλέον τα τελευταία χρόνια, οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία δεν είναι οι πλέον αποτελεσματικές, αφού αφορούν 
μηχανολογικό εξοπλισμό παλαιός τεχνολογίας και χαμηλής ποιότητας 
χωρίς ταυτόχρονα να γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης αγορών, οι οποίες 
θα απορροφήσουν τα προϊόντα της χώρας. Όσον αφορά τους μη 
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας (πρόνοια, παιδεία κλπ) 
παρατηρείται μια σημαντική μείωση των επενδύσεων με σοβαρές 
επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Τέλος ο μελλοντικός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα εξαρτηθεί 
από την ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, καθώς και από την οικονομική 
πολιτική που θα ακολουθηθεί στο θέμα της κατανομής των επενδύσεων 
μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως και από τον εκσυγχρονισμό 
της δημόσιας διοίκησης.
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3.4. ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

3.4.1. Γεωργία

Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στη γεωργία της χώρας άρχισαν να 
διαφαίνονται από το 1994 και μετά. Η αξία της γεωργικής παραγωγής 
κατά τη χρονιά αυτή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 1993 κατά 
2,5% σε σταθερές τιμές. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση της 
παραγωγής κύρια των λαχανικών.

Η έκταση της καλλιεργήσιμης αγροτικής γης υπολογίζεται περίπου σε 
46,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων το 42,7% το 
εκμεταλλεύονται νοικοκυριά και ιδιώτες. Η γη αυτή που καλλιεργείται 
από ιδιώτες αποτελεί μια σαφή ένδειξη ως προς τις καλλιέργειες που 
προτιμούν οι Βούλγαροι ιδιώτες. Τα κριτήρια με βάση τα οποία 
επιλέγουν το προϊόν που θα καλλιεργήσουν είναι τα ακόλουθα :

• Υψηλή απόδοση.

• Υψηλή τιμή των προϊόντων στην αγορά.

• Άμεση παράδοση του προϊόντος. Θέλουν δηλαδή τα προϊόντα τους 
να απορροφώνται αμέσως μετά την συλλογή τους.

• Προτιμώνται οι καλλιέργειες, οι οποίες δεν απαιτούν εκτεταμένη 
φροντίδα και πολύ εξειδικευμένη λίπανση.

• Αποφεύγονται οι καλλιέργειες, στις οποίες παρεμβάλλονται πολλοί 
ενδιάμεσοι (χονδρέμποροι) μέχρι το προϊόν να φθάσει στον τελικό 
καταναλωτή.

Τα κριτήρια αυτά είναι έμμεσα επιβεβλημένα λόγω της αγροτικής 
πολιτικής που ασκείται. Οι τιμές των συντελεστών παραγωγής 
διαμορφώνονται ελεύθερα ενώ οι τιμές διάθεσης των προϊόντων είναι 
υποκείμενες σε κρατικό έλεγχο. Απαγορεύεται επίσης η επιδότηση και η 
χρηματοδότηση της απόκτησης πάγιου εξοπλισμού από πλευράς 
ιδιωτικού τομέα. Για τους λόγους αυτούς τα περισσότερα νοικοκυριά 
ασχολούνται πρωταρχικά με την καλλιέργεια λαχανικών και λιγότερο με 
άλλων ειδών καλλιέργειες.

Με εξαίρεση την καλλιέργεια ηλιοτροπίων για την παραγωγή ηλιέλαιου, 
όλες οι καλλιέργειες παρουσιάστηκαν μειωμένες το 1994 σε σχέση με το 
1989 παρά το γεγονός ότι τη χρονιά εκείνη είχε ήδη ξεκινήσει η κρίση 
στον αγροτικό τομέα. Άλλες καλλιέργειες που παρουσίασαν αύξηση 
κατά τα τελευταία χρόνια ήταν ο καπνός, τα μήλα και τα σταφύλια.
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3.4.2. Κτηνοτροφία

Η τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην κτηνοτροφία είναι 
πτωτική. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ανικανότητα εξεύρεσης των 
κατάλληλων τροφών τόσο στην εγχώρια όσο και στις αγορές του 
εξωτερικού. Η κατάσταση αυτή παρακινεί τους παραγωγούς στη 
διατήρηση μικρών κοπαδιών, τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν τις 
διατροφικές τους ανάγκες στα φυσικά βοσκοτόπια, τα οποία βέβαια δεν 
είναι τα πλέον κατάλληλα να προσφέρουν τροφή υψηλής θρεπτικής 
αξίας.

Έτσι λοιπόν η κτηνοτροφική παραγωγή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα 
με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους διατροφής του πληθυσμού 
εξαιτίας των εισαγωγών που είναι απαραίτητες για την κάλυψη της 
εγχώριας ζήτησης. Πάντως η κρίση που εμφανίζεται στην κτηνοτροφία 
είναι δύσκολο να ξεπεραστεί δίχως την υποστήριξη του κράτους μέσω 
άμεσων επιδοτήσεων προς τους κτηνοτρόφους. Στην πραγματικότητα το 
μέλλον της βουλγαρικής γεωργίας και κτηνοτροφίας για τα προσεχή 
χρόνια φαίνεται ότι θα χαρακτηρίζεται από αυξομειώσεις της 
παραγωγής, οι οποίες θα εξαρτώνται κύρια από τη ζήτηση της ρωσικής 
αγοράς και λιγότερο από την εγχώρια ζήτηση.

3.4.3. Βιομηχανία

Το 1994 η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε μια αύξηση 4,5% σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά παρά την άνοδο αυτή 
κυμάνθηκε στο 61% της βιομηχανικής παραγωγής του 1990.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην βιομηχανία χημικών και ιδιαίτερα 
στους κλάδους των λιπασμάτων (αύξηση 35% σε σχέση με το 1993), 
των "μαύρων" μετάλλων (19% αύξηση), των "έγχρωμων" μετάλλων (2% 
αύξηση), του γυαλιού (22% αύξηση), του χάρτου (9% αύξηση), της 
βιομηχανίας ξύλου (5,6% αύξηση) και των εκδόσεων και προϊόντων 
εκτύπωσης (18% αύξηση). Από την άλλη παρατηρήθηκε πτώση στους 
κλάδους τροφίμων, ειδών εξηλεκτρισμού και οικοδομικού εξοπλισμού.

Οι παραπάνω τάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή στη δομή της 
βιομηχανικής παραγωγής. Η τελική σύνθεση της βιομηχανικής 
παραγωγής όμως θα ξεκαθαρίσει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
των ιδιωτικοποιήσεων και της εισροής του αλλοδαπού κεφαλαίου στη 
χώρα, παράγοντες οι οποίοι θα δώσουν σίγουρα ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό και διεθνή πρότυπα στη βιομηχανία της χώρας. Βέβαια 
οι οποίες προσπάθειες ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής 
επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής αγοράς, οι οποίες
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τελικά θα καθορίσουν κατά ένα μεγάλο βαθμό και τους τομείς 
εξειδίκευσής της βουλγαρικής βιομηχανίας.

Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά 
τη βιομηχανία είναι οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην ρωσική 
αγορά όταν αυτή θα αρχίσει να διαγράφει κάποια πορεία ανόδου.

Παρά τη γενικότερη πτώση που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, η 
οποία οφείλεται στην αναδιανομή της εργασίας στο εσωτερικό της 
COMECON και αργότερα στη διάλυσή της, η συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα βρίσκεται σαφώς σε ανοδική τροχιά. Η αξία της βιομηχανικής 
παραγωγής του ιδιωτικού τομέα το 1994 έφθασε το 7%της συνολικής 
βιομηχανικής παραγωγής, παρουσιάζοντας μια αύξηση 150% σε σχέση 
με το 1993. Οι κλάδοι στους οποίους στρέφεται το ενδιαφέρον του 
ιδιωτικού τομέα είναι η βιομηχανία τροφίμων, η οποία παρήγαγε το 40% 
της συνολικής παραγωγής του κλάδου, η βιομηχανία του οικοδομικού 
εξοπλισμού, ηλεκτρονικών, η χημική βιομηχανία και τέλος ο κλάδος του 
έτοιμου ενδύματος.

Στον κλάδο τροφίμων ειδικότερα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ασχολούνται 
με την παραγωγή τυποποιημένων τροφίμων (ψωμί, γαλακτοκομικά, 
αναψυκτικά), στον οικοδομικό εξοπλισμό με δραστηριότητες 
συντήρησης όπως και στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα πραγματοποιούνται 
από μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις βιομηχανίες 
αναψυκτικών, αλλά μελλοντικά αναμένεται επέκταση του μεγέθους των 
επιχειρήσεων εξαιτίας της συμμετοχής ιδιωτικών τραπεζών στην 
βιομηχανία.

Το 1994 παρατηρήθηκε επίσης μείωση και των ζημιών των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων σε ποσοστό 40% σε σχέση με το 1993, 
όμως το ποσοστό απόδοσης παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
(περίπου 0,9%). Το σύνολο των ζημιών ανήλθε σε 22,6 δις λέβα και 
οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια αποπληρωμής παλαιών χρεών και 
στην πληρωμή ημερομισθίων, τα οποία δεν προσαρμόστηκαν με τις 
αλλαγές που έλαβαν χώρα στον ευρύτερο χώρο της βιομηχανίας, με 
αποτέλεσμα να παραμένουν συγκριτικά σε υψηλά επίπεδα.

Οι κλάδοι στους οποίους παρατηρήθηκε ανάκαμψη αναμένεται ότι θα 
συνεχίσουν και τα επόμενα χρόνια την ανοδική τους πορεία.

3.4.4. Ενέργεια

Η Βουλγαρία εξαρτάται κατά 70% περίπου στις εισαγωγές ενέργειας 
προκειμένου να καλυφθούν οι εγχώριες ανάγκες. Η εγχώρια παραγωγή
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πετρελαίου είναι ανύπαρκτη και στο φυσικό αέριο ελάχιστη. Αν και τα 
κοιτάσματα που ανακαλύφθηκαν από την Texaco Bulgaria στη Μαύρη 
Θάλασσα φαίνεται ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, εντούτοις 
πραγματοποιούνται μεγάλες εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Παραδοσιακά ο προμηθευτής της χώρας ήταν η Σοβιετική Ένωση. Από 
το 1991 και μετά η Βουλγαρία είναι υποχρεωμένη να πληρώνει σε 
σκληρό νόμισμα στις διεθνείς αγορές για να καλύψει τις ενεργειακές της 
ανάγκες.

Η ηλεκτρική ενέργεια εισαγόταν επίσης από την πρώην Σοβιετική 
Ένωση και στη συνέχεια μέρος αυτής εξαγόταν σε γειτονικές χώρες, 
εξαγόταν επίσης και μέρος του πετρελαίου προκειμένου για την εισροή 
συναλλάγματος σε σκληρό νόμισμα.

Η εγχώρια ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από την Εθνική Εταιρία 
Ηλεκτρισμού (National Electric Company), αν και όλες οι μονάδες 
παραγωγής λειτουργούν σαν ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Η επενδυτική 
πολιτική καθορίζεται από την NEC και η τιμολόγηση γίνεται από την 
κυβέρνηση.

Ως προς την πρώτη ύλη υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα άνθρακα 
χαμηλής όμως ποιότητας, απαιτούνται όμως και εισαγωγές μεγάλων 
ποσοτήτων. Η ετήσια παραγωγή λιγνίτη υπολογίζεται σε 34 εκατ. 
τόνους και σκληρού άνθρακα σε 200.000 τόνους. Η υδροηλεκτρική 
ενέργεια καλύπτει το 5% των αναγκών της χώρας με πολλές 
διακυμάνσεις όμως λόγω της μεταβαλλόμενης κατάστασης των 
υδάτινων πόρων.

Η έλλειψη φυσικών πόρων και η ύπαρξη κοιτασμάτων ουρανίου 
έστρεψαν τις προσπάθειες της χώρας στην παραγωγή ατομικής 
ενέργειας. Το εργοστάσιο παραγωγής ατομικής ενέργειας του Kozloduy 
καλύπτει το 40% των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Ένα εργοστάσιο 
το οποίο έχει πολυσυζητηθεί στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη Βόρεια 
Ελλάδα, λόγω των κινδύνων που συνεπάγονται οι ξεπερασμένης 
τεχνολογίας εγκαταστάσεις του.

3.4.5. Μεταφορές

Ο τομέας των μεταφορών χαρακτηρίζεται από δομικές αλλαγές, οι 
οποίες οφείλονται κυρίως στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, στην 
αλλαγή του προσανατολισμού του διεθνούς εμπορίου καθώς επίσης και 
στον εμπορικό αποκλεισμό της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ειδικότερα ο 
τελευταίος παράγοντας επέδρασε ανασταλτικά στην ανάπτυξη των 
βουλγαρικών μεταφορών, καθώς είχε σαν αποτέλεσμα την αναγκαστική 
αλλαγή του βαλκανικού μεταφορικού δικτύου.
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Η μεταφορά επιβατών είναι μια μεταφορική δραστηριότητα, η οποία 
σταδιακά περνάει στον ιδιωτικό τομέα. Ως προς τα μέσα μεταφοράς, ο 
σιδηρόδρομος παραμερίζεται προς αύξηση των οδικών μεταφορών. Το 
1994, οι εγκαταστάσεις οδικών μεταφορών του ιδιωτικού τομέα αύξηση 
τη συμμετοχή τους στις συνολικές μεταφορές επιβατών κατά 8% σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά και έφθασαν στο 47% του συνόλου. 
Για το 1995 υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν το 50%. Παράλληλα αύξηση 
παρατηρήθηκε και στις αεροπορικές μεταφορές ενώ οι θαλάσσιες και 
ποτάμιες μεταφορές επιβατών ακολούθησαν πτωτική τάση το 1994.

Η οδική μεταφορά φορτίων γίνεται με το πέρασμα του χρόνου υπόθεση 
του ιδιωτικού τομέα και παρατηρείται η δημιουργία μικρών ευκίνητων 
μεταφορικών εταιριών. Αντίθετα οι μεταφορές φορτίων μέσω των 
θαλάσσιων και των ποτάμιων δικτύων είναι υπό τον έλεγχο του 
δημόσιου τομέα.

Η τάση που διαφαίνεται στις μεταφορές της Βουλγαρίας είναι ότι θα 
υπάρξει ανάπτυξη του κλάδου λόγω των πολύ καλών προοπτικών της 
Μαύρης Θάλασσας και των αναπτυσσόμενων βαλκανικών δικτύων. Τα 
σχέδια για αναβάθμιση του Δούναβη σε βασικό άξονα επικοινωνίας της 
Μαύρης Θάλασσας με την υπόλοιπη Ευρώπη και η γεωγραφική θέση 
της χώρας κοντά στις μεγάλες αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, 
δίνουν την ευκαιρία στη Βουλγαρία να καταστεί ζωτικό σημείο για τις 
μεταφορές της ευρύτερης περιοχής.

3.4.6. Τουρισμός

Ο κλάδος του τουρισμού παρουσίασε μικρή άνοδο το 1994 σε ποσοστό 
22,5% συγκριτικά με το 1989 και 21,3% σε σχέση με το 1993. Πρέπει 
εδώ να σημειωθεί ότι οι αφίξεις των τουριστών που καταγράφονται από 
τις στατιστικές υπηρεσίες της χώρας, δεν αναφέρονται μόνο στους 
αλλοδαπούς που επισκέπτονται τη χώρα για να περάσουν τις διακοπές 
τους, αλλά στο σύνολο των αλλοδαπών που εισέρχονται στη χώρα. Το 
ποσοστό των πρώτων φθάνει μόλις το 26,2% των συνολικών αφίξεων. 
Οι χώρες προέλευσης των τουριστών είναι κυρίως αυτές της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης και των Βαλκανίων. Οι αφίξεις τουριστών από τις 
χώρες αυτές παρουσιάζουν ανοδική τάση σε αντίθεση με τους 
δυτικοευρωπαίους τουρίστες, οι οποίοι όλο και λιγότερο δείχνουν να 
προτιμούν τη Βουλγαρία.

Πτωτικές τάσεις παρατηρούνται στον τομέα των ξενοδοχειακών 
μονάδων, γεγονός που οφείλεται στο αδιευκρίνιστο καθεστώς της 
ακίνητης ιδιοκτησίας και στην έλλειψη κινήτρων για την ανάληψη 
τέτοιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι των ξενοδοχειακών μονάδων 
αποτελούσαν ελίτ κατά τη διάρκεια του παλαιού καθεστώτος, και 
αποτέλεσμα αυτού είναι να συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στην 
διαδικασία ιδιωτικοποίησης των μονάδων αυτών. Η τακτική που 
επικρατεί για την μετάβαση των μονάδων αυτών σε ιδιώτες, είναι ο 
τεμαχισμός του κεφαλαίου τους και η σταδιακή απόκτησή του από 
εργαζόμενους του κλάδου.

Το 1994 λειτουργούσαν 867 ξενοδοχειακές μονάδες όλων των 
κατηγοριών με συνολική δυναμικότητα 130.000 κλινών. Ο ιδιωτικός 
τομέας απαριθμούσε για την ίδια χρονιά περίπου 600 μονάδες μικρού 
κυρίως μεγέθους με δυναμικότητα 10.000 κλινών. Το συγκριτικό 
πλεονέκτημα των μονάδων αυτών είναι οι χαμηλές τιμές, οι οποίες 
συνδυάζονται με την παροχή αξιόλογων υπηρεσιών και τις όμορφες 
τοποθεσίες που βρίσκονται. Αντίθετα οι μεγάλες μονάδες του δημόσιου 
τομέα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, αδυνατούν να προσφέρουν υπηρεσίες 
επιπέδου, ενώ είναι εμφανής η ανάγκη ανακαίνισής τους.

Από την προαναφερθείσα κατάσταση εξαιρούνται φυσικά οι μεγάλες 
μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων και 
μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης των μονάδων 
αναμένεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στο ξεκίνημα μιας 
πορείας ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα, αφού θα ενταθεί ο 
ανταγωνισμός με επίκεντρα τις μεγάλες πόλεις και τις παραλίες της 
Μαύρης Θάλασσας.

3.4.7. Εξωτερικό εμπόριο

Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας παρουσίασε πλεόνασμα 9,6 δις λέβα 
κατά το 1994, αλλά ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μειώθηκε σε 
αξία κατά 2,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκριτικά με το 
1989 ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών παρουσίασε μείωση κατά 
45%.

Η μικρή ανάπτυξη που παρουσιάστηκε στον τομέα του εξωτερικού 
εμπορίου το 1994 και το 1991 δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
κινήσεις εξισορρόπησης του εμπορικού ισοζυγίου, αλλά ως 
φυσιολογικές φάσεις στη διαδικασία μετάβασης της οικονομίας. Το 
εξωτερικό εμπόριο της Βουλγαρίας υπέστη σημαντικές αλλαγές τόσο ως 
προς τον εξαγωγικό προσανατολισμό του, ως και προς τα είδη των 
διακινούμενων προϊόντων. Την περίοδο 1989 - 1994 παρατηρήθηκε 
αξιοσημείωτη μείωση του όγκου των εξαγωγών προς τις χώρες της
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Ανατολικής Ευρώπης. Οι εξαγωγές προς τις χώρες αυτές μειώθηκαν 
κατά 76% και οι εισαγωγές κατά 70%. Ειδικότερα οι εξαγωγές προς την 
πρώην Σοβιετική Ένωση μειώθηκαν κατά 80%.

Οι σημαντικότερες βελτιώσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις διεθνείς 
εμπορικές συναλλαγές το 1994 σε σχέση με το 1993 ήταν οι εξής :

• Η αύξηση των εξαγωγών προς τη Ρωσία και τις άλλες χώρες της 
Κοινοπολιτείας.

• Η αύξηση των εξαγωγών προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σε 
ποσοστό 13%.

• Η αύξηση των εξαγωγών προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά 30%.

• Η μείωση των εισαγωγών, με εξαίρεση αυτές που προέρχονταν από 
Σκόπια, Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία.

Αναφορικά με τη δομή των εξαγωγών, το 1994 παρατηρήθηκαν οι εξής 
αλλαγές σε σχέση με το 1993 :

• αύξηση 400% της αξίας εξαγωγών τροφίμων και 60% των 
αναψυκτικών,

• αύξηση των εξαγωγών σε ζώντα ζώα και καπνό.
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3.5. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3.5.1. Εισαγωγικά

Μετά την λήψη μιας σειράς μέτρων με στόχο την αποκέντρωση, την 
κατάργηση των μονοπωλιακών καταστάσεων και την απελευθέρωση της 
αγοράς στις αρχές του 1990, η βουλγαρική οικονομία έχει σημειώσει 
σημαντικές οικονομικές και θεσμικές βελτιώσεις. Στις επιχειρήσεις του 
δημόσιου τομέα δόθηκε η δυνατότητα πλήρους νομικής αυτονομίας και 
μετατράπηκαν σε ΑΕ ή ΕΠΕ προκειμένου να καταστούν περισσότερο 
ευέλικτες και ανταγωνιστικές.

Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ανασυγκροτήθηκε μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα και προσπάθησε να προσαρμόσει την 
παραγωγή του στις απαιτήσεις της δυτικοευρωπαϊκής αγοράς. Η δομή 
των εξαγωγών άλλαξε δραματικά με κύριους αποδέκτες χώρες του 
OECD (απορρόφησαν το 50,9 των εξαγωγών του πρώτου εξαμήνου του 
1996). Ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος απαρτίζεται κατά το μεγαλύτερο 
βαθμό από νεοσύστατες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από το 1991 
και μετά, επεκτάθηκε σημαντικά, και για το 1996 ως ποσοστό της 
συνολικής προστιθέμενης αξίας ξεπέρασε το 50%.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων 
των επιχειρήσεων του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο 
αριθμός των ιδιωτικοποιήσεων διπλασιάστηκε το 1996 σε σχέση με το 
1995. Οι μετοχές 968 εταιριών δόθηκαν σε ιδιώτες στα πλαίσια του 
σχεδίου μαζικής ιδιωτικοποίησης, και 41,36% από αυτές πουλήθηκαν με 
την πρώτη φορά.

Η νομοθεσία προσαρμόζεται σταδιακά στα διεθνή πρότυπα και 
υιοθετούνται οι βασικές αρχές της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. 
Είναι αλήθεια όμως ότι η διαδικασία μετάβασης δεν ακολουθεί σταθερά 
βήματα. Το κλείσιμο των ζημιογόνων επιχειρήσεων, η ιδιωτικοποίηση 
κρατικών περιουσιακών στοιχείων και η προσέλκυση ξένων επενδυτών 
έχει καθυστερήσει, ανεξάρτητα από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε 
ορισμένους τομείς κατά τη διάρκεια του 1996.

Οι χαμηλοί ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ κατά το 1994 και 1995 (1,8% και 
2,6% αντίστοιχα) διακόπηκαν από την μείωση 8% το 1996, και πολλοί 
ισχυροί κλάδοι της βιομηχανίας (μεταλλουργία, χημικά, τρόφιμα, ποτά, 
καπνοβιομηχανία, διάφοροι υποκλάδοι) καθηλώθηκαν από την κρίση 
του 1996.

Παρόλα αυτά ο ιδιωτικός τομέας έχει παρουσιάσει μια ουσιαστική 
ανοδική τάση. Το μερίδιο του στο ΑΕΠ πλησίασε το 50% το 1996, και 
στους κλάδους των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών 
ξεπέρασε το 70%, ενώ αντίθετα στην βιομηχανία παρέμεινε σε χαμηλά
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επίπεδα (κάτω του 14%). Ο αριθμός των απασχολούμενων στον 
ιδιωτικό τομέα αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και στο τέλος του 1995 
έφθασε το 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους.

Σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και ως προς τα 
νομισματικά θέματα και τον πληθωρισμό. Τόσο οι προηγούμενες, όσο 
και η παρούσα κυβέρνηση, καταβάλλουν προσπάθειες για την 
αντιμετώπισή τους με στόχο την επίτευξη ενός ομαλού επενδυτικού 
περιβάλλοντος. Οι δύο βασικοί παράγοντες όμως, οι οποίοι θα 
συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαδικασία μετάβασης είναι οι ξένες 
επενδύσεις και η επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων.

3.5.2. Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και η στρατηγική του

Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων προχωρεί με βάση τρία διαφορετικά 
προγράμματα, τα οποία βασίζονται σε τρεις διαφορετικούς νόμους :

• αποκατάσταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης και ακινήτων

• πώληση σε ιδιώτες κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων

• ιδιωτικοποιήσεις μέσω διανομής εγγυητικών τίτλων στους πολίτες.

Ο νομός για την ανακατανομή της γης τέθηκε σε ισχύ το 1991. Στην 
αρχή παρουσιάστηκαν διάφορα κωλύματα, τα οποία κυρίως είχαν να 
κάνουν με τις διεκδικήσεις των πολιτών. Για το λόγο αυτό ο Οργανισμός 
Ιδιωτικοποιήσεων δέσμευε το 5% των ακινήτων, το οποίο 
χρησιμοποιούσε κατά την επίλυση των ιδιοκτησιακών διαφορών. Την 
ίδια χρονιά θεσπίστηκε και η πράξη για την διαδικασία διανομής της 
αγροτικής γης (Land Act).

Ο νόμος για τις ιδιωτικοποιήσεις τέθηκε σε ισχύ το 1992, και αρχικά 
ήταν κατά της εκποίησης των κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων 
μέσω των τεχνικών της δημόσιας διάθεσης μετοχών, της δημοπρασίας 
κλπ. Ο νόμος αυτός ορίζει τις διαδικασίες και της προϋποθέσεις για τον 
μετασχηματισμό των κρατικών επιχειρήσεων σε ιδιωτικές εμπορικές 
εταιρίες και για την ιδιωτικοποίηση της κρατικής και δημόσιας 
περιουσίας. Η μετατροπή των αποκρατικοποιημένων επιχειρήσεων σε 
εμπορικές εταιρίες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εμπορικού νόμου. Εξάλλου στο άρθρο 5 του νόμου προβλέπεται η 
δυνατότητα αποπληρωμής του εθνικού χρέους της Βουλγαρίας μέσω 
της αγοράς επιχειρήσεων που προσφέρονται προς ιδιωτικοποίηση.

Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία του Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων, 
ως του νόμιμα εξουσιοδοτημένου οργάνου για την οργάνωση και τον 
έλεγχο της ιδιωτικοποίησης, ο οποίος χρηματοδοτείται από τον κρατικό
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προϋπολογισμό. Ο Οργανισμός Ιδιωτικοποιήσεων συντάσσει τον ετήσιο 
προγραμματισμό ιδιωτικοποιήσεων και τον θέτει υπόψη της 
κυβέρνησης. Ο προγραμματισμός αυτός περιλαμβάνει:

• τον αριθμό των επιχειρήσεων που προβλέπεται να ιδιωτικοποιηθούν 
κατά το τρέχον έτος και τους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα,

• το αναμενόμενο ύψος των προσόδων από την ιδιωτικοποίηση, καθώς 
και τον τρόπο αξιοποίησης τους,

• τις δαπάνες που σχετίζονται με τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης,

• τον κατάλογο των επιχειρήσεων κατά βιομηχανική περιοχή,

• τη μερική ή ολική ιδιωτικοποίηση περιπτώσεων που δεν είναι 
σύμφωνες με τους όρους του προγράμματος,

• τις γενικές κατευθύνσεις της ιδιωτικοποίησης των δημοτικών 
επιχειρήσεων.

Η ουσιαστική συγκρότηση του οργανισμού πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούλιο του 1992 και ορίστηκε για τη διοίκηση του ενδεκαμελές διοικητικό 
συμβούλιο. Τα 6 μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη 
Βουλή, ενώ τα 5 διορίζονται από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, η ιδιωτικοποίηση λειτουργεί σε τρία επίπεδα 
αποφάσεων :

1. Τα αρμόδια υπουργεία θα λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις, εφόσον 
πρόκειται για επιχειρήσεις που διαθέτουν ενεργητικό έως 10.000.000 
λέβα.

2. Ο Οργανισμός Ιδιωτικοποίησης μπορεί να μεταβιβασθεί επιχειρήσεις 
με περιουσιακά στοιχεία από 10.000.000 - 200.000.000 λέβα.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει την πώληση των επιχειρήσεων, 
των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη των 200.000.000 λέβα.

Καθίσταται προφανές ότι η σημαντικότερη αρμοδιότητα διατηρεί ο 
Οργανισμός Ιδιωτικοποιήσεων, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις με 
περιουσιακά στοιχεία από 10.000.000 μέχρι 200.000.000 αποτελούν το 
μεγαλύτερο μέρος των βουλγαρικών επιχειρήσεων και απασχολούν 
περίπου το 70% του εργατικού δυναμικού του δημόσιου τομέα της 
οικονομίας.

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο συγκεκριμένο νόμο έγιναν το 
1994, το 1995 και το 1996 και αφορούσαν :
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• Την επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης των μικρών επιχειρήσεων 
δίνοντας περισσότερες δυνατότητες στους εργαζόμενους και στη 
διοίκηση να λάβουν μέρος εξαγοράζοντάς τες.

• Την εφαρμογή ενός σχεδίου "κοινωνικής" ιδιωτικοποίησης μέσω 
εγγυητικών τίτλων (voucher privatization).

To 1995 πέρασε ένας ξεχωριστός νόμος περί παραχωρήσεων 
(Concession Law) με σκοπό την διαχείριση της δημόσιας ιδιοκτησίας.

Ο συνδυασμός των δύο τρόπων ιδιωτικοποίησης (εκποίηση και μέσω 
εγγυητικών τίτλων) αποτελεί βασικό σημείο της στρατηγικής των 
ιδιωτικοποιήσεων. Μέρος των μετοχών εταιριών, οι οποίες 
προετοιμάστηκαν για ιδιωτικοποίηση μέσω εκποίησης, διατέθηκαν με 
εγγυητικούς τίτλους, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα 
και των δύο τρόπων.

Το φθινόπωρο του 1996 προωθήθηκε από την κυβέρνηση ένα 
πρόγραμμα για την ιδιωτικοποίηση των μεγάλων κρατικών 
επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει την πώληση μεγάλων εταιριών από 
βασικούς κλάδους της οικονομίας όπως είναι των χημικών, του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της μεταλλουργίας, των 
ναυπηγείων, των τηλεπικοινωνιών και του τουρισμού. Σημαντική 
βαρύτητα δίνεται στην προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών.

Ο ανασχεδιασμός ή η ρευστοποίηση των προβληματικών κρατικών 
επιχειρήσεων θα αναθερμάνει τον ανταγωνισμό και θα απαλλάξει το 
κράτος από τα οικονομικά βάρη των επιχειρήσεων αυτών. Με ένα 
πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζεται από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, οι 64 πιο ζημιογόνες εταιρίες 
πρόκειται να ρευστοποιηθούν ή να πωληθούν, και 70 άλλες θα 
σταματήσουν να χρηματοδοτούνται από το κράτος μέχρι να 
αναδιοργανωθούν. Πέντε από τις υπό ρευστοποίηση εταιρίες έχουν ήδη 
ιδιωτικοποιηθεί.

Το Δεκέμβριο του 1996, η κυβέρνηση προχώρησε στην υιοθέτηση του 
προγράμματος πώλησης των επιχειρήσεων για το 1997. Οι στόχοι του 
προγράμματος αυτού είναι οι εξής :

• Η επιτάχυνση και η σταθεροποίηση της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων 
με έμφαση την εξαγορά των μεγάλων επιχειρήσεων από ξένους 
στρατηγικούς επενδυτές.

• Η ιδιωτικοποίηση της μεγάλης επικρατούσας δημόσιας δομής με 
στρατηγικούς στόχους για τη βελτίωση της οικονομίας.
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• Η σημαντική μέριμνα για προσόδους σε ξένα νομίσματα για την 
υποστήριξη του κρατικού προϋπολογισμού και του τραπεζικού τομέα.

• Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων που βρίσκονται υπό χρεοκοπία 
ή σε άσχημη χρηματοοικονομική κατάσταση.

• Η επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαφάνειας στις συγκεκριμένες 
διαδικασίες.

• Ο αυξανόμενος έλεγχος στις υποχρεώσεις των αγοραστών.

Με το παραπάνω πρόγραμμα, η κυβέρνηση ευελπιστεί στην επίτευξη 
πάνω από 520 συμφωνιών ιδιωτικοποιήσεων διαμέσου των αρμόδιων 
αρχών, συμπεριλαμβανομένου και του Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων. 
Τα έσοδα υπολογίζονται σε 1,26 δις USD.

Οι τομείς στους οποίους δίδεται προτεραιότητα είναι : μηχανολογικός 
εξοπλισμός, χημικά, μεταλλουργία, κατασκευές, τρόφιμα, γεωργία και 
τουρισμός. Οι προτεραιότητες αυτές τέθηκαν στα πλαίσια της 
γενικότερης οικονομικής πολιτικής και της τάσης της επενδυτικής 
ζήτησης.

Ταυτόχρονα με το πρόγραμμα, η κυβέρνηση ενέκρινε έναν κατάλογο 
113 επιχειρήσεων, η πώληση των οποίων θα πρέπει να ελεγχθεί από το 
υπουργικό συμβούλιο. Από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του 1997 
εξαιρούνται μερικοί τομείς, οι οποίοι είναι :η παραγωγή ενέργειας και η 
εξόρυξη άνθρακα, η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι εθνικές 
μεταφορές, οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η γεωδαισία, η 
αμυντική βιομηχανία, το εμπόριο ειδικού και στρατιωτικού εξοπλισμού, η 
εξόρυξη μετάλλων και οι ζώνες ελεύθερου εμπορίου.

3.5.3. Διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων

Οι Βούλγαροι και οι αλλοδαποί υποψήφιοι απολαμβάνουν τα ίδια 
δικαιώματα. Η επιλογή του αγοραστή γίνεται μετά από σύγκριση των 
υποβαλλόμενων προσφορών. Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες 
ιδιωτικοποιήσεων προβλέπουν σχετικά με τον έλεγχο και τη διαφάνεια 
της όλης διαδικασίας, λαμβανομένων πάντα υπόψη των 
υποβαλλόμενων προσφορών.

Βασικοί παράγοντες αξιολόγησης ενός υποψηφίου αγοραστή είναι το 
επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλλει, οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει, 
όπως επίσης η τιμή και οι ευθύνες που θα αναλάβει. Η φιλοσοφία που 
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της τιμής λαμβάνει υπόψη την εικόνα 
της αναδιοργανωμένης, ιδιωτικής πλέον επιχείρησης. Ως μέσα
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πληρωμής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετρητά, ομόλογα του 
βουλγαρικού κράτους ή άλλα χρεόγραφα.

3.5.4. Η εξέλιξη των ιδιωτικοποιήσεων (Δεκ. 1996)

Στο διάστημα 1992 - 1995, ιδιωτικοποιήθηκε ένας αξιοσημείωτος 
αριθμός μικρών επιχειρήσεων ( πάνω από 22.000 με εκτιμώμενη αξία 
200 εκατ. USD) με το νόμο περί αναδιανομής (Restitution law). Μέχρι το 
Σεπτέμβριο του 1996, περίπου το 90% των ενστάσεων που 
υποβλήθηκαν από τους παλαιότερους ιδιοκτήτες επιλύθηκαν. Οι 
συνέπειες των παραπάνω εξελίξεων στις αστικές περιοχές είχε ως 
αποτέλεσμα την εκρηκτική ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Η αναδιανομή της γης είναι περισσότερο προβληματική εξαιτίας 
πολιτικών παραγόντων και της πολύπλοκης διαδικασίας δημιουργίας 
των νέων τίτλων ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της χώρας, μέχρι το Σεπτέμβριο του 1996 αποκαταστάθηκε 
πλήρως το καθεστώτος ιδιοκτησίας του 18% της καλλιεργήσιμης γης. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει διστακτικότητα καλλιέργειας της 
αγροτικής γης από τους νέους κατόχους, λόγω αμφιβολιών για τη 
διατήρηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας και περαιτέρω εκμετάλλευσης 
της στο άμεσο μέλλον. Βασική αιτία των αμφιβολιών είναι η 
καθυστέρηση στην παράδοση των τίτλων κυριότητας.

Κατά τη διάρκεια του 1996 σημειώθηκε επίσης αξιοσημείωτη πρόοδος 
στον τομέα της ιδιωτικοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων και 
ειδικότερα στην πώληση τους σε αλλοδαπούς επενδυτές. Σύμφωνα με 
στοιχεία του Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων και των άλλων 
συναρμόδιων φορέων, πραγματοποιήθηκαν 517 συμφωνίες. Η 
κατανομή των συμφωνιών κατά τομείς παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα 1, και είναι ενδεικτική τους ενδιαφέροντος των επενδυτών :
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Πίνακας 1

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ iflllllllE
Εμπόριο 309 29,4

Βιομηχανία 213 20,2

Γ εωργία 177 16,7

Τουρισμός 112 10,6

Κατασκευές 110 10,4

Μεταφορές 87 8,3

Άλλα 46 4,4

3.5.5. Συμμετοχή των ξένων επενδυτών στις ιδιωτικοποιήσεις

Ο νόμος για τον μετασχηματισμό και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών 
και δημοτικών επιχειρήσεων, και ο νόμος για τις ξένες επενδύσεις, 
δίνουν ποικίλες επενδυτικές ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές :

• συμμετοχή στις ιδιωτικοποιήσεις,

• διάφορες μορφές συνεργασίας,

• συμμετοχή σε μικτές επιχειρήσεις,

• επενδύσεις χαρτοφυλακίων.

Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας για τις Ξένες Επενδύσεις 
(Foreign Investment Agency), οι ξένες επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στη χώρα από το 1991 μέχρι και το τέλος του 
1996, φθάνουν συνολικά τα 780 εκατ. USD. Το μεγαλύτερο μέρος των 
εισροών αυτών πραγματοποιήθηκε μέσω των ιδιωτικοποιήσεων.

Στο διάστημα Μάιος 1993 - Δεκέμβριος 1996, ο Οργανισμός 
Ιδιωτικοποιήσεων πραγματοποίησε 29 μεγάλες συμφωνίες με ξένους 
επενδυτές. Οι εισροές αυτών ξεπέρασαν τα 555,3 εκατ. USD 
(περιλαμβάνονται οι πληρωμές, οι δεσμεύσεις για περαιτέρω 
επενδύσεις και χρέη τα οποία πλήρωσαν ή ανέλαβαν οι επενδυτές).
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3.5.6. Ιδιωτικοποιήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση

Οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Βουλγαρία 
δραστηριοποιούνται κυρίως στο εμπόριο και σε συναφείς 
δραστηριότητες, στις μεταφορές και τις κατασκευές. Είναι συγκριτικά 
μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να γίνονται ευκολότερα 
προσιτές στους επενδυτές. Μέχρι το τέλος του 1996, ιδιωτικοποιήθηκαν 
2.856 επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονταν καταστήματα, τουριστικές μονάδες, εστιατόρια, 
βιομηχανικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις κ.α. Η συνηθισμένη 
τεχνική που χρησιμοποιείται, είναι αυτή της δημοπρασίας.
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3.6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το φορολογικό σύστημα της χώρας δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στις 
απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς. Παρόλα αυτά υπάρχει σε εξέλιξη 
μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, η οποία σε κάποιο βαθμό εξαρτάται 
από την εξέλιξη της διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων.

Οι βασικοί φόροι για το 1995 ήταν οι εξής :

1. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

2. Ο φόρος εισοδήματος.

3. Ο φόρος επί των κερδών.

4. Ο φόρος κατανάλωσης.

5. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας και κληρονομιάς.

6. Διάφοροι άλλοι φόροι.

Η Βουλγαρία έχει υπογράψει με πολλές χώρες διμερείς συμφωνίες για 
την αποφυγή της διπλής φορολόγησης.

3.6.1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Ο ΦΠΑ αφορά όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες σε ποσοστό 18%. Από 
αυτό εξαιρούνται στην εγχώρια αγορά τα εξής αγαθά : ψωμί, γάλα, 
γιαούρτι εγχώριας παραγωγής, λευκό τυρί, ηλεκτρική και θερμική 
ενέργεια προς οικιακή χρήση, ύδρευση, ξυλεία και άνθρακας για οικιακή 
χρήση, βιβλία και φάρμακα.

Επίσης εξαιρούνται από τον ΦΠΑ : τα εξαγόμενα αγαθά, η 
αγοραπωλησία γης, τα ενοίκια, οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ασφάλειες 
και η εκπαίδευση.

Η απόδοση του γίνεται σε μηνιαία βάση προς τις αρμόδιες οικονομικές 
υπηρεσίες. Με την πάροδο του χρόνου του κράτος προσπαθεί να 
εντείνει τους ελέγχους θέλοντας να περιορίσει τις απάτες στο 
συγκεκριμένο θέμα.
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3.6.2. Φόρος εισοδήματος.

Ο φόρος εισοδήματος βαρύνει φυσικά πρόσωπα 
συμπεριλαμβανομένων βεβαίως των ελεύθερων επαγγελματιών και των 
αυτοαπασχολούμενων ατόμων. Προκειμένου για τον υπολογισμό του 
φορολογητέου εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντάξεις, οι 
υποτροφίες, τα έσοδα από τόκους επενδυμένων κεφαλαίων.

Οι μισθωτοί υπόκεινται σε μηνιαία φορολογία εισοδήματος με βάση ένα 
σύστημα, το οποίο ανάγεται στη συνέχεια σε ετήσια βάση. Οι 
φορολογικές δηλώσεις των μισθωτών σύμφωνα με το νόμο 6/1995 
πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 15/4 του οικείου έτους, 
και προσαυξάνεται με 10% για κάθε μήνα που καθυστερείται επιπλέον.

3.6.3. Φόρος επί των κερδών.

Ο συγκεκριμένος φόρος αφορά τις ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες. 
Στις αλλοδαπές εταιρίες ο φόρος υπολογίζεται μόνο επί των κερδών 
που προέρχονται από τις δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά. 
Προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνονται υπόψη τα 
κέρδη της εταιρίας, όπως αυτά προκύπτουν από τον ισολογισμό, μαζί 
με μια σειρά άλλων λογαριασμών εσόδων και δαπανών. Πιο 
συγκεκριμένα οι λογαριασμοί αυτοί αφορούν :

• την αποπληρωμή δανείων,

• κέρδη από μερίσματα από συμμετοχή σε άλλες εταιρίες,

• κέρδη από τόκους κρατικών χρεογράφων,

• ζημιές που αφορούν την τελευταία πενταετία (η περίπτωση αφορά 
δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες στην πλειοψηφία τους εμφανίζουν 
ζημιογόνα αποτελέσματα),

• δωρεές.

Άλλα ποσά του ισολογισμού, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είναι:

• το 50% των χρεωστικών τόκων (η περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται 
σε όλες τις ιδιωτικές εταιρίες),

• μέρος του κονδυλίου που καταβλήθηκε ως πριμ προς τους 
εργαζόμενους,

• τα πρόστιμα, τα οποία έχουν πληρωθεί από την εταιρία.
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Οι φοροαπαλλαγές ισχύουν στις εξής περιπτώσεις :

• Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην γεωργία και στον κλάδο 
τροφίμων απαλλάσσονται για τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας 
τους. Μετά το πέρας της πενταετίας υπόκεινται σε φόρο 20%.

• Μεταφορά χρηματικών ποσών σε κεφάλαια ή λογαριασμούς 
καταθέσεων, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη φυσικών 
καταστροφών.

• Δωρεές σε πολιτικά και επιστημονικά κέντρα.

• Δωρεές σε ιδρύματα κοινωνικού χαρακτήρα.

Ο φορολογικός συντελεστής των κερδών ανέρχεται σε 40% για όλες τις 
επιχειρήσεις (ημεδαπές, αλλοδαπές και μικτές), και σε 50% για τις 
τράπεζες.

Ο φόρος επί των κερδών χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού μιας 
σειράς δευτερευόντων φόρων (δημοτικοί φόροι κλπ).

3.6.4. Φόρος ακίνητης περιουσίας.

Εισπράττεται από αλλοδαπούς όταν αυτοί αγοράζουν ή κληρονομούν 
ακίνητα, και ο συντελεστής ποικίλει κατά περίπτωση μεταξύ 2% και 50% 
επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ο συντελεστής μπορεί να 
φτάσει και το 70% εάν ο κληρονόμος είναι συγγενής πέρα του πρώτου 
βαθμού.
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3.7. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

3.7.1. Το θεσμικό πλαίσιο του εξωτερικού εμπορίου.

Το θεσμικό πλαίσιο του εξωτερικού εμπορίου αποτελείται από τις 
βασικές αρχές της GATT, και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 
απελευθερωμένο σχετικά σύστημα. Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να 
παρουσιάσουν εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα, και οι 
εμπορικές τράπεζες μπορούν να υποστηρίξουν τις ενέργειες αυτές όσον 
αφορά τη συναλλαγματική πλευρά.

Υπάρχουν βέβαια ορισμένα αγαθά, τα οποία διακινούνται αποκλειστικά 
από το κράτος και αφορούν το στρατό και διάφορες συναφείς 
κυβερνητικές δραστηριότητες. Η πλήρης απελευθέρωση των διεθνών 
συναλλαγών αναμένεται να λάβει χώρα σύντομα συμπίπτοντας με την 
εφαρμογή της GATT και των συμφωνιών που έχει υπογράψει η χώρα με 
την Ε.Ε.. Το διάταγμα, το οποίο αποτελεί το βασικό νομοθετικό εργαλείο 
για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές είναι το 241/1993.

3.7.2. Το καθεστώς εισαγωγών

Όλα τα εισαγόμενα στη χώρα αγαθά υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο 
και οι δασμοί τους υπολογίζονται με βάση διεθνή πρότυπα. Σύμφωνα με 
το ισχύον δασμολογικό καθεστώς, τα αγαθά που εισάγονται από 
αναπτυσσόμενες χώρες (περίπου 118) τυγχάνουν καλύτερης 
δασμολογικής μεταχείρισης. Αντίθετα οι εισαγωγές από τις 
ανεπτυγμένες χώρες (44) υπόκεινται σε υψηλότερη δασμολογική 
κλίμακα. Η Ελλάδα ανήκει στην δεύτερη κατηγορία.

Η δασμολογική κλίμακα αποτελείται από 5 βαθμίδες, οι οποίες ξεκινούν 
από 5% μέχρι και 40% της αξίας CIF των εισαγόμενων αγαθών. Από το 
1992 επιβλήθηκε πρόσθετο τελωνειακό τέλος 2% στα παραπάνω. Οι 
επιβληθέντες δασμοί καταβάλλονται εντός 30 ημερών από την άφιξη 
των αγαθών στο βουλγαρικό έδαφος και περιλαμβάνουν όλα τα 
τελωνειακό έξοδα, τα οποία υπολογίζονται με βάση τα συνοδευτικά 
έγγραφα των αγαθών (τιμολόγια και δελτία αποστολής, φορτωτικά και 
ασφαλιστικά έγγραφα, πιστοποιητικά προέλευσης).

Οι δασμοί καταβάλλονται σε εγχώριο νόμισμα με βάση την ισοτιμία που 
καθορίζει η κεντρική τράπεζα της χώρας.

Υπάρχουν ορισμένα αγαθά, για τα οποία απαιτούνται πρόσθετα 
επίσημα έγγραφα (φαρμακευτικό υλικό, πυρηνικά υλικά και εξοπλισμός, 
επικίνδυνα απόβλητα, φυσικό αέριο κλπ). Όσον αφορά τις ποσοστώσεις
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εισαγόμενων αγαθών, αυτές ισχύουν μόνο για τα παγωτά, οι 
επιτρεπόμενες ποσότητες των οποίων για το 1995 ήταν 1.200 τόνοι.

Από το 1994 και στη βάση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας και της 
Συμφωνίας για τη Ζώνη των Ελευθέρων Εμπορικών Συναλλαγών, η 
Βουλγαρία έχει απαλλάξει από τη δασμολογική επιβάρυνση ορισμένα 
αγαθά, τα οποία θεωρούνται ότι συμβάλλουν στη διαδικασία μετάβασης 
της χώρας στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Μερικά εκ των 
αγαθών αυτών είναι τα εξής :

• Διάφορα είδη εξοπλισμού, τα οποία μετρούν την μόλυνση του 
περιβάλλοντος, διαχειρίζονται τα μολυσμένα ύδατα, ελέγχουν την 
κατανάλωση φυσικού αερίου, ελέγχουν και προστατεύουν από τη 
χρήση ραδιενέργειας κλπ.

• Ατομική ενέργεια που προορίζεται για ειρηνικούς σκοπούς.

• Φαρμακευτικό υλικό.

• Ζωοτροφές κ.α.

Τέλος άλλα αγαθά, τα οποία εξαιρούνται από την επιβολή δασμών και 
τα οποία βρίσκονται κάτω από ποσοτικούς περιορισμούς είναι τα 
ακόλουθα : ζώντα ζώα, βοοειδή, προϊόντα από ψάρι, πατατόσπορος, 
σιρόπι ζάχαρης, μερικά μέταλλα και εξοπλισμός κ.α.

3.7.3. Το καθεστώς εξαγωγών

Ως προς τις εισαγωγές υπάρχουν περιορισμοί, οι οποίοι έχουν σκοπό 
τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και την 
ύπαρξη επάρκειας για εσωτερική κατανάλωση.

Προϊόντα, των οποίων η εξαγωγική κίνηση παρακολουθείται στενά από 
το υπουργείο εμπορίου είναι τα ζώντα ζώα, το κρέας, τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, τα δημητριακά, η σόγια, τα σπορέλαια, οι ζωοτροφές, ο 
καπνός, τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, τα μαύρα και έγχρωμα 
μέταλλα.

Για το 1995 είχαν απαγορευτεί οι εξαγωγές σε παράγωγα των 
μετάλλων, χαλκό και προϊόντα του καλίου, ενώ ποσοστώσεις εξαγωγών 
για την ίδια χρονιά ίσχυσαν στο σιτάρι, στο κριθάρι, σε προϊόντα 
κλωστοϋφαντουργίας και στα αιγοπρόβατα, οι περιορισμοί αυτοί 
αφορούν τις εξαγωγές προς τις χώρες της Ε.Ε., τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
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3.7.4. Ζώνες ελεύθερου εμπορίου

Το καθεστώς λειτουργίας των επτά ζωνών ελεύθερου εμπορίου στη 
Βουλγαρία ρυθμίζεται από τα διατάγματα 2242/1987 και 167/1991. Οι 
ζώνες αυτές δημιουργήθηκαν με σκοπό την προώθηση της παραγωγής 
και του εμπορίου και την επέκταση των εξαγωγών. Δυνατότητα χρήσης 
των ζωνών αυτών έχουν τα αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα 
καθώς και οι βούλγαροι συνέταιροί τους. Οι συναλλαγές και οι 
πληρωμές εντός της ζώνης διεξάγονται σε ξένο νόμισμα, και οι 
περιουσίες των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό δεν 
μπορούν να δεσμευτούν. Οι εταιρίες αυτές δεν είναι απαλλαγμένες από 
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αλλά απολαμβάνουν προνομίων 
όταν πραγματοποιούν επενδύσεις εντός των ζωνών.

Τα προϊόντα που βρίσκονται εντός των ζωνών ελεύθερου εμπορίου δεν 
υπόκεινται σε δασμούς, παρά μόνο όταν εξέρχονται από αυτές. Οι 
ζώνες βρίσκονται στα εξής εμπορικά κέντρα : Rouse, Vidin, Burgas, 
Svilengrad, Dragoman, Plovdiv, Dobrits.
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3.8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3.8.1. Γενικά

Το θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων καθορίζεται από τον 
εργατικό κώδικα της 1/1/1993, ο οποίος συμπληρώνεται και από άλλες 
νομοθετικές πράξεις, στις οποίες γίνεται εκτενής αναφορά σε 
εξειδικευμένα θέματα.

Οι αποδοχές των εργαζόμενων στη Βουλγαρία καθορίζονται με βάση :

• τον εργατικό κώδικα,

• σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,

• τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας,

• τα διάφορα ιδιωτικά συμφωνητικά.

Στις εταιρίες όπου η συμμετοχή του δημοσίου ξεπερνά το 50%, οι 
αποδοχές καθορίζονται κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις εργατικές 
ενώσεις, με βάση τους νόμους 129/1991 και 71/1993, ως ακολούθως:

• Σε εθνικό επίπεδο, οι διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ της 
κυβέρνησης και της ομοσπονδίας των εργατικών ενώσεων.

• Σε κλαδικό επίπεδο, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μεταξύ 
εργοδοτών και των σχετικών εργατικών ενώσεων.

• Τέλος σε επίπεδο επιχείρησης, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται 
μεταξύ του εργοδότη και του εκπρόσωπου της ένωσης /συνδικάτου 
της επιχείρησης.

Οι βασικές αποδοχές που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο αποτελούν τη 
βάση των διαπραγματεύσεων στα χαμηλότερα επίπεδα, στα οποία 
διαπραγματεύονται ζητήματα όπως η υπερωριακή αμοιβή, οι πληρωμές 
των αργιών κλπ.

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται αύξηση 0,6% για κάθε πρόσθετο χρόνο 
εργασίας του. Οι υπερωρίες αμείβονται με επιπλέον 25% του 
ημερομισθίου και η εργασία κατά τη νύκτα με επιπλέον 20%. Αυτά 
ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα. Στις επιχειρήσεις όπου η κρατική 
συμμετοχή ξεπερνά το 50% τα μισθοδοτικά θέματα καθορίζονται από το 
διάταγμα 28/1994.

Ο χρόνος απασχόλησης (χωρίς τις υπερωρίες) δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 40 ώρες σε πενθήμερη βάση ή τις 46 ώρες σε εξαήμερη 
βάση. Σε ημερήσια βάση η βασική διάρκεια απασχόλησης είναι το
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οκτάωρο. Σε περιπτώσεις ανθυγιεινής εργασίας καθώς και 
απασχόλησης ανηλίκων, η ημερήσια διάρκεια είναι μειωμένη, και 
καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

Η υπερωριακή απασχόληση σε μια επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά 
τις 150 ώρες ανά εργαζόμενο σε μηνιαία βάση, τις 30 ώρες ημερήσιας 
εργασίας ανά εργαζόμενο το μήνα, και τις 20 ώρες νυκτερινής εργασίας 
ανά εργαζόμενο το μήνα. Για την υπερωριακή απασχόληση ο 
εργαζόμενος έχει το δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής, η οποία δεν μπορεί 
να μικρότερη από :

• 50% του βασικού του μισθού όταν η εργασία προσφέρεται εντός 
εργάσιμων ημερών, και δεν έχει προηγηθεί συμφωνία για κάτι 
διαφορετικό.

• 75% του βασικού του μισθού όταν η εργασία προσφέρεται εντός 
διαστήματος άδειας, και δεν έχει προηγηθεί συμφωνία για κάτι 
διαφορετικό.

• 100% του βασικού του μισθού όταν η εργασία προσφέρεται εντός 
διαστήματος επίσημων αργιών, και δεν έχει προηγηθεί συμφωνία για 
κάτι διαφορετικό.

Το διάλειμμα για φαγητό είναι μισή ώρα εκτός του χρόνου εργασίας. Η 
άδεια των εργαζομένων έχει ως εξής :

• 14 εργάσιμες μέρες για αυτούς που έχουν 10 εργάσιμα χρόνια.

• 16 εργάσιμες μέρες για αυτούς που έχουν 10-15 εργάσιμα χρόνια.

• 18 εργάσιμες μέρες για αυτούς που έχουν πάνω από15 εργάσιμα 
χρόνια.

Ο εργοδότης υποχρεούται να δώσει άδεια στον εργαζόμενο ανάλογα με 
τις διάφορες περιστάσεις (πχ γάμος, κλήση από στρατό, λόγοι υγείας, 
αιμοδοσία κλπ). Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, οι μητέρες δικαιούνται 
άδεια 120 ημερών μετ' αποδοχών για το πρώτο παιδί, 150 για το 
δεύτερο, 180 για το τρίτο και 120 για κάθε παιδί επιπλέον του τρίτου.

3.8.2. Κοινωνική ασφάλιση

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης εποπτεύεται από τον Εθνικό Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα κεφάλαια του φορέα αυτού προέρχονται από 
εισφορές των εργαζομένων, των αγροτών, των αγροτικών 
συνεταιρισμών και των ελεύθερων επαγγελματιών.
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Οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται από τους εργοδότες για το 
σύνολο των εργαζομένων τους και ανέρχονται σε 30-35% του μηνιαίου 
μισθού σύμφωνα με το διάταγμα 43/1991. Οι συντάξεις χωρίζονται σε 
τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος των εισφορών. Έτσι:

• Η πρώτη κατηγορία πληρώνει συντάξεις που κυμαίνονται από 30% 
έως 50% των μηνιαίων αποδοχών.

• Η δεύτερη κατηγορία πληρώνει συντάξεις που κυμαίνονται από 30% 
έως 45% των μηνιαίων αποδοχών.

• Η τρίτη κατηγορία πληρώνει συντάξεις που κυμαίνονται από 30% έως 
35% των μηνιαίων αποδοχών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δίδεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να 
καταβάλλουν μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές προκειμένου να 
πετύχουν υψηλότερες συντάξεις.

Ο χρόνος συνταξιοδότησης διαφέρει για τους συνταξιοδοτούμενους ως
εξής:

1. Πρώτη κατηγορία : 15 εργάσιμα έτη, ηλικία 50 για τους άνδρες και 45 
για τις γυναίκες.

2. Δεύτερη κατηγορία : 20 εργάσιμα έτη, ηλικία 55 για τους άνδρες και 
50 για τις γυναίκες.

3. Τρίτη κατηγορία : 25 εργάσιμα έτη, ηλικία 60 για τους άνδρες και 55 
για τις γυναίκες.

3.8.3. Συνθήκες εργασίας για τους αλλοδαπούς

Το εργασιακό καθεστώς που ισχύει για όσους αλλοδαπούς εργάζονται 
στη Βουλγαρία καθορίζεται από το διάταγμα 122/1994 και 267/1992. Για 
να εργαστεί κάποιος αλλοδαπός στη χώρα απαιτείται η εξαγορά άδειας 
εργασίας και όχι απλώς η έκδοση σχετικής βίζας που ίσχυε κατά το 
παρελθόν. Παράλληλα απαιτείται η γνωστοποίηση προς τις αρχές των 
προσόντων του, κάτι το οποίο έχει ως στόχο την προστασία του 
βουλγαρικού εργατικού δυναμικού.

Οι βασικές αρχές που ισχύουν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι οι
εξής:

• Η άδεια εργασίας εκδίδεται από το υπουργείο εργασίας και αφορά 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, χρόνο εργασίας και χρόνο παραμονής 
στη χώρα.
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• Η αίτηση του αλλοδαπού γίνεται δεκτή μόνο στην περίπτωση που η 
εργασία που θα προσφέρει δεν μπορεί να καλυφθεί από εγχώριο 
παραγωγικό δυναμικό.

• Η άδεια ισχύει για το διάστημα απασχόλησης που αναφέρεται στη 
σχετική συμφωνία εργοδότη εργαζόμενου, και μπορεί να ανανεωθεί 
για έναν ακόμη χρόνο.

• Πρέπει να εγκριθεί από το τοπικό γραφείο εργασίας και την κεντρική 
επιθεώρηση εργασίας.

• Η πρόσληψη αλλοδαπών χωρίς επίσημη έγκριση θεωρείται ως 
παράνομη και απαγορεύεται από το νόμο.
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3.9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3.9.1. Καθεστώς λειτουργίας

Το τραπεζικό σύστημα της χώρας, στα πλαίσια της εφαρμογής των 
αρχών της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, έχει ακολουθήσει από το 
1990 και μετά ένα "διαξονικό" τρόπο λειτουργίας.

Το 1991 ιδρύθηκε η Εταιρία Περιορισμού Τραπεζών (Consolidation 
Company of Banks), η οποία είχε ως αρχικό στόχο να μειώσει τον 
αριθμό των κρατικά ελεγχόμενων τραπεζών σε 11. Εξαιτίας όμως 
κάποιων "προβληματικών" δανείων του παρελθόντος, ο αναμενόμενος 
περιορισμός των κρατικών τραπεζών προχώρησε με πολύ αργούς 
ρυθμούς και συνάντησε μεγάλα προβλήματα.

Παράλληλα ήταν προφανές ότι η λειτουργία μερικών τραπεζών ήταν 
εντελώς ανεξέλεγκτη εξαιτίας της ανικανότητας της Κεντρικής Τράπεζας. 
Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι με βάση τον τραπεζικό νόμο, η Κεντρική 
Τράπεζα είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση παντός είδους 
ελέγχου στην τραπεζική αγορά, καθώς επίσης και για το σχεδίασμά και 
την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

Η προφανής ανικανότητα της Κεντρικής Τράπεζας ήταν η βασική αιτία 
της νομισματικής κρίσης που διήλθε η χώρα κατά τη διετία 1993-1994, 
και η οποία είχε ως αποτέλεσμα της υποτίμηση του λέβα και την 
πραγματοποίηση κερδοσκοπικών κινήσεων από μερικές τράπεζες. 
Παράλληλα μερικές κρατικές τράπεζες εξακολουθούσαν από το 1991 και 
μετά να αντικαθιστούν το κράτος στην παροχή δανείων προς τις 
προβληματικές κρατικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την υπερβολική 
συγκέντρωση δανειακών υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις αυτές και τον 
ταυτόχρονο σημαντικό περιορισμό της ρευστότητας των συγκεκριμένων 
τραπεζών, οι οποίες ήταν εντελώς ανίκανες να αντεπεξέλθουν σε μια 
ενδεχόμενη εκτεταμένη ανάληψη των καταθέσεων.

Οι ιδιωτικές τράπεζες από την άλλη πλευρά συμμετείχαν πολύ 
περιορισμένα στην προαναφερόμενη διαδικασία, εξυπηρετώντας 
κυρίως βραχυπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων τους, και ειδικότερα 
στο χώρο του εξωτερικού εμπορίου και για την κάλυψη θέσεων σε 
σχέση με τη βαριά βιομηχανία. Έτσι λοιπόν πολλές από τις 
συνηθισμένες τραπεζικές διαδικασίες, όπως ο έλεγχος των 
χρεογράφων, πέρασαν στα χέρια μικρών ιδιωτικών γραφείων, τα οποία 
στο τέλος του 1995 υπολογίζονταν σε 2.000 περίπου. Βέβαια τα 
γραφεία αυτά είναι υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος 
είναι αναποτελεσματικός και επιτρέπει στα γραφεία αυτά να λειτουργούν 
άκρως κερδοσκοπικά.
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Από την άνοιξη του 1995, η νέα κυβέρνηση που ανέλαβε τότε 
αποφάσισε να εφαρμόσει αυστηρότερο έλεγχο στον τραπεζικό τομέα 
και διατήρησε σε λειτουργία δύο μόνο κρατικές τράπεζες (την Mineral 
Bank και την Commercial Bank) και την μείωση του επιτοκίου 
συναλλαγών της Κεντρική με τις εμπορικές τράπεζες στο 55%.

Την ίδια χρονιά παρατηρήθηκε συνέχιση της βελτίωσης των 
οικονομικών δεικτών του τραπεζικού τομέα με αποτέλεσμα την αύξηση 
των εισπρακτέων εσόδων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% που 
απαιτούνταν. Ήδη από το 1994 η σχέση σύνολο ενεργητικού προς 
έσοδα εισπρακτέα κυμαινόταν στο επίπεδο του 14,9%. Η βελτίωση αυτή 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες δεν μπόρεσαν να 
χρησιμοποιήσουν τα κρατικά ομόλογα για κερδοσκοπία για κάποιους 
λόγους.

Από το 1994 και μετά παρατηρείται η ανάπτυξη τραπεζικών υπηρεσιών 
από τον ιδιωτικό τομέα και από τις κερδοφόρες δημόσιες τράπεζες σε 
μια προσπάθεια δυναμικής ανόδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
σύνδεσης τους με τον τομέα της παραγωγής, η οποία συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα.

3.9.2. Τραπεζικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις εμπορικές τράπεζες στη 
Βουλγαρία είναι παρόμοιες με αυτές των χωρών της υπόλοιπης 
Ευρώπης. Τα σημεία στα οποία διαφέρουν οι τράπεζες μεταξύ τους 
είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η παρακολούθηση 
των αλλαγών του συνεχώς τροποποιούμενου νομοθετικού πλαισίου. 
Σημαντικό επίσης στοιχείο επιλογής από πλευράς επιχείρησης της 
τράπεζας με την οποία θα συνεργαστεί αποτελεί η καλή γνώση της 
τραπεζικής αγοράς. Από τη σκοπιά αυτή μόνο οι ξένες και κάποιες από 
τις δημόσιες τράπεζες συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα για τους έλληνες εμπόρους και επενδυτές, το πρόβλημα με 
το βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα είναι ο περιορισμός της 
πραγματοποίησης συναλλαγών με τη χρήση επιταγών. Το πρόβλημα 
εντοπίζεται στην απουσία ενός γραφείου αντιστάθμισης στη Σόφια με 
αποτέλεσμα την σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση των εντολών 
πληρωμής. Η καθυστέρηση αυτή καθιστά σχεδόν άχρηστες τις επιταγές 
ως μέσο συναλλαγής. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου οι 
μεταχρονολογημένες επιταγές αποτελούν πολύ συνηθισμένο εργαλείο, 
στη Βουλγαρία εκτιμάται ότι οι λογαριασμοί σε συνάλλαγμα θα 
εξακολουθήσουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της 
χώρας.
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Όσον αφορά το "ηλεκτρονικό χρήμα", βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή το 
σύστημα Borika, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να 
επωφελούνται των συστημάτων πιστωτικών καρτών.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρονται από τις εμπορικές 
τράπεζες είναι οι ακόλουθες :

• Καταθέσεις (όψεως, προθεσμίας, ταμιευτηρίου) σε εγχώριο και ξένο 
νόμισμα.

• Έκδοση εγγυητικών επιστολών και υποσχέσεων πληρωμής.

• Ανάληψη διεκπεραίωσης διαδικασιών εισαγωγής προϊόντων.

• Συναλλαγές σε πολύτιμα μέταλλα ή χρεόγραφα στην παγκόσμια 
αγορά.

• Αγοραπωλησία ομολόγων.

• Διαμεσολάβηση για την λήψη δανείων μέσω διεθνών 
χρηματοοικονομικών οργανισμών.

• Χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων.

• Παροχή μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων.

Όλες οι τραπεζικές υπηρεσίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κεντρικής 
Τράπεζας. Αναφορικά με τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ισχύουν τα
εξής:

• Όλες οι πληρωμές διεξάγονται σε εγχώριο νόμισμα. Οι συναλλαγές 
μπορούν να υπολογίζονται σε ξένα νομίσματα με βάση την τρέχουσα 
συναλλαγματική ισοτιμία.

• Οι λιανικές πωλήσεις σε ξένο νόμισμα επιτρέπονται μόνο σε ειδικά 
καταστήματα, τα οποία βρίσκονται στις εξόδους της χώρας.

• Η πώληση ξένου συναλλάγματος προς εταιρίες και φυσικά πρόσωπα 
διαμέσου των τραπεζών, είναι δυνατή μετά την υποβολή των 
σχετικών εγγράφων από τους ενδιαφερομένους (παραστατικά 
εισαγωγών, ταξιδιωτικά έγγραφα κλπ).

3.9.3. Επιτόκια

Τα επιτόκια από το 1991 και μετά ακολούθησαν μια ανοδική πορεία. Η 
τάση αυτή άρχισε να αντιστρέφεται από το 1995 εξαιτίας της αυστηρής
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δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που ακολούθησε η 
κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα. Η πτώση αυτή όμως δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως ουσιαστική, καθώς ήταν αποτέλεσμα μόνον της πτώσης 
της ζήτησης, συνεπώς ενδεχόμενες αυξήσεις της θα δώσουν και πάλι 
ανοδική τροχιά στα επιτόκια.

Τα ποσοστά αυξομειώσεων των επιτοκίων δεν συμβαδίζουν με τις 
μεταπτώσεις του πληθωρισμού με συνέπεια τα πραγματικά επιτόκια να 
είναι παραμένουν σε αρνητικά επίπεδα ζημιώνοντας έτσι τους 
καταθέτες. Αυτοί με τη σειρά τους, προκειμένου να διαφυλάξουν τα 
συμφέροντά τους σπεύδουν να μετατρέψουν τα λέβα σε δολάρια, 
νόμισμα που θεωρείται ως το πιο σκληρό από τους βούλγαρους 
πολίτες.

Βέβαια γίνεται προσπάθεια από την Κεντρική Τράπεζα να ελέγξει την 
κατάσταση μέσω διαφόρων μέτρων.

3.9.4. Χρηματιστήριο

Το Χρηματιστήριο Αξιών της Σόφια ξεκίνησε να λειτουργεί τους 
πρώτους μήνες του 1992. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του 
διαπραγματεύονταν κυρίως χρεόγραφα τραπεζών, οι οποίες ανήκαν 
κατά πλειοψηφία στο κράτος. Μέχρι το τέλος του 1992 δεν υπήρξε 
διαπραγμάτευση ομολογιών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. 
Τροχοπέδη στην ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς απετέλεσε το 
γεγονός ότι δεν υπήρχε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται 
για την λειτουργία τέτοιων αγορών.

Παρά τις δυσκολίες αναπτύχθηκαν κάποια γραφεία που ασχολούνταν 
κύρια με εμπορικές συναλλαγές, 13 από τα οποία το 1992, 
προχώρησαν στην ίδρυση μιας ένωσης με σκοπό τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού πληροφοριακού συστήματος, τις στενότερες επαφές 
μεταξύ των χρηματιστών, και τη θέσπιση κάποιων κανόνων ομαλής 
λειτουργίας. Ένα από τα γραφεία αυτά ασχολείται με το εμπόριο 
προϊόντων αλιείας και βρίσκεται στη Varna. Τέλος στο Plovdiv 
λειτουργεί χρηματιστήριο εμπορευμάτων, το οποίο είναι εξειδικευμένο 
σε αγροτικά προϊόντα.

3.9.5. Δραστηριότητες σε συνάλλαγμα

Το καθεστώς που αφορά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σε συνάλλαγμα 
έχει απελευθερωθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν διευκολύνεται ακόμη 
επαρκώς η λειτουργία της αγοράς. Υπάρχει εμφανής βελτίωση με το
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πέρασμα του χρόνου, υπάρχουν όμως κρίσεις, όπως αυτή της άνοιξης 
του 1994, οι οποίες αποκαλύπτουν ότι οι πιθανότητες άσκησης 
κερδοσκοπικών πιέσεων στο εγχώριο νόμισμα είναι πάντα υψηλές.

Η αρχή για την απελευθέρωση της αγοράς συναλλάγματος ήταν το 
διάταγμα 18/1991, σύμφωνα με το οποίο ο καθορισμός της ισοτιμίας θα 
γίνεται από την αγορά. Ο έλεγχος της αγοράς συναλλάγματος ανήκει 
αποκλειστικά στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Άλλα νομοθετήματα που συμπλήρωσαν το συγκεκριμένο θεσμικό 
πλαίσιο ήταν τα 130/1991, 198/1991, 240/1991, 53/1992, 99/1993 και 
1/1994.

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα στη Βουλγαρία μπορούν να 
πραγματοποιήσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν 
αποσπάσει την απαιτούμενη άδεια από την Κεντρική Τράπεζα, η οποία 
καθορίζει επίσης το πιθανό μέγεθος των συναλλαγών αυτών. Ειδικότερα 
όσον αφορά τις τράπεζες, το παραπάνω δικαίωμα το έχουν οι τράπεζες 
εκείνες που παρέχουν όλη τη γκάμα των τραπεζικών υπηρεσιών, και 
πιο συγκεκριμένα είναι αυτές που το κεφάλαιό τους είναι μεγαλύτερο 
των 500 εκατ. λέβα. Οι ίδιες τράπεζες συμμετέχουν στην διαμόρφωση 
της ισοτιμίας στην διατραπεζική αγορά συναλλάγματος. Ο βασικός 
μέτοχος στη αγορά αυτή είναι όμως η Κεντρική Τράπεζα, η οποία δίνει 
κάθε μέρα την ισοτιμία στην οποία διεξάγεται ο κύριος όγκος των 
συναλλαγών.

Το αμερικάνικο δολάριο χρησιμοποιείται ευρέως ως μέσο συναλλαγών , 
και μαζί με το γερμανικό μάρκο είναι τα πιο διαδεδομένα νομίσματα στην 
αγορά της χώρας. Από το 1994, το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα που 
δικαιούται κάθε βούλγαρος πολίτης είναι 2.000 USD ετησίως.

3.9.6. Οι ελληνικές τράπεζες στη Βουλγαρία

Η παρουσία των ελληνικών τραπεζών σι η Βουλγαρία έχει ως εξής :

• Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει ένα κατάστημα στη Σόφια.

• Η Εμπορική Τράπεζα σε συνεργασία με την EBRD (Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) δημιούργησαν την 
Bulgaria Investment Bank, το management της οποίας έχει η 
Εμπορική.

• Η Ιονική Τράπεζα διαθέτει υποκατάστημα στη Σόφια, στο οποίο 
εκτελούνται όλες οι κλασσικές εργασίες, λέβα και ξένο νόμισμα, ενώ 
προσφέρονται και υπηρεσίες Dealing-Room. Η τράπεζα έχει ενεργό
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παρουσία στη διατραπεζική αγορά, καθώς και στην αγορά τίτλων 
δημοσίου.

• Η Αγροτική Τράπεζα διατηρεί γραφείο αντιπροσωπείας στη Σόφια 
από το 1994 και έχει υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας για την 
προώθηση των διατραπεζικών σχέσεων μα την Agricultural and 
Industrial Bank της Βουλγαρίας.

• Η Xios Bank ήταν από τις πρώτες ξένες τράπεζες (μαζί με την 
ολλανδική ING Bank) που πήρε άδεια για τη δημιουργία 
καταστήματος στη Σόφια, όπου δραστηριοποιείται εδώ και τρία 
χρόνια.
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3.10. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

3.10.1. Γενικά

Ο νόμος για την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλοδαπών προσώπων 
και την προστασία των ξένων επενδύσεων (Εφημερίδα της κυβέρνησης 
No 8/28 του 1992, Law on the economic activity of foreign persons and 
on the protection of foreign investment) αντικατέστησε τον νόμο 47/1991 
και την τροποποίηση του 48/1991 που ίσχυαν μέχρι τότε για τις ξένες 
επενδύσεις.

Ο νόμος αυτός καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθήσουν οι αλλοδαποί επενδυτές προκειμένου να 
δραστηριοποιηθούν στη Βουλγαρία, καθώς επίσης και τους όρους 
προστασίας των επενδύσεων αυτών. Τα κύρια σημεία, στα οποία κάνει 
αναφορά ο εν λόγω νόμος είναι τα εξής:

• Διευκρίνηση του όρου "αλλοδαπό" πρόσωπο.

• Καταγραφή των δικαιωμάτων άσκησης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

• Επισήμανση του ρόλου των εμπορικών αντιπροσωπειών.

• Αναφορά των περιορισμών της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• Διαδικασία έκδοσης αδειών.

• Καθορισμός του όρου "ξένη επένδυση".

• Τρόποι προστασίας των ξένων επενδύσεων έναντι απαλλοτριώσεως.

• Καταχώρηση ξένων επενδύσεων και εγγυήσεις.

• Διαδικασία μεταφοράς εισοδημάτων και αποζημιώσεων.

• Εργασιακές σχέσεις και κοινωνική ασφάλιση.

• Συναλλαγματικό καθεστώς ξένων επενδύσεων.

Ως ξένη επένδυση ορίζεται κάθε επένδυση που πραγματοποιείται από 
αλλοδαπό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί - μεταξύ άλλων - ως ατομικός 
έμπορος ή μέσω υποκαταστήματος ή μέσω εταιρίας, στην οποία το 
αλλοδαπό πρόσωπο κατέχει συμφέροντα που υπερβαίνουν το 50%, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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• μετοχές και ποσοστά συμμετοχής σε εμπορικές εταιρίες,

• δικαιώματα κυριότητας ή περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα επί 
ακινήτων,

• ιδιοκτησία επιχείρησης

• τραπεζικές καταθέσεις

• τίτλοι, κρατικά χρεόγραφα και άλλα αξιόγραφα που εκδίδονται από το 
κράτος ή άλλα νομικά πρόσωπα,

• πιστώσεις που χορηγούνται για περιόδους που υπερβαίνουν τα 5 
έτη.

Στον νόμο δεν αναφέρεται εάν επιτρέπεται η εισαγωγή - αντί χρημάτων - 
μηχανολογικού εξοπλισμού, αν λογίζεται αυτή ως επενδυτική εισφορά 
αλλοδαπού προσώπου και πως διασφαλίζεται η τύχη του εξοπλισμού 
σε περίπτωση λήξης της επένδυσης. Εξάλλου δεν διευκρινίζεται ποιοι 
είναι οι "εξαιρετικά σοβαροί κρατικοί σκοποί, οι οποίοι δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν αλλιώς", και για τους οποίους επιτρέπεται η 
απαλλοτρίωση περιουσίας αλλοδαπών προσώπων, δημιουργώντας έτσι 
σοβαρό πρόβλημα στην προσέλκυση των ξένων επενδύσεων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει ότι μερικές ή όλες οι 
διατάξεις του νόμου δεν εφαρμόζονται στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες αλλοδαπών, των οποίων η χώρα διενεργεί διακρίσεις 
εις βάρος βουλγαρικών φυσικών ή νομικών προσώπων. Αντίστοιχα, σε 
περίπτωση που η Βουλγαρία είναι μέλος Διεθνούς Συνθήκης που 
προβλέπει περισσότερο ευνοϊκούς όρους για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα αλλοδαπών τότε θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι 
πλέον ευνοϊκοί όροι.

3.10.2. Προϋποθέσεις άδειας για αλλοδαπούς.

Οι αλλοδαποί μπορούν να επενδύσουν σε οποιαδήποτε οικονομική 
δραστηριότητα στην επικράτεια της Βουλγαρίας, στα χωρικά της ύδατα ή 
στη ζώνη αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσής της, με την 
εξαίρεση των δραστηριοτήτων που απαγορεύονται με νόμο.

Οι ξένες επενδύσεις δεν απαιτούν άδεια, εκτός των περιπτώσεων που 
αναφέρονται παρακάτω (αρ. 5 του ν 8/28-1992):

1. Επενδύσεις στη στρατιωτική βιομηχανία (η πολεμική βιομηχανία είναι 
κρατική και δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ιδιωτικοποιήσεων).
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2. Επενδύσεις στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα (οι τράπεζες και οι 
ασφάλειες δεν είναι κρατικό μονοπώλιο, αλλά απαιτείται άδεια για την 
ίδρυση νέων ιδιωτικών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών).

3. Απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές που καθορίζονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο.

4. Έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση φυσικών πόρων στο έδαφος, 
στα χωρικά ύδατα και στη ζώνη αποκλειστικής εκμετάλλευσης της 
Βουλγαρίας.

5. Την απόκτηση συμμετοχής που εξασφαλίζει ή εμποδίζει την 
πλειοψηφία στη λήψη αποφάσεων μιας εταιρίας που ασχολείται 
επιχειρηματικά ή κατέχει ιδιοκτησία σύμφωνα με τις προηγούμενες 
παραγράφους.

Για να ληφθεί μια άδεια, πρέπει να υποβληθεί αίτηση, που συνοδεύεται 
από μελέτη σκοπιμότητας, προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Η αίτηση 
εξετάζεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία διορίζεται με απόφαση του 
πρωθυπουργού, και οφείλει να απαντήσει εντός 45 ημερών. Επίσης, για 
να ληφθεί άδεια έρευνας, ανάπτυξης ή εξόρυξης φυσικών πόρων, ο 
αλλοδαπός επενδυτής υποβάλλει πρόταση στην επιτροπή για τους 
γεωλογικούς και ορυκτούς πόρους που τον ενδιαφέρουν και αίτηση για 
συναίνεση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Από τις φορολογικές αρχές επιβάλλονται πρόστιμα ίσα με το διπλάσιο 
των κερδών που αποκομίζονται, με ελάχιστο ποσό των 50.000 λέβα, 
στους αλλοδαπούς που επενδύουν στη Βουλγαρία χωρίς να λάβουν τις 
απαιτούμενες άδειες. Επιπλέον τερματίζεται υποχρεωτικά η 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οι παραβάσεις βεβαιώνονται από 
το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο επιβάλλει το πρόστιμα και 
τερματίζει τη δραστηριότητα.

Οι λεπτομέρειες για την καταχώρηση των ξένων επενδύσεων στην 
Εφορία και τη σχετική δήλωση, καθορίζονται στην εγκύκλιο No 1 του 
Υπ. Οικονομικών ( Εφ.τ Κυβ. No 43/26-5-1992).

3.10.3. Παρεχόμενα πλεονεκτήματα

Ο νόμος για την επιχειρηματική δραστηριότητα των αλλοδαπών δεν 
προβλέπει ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 
Εξάλλου δεν προβλέπονται ούτε συγκεκριμένα δασμοφορολογικά 
κίνητρα, πλην αυτού της απαλλαγής από δασμούς εισαγωγής στις 
πρώτες ύλες και στον μηχανολογικό εξοπλισμό, τα οποία πρόκειται να
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χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στη Βουλγαρία.

Γενικά οι αλλοδαποί επενδυτές δικαιούνται να ανοίγουν λογαριασμούς 
σε ξένο νόμισμα ή λέβα, καθώς επίσης και να διαθέτουν μετοχές, 
ομολογίες και άλλους τίτλους. Επίσης έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν 
συνάλλαγμα από βουλγαρικές τράπεζες και να το μεταφέρουν στο 
εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση υποβολής πιστοποιητικού εξόφλησης 
φόρων, όταν αυτό αφορά :

1. Τα κέρδη σε λέβα από την πραγματοποιηθείσα επένδυση.

2. Την αποζημίωση της επένδυσης για κρατικούς σκοπούς.

3. Το ποσό που προέρχεται από ρευστοποίηση της επένδυσης σε 
περίπτωση λήξης αυτής.

4. Το ποσό που προκύπτει από την πώληση της επένδυσης.

5. Το ποσό που λαμβάνεται σε λέβα από αναγκαστική εκτέλεση 
απαίτησης που έτυχε εγγύησης σε συνάλλαγμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα μεταφοράς στο εξωτερικό σε 
συνάλλαγμα των κερδών που πραγματοποιήθηκαν σε τοπικό νόμισμα, 
συναντά ουσιαστικά πολλές δυσκολίες, δεδομένης της έλλειψης 
συναλλαγματικών αποθεμάτων. Στην προκειμένη περίπτωση συνίσταται 
η αγορά με λέβα εγχωρίων προϊόντων και η πώληση τους στο 
εξωτερικό.

3.10.4. Δικαιώματα επί ακινήτων

Τα αλλοδαπά πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα 
ιδιοκτησίας επί κτισμάτων και περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα επί 
οικοπέδων. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η απόκτηση κτιρίου (κατοικίας 
κλπ) μόνον όταν ασκηθεί από τον αλλοδαπό το δικαίωμα της 
οικοδόμησης. Σε αντίθετη περίπτωση επιτρέπεται μόνον η μίσθωση 
κτιρίου.

Τα αλλοδαπά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του υποκαταστήματος 
και του κατ' ιδίαν εμπόρου, δεν μπορούν να αποκτήσουν ιδιοκτησία επί 
της γης. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για τις μικτές επιχειρήσεις, στις 
οποίες η ξένη συμμετοχή είναι μεγαλύτερη του 50%. Στο σημείο αυτό θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι εάν η συμμετοχή αλλοδαπού προσώπου σε 
μικτή επιχείρηση είναι μικρότερη του 50%, τότε δεν θεωρείται αυτή ξένη 
επένδυση.
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Για τους παραπάνω περιοριστικούς όρους θα πρέπει να γίνουν οι εξής 
διευκρινήσεις:

• Η ιδιοκτησία κτισμάτων περιορίζεται μόνο επί του υπερκείμενου 
(κτιρίου) και όχι επί του υποκείμενου (οικοπέδου). Στην περίπτωση 
καταστροφής του κτιρίου (σεισμός, πυρκαγιά και άλλοι λόγοι 
ανωτέρας βίας), ο αλλοδαπός χάνει το δικαίωμα ιδιοκτησίας.

• Στην περίπτωση μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου ή γης), τα μισθώματα 
καθορίζονται ελεύθερα και δεν υπάρχουν περιοριστικές διατάξεις για 
την προστασία της επαγγελματικής στέγης και γενικά των μισθωτών.

Το θέμα των τίτλων κυριότητας ακινήτων δημιουργεί ενδεχόμενους 
κίνδυνους για τους αλλοδαπούς επενδυτές. Όπως είναι γνωστό, την 
άνοιξη του 1947, όλες οι ιδιοκτησίες είχαν περιέλθει στο κράτος. Σήμερα 
πλέον, με τη θέσπιση σειράς νόμων, όλες οι αστικές και αγροτικές 
ιδιοκτησίες έχουν σχεδόν επανέλθει πλήρως στους πρότερους 
δικαιούχους ή στους κληρονόμους τους. Ωστόσο η ανακάλυψη των 
αρχικών τίτλων κυριότητας είναι δύσκολο να επιτευχθεί, παρά τους 
δικαστικούς αγώνες που γίνονται, γιατί πολλά έγγραφα είχαν 
αποκρυφτεί ή καταστραφεί από το προηγούμενο καθεστώς.

Οι αλλοδαποί επενδυτές θα πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερη προσοχή 
όταν πρόκειται να μισθώσουν κάποιο ακίνητο (κατάστημα, 
αποθηκευτικό χώρο, γραφείο) και να βεβαιώνονται ότι αυτός που το 
εκμισθώνει είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του. Έτσι αποφεύγεται ο 
κίνδυνος να βρεθούν ξαφνικά προ της εκπλήξεως να παρουσιαστούν οι 
αρχικοί ιδιοκτήτες του ακινήτου, εμφανίζοντας τους πραγματικούς 
τίτλους ιδιοκτησίας και να ζητούν υψηλά ενοίκια ή ακόμη και την 
απόδοση του μισθίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι 
ενοικιαστές υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το μίσθιο που 
μεταβιβάσθηκε στον παλαιό ιδιοκτήτη του, αν αυτός τους το ζητήσει, 
μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου προειδοποίησης.

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι εξαιτίας του ιδιόρρυθμου αυτού 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τα ενοίκια - ιδίως στους κεντρικούς δρόμους 
της Σόφιας - βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Βέβαια αναμένεται ότι 
σταδιακά με την ομαλοποίηση της αγοράς θα διαμορφωθούν σε 
φυσιολογικά επίπεδα.
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3.10.5. Μικτές επιχειρήσεις

Οι αλλοδαποί μπορούν να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη 
Βουλγαρία και να αποκτούν μετοχές ή συμμετοχή σε εμπορικές 
επιχειρήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται για τα ημεδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, και οι 
αλλοδαποί απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, εκτός των περιορισμών 
του νόμου.

Οι ξένες επενδύσεις, με εξαίρεση τις τραπεζικές καταθέσεις, πρέπει να 
καταχωρηθούν μέσα σε 30 ημέρες από την πραγματοποίηση της 
επένδυσης. Η καταχώρηση γίνεται στο Υπουργείο Οικονομικών μετά την 
υποβολή της σχετικής αίτησης. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το νόμο, είναι νομικά διασφαλισμένες, ανεξάρτητα από 
τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Ο αλλοδαπός που 
δεν καταχωρεί την επένδυσή του ή παρέχει εσφαλμένα στοιχεία κατά 
την καταχώρηση, τιμωρείται με πρόστιμο, το οποίο μπορεί να φτάσει και 
το ένα δέκατο της αξίας της επένδυσης.

Προκειμένου κάποιος αλλοδαπός να δημιουργήσει ατομική επιχείρηση ή 
να συμμετάσχει σε συνεταιρισμό, ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ( ως 
ομόρρυθμος εταίρος) ή κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία, χρειάζεται να 
λάβει άδεια για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα.

Από τον Ιανουάριο του 1992, οπότε ισχύει και ο νέος νόμος για τις ξένες 
επενδύσεις, δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα ελάχιστα ποσά 
κεφαλαίου στις ξένες επενδύσεις, τόσο για τη συμμετοχή σε μια 
υφιστάμενη όσο και για την ίδρυση μιας νέας εταιρίας.

Επιπλέον δεν απαιτείται πλέον έγκριση στις περιπτώσεις που η ξένη 
επένδυση υπερβαίνει το 49% στις ΕΠΕ και το 20% στις ΑΕ. Δεν 
απαιτείται συνεπώς ειδική έγκριση για την ίδρυση μικτής επιχείρησης, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εμπορικού νόμου. Η ίδρυση, 
τροποποίηση και διάλυση των εταιριών καταχωρείται στο τοπικό 
δικαστήριο. Οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν εταιρίες 
καταχωρούνται στην επίσημη εφημερίδα. Η καταχώρηση μιας εταιρίας 
γίνεται με βάση το καταστατικό της, και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο 
της εταιρίας.

3.10.6. Κάλυψη του κεφαλαίου των μικτών επιχειρήσεων

Η εισφορά ενός αλλοδαπού επενδυτή στο κεφάλαιο μια μικτής 
επιχείρησης στη Βουλγαρία μπορεί να είναι σε μετρητά ή σε είδος. Κάθε 
συμμετοχή σε είδος πρέπει να αποτιμάται από επιτροπή τριών 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι διορίζονται από το τοπικό
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δικαστήριο, όπου πρόκειται να καταχωρηθεί η εταιρία, και δεν 
επιτρέπεται να συμφωνηθεί ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Επιπλέον, οι συμμετοχές σε είδος δεν επιτρέπεται να
συμπεριλαμβάνουν δεσμεύσεις για μελλοντική προσφορά εργασίας, 
υπηρεσιών ή συμβολαίων, επειδή του βουλγαρικό κράτος επιθυμεί να 
αποφύγει τις συμφωνίες ανταλλαγών που ήταν διαδεδομένες την εποχή 
του κομμουνιστικού ελέγχου.

Μια μικτή επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα διαθέσιμό της σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα των εταίρων και σε τράπεζα της 
επιλογής τους. Οι ημεδαποί και οι αλλοδαποί επιτρέπεται να ανοίγουν 
ελεύθερα λογαριασμούς σε ξένο συνάλλαγμα και να τους διαθέτουν 
χωρίς περιορισμούς. Τα κέρδη μπορούν να επαναπατρισθούν κατά 
βούληση από τους αλλοδαπούς εταίρους. Σε περίπτωση εθνικοποίησης 
ή απαλλοτρίωσης της περιουσίας της μικτής επιχείρησης, οι εταίροι θα 
πρέπει να αποζημιωθούν σε σκληρό νόμισμα.

Οι εμπορικές τράπεζες επιτρέπεται να πωλούν απεριόριστες ποσότητες 
συναλλάγματος για εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, για μεταφορικά 
και άλλα έξοδα, για πληρωμές τόκων και δόσεων δανείων εξωτερικού, 
για ιατρικούς σκοπούς κλπ. Εν τούτοις απαιτείται άδεια της Κεντρικής 
Τράπεζας για επενδύσεις στο εξωτερικό, καθώς και για την παροχή και 
λήψη δανείων από το εξωτερικό. Οι ισοτιμίες της αγοραπωλησίας 
συναλλάγματος διαπραγματεύονται ελεύθερα μεταξύ του πελάτη και της 
τράπεζας.

3.10.7. Νομικές μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι νομικές μορφές που προβλέπονται από τον εμπορικό νόμο για την 
άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι οι εξής :

• Υποκαταστήματα

• Εμπορικές αντιπροσωπείες

• Ατομικός έμπορος που μπορεί να είναι ο έμπορος φυσικό - πρόσωπο 
και ο έμπορος - δημόσια επιχείρηση.

• Οι Εμπορικές εταιρίες, οι οποίες μπορούν να είναι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, 
Ατομική ΕΠΕ, ΑΕ, και ΕΕ κατά μετοχές.

Οι αλλοδαπές επενδύσεις μπορούν να λάβουν όλες τις νομικές μορφές 
που προβλέπει η νομοθεσία για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. Οι ξένοι 
απαγορεύεται να αυτοαπασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον 
δεν έχουν άδεια μόνιμης εγκατάστασης και απασχόλησης, ή να
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δημιουργούν μονοπρόσωπες ανώνυμες εταιρίες. Έχουν όμως τη 
δυνατότητα να ιδρύσουν ατομικές ΕΠΕ. Εταιρίες με 100% ξένη 
συμμετοχή επιτρέπονται και επιπλέον οι αλλοδαποί μπορούν να 
ιδρύσουν υποκαταστήματα και εμπορικές αντιπροσωπείες.

3.10.8. Οι ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία (Δεκ.1996)

Η διαχρονική εξέλιξη των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία από το 
1989 και μετά παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες.

Πίνακας 2

ΕΤΟΣ ΑΞΙΑ ανά έτος 
(εκατ. USD) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

% του 
συνολικού 

όγκου

1989 1,1 10 0,14

1990 12,3 6 1,48

1991 0,7 21 0,08

1992 38,5 36 4,63

1993 99,8 602 12,01

1994 210,9 2276 25,38

1995 165,1 1935 19,87

1996 302,5 3341 36,4

ΣΥΝΟΛΟ ιιρΙΙΙΙΙΙ 100,00
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Διάγραμμα 3: Διαγραμματική απεικόνιση του πίνακα 2

Οι τομείς, στους οποίους παρουσιάζεται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον 
είναι η βιομηχανία τροφίμων, ο τουρισμός, οι μεταφορές, και ο τομέας 
των κατασκευαστικών υλικών.

Η δομή των ξένων επενδύσεων ως προς τους τομείς δραστηριότητας 
στη Βουλγαρία διαφέρει από τις άλλες χώρες ΚΑΕ, και τα στοιχεία 
οδηγούν στα εξής συμπεράσματα :

• Το μερίδιο συμμετοχής των ξένων επενδύσεων στις μεταφορές είναι 
μεγαλύτερο συγκριτικά με άλλες χώρες ΚΑΕ. Αυτό οφείλεται στη 
στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας, με συνέπεια οι μεταφορές 
να είναι ένας από τους πιο δημοφιλής τομείς για τους ξένους 
επενδυτές.

• Εξαιτίας των αργών ρυθμών του γενικότερου ανασχεδιασμού, των 
ιδιωτικοποιήσεων και της δημιουργίας μικτών επιχειρήσεων, η 
συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη βιομηχανία ήταν πολύ μικρή σε 
σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες πρώην κομμουνιστικές χώρες. Το 
1996 πραγματοποιήθηκαν μερικές σημαντικές συμφωνίες 
ιδιωτικοποιήσεων με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό της συμμετοχής 
των ξένων επενδυτών.

• Σημαντική βαρύτητα δίνεται από τους ξένους επενδυτές στον κλάδου 
του εμπορίου.

Πιο συγκεκριμένα η κατανομή των ξένων επενδύσεων κατά κλάδο έχει 
ως εξής :
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Πίνακας 4

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ

(εκατ. USD)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

% του 
συνολικού 

όγκου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 338,1 465 40,69

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7,5 85 0,90

ΓΕΩΡΓΙΑ 7,9 65 0,95

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 73,3 150 8,83

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 10,9 18 1,32

ΕΜΠΟΡΙΟ 185,2 6349 22,28

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 78,2 38 9,41

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚ/ΚΑ 116,8 140 14,06

ΑΛΛΑ 13,0 877 1,56

ΣΥΝΟΛΟ 830,9 8227 100,00

Διάγραμμα 5: διαγραμματική απεικόνιση του Πίνακα 4
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Κατά τη διάρκεια του 1996 δεν συνέβησαν αξιοσημείωτες αλλαγές ως 
προς την κατανομή των ξένων επενδύσεων ανά χώρα. Η Γερμανία 
εξακολούθησε να είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής, αλλά το 
ποσοστό της μειώθηκε από 38,40% το 1995, σε 28% το 1996. Αντίθετα 
με άλλες χώρες, οι γερμανικές επενδύσεις έχουν μια ομοιόμορφη 
αναλογική κατανομή σε όλους τους κλάδους.

Τις μεγαλύτερες επενδύσεις για το 1996 τις πραγματοποίησαν 
ολλανδικές επιχειρήσεις, το ύψος των οποίων έφθασε τα 46,1 εκατ. 
USD. Θετική μεταβολή παρουσίασαν και οι επενδύσεις του Ηνωμένου 
Βασιλείου, οι οποίες πλησίασαν τα 32,8 εκατ. USD. Όσον αφορά τις 
ελληνικές επενδύσεις, η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση με βάση την 
αξία και στην πρώτη με βάση των αριθμό των επιχειρήσεων που 
ελέγχει. Πιο συγκεκριμένα η κατανομή των ξένων επενδύσεων ανά 
χώρα έχει ως εξής (Πίνακας 6):
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Πίνακας 6

ΧΗΡΑ
ΑΞΙΑ

(εκατ. USD)
■■■■ϋΐ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

% επί της 
συνολικής 

αξίας

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 232,7 325 28,0

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 85,6 88 10,3

ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 62,2 151 7,5

ΗΠΑ 55,7 208 6,7

ΕΛΒΕΤΙΑ 52,9 96 6,4

ΕΛΛΑΔΑ 49,8 1109 6,0

ΑΥΣΤΡΙΑ 42,0 204 5,1

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 32,1 23 3,9

ΒΕΛΓΙΟ 31,2 98 3,8

ΚΥΠΡΟΣ 31,2 146 3,8

ΡΩΣΙΑ 30,7 512 3,7

ΚΟΡΕΑ 22,8 12 2,7

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 17,6 15 2,1

ΓΑΛΛΙΑ 15,2 98 1,8
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Διάγραμμα 7: Οι ξένες επενδύσεις κατά χώρα σε εκατ. USD
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Διάγραμμα 7β: Ο αριθμός επιχειρήσεων ανά χώρα
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3.11. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

3.11.1. Διμερές εμπόριο

Οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας - Βουλγαρίας είναι πολύ καλές και η 
εμπορική κίνηση ανάμεσα στις δύο χώρες παρουσιάζει συνεχή 
βελτίωση. Το 1994 τα ελληνικά προϊόντα ήταν στην πρώτη θέση των 
βουλγαρικών εισαγωγών και η Ελλάδα ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος 
εισαγωγέας για τα βουλγαρικά προϊόντα, πάντα σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες χώρες της βαλκανικής χερσονήσου. Η Τουρκία και τα 
Σκόπια αποτελούν τους καλύτερους "πελάτες" των βουλγαρικών 
προϊόντων.

Τα κυριότερα αγαθά που εξάγει η χώρα μας στη Βουλγαρία είναι:

• Βαμβάκι

• Πετρέλαιο και ορυκτέλαια

• Εσπεριδοειδή

• Μπανάνες

• Καφές

• Οικοδομικά υλικά

• Ζωοτροφές.

Από την κατανομή των βουλγαρικών εξαγωγών προκύπτει ότι η 
Βουλγαρία εξάγει προς την Ελλάδα κυρίως πρώτες ύλες και εισάγει 
από αυτήν τελικά προϊόντα, στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
δεν βοηθάται έτσι η βιομηχανική ανάπτυξη της γειτονικής χώρας. Το ίδιο 
συμβαίνει και στις εμπορικές σχέσεις της Βουλγαρίας με τις υπόλοιπες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Η κατάσταση αυτή αναμένεται ότι θα συνεχιστεί 
μέχρις ότου η βουλγαρική βιομηχανία να αποκτήσει το απαιτούμενο 
επίπεδο εξειδίκευσης ώστε να μπορεί να παράγει ποιοτικά προϊόντα 
που θα είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Έτσι είναι προφανής η 
ανάγκη που υπάρχει για επενδύσεις στο βιομηχανικό τομέα της 
βουλγαρικής οικονομίας.

3.11.2. Ελληνικές επενδύσεις

Η ελληνική επενδυτική παρουσία στη Βουλγαρία ξεκίνησε από το 1989 
και μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος από το 
1989 έως το 1992, είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την επίτευξη γρήγορου
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και εύκολου κέρδους από τις ελληνικές επιχειρήσεις, η δραστηριότητα 
των οποίων εστιαζόταν στους κλάδους των τροφίμων, του έτοιμου 
ενδύματος και των υποδημάτων και των εξαγωγών βιομηχανικών 
προϊόντων προς την Ελλάδα (ρινίσματα μετάλλων, φύλλα σιδήρου και 
συναφή προϊόντα). Μερικές από τις εταιρίες δρομολόγησαν έρευνες 
αγοράς. Στο διάστημα αυτό παρατηρήθηκε αύξηση των εισαγωγών από 
την Ελλάδα σε τελικά προϊόντα τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, 1992-1993, το βασικό 
χαρακτηριστικό ήταν η είσοδος μεγάλων ελληνικών εταιριών στη 
βουλγαρική αγορά, πολλές από τις οποίες άνοιξαν γραφεία 
αντιπροσωπιών, και οι οποίες είχαν ως κύριους στόχους τους κλάδους 
των τροφίμων, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και των 
υπηρεσιών. Η επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την περίοδο αυτή 
εστιάστηκε στην κατασκευαστική βιομηχανία, στις εμπορικές 
δραστηριότητες και στις υπηρεσίες αναψυχής.

Η τρίτη περίοδος, η οποία ξεκίνησε από το 1993 και μετά, έχει ως κύριο 
χαρακτηριστικό της την ουσιαστική κυριαρχία επιχειρήσεων μεγάλου 
μεγέθους , οι οποίες προχώρησαν σε κάθετη ή οριζόντια ολοκλήρωση 
μέσω της δημιουργίας μικτών επιχειρήσεων (joint ventrures). Η 
δραστηριότητα τους εστιάζεται και πάλι στον κλάδο των τροφίμων, των 
αναψυκτικών, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και των υπηρεσιών 
αναψυχής.

Σύμφωνα με στοιχεία, τα οποία καλύπτουν και τα μέσα του 1995, η 
Ελλάδα αποτελούσε τη χώρα με τις περισσότερες επενδύσεις επί 
βουλγαρικού εδάφους, τόσο από πλευράς αριθμού όσο και αξίας των 
επενδύσεων αυτών. Ακολουθείται από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την 
Ελβετία και το Βέλγιο. Οι μελλοντικές εξελίξεις αναμένεται ότι θα φέρουν 
την Ελλάδα σε ακόμη ισχυρότερη θέση έναντι των άλλων χωρών από 
επενδυτική άποψη. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι υπάρχει ένας 
μεγάλος αριθμός καταχωρημένων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες 
υπάρχουν μόνο κατ' όνομα στη βουλγαρική αγορά αναμένοντας τη 
βελτίωση της γενικότερης κατάστασης της χώρας προκειμένου να 
ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι ο πιο διαδεδομένος εταιρικός 
τύπος κάτω από τον οποίον ασκούν τη δραστηριότητά τους οι ελληνικές 
επιχειρήσεις είναι η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, και ο τρόπος που 
χρησιμοποιείται για την είσοδο στη βουλγαρική αγορά είναι η 
δημιουργία μικτών επιχειρήσεων. Ωστόσο, η εξέλιξη της ελληνικής 
επενδυτικής δραστηριότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και την μεγάλη προσφορά 
εργατικού δυναμικού που υπάρχει.
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3.12. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Βουλγαρία παρουσιάζει ένα μέτριο βαθμό επιχειρηματικού κινδύνου 
αναφορικά με την διαδικασία μετάβασής της στην οικονομία της 
ελεύθερης αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
που διαθέτει στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής και της Κεντρικής - 
Ανατολικής Ευρώπης. Ειδικότερα, θα πρέπει να θεωρείται ως ο 
συνδετικός κρίκος της Βαλκανικής με την μεγάλη αγορά της Ρωσίας και 
της Ουκρανίας.

3.12.1. Πολιτικοί κίνδυνοι

Οι σημαντικότεροι πολιτικοί κίνδυνοι που θεωρούνται ικανοί να 
επηρεάσουν το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της Βουλγαρίας είναι 
οι ακόλουθοι:

• Δηυιουονία κοινωνικών συνκοούσεων ε£αιτίαc πκ οικονουικικ 
υεταοούθυισηο. Το γεγονός ότι η βουλγαρική οικονομία δεν 
παρουσιάζει ουσιαστικά σημεία ανάκαμψης, γεγονός που 
αποδεικνύεται και από την πορεία tujv μακροοικονομικών μεγεθών, 
έχει σαφείς επιπτώσεις στο εισόδημα, και κατ' επέκταση στο βιοτικό 
επίπεδο του βούλγαρων πολιτών. Η ιδιωτικοποίηση πολλών 
κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων, πολύ πιθανά να οδηγήσει σε 
αύξηση της ανεργίας, μιας και όπως είναι φυσικό οι νέοι ιδιοκτήτες θα 
περικόψουν τις δαπάνες σε μια προσπάθεια εξυγίανσης τους. Το 
φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες (περικοπές 
των δημοσίων δαπανών κλπ) ενδεχόμενα να οδηγήσουν σε 
κοινωνικές εντάσεις, με πολιτικές προεκτάσεις όπως η χαλάρωση του 
προγράμματος μετάβασης κάτω από την πίεση του πολιτικού 
κόστους.

• Η εναλλανή πολλών κυβερνήσεων. Αντίθετα με άλλες χώρες της 
Βαλκανικής (Ρουμανία, Σκόπια), η Βουλγαρία παρουσιάζει μια γενική 
πολιτική αστάθεια. Χαρακτηριστικό της ασταθούς κατάστασης είναι η 
εναλλαγή έξι κυβερνήσεων από την πτώση του κομμουνιστικού 
καθεστώτος μετά το 1989, δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε χρόνο η χώρα 
κυβερνάται από διαφορετικούς κομματικούς σχηματισμούς. Η κρίση 
αυτή όπως είναι φυσικό επηρεάζει τη γενικότερη εσωτερική 
κατάσταση της χώρας, όσο και την εικόνα της στο εξωτερικό. Η 
επίτευξη μιας πολιτικής σταθερότητας αποτελεί παράγοντα ζωτικής 
σημασίας για μια θετική μελλοντική πορεία.

• Τα προβλήματα υε την υουσουλυανική υειονόππα. Οι τουρκογενείς 
μουσουλμάνοι υπολογίζονται σε 500.000 και είναι πιθανό να 
δημιουργήσουν προβλήματα μελλοντικά μέσω των κομματικών
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σχηματισμών τους. Θεωρούν τους εαυτούς τους ότι έχουν τουρκική 
εθνική συνείδηση και επιζητούν επίλυση των προβλημάτων τους σε 
συνεργασία με την παγκόσμια μουσουλμανική κοινότητα.

• Τα (ραινόυενα διαφθοοάο των πολιτικών και πκ εξάπλωσηο τγκ 
βουλναρικίκ υαωίαο. Η εγκληματικότητα έχει λάβει ανησυχητικές 
διαστάσεις στη χώρα. Η μαφία διεισδύει ολοένα και περισσότερο στον 
κρατικό μηχανισμό κατευθύνοντας σε μερικές περιπτώσεις τους 
πολιτικούς, ενώ παράλληλα δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει πολιτική 
βούληση για τον περιορισμό της. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα 
της κατάστασης που ισχύει στα αυτοκίνητα IX, τα οποία πρέπει να 
φέρουν ενδεικτικό σήμα καταβολής του αντίστοιχου αντιτίμου προς τις 
οργανώσεις της μαφίας προκειμένου να μην υφίστανται ζημιές.

3.12.2. Οικονομικοί κίνδυνοι

• Αποσυντονισυός και επιβράδυνση τγκ προσπάθειας οικονουικής 
υεταρρύθυισης. Όπως προαναφέρθηκε, τα σκληρά οικονομικά μέτρα 
που απαιτούνται για την εξυγίανση της οικονομίας της χώρας 
συνεπάγονται ένα υψηλό πολιτικό κόστος για τα κόμματα που 
κυβερνούν. Η πίεση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε χαλάρωση της 
όλης προσπάθειας, με απώτερες συνέπειες τον αποσυντονισμό ή 
ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις, την αποτυχία της οικονομικής 
μεταρρύθμισης.

• Η ανεξέλενκτη αυτονουία του τραπεζικού τουέα. Η αυτονομία που 
χαρακτηρίζει το τραπεζικό σύστημα της χώρας, σε συνδυασμό με την 
άσχημη εικόνα των ιδιωτικών και δημόσιων τραπεζών προς το 
εξωτερικό αποτελούν έναν υπολογίσιμο κίνδυνο για τους ξένους 
επενδυτές. Ειδικότερα το πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχή από 
μέρους των τραπεζών μεγάλων δανείων σε προβληματικές 
επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την ανικανότητά τους να αντεπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον τα χαμηλά επίπεδα εσόδων σε 
ξένα νομίσματα προβληματίζουν τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι 
κάνουν ευρεία χρήση συναλλάγματος στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες τους. Αναφορικά με τους Έλληνες επιχειρηματίες οι 
κίνδυνοι αυτοί έχουν περιοριστεί σημαντικά εξαιτίας της παρουσίας 
κάποιων ελληνικών τραπεζών στη Βουλγαρία.
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3.12.3. Θεσμικοί και λοιποί κίνδυνοι

Υπάρχουν μερικοί υπολογίσιμοι κίνδυνοι, οι οποίοι σχετίζονται με το 
θεσμικό πλαίσιο και το γενικότερο περιβάλλον λειτουργίας των 
επιχειρήσεων.

• Η ανεπάρκεια του θεσυικού πλαισίου. Το συγκεκριμένο πρόβλημα 
αποθαρρύνει πολλούς ξένους επιχειρηματίες, οι οποίοι βλέπουν ότι 
δεν υπάρχει μια αρμόδια επίσημη αρχή στην οποία να μπορούν να 
απευθυνθούν σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητά τους. 
Επίσης, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη 
σύγχυση που υπάρχει ως προς τα θέματα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, 
της προστασίας του επενδυτή και του καθεστώτος των 
επαγγελματικών μισθώσεων. Ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση 
του νομοθετικού πλαισίου με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 
αποτελούσε προεκλογική εξαγγελία όλων των κυβερνήσεων που 
πέρασαν από το 1989 και μετά. Καμία όμως δεν ήταν διατεθειμένη να 
αναλάβει το πολιτικό και κοινωνικό κόστος που θα συνεπαγόταν μια 
τέτοια ενέργεια. Σημαντική αιτία για την έλλειψη επαρκούς θεσμικού 
πλαισίου αποτελεί και η συχνή εναλλαγή των κυβερνήσεων στην 
εξουσία της χώρας.

• Δυσκινησία πκ δηυόσιαο διοίκησης και γραφειοκρατικά ποοβλήυατα. 
Ο τρόπος λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και η τρομερή 
γραφειοκρατία προβληματίζουν ιδιαίτερα τους ξένους επιχειρηματίες, 
οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονται να χρηματίζουν τους δημοσίους 
υπαλλήλους προκειμένου να επισπεύσουν την διεκπεραίωση των 
υποθέσεών τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι η κωλυσιεργία από την 
μεριά των υπαλλήλων είναι εσκεμμένη, προσπαθώντας έτσι να 
αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τους ξένους κυρίως επενδυτές.
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3.13. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ένας επενδυτής που επιλέγει τη Βουλγαρία για να δραστηριοποιηθεί 
επιχειρηματικά, μπορεί να δημιουργήσει μια καινούργια επιχείρηση, να 
εξαγοράσει μια υπάρχουσα ή να συμμετέχει σε μια μικτή επιχείρηση με 
Βούλγαρους συνεταίρους. Όπως συμβαίνει και σε άλλες πρώην 
κομμουνιστικές χώρες, το μεγαλύτερο μέρος των ξένων επενδύσεων 
αφορά ιδιωτικοποιήσεις και συμμετοχή σε μικτές επιχειρήσεις. Οι 
βιομηχανικές συνεργασίες, η παροχή δικαιωμάτων αποκλειστικής 
εκμετάλλευσης και οι συμφωνίες παραχώρησης αποτελούν επίσης μια 
επενδυτική επιλογή. Και ενώ οι ιδιωτικοποιήσεις προχωρούν έστω και 
αργά, πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία παίζει η ανάκαμψη των 
επιχειρήσεων που ήδη ιδιωτικοποιήθηκαν και οι οποίες αποτελούν πνοή 
ζωής για την βουλγαρική οικονομία.

Υπάρχουν πάνω από 500.000 καταχωρημένες επιχειρήσεις ως νομικά 
πρόσωπα ή αμιγώς εμπορικές, εκ των οποίων οι 3.000 είναι ιδιοκτησίας 
του δημοσίου. Οι πιο ανεπτυγμένοι κλάδοι είναι των χημικών 
προϊόντων, της μεταλλουργίας, του οικοδομικού εξοπλισμού, του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών ειδών.

Οι τομείς που παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον και προσφέρονται για 
διείσδυση για τους ξένους αλλά και για τους Έλληνες επιχειρηματίες 
ειδικότερα είναι οι εξής :

• Χηυική βιουηγανία. Η χημική βιομηχανία παρουσιάζεται πολύ 
ελκυστική εξαιτίας του εξαγωγικού προσανατολισμού της, της 
ζήτησης που υπάρχει για τα προϊόντα της, τα οποία αποτελούν για 
πολλές βιομηχανίες την πρώτη ύλη της παραγωγής, του σύγχρονου 
σχετικά μηχανολογικού εξοπλισμού της και του μεγάλου μεγέθους 
που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, τα διυλιστήρια Neftochim, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα 
στην βαλκανική χερσόνησο. Η χημική βιομηχανία παράγει πλαστικά, 
λιπάσματα, ανθρακικό νάτριο, PVC, και συνθετικά νήματα διεθνούς 
αναγνωρισμένης ποιότητας. Οι εξαγωγές του κλάδου για το 1996 
υπολογίζονται στα 1.300 εκατ. USD.

• Μεταλλουργεία. Ένας από τους λίγους κλάδους που δεν "υποφέρουν" 
εξαιτίας της κρίσης που χαρακτηρίζει την οικονομία είναι η βιομηχανία 
μετάλλων και χάλυβα. Το 1995, ο κλάδος παρουσίασε σταθερότητα 
και αποτέλεσε το 10,8% ως ποσοστό επί των συνολικών εξαγωγών 
της χώρας. Για το 1996 δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές.

• Κατασκευή εξοπλισυού. Ο κλάδος περιλαμβάνει περισσότερες από 
400 επιχειρήσεις, οι οποίες ειδικεύονται στην κατασκευή εργαλείων, 
μηχανών επεξεργασίας ξύλου, μηχανών για την κλωστοϋφαντουργία
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και τις μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, αγροτικών μηχανημάτων, 
την αυτοκινητοβιομηχανία και τα ναυπηγεία κλπ.

• Βιουηνανία ηλεκτοολονικών ειδών. Ο κλάδος περιλαμβάνει 70 
επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή καλωδίων, 
μπαταριών και συσκευών υψηλής τάσης, μηχανημάτων φωτισμού 
κλπ. Η Βουλγαρία διαθέτει τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα 
εργοστάσια κατασκευής μπαταριών αυτοκινήτου και βαρέων 
ηλεκτρονικών συσκευών σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης.

• Βιουηνανία ηλεκτρονικών ειδών. Περιλαμβάνει 120 επιχειρήσεις, οι 
οποίες ασχολούνται με την παραγωγή Η/Υ και ραδιοφώνων, με τις 
τηλεπικοινωνίες και γενικά με αυτοματισμούς. Προϊόντα με καλή θέση 
στη διεθνή αγορά είναι τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, σκληροί δίσκοι 
Η/Υ, δισκέτες κ.α.

• Επεξεργασία τοοφίυων. Είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς κλάδους 
για τους αλλοδαπούς επενδυτές. Η υψηλή ζήτηση για τα προϊόντα σε 
συνδυασμό με μια επαρκή υποδομή που υπάρχει καθιστούν το 
συγκεκριμένο κλάδο αρκετά ανταγωνιστικό. Ας σημειωθεί εδώ ότι οι 
μεγαλύτερες ιδιωτικοποιήσεις και μικτές επιχειρήσεις που έγιναν 
αφορούν επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου. Υπάρχουν 42 
μεγάλα δημόσιας ιδιοκτησίας εργοστάσια, τα περισσότερα εκ των 
οποίων έχουν ενταχθεί στη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων μαζί με 100 
ακόμη μικρότερες ομοειδείς επιχειρήσεις . Ένα ενδεικτικό μέγεθος 
των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου είναι η παραγωγή 
γιαουρτιού και λευκού τυριού, η οποία ανέρχεται σε 100.000 και 
40.000 τόνους αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Η παραγωγή κρασιού το 
1996 ξεπέρασε τα 160 εκατ. λίτρα.

• Κλωστοϋφαντουργία. Περιλαμβάνει πάνω από 200 επιχειρήσεις, η 
παραγωγή των οποίων για το 1996 ανήλθε σε 70 εκατ. μέτρα 
βαμβακερών, 11 εκατ. μέτρα μάλλινων και 13 εκατ. μέτρα μεταξωτών 
ινών. Υπάρχουν πολλές μονάδες με αξιόλογο μηχανολογικό 
εξοπλισμό που πραγματοποιούν ικανοποιητικές εξαγωγές, και οι 
οποίες έχουν περιληφθεί στην διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων. Οι 
εξαγωγές του κλάδου έχουν ως κυριότερους αποδέκτες τη Γερμανία, 
τη Ρωσία, την Ολλανδία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

• Τουρισυόο Η Βουλγαρία παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες 
ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού. Τα όμορφα ορεινά τοπία της 
προσφέρονται για διακοπές και κυνήγι και δίνουν τη δυνατότητα για 
τουρισμό άθολη τη διάρκεια του χρόνου. Οι χαμηλές τιμές σε 
συνδυασμό με την παροχή ενός σχετικά ικανοποιητικού επιπέδου 
υπηρεσιών προσελκύουν τουρίστες από διάφορα μέρη του κόσμου.
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Στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός 
τουριστικών μονάδων, οι οποίες έχουν μια δυναμικότητα 150.000 
κλινών. Υπολογίζεται ότι περίπου 8 εκατ. ξένων τουριστών 
επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Βουλγαρία. Μεγάλα ξενοδοχεία όπως το 
International Hotel και το Sheraton στη Σόφια και το Varna Hotel στη 
Βάρνα έχουν πουληθεί σε ιδιώτες. Υπάρχουν 136 δημόσιες 
επιχειρήσεις και χιλιάδες ιδιωτικές που ασχολούνται με τον τουρισμό, 
ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στην περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας (67% της συνολικής δυναμικότητας σε κλίνες). 
Ακολουθούν ο ορεινός τουρισμός (15%) και τα ιαματικά λουτρά 
(10%).

• Έονα υποδουήc Η διαδικασία της μετάβασης της οικονομίας και η 
προώθηση της βουλγαρικής βιομηχανίας συνδέονται άμεσα με τη 
δημιουργία των απαιτούμενων έργων υποδομής. Εξαιτίας της 
γεωπολιτικής θέσης της χώρας, οι μεταφορές αποτελούν ένα ιδιαίτερα 
ελκυστικό τομέα. Η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει κάποια μεγάλα 
έργα, τα οποία θα διατεθούν μέσω της διαδικασίας των πλειοδοτικών 
διαγωνισμών στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν και ξένοι 
επενδυτές.
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3.14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η εξασφάλιση της απαιτούμενης πιστωτικής κάλυψης για την ανάπτυξη 
των ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία δεν είναι απλή διαδικασία. 
Πρακτικά η κάλυψη αυτή παρέχεται σχεδόν αποκλειστικά από τα 
υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών, μιας και οι βουλγαρικές 
τράπεζες - ιδιωτικές και δημόσιες - αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
ρευστότητας. Τέλος τα υψηλά επιτόκια καθιστούν την χρησιμοποίηση 
των καναλιών αυτών σχεδόν αδύνατη.

3.14.1. Προγράμματα της Ε.Ε.

Υπάρχουν ουσιαστικά δύο προγράμματα, τα οποία υποστηρίζουν την
διείσδυση των ευρωπαϊκών εταιριών στη Βουλγαρία. Αυτά είναι:

l.lnterreq - II, Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει προγραμματιστεί 
μέχρι και το 1997, δίνει έμφαση στη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, 
Αλβανίας και Βουλγαρίας σε ζητήματα εφαρμοσμένης έρευνας, 
παραγωγής προϊόντων, διασυνοριακού εμπορίου και έργων 
υποδομής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτεί την τήρηση των 
προϋποθέσεων που έχει θέσει η ΕΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η υποβολή μιας ολοκληρωμένης 
πρότασης και η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει μέχρι και 
το 70% της προτεινόμενης επένδυσης.

2. Phare - JOPP (Joint Venture Phare Programme). Αναλύθηκε σε άλλο 
σημείο της μελέτης
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3.15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

Από την ανάλυση του περιβάλλοντος (πολιτικού, οικονομικού, νομικού,
θεσμικού) της Βουλγαρίας προκύπτουν οι ακόλουθες ευκαιρίες και
απειλές για τις ελληνικές επιχειρήσεις :

Απειλές

1. Η πολιτική αστάθεια που παρατηρείται στη χώρα και η οποία δεν 
συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ομαλού πολιτικού κλίματος, 
στοιχείο που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας.

2. Η μη ικανοποιητική πορεία της οικονομικής μεταρρύθμισης, η οποία 
προβληματίζει έντονα όλους τους αλλοδαπούς επιχειρηματίες. Η 
κατάσταση αυτή σχετίζεται άμεσα με την προαναφερόμενη πολιτική 
αστάθεια και απαιτείται άμεση αναστροφή της κατάστασης 
προκειμένου να αποφύγει η χώρα, και οι ξένοι επιχειρηματίες κατ’ 
επέκταση, ενδεχόμενες δυσμενείς εξελίξεις.

3. Το φαινόμενο της διαφθοράς είναι έντονο και στην Βουλγαρία και 
έχει προσβάλλει σε ανησυχητικό βαθμό και την κρατική μηχανή.

4. Η ανεπαρκής λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Η απειλή αυτή 
έχει μετριαστεί σημαντικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις εξαιτίας της 
λειτουργίας ορισμένων ελληνικών τραπεζών στη χώρα.

5. Ο δυσκίνητος κρατικός μηχανισμός, ο οποίος πολλές φορές για να 
ενεργοποιηθεί, απαιτεί πολλές φορές τον χρηματισμό κρατικών 
λειτουργών, προκειμένου οι επιχειρηματίες να επιτύχουν τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

6. Υπολογίσιμη απειλή για τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί το 
γεγονός ότι υπάρχει ιδιαίτερα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την 
αγορά της Βουλγαρίας από επιχειρήσεις ισχυρών ευρωπαϊκών 
χωρών (π.χ. Γερμανία). Αυτό σημαίνει ότι οι κινήσεις των ελληνικών 
επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες και να 
αξιολογούν σωστά τις συνθήκες του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Ευκαιρίες

1. Το γεγονός ότι η Βουλγαρία συνορεύει με τη χώρα μας προσδίδει 
στις ελληνικές επιχειρήσεις ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα 
έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών και των άλλων επιχειρήσεων. Οι 
αποστάσεις είναι μικρές με αποτέλεσμα η επικοινωνία να είναι 
ταχύτερη και αμεσότερη. Έτσι οι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να
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ελέγχουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις και τη 
δραστηριότητα που αναπτύσσουν στην βουλγαρική αγορά.

2. Το φθηνό εργατικό δυναμικό είναι για πολλούς επιχειρηματίες ένας 
παράγοντας που κάνει ιδιαίτερα ελκυστική την βουλγαρική αγορά. 
Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των βούλγαρων εργατών είναι το 
ικανοποιητικό επίπεδο εξειδίκευσης που διαθέτουν.

3. Το μέγεθος του βουλγαρικού πληθυσμού είναι σχετικά ικανοποιητικό 
για τα βαλκανικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι η Βουλγαρία εκτός από 
πηγή φθηνού εργατικού δυναμικού μπορεί να θεωρηθεί και ως μια 
καταναλωτική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα.

Η Βουλγαρία παρά τα προβλήματα της είναι μια ελκυστική αγορά για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις και συγκεντρώνει μια ικανοποιητική βαθμολογία 
(21) με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των διεθνών αγορών (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ II). Οι στρατηγικές επιλογές διείσδυσης των 
ελληνικών επιχειρήσεων στη βουλγαρική αγορά, είναι οι ακόλουθες με 
βάση την ανάλυση που προηγήθηκε :

^ Ποανυατοποίηση άυεσης entvduonc Είναι μια επιλογή με κάποιο 
κίνδυνο. Όμως στην Βουλγαρία προς το παρόν δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εκείνες που θα συντελούσαν στο ξέσπασμα μιας 
κρίσης τύπου Αλβανίας. Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει τη δυνατότητα 
στους Έλληνες επιχειρηματίες να έχουν τον πλήρη έλεγχο της 
κατάστασης. Παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να επιτύχουν 
χαμηλό κόστος λόγω φθηνότερης εργασίας (και πρώτων υλών κατά 
περίπτωση) και να εκμεταλλευτούν τα κίνητρα που παρέχει η χώρα 
προς τους ξένους επενδυτές. Άλλα σημαντικά οφέλη είναι ότι οι 
επιχειρήσεις με τον τρόπο αυτό αποκτούν καλύτερη γνώση των 
συνθηκών της αγοράς και προάγουν την εικόνα τους, καθώς 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

> Δηυιουονία υικτής επιχείρησης. Είναι μια επιλογή για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που ενδεχομένως δεν διαθέτουν τους απαραίτητους 
οικονομικούς πόρους, τις δυνάμεις ή το κατάλληλο management για 
να πραγματοποιήσουν μια άμεση εξολοκλήρου ελληνική επένδυση. 
Βέβαια η μικτή επιχείρηση έχει και σημαντικά μειονεκτήματα, τα 
οποία εντοπίζονται κυρίως στην ασυμφωνία των συμμετεχόντων 
επιχειρήσεων.

> Εκγώοηση Άδειας. Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται για τις επιχειρήσεις 
που παράγουν κάποια επώνυμα προϊόντα, και για αυτές, οι οποίες 
χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και στην εγχώρια αγορά 
(π.χ. αλυσίδες εστιατορίων, ηλεκτρικών ειδών κ.α.). Στα πλαίσια 
αυτού του τρόπου εντάσσεται και η πώληση συμβολαίων 
management, κατά την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να
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αναλαμβάνουν τη διοίκηση βουλγαρικών επιχειρήσεων και 
οργανισμών. Είναι μια μέθοδος αρκετά ενδιαφέρουσα καθώς, κάτω 
από φυσιολογικές συνθήκες, αποδίδει κέρδη εξ’ αρχής. Ήδη 
ορισμένες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σ’ αυτήν την επιλογή 
διείσδυσης στη βουλγαρική αγορά (εκχώρηση άδειας).

> Ποανυατοποίηση εξανωνών. Ο τρόπος αυτός συνεπάγεται τον 
μικρότερο κίνδυνο για μια επιχείρηση που θέλει να εισέλθει στην 
βουλγαρική αγορά, και ιδιαίτερα οι έμμεσες εξαγωγές, οι οποίες δεν 
απαιτούν από την επιχείρηση την λειτουργία δικού της γραφείου 
στην αγορά που θέλει να εισέλθει. Όσον αφορά τον τρόπο αυτό 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το βιοτικό επίπεδο των Βούλγαρων 
καταναλωτών, το οποίο τον τελευταίο καιρό κατά γενική ομολογία 
υποβαθμίζεται συνεχώς.
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4.1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Επίσηυπ Ονουασία : ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Γεωγραφική θέση : Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνορεύει με Ουκρανία, 
Μολδαβία, Ουγγαρία, Σερβία και Βουλγαρία.

Έκταση : 237.500 τ.χλμ.

Πληθυσυός : 21.657.162 (1996)

Πληθυσυιακή σύνθεση : Ρουμάνοι 89,1%

Ούγγροι 8,9%
Γερμανοί 0,4%

Διάφοροι 1,6%

Πρωτεύουσα : Βουκουρέστι (2.351.000)

Μεγάλες πόλεκ : Brasov (352.000), Timisoara (333.000), Cluj Napoca 
(318.000), Constanta (316.000), Galati (307.000), Craiova (312.000), 
Iasi (310.000).

Επίσηun νλώσσα : Ρουμανική 

Άλλες νλώσσες : Ουγγρική, Γερμανική 

Θρησκευτική κατανουή : Χριστ. Ορθόδοξοι 70%

“ Καθολικοί 6%

Προτεστάντες 6%

Διάφοροι 18%

Κλίυα : Χαμηλές θερμοκρασίες, ψυχρό, νεφελώδες, συχνές
χιονοπτώσεις και ομίχλη το χειμώνα, ηλιόλουστα καλοκαίρια με συχνές 
βροχές και καταιγίδες.

Περιβάλλον : συχνές σεισμικές δονήσεις κυρίως στα νότια και στα 
νοτιοδυτικά, η γεωλογική δομή και το κλίμα οδηγούν σε κατολισθήσεις, 
μολυσμένη ατμόσφαιρα στο νότο.

Νόυισυα : λέου (1 USD = 6.500 λέι - 1997)

Κατά κεωαλή ΑΕΠ (1996): 1.402 USD

Εργατικό δυναυικό : 10.945.700

Κατανουή απασχόλησης : Βιομηχανία 38%

Γεωργία 28%

Άλλα 34%
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4.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το πολίτευμα της χώρας είναι η Προεδρική 
Δημοκρατία. Το Κοινοβούλιο της χώρας 
αποτελείται από δύο σώματα, τη Βουλή των 
αντιπροσώπων με 341 έδρες και τη Γερουσία με 
143 έδρες. Τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα είναι 
το Δημοκρατικό Συνέδριο του σημερινού 
προέδρου Εμίλ Κονσταντινέσκου, το οποίο 
αποτελεί ένα συνασπισμό 15 κομματικών 
σχηματισμών, το Ρουμανικό Δημοκρατικό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα του τέως προέδρου Ίον 
Ιλιέσκου και το Δημοκρατικό Κόμμα του πρώην 
πρωθυπουργού - επί προεδρίας Ιλιέσκου - Πέτρε

Ρόμαν.

Η Ρουμανία παρουσιάζει μια σταθερότητα στην πολιτική της κατάσταση 
σε σχέση με τις άλλες βαλκανικές πρώην κομμουνιστικές χώρες.
Ενδεικτικό στοιχείο αυτού είναι ότι οι τελευταίες εκλογές που
διεξήχθησαν το Νοέμβριο του 1996, ήταν η τρίτη εκλογική αναμέτρηση 
μετά την πτώση του Τσαουσέσκου το 1989.

Οι πρώτες ελεύθερες εκλογές που έγιναν το 1990 είχαν ως αποτέλεσμα 
την ανάληψη της προεδρίας από τον μέχρι πρότινος πρόεδρο της 
χώρας Ίον Ιλιέσκου. Ο Ιλιέσκου ήταν ένας από εκείνους που επιβίωσαν 
μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού. Βρέθηκε επικεφαλής της 
ομάδας των πρώην ανώτατων αξιωματούχων, οι οποίοι ανέτρεψαν τον 
Τσαουσέσκου το Δεκέμβριο του 1989. Το 1992 σχημάτισε το Ρουμανικό 
Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSDR), στο οποίο συμμετείχαν 
εξέχουσες προσωπικότητες της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της 
χώρας.

Η στρατηγική του κόμματος είχε καθαρά σοσιαλδημοκρατικό χαρακτήρα 
με έντονα στοιχεία κοινωνικής ευαισθησίας. Η στάση του κόμματος - 
τουλάχιστον κατά το διάστημα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας 
- στις οικονομικές και θεσμικές αλλαγές στην ρουμανική κοινωνία 
προσδιοριζόταν από το στόχο του για γρήγορη είσοδο της χώρας στην 
ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Ο Ιλιέσκου με την προσωπικότητά του έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη 
διαμόρφωση της πολιτικής σταθερότητας που χαρακτηρίζει τη 
Ρουμανία. Αποτελεί παράδειγμα πολιτικού ηγέτη όσον αφορά στα 
εισοδήματά του και στην προσωπική του περιουσία, η οποία είναι 
εντελώς ασήμαντη έως ανύπαρκτη. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του 
και η ευελιξία των χειρισμών του στο εσωτερικό και στο διεθνές πεδίο, 
τον κατέστησαν την κυρίαρχη πολιτική φιγούρα στη Ρουμανία μέχρι και
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το Νοέμβριο του 1996 όποτε και ηττήθηκε από τον φιλελεύθερο Εμίλ 
Κονσταντινέσκου.

Η οικονομική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Ιλιέσκου τα 
τελευταία χρόνια ανταποκρινόταν στις προσδοκίες μεγάλου πλήθους 
πολιτών, οι οποίοι είδαν μια αισθητή άνοδο της οικονομίας ιδιαίτερα την 
τελευταία διετία. Η άνοδος αυτή επέτρεψε στους κατοίκους των πόλεων 
να δουν το μέλλον με μεγαλύτερη ελπίδα, ενώ οι αγρότες με τη σχετική 
βελτίωση της καταναλωτικής ικανότητας των πόλεων, άρχισαν να 
προσδοκούν και κάποιες νέες επενδύσεις στις εκμεταλλεύσεις τους. Η 
αυστηρή παρεμβατική πολιτική, ιδιαίτερα στον δημοσιονομικό τομέα, 
απέφερε καρπούς στα κρατικά ταμεία και έτσι έγινε δυνατή η αρχή 
ανάκαμψης της οικονομίας με παράλληλη συναίνεση τόσο των νέων 
επιχειρηματιών όσο και των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων.

Η πολιτική Ιλιέσκου αν και σχετικά αποτελεσματική φαίνεται ότι δεν 
ικανοποίησε πλήρως τους νέους, τους αστούς καθώς και τον 
επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, ο οποίος προσβλέπει στην γρήγορη 
και αποτελεσματική προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Έτσι 
στην μέχρι τελευταία στιγμή αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση του 
Νοεμβρίου του 1996, και μετά την ολοκλήρωση του β' γύρου , το 
Δημοκρατικό Συνέδριο του Εμίλ Κονσταντινέσκου αναδείχθηκε νικητής. 
Για πρώτη φορά μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο η δεξιά βρέθηκε 
επικεφαλής στα πολιτικά πράγματα της Ρουμανίας. Ο Κονσταντινέσκου 
προχώρησε στο σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας αναθέτοντας 
αρκετά υπουργεία σε στελέχη άλλων κομμάτων. Οι στόχοι της νέας 
κυβέρνησης δεν διαφέρουν από αυτούς των κυβερνήσεων Ιλιέσκου (ΕΕ. 
ΝΑΤΟ, προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων), απομένει να 
δούμε τις οδούς που χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους
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4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

4.3.1. Γενικά

Το σοσιαλιστικό καθεστώς που επικράτησε στη Ρουμανία από το Β' 
παγκόσμιο πόλεμο και μετά συνετέλεσε στη δημιουργία ενός 
κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, το οποίο χαρακτηριζόταν από τα 
ακόλουθα στοιχεία :

• Συγκέντρωση όλης της ατομικής ιδιοκτησίας στα χέρια του κράτους,
γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα της άσκηση μιας
υπερσυγκεντρωτικής οικονομικής πολιτικής, αναποτελεσματικής και 
καθόλου ευέλικτης, και την απομάκρυνση της οικονομίας από τους 
νόμους της αγοράς.

• Ολοκληρωτική στέρηση από τα διοικητικά στελέχη της δυνατότητας 
λήψης οποιοσδήποτε αποφασιστικής πρωτοβουλίας, λόγω της 
εφαρμογής του ενιαίου εθνικού σχεδίου κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης, το οποίο ήταν ένα συγκεντρωτικό σύστημα παραγγελιών 
και ελέγχου.

• Εξίσωση των υπανάπτυκτων και αναποτελεσματικών τομέων της 
παραγωγής με τους αποτελεσματικούς μέσω της μεταφοράς της 
αξίας, δίχως να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη απόσβεσης του 
παραγωγικού εξοπλισμού.

• Σκόπιμος παραγκωνισμός του τομέα των υπηρεσιών και 
συγκέντρωση της προσπάθειας ανάπτυξης στην βιομηχανική 
παραγωγή.

• Καταστρατήγηση της αρχής του συγκριτικού πλεονεκτήματος και της 
εξειδίκευσης της εθνικής παραγωγής, τα οποία ως γνωστόν 
αποβλέπουν στην επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους μέσα 
από τη συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της 
διατήρησης ενός υψηλού δείκτη συγκέντρωσης της παραγωγής με 
σκοπό την ικανοποίηση όλων των εσωτερικών αναγκών της χώρας.

A

• Χαμηλός δείκτης κατανάλωσης, ο οποίος σε συνδυασμό με τον 
υψηλό δείκτη συγκέντρωσης, καταδείκνυε την αναντιστοιχία μεταξύ 
ζήτησης και προσφοράς των καταναλωτικών αγαθών, με την έννοια 
είτε της ελλιπούς είτε της περιπής παραγωγής.

• Πολύ υποβαθμισμένη συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο και 
επικέντρωση κυρίως στις εξαγωγές από το 1981 και μετά, με στόχο 
την ολική εξόφληση του εξωτερικού χρέους της χώρας. 
Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής ήταν η μεγάλη μείωση των 
εισαγωγών και ταυτόχρονα η εξαγωγή χωρίς διάκριση βασικών
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καταναλωτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλείψεων 
στην εσωτερική αγορά.

Παρόλη την προαναφερόμενη δυσμενή κατάσταση της οικονομίας, την 
άνοιξη του 1989 εμφανίστηκε το παράδοξο φαινόμενο της πλήρους 
εξόφλησης του εξωτερικού χρέους της χώρας, προσπάθεια η οποία είχε 
σαν αποτέλεσμα ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα έτη 1988-1989, το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας ήταν 2.210 USD , 22η θέση στην Ευρώπη, 
στην οποία ο μ.ο. ήταν 8.240 USD, ενώ η παραγωγικότητα ήταν κατά 
7,13 φορές μικρότερη από αυτή των ανεπτυγμένων χωρών. Στον τομέα 
του εξωτερικού εμπορίου οι εξαγωγές ανά κάτοικο ήταν σε αξία 450 
USD, 4 φορές μικρότερες από τον ευρωπαϊκό μ.ο.. Η κοινωνική 
κατάσταση χαρακτηριζόταν από το χαμηλό επίπεδο της διατροφής, ενώ 
ο μ.ο. ζωής του πληθυσμού ήταν 70 χρόνια, 4 έως 6 χρόνια μικρότερος 
από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

4.3.2. Στρατηγική μετάβασης της οικονομίας

Η μεταρρύθμιση του 1989 ήταν όχι μόνο η αφετηρία της πολιτικής αλλά 
και της κοινωνικοοικονομικής αλλαγής. Πραγματοποιήθηκαν αξιόλογα 
βήματα προς την κατεύθυνση της θέσπισης δημοκρατικών θεσμών και 
την μετάβαση στην οικονομία της αγοράς.

Η Ρουμανία ξεκίνησε την όλη μεταρρυθμισπκή διαδικασία από μια πολύ 
δύσκολη θέση. Αντίθετα με άλλες σοσιαλιστικές χώρες όπως η Πολωνία 
και η Ουγγαρία, η Ρουμανία δεν είχε πραγματοποιήσει καμία 
μεταρρυθμισπκή κίνηση πριν από το 1989. Τα πέντε μεγάλα 
προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ήταν τα εξής :

1. Αποσταθεροποίηση στην παραγωγή, στην κατανάλωση και στο 
εξωτερικό εμπόριο, η οποία προκλήθηκε από τα μέτρα της 
αποκέντρωσης και της διάσπασης του κρατικού μονοπωλίου.

2. Ανελαστικότητα των κληρονομημένων, από το προηγούμενο 
καθεστώς, διοικητικών δομών.

3. Οικονομική ανεπάρκεια και ξεπερασμένη τεχνολογία για όλο τον 
παραγωγικό εξοπλισμό.

4. Ολική έλλειψη των αναγκαίων εξειδικευμένων - για μια χώρα με 
ελεύθερη οικονομία - υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και έλλειψης 
διοικητικής εμπειρίας στο επίπεδο της επιχείρησης.
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5. Μείωση του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας κατά 60 - 70% περίπου, 
οφειλόμενη στη διάλυση της COMECON, σε συνδυασμό με τη διεθνή 
οικονομική απομόνωση της χώρας.

Προκειμένου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, η 
στρατηγική της μετάβασης υλοποιήθηκε με μια σειρά νόμων και 
αποφάσεων, τα οποία εντάσσονται σε τρεις δέσμες μέτρων :

Α. Συστηματική μεταρρύθμιση των δομών και των θεσμών της 
οικονομίας και αναδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού.

Β. Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων με θετική επιρροή στην οικονομική 
ανάπτυξη τη χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαγωγές, η γεωργία, 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο μετασχηματισμός μέρους των 
κρατικών επιχειρήσεων σε ιδιωτικές προκειμένου να αποκτήσουν 
πλήρη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων.

C. Εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας μέσω της μείωσης ή και 
της απάλειψης βασικών ανισοτήτων, δεδομένου ότι η μετάβαση δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς μια σχετική οικονομική 
σταθερότητα.

Οι κυβερνήσεις της χώρας από το 1989 μέχρι και το 1993 ακολούθησαν 
το ενιαίο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο κάλυπτε όλες τις 
πλευρές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Ωστόσο το πρόγραμμα 
αυτό, παρά το γεγονός ότι είχε αναγνωρισθεί από τους διεθνείς 
οργανισμούς ως εν γένει συνεκτικό, δεν οδήγησε στην επιθυμητή 
ανάκαμψη, και τα αποτελέσματα για την περίοδο αυτή ήταν χειρότερα 
από τα αντίστοιχα της περιόδου 1988-1989.

Η απόκλιση από τους στόχους του προγράμματος οφειλόταν σε μία 
σειρά προβλημάτων όπως ήταν :

• Οι υποχωρήσεις στις πιέσεις των συνδικάτων και η έλλειψη πείρας 
πολλών διευθυντικών στελεχών.

• Η καθυστέρηση στη λήψη της περιορισμένης οικονομικής βοήθειας 
από το εξωτερικό.

• Η περιορισμένη μετατρεψιμότητα του εθνικού νομίσματος (λέου), και 
η σοβαρή αδυναμία του να υποστηρίξει συναλλαγματικά το 
πρόγραμμα της μετάβασης.
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4.3.3. Τάσεις της ρουμανικής οικονομίας

Τα κληροδοτήματα του σοσιαλιστικού καθεστώτος, όπως ο υπερβολικός 
συγκεντρωτισμός, ο μεγάλος βαθμός γραφειοκρατίας και η απουσία 
εμπειριών από παλαιότερες μερικές μεταρρυθμίσεις - όπως είχαν 
συμβεί σε άλλα κράτη του ανατολικού μπλοκ κατά τη δεκαετία του 1980 
- έφεραν τη Ρουμανία σε μια πολύ δύσκολη θέση. Η χώρα είχε να 
διανύσει έναν πολύ μεγάλο δρόμο με προορισμό την οικονομία της 
ελεύθερης αγοράς έχοντας όμως ελάχιστα κοινωνικά και πολιτικά όπλα.

Σήμερα υπάρχει σε εξέλιξη ένα μεγάλο μέρος νομοθετικού πλαισίου και 
η δρομολόγηση πακέτου μέτρων με στόχο την σταδιακή απελευθέρωση 
της αγοράς. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός του 
τραπεζικού συστήματος, η εισαγωγή σύγχρονου φορολογικού 
καθεστώτος, η απελευθέρωση των τιμών, η κατάργηση πολλών 
επιχορηγήσεων κ.α.. Η γεωργία έχει περάσει σε μεγάλο μέρος σε 
ιδιωτικά χέρια, και ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να 
δραστηριοποιούνται με γρήγορους ρυθμούς στους τομείς του εμπορίου 
και των υπηρεσιών, Το ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο 
ΑΕΠ έχει φθάσει το 35% περίπου. Όσον αφορά κατά κλάδο, ο ιδιωτικός 
τομέας αντιπροσωπεύει στη γεωργία το 80% (περίπου 5 εκατομμύρια 
ιδιοκτήτες γης - σχεδόν το μισό του εργατικού δυναμικού της χώρας), 
στο εγχώριο εμπόριο το 40%, στις υπηρεσίες το 30% και στο διεθνές 
εμπόριο το 30%. Υπάρχουν περισσότερες από μισό εκατομμύριο 
ιδιωτικές εταιρίες, οι περισσότερες με προσωπικό που δεν ξεπερνάει τα 
10 άτομα, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, και περίπου 46.000 
μικτές επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει το αλλοδαπό κεφάλαιο. 
Επιπλέον οι ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις ξεπερνούν τις 
250.000.

Παρά την παρατηρούμενη πρόοδο, η Ρουμανία έχει ακόμα να τραβήξει 
πολύ δρόμο προκειμένου να επιτευχθεί μια πραγματική και ουσιαστική 
μεταρρύθμιση. Η σκληρά αντεπίθεση των συντηρητικών έχει 
καθυστερήσει σημαντικά την εφαρμογή ενός φιλελεύθερου νομοθετικού 
πλαισίου, ιδιαίτερα στα θέματα του εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας και 
των ιδιωτικοποιήσεων. Μέχρι και το 1995 ο δημόσιος τομέας 
αντιπροσώπευε το 90% της βιομηχανικής παραγωγής και μόνο 1.000 
από τις 6.300 δημόσιες επιχειρήσεις που είχαν μπει στη λίστα 
διαδικασίας ιδιωτικοποίησης είχαν περιέλθει σε ιδιωτικά χέρια, κυρίως 
με management - employee buy - outs. Μόνο 12 από τις 1.000 αυτές 
επιχειρήσεις διέθεταν προσωπικό άνω των 2.000 ατόμων.

Το Μάιο του 1994 εγκρίθηκε - αν και με πολύ καθυστέρηση - η 
οικονομική βοήθεια από το ΔΝΤ ύψους 720 εκατομμυρίων USD, η 
οποία αναμενόταν ότι θα αποτελούσε σημαντικό στήριγμα. Ένα χρόνο 
αργότερα, οι χαμηλοί ρυθμοί εκσυγχρονισμού και ιδιωτικοποιήσεων
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προκάλεσαν την απογοήτευση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας 
με αποτέλεσμα τη δέσμευση της σημαντικής οικονομικής βοήθειας. 
Κάτω από τις πιέσεις αυτές η ρουμανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να 
πραγματοποιήσει περισσότερο αποφασιστικά βήματα, όπως για 
παράδειγμα η εισαγωγή του νόμου για την επιτάχυνση των μαζικών 
ιδιωτικοποιήσεων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιουνίου 1995. 
Παράλληλα προχώρησε στην υιοθέτηση μέτρων για τον εκσυγχρονισμό 
200 κρατικών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο 
μέρος του συνόλου των ζημιών της οικονομίας.

Μετά από αρκετά χρόνια πτώσης, το 1993 η οικονομική κατάσταση της 
Ρουμανίας παρουσίασε βελτίωση. Το 1994 ήταν η δεύτερη χρονιά 
συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης με το ΑΕΠ να εμφανίζει ρυθμό 
αύξησης 3,4%. Η ανάπτυξη αυτή επιτεύχθηκε λόγω της καλής αγροτικής 
παραγωγής και μιας μικρής αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής. Η 
θετική παρουσία του νεοαναδυόμενου ιδιωτικού τομέα ήταν προφανής. 
Άλλα επιτεύγματα κατά το 1994 ήταν η απότομη πτώση του 
πληθωρισμού. Ο οποίος από 300% έφθασε λίγο παραπάνω από 60%, 
η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από 
1,2 δις USD σε 428 εκατομμύρια και η αύξηση των εξαγωγών κατά 
24,7%.

Τον Απρίλιο του 1994 απελευθερώθηκε το σύστημα συναλλαγματικών 
ισοτιμιών. Από τότε ο ρυθμός υποτίμησης του εθνικού νομίσματος 
επιβραδύνθηκε, και το χάσμα μεταξύ των ισοτιμιών της επίσημης και της 
μαύρης αγοράς σιγά-σιγά εξουδετερώθηκε. Θεωρητικά τουλάχιστον δεν 
υπάρχει κανένα όριο για τις τράπεζες όταν καθημερινά πουλάνε τα λέι 
τους για δολάρια στις καθημερινές δημοπρασίες. Οι επενδυτές που 
παλαιότερα είχαν πρόβλημα στην άντληση δολαρίων προκειμένου να 
πληρώσουν για τις εισαγωγές τους, τώρα πλέον έχουν διευκολυνθεί 
πολύ στην ομαλή ροή της παραγωγής τους και κατ’ επέκταση στη 
ανάπτυξη της αγοράς. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς επενδυτές, έχει 
διευκολυνθεί πάρα πολύ η διαδικασία επαναπατρισμού των κερδών 
τους.

Οι αλλοδαπές επενδύσεις για την περίοδο 1990 - 1993 κυμάνθηκαν σε 
χαμηλά επίπεδα. Το 1994 οι ξένες εταιρίες άρχισαν να δείχνουν 
εντονότερο ενδιαφέρον και η εισροή αλλοδαπού κεφαλαίου την ίδια 
χρονιά έφθασε τα 650 εκατομμύρια USD και το ν Ιούνιο του 1995 τα 
1.373 εκατομμύρια.

Η λειτουργία της ρουμανικής οικονομίας βασίζεται κατά πολύ στις 
εισαγωγές που κάνει η χώρα από το εξωτερικό. Το 80% των εισαγωγών 
αφορά κυρίως ακατέργαστες πρώτες ύλες , όπως είναι για παράδειγμα 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Άλλα προϊόντα που εισάγονται είναι 
μέταλλα, μηχανολογικός εξοπλισμός και ηλεκτρικά μηχανήματα,
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πλαστικά και καουτσούκ. Σημαντικές για την περίοδο 1990 - 1994 ήταν 
και οι εισαγωγές σε τρόφιμα και σε καταναλωτικά αγαθά μια και η 
εγχώρια προσφορά δεν επαρκούσε για την ικανοποίηση των 
εσωτερικών αναγκών.

Το εξωτερικό εμπόριο της Ρουμανίας διήλθε μεγάλες κρίσεις μετά από 
την επανάσταση του 1989. Η πτώση της ποσότητας και της ποιότητας 
της εγχώριας παραγωγής από τη μια, και η διάλυση της COMECON σε 
συνδυασμό με το εμπάργκο που επιβλήθηκε από τον ΟΗΕ σε Σερβία 
και Ιράκ - δυο πολύ καλές παραδοσιακές αγορές για τα ρουμανικά 
προϊόντα- από την άλλη, ήταν οι βασικοί παράγοντες της σημαντικής 
μείωσης των εξαγωγών και της σοβαρής αύξησης του ελλείμματος στο 
εμπορικό ισοζύγιο την περίοδο 1990 - 1992. Κατά τη διάρκεια του 1993 
παρουσιάστηκε μια ανάκαμψη στις εξαγωγές, οι οποίες έφθασαν τα 6,2 
δις USD το 1994 παρουσιάζοντας μια αύξηση 24,75 έναντι της 
προηγούμενης χρονιάς. Το 1994 επίσης οι εισαγωγές ανήλθαν στα 7,1 
δις USD παρουσιάζοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το 1993. Τα 
προϊόντα που εξάγει κυρίως η Ρουμανία είναι κλωστοϋφαντουργικά, 
ενδύματα, δερμάτινα είδη, παπούτσια, μεταλλουργικά προϊόντα, 
πετρελαιοειδή προϊόντα και έπιπλα.

Προκειμένου να εξομαλυνθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση της 
εθνικής οικονομίας και να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες 
της ελεύθερης αγοράς η κυβέρνηση επανακαθόρισε την εμπορική 
πολιτική της χώρας, προχωρώντας σε συμφωνία με την ΕΕ και την 
EFTA (European Free Trade Agreement). Σήμερα μεγάλο μέρος 
(σχεδόν πάνω από το μισό) των ρουμανικών εξαγωγών απορροφάται 
από τις χώρες μέλη της ΕΕ και της EFTA.
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4.4. ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

4.4.1. Γεωργία - Κτηνοτροφία

Η γεωργία στη Ρουμανία βρίσκεται σε καθεστώς προσαρμογής στην 
οικονομία της αγοράς, ενώ το κράτος παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των 
τιμών βασικών προϊόντων αφήνοντας σταδιακά τη ζήτηση να επηρεάζει 
την πορεία τους. Παράλληλα, το κράτος συνεχίζει τη χορήγηση 
επιδοτήσεων και ενισχύσεων για την αγορά των μέσων και εφοδίων της 
αγροτικής παραγωγής. Η αναδιανομή της αγροτικής γης έχει ουσιαστικά 
συντελεσθεί εφόσον πάνω από το 70% της αγροτικής γης ανήκει στον 
ιδιωτικό τομέα, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 80% των αρόσιμων 
γαιών, το 74% των αμπελώνων, το 66% των δενδρώνων και το 50% 
των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Οι ιδιοκτήτες της αγροτικής γης 
ανέρχονται σε 5 εκατομμύρια ενώ η συνολική έκταση που κατέχουν 
προσεγγίζει τα 90 εκατομμύρια στρέμματα . Το θετικό γεγονός στην 
αγροτική παραγωγή είναι ο χαμηλός βαθμός κατατεμαχισμού της, που 
ανέρχεται σε περίπου 4 τεμάχια ανά γεωργό.

Το ειδικό βάρος του αγροτικού τομέα στη φυτική παραγωγή κυμαίνεται 
στη φυτική παραγωγή από 7 - 99,3% ανάλογα με το προϊόν. 
Παραδόξως παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση στις αρόσιμες 
καλλιέργειες και ιδιαίτερα στον αραβόσιτο, όπως επίσης και στις 
ανοιχτές ετήσιες καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών όπου τα ποσοστά 
ξεπερνούν το 95% (πατάτες, καρπούζια κλπ). Αντίθετα, μικρή είναι η 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στα βιομηχανικά φυτά και ιδιαίτερα στις 
εντατικές καλλιέργειες. Στη ζωική παραγωγή παρατηρείται συγκέντρωση 
του ιδιωτικού τομέα στις εκτατικές εκτροφές, εφόσον οι ενσταβλισμένες 
προϋποθέτουν και ένταση κεφαλαίου. Τα αιγοπρόβατα απασχολούν το 
μεγαλύτερο μέρος των αγροτών σε οικόσιτη βάση ή σε ημινομαδική. Η 
αγροτική παραγωγή παρουσιάζει συχνά διακύμανση, η οποία εν 
πολλοίς οφείλεται στην έλλειψη κεφαλαίων για επενδύσεις σε υποδομές 
και μέσα παραγωγής από την πλευρά του αγροτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, στη φυτική παραγωγή παρουσιάζεται αύξηση στις 
καλλιέργειες του ιδιωτικού τομέα και δεν απαιτείται ιδιαίτερη ένταση 
κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή προσδιορίζεται τόσο σε όρους παραγωγής 
όσο και παραγωγικότητας. Έτσι, τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται στον 
αραβόσιτο, στις πατάτες, στα σταφύλια και στον ηλίανθο, στην περίοδο 
1990 - 1995 τηρουμένων φυσικά των ετήσιων μεταβολών που 
οφείλονται σε καιρικές συνθήκες.

Στη ζωική παραγωγή παρατηρείται αύξηση του κρέατος και του 
γάλακτος στον ιδιωτικό τομέα με σημαντική ταυτόχρονη αύξηση της 
παραγωγικότητας στο διάστημα 1990 - 1995. Η υστέρηση της 
παραγωγής στον αγροτικό τομέα οφείλεται πέρα των άλλων
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παραγόντων και στην ελλιπή παρουσία των αναγκαίων κεφαλαίων για 
την ανάκαμψη του τομέα. Η χρήση των εφοδίων έχει περιορισθεί από το
1989 σε σημαντικό βαθμό, που ίσως και να ανέρχεται σε πάνω από 
30% των συνολικών αναγκαίων ποσοτήτων. Η μόνη αύξηση που 
παρατηρείται είναι στους γεωργικούς ελκυστήρες, των οποίων ο 
αριθμός ανήλθε από 127.065 το 1990 σε πάνω από 160.000 το 1995. 
Παρ’ ότι η αύξηση αυτή προέρχεται από τους μικρού κυβισμού 
γεωργικούς ελκυστήρες, επέφερε ωστόσο αλλαγή στον μέσο όρο της 
μηχανο-καλλιεργούμενης γης, που από 740 στρέμματα / ελκυστήρα το
1990 έφθασε τα 540 το 1994. Η ανάπτυξη της γεωργίας και η πορεία της 
εκτιμάται ως θετική παρά τα υφιστάμενα προβλήματα, διότι πέρα από 
την αυξημένη παραγωγή παρατηρείται και μια τάση επιστροφής 
ορισμένων πρώιμων αστικών επιχειρηματικών στρωμάτων στη εντατική 
γεωργία. Η τάση αυτή επικεντρώνεται στα θερμοκηπευτικά και στην 
άμεση κάλυψη της ζήτησης των τοπικών αγορών.

4.4.2. Βιομηχανία

Η βιομηχανία υπέστη εντατική εκμετάλλευση όλων των παραγωγικών 
συντελεστών της κατά τη δεκαετία του 1980, σε μια επιτυχή κατά τα 
άλλα προσπάθεια του σοσιαλιστικού καθεστώτος να εξοφλήσει το 
εξωτερικό χρέος της χώρας. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα 
την απαξίωση ενός μεγάλου μέρους των παγίων κεφαλαίων με συνέπεια 
την αρνητική επίδραση στην παραγωγικότητα και την απόδοση για τα 
χρόνια που ακολούθησαν. Επιπρόσθετα η διάλυση της COMECON 
επέφερε στην παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων σοβαρότατο πλήγμα 
εφόσον η διάθεσή τους αλλά και η προμήθεια των αναγκαίων πρώτων 
υλών και καυσίμων συνδεόταν με την αγορά αυτή.

Η απώλεια αγορών και κεφαλαίων επέδρασε αρνητικά στη βιομηχανική 
παραγωγή για τρία περίπου χρόνια, 1990 - 1993, ενώ από το 1994 
παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη των ρυθμών παραγωγής που 
συνοδεύεται από διαρθρωτικές αλλαγές. Αν και η ιδιωτικοποίηση δεν 
έχει ουσιαστικά επιδράσει καταλυτικά, ωστόσο, οι διαρθρωτικές αλλαγές 
σημειώνονται στο μέγεθος των μονάδων και ιδιαίτερα σε αυτές του 
ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των βιομηχανικών 
μονάδων από 2.250 το 1990 ξεπέρασε τις 25.000 το 1995. Πρόκειται 
σαφώς για μια έκρηξη των μικρών και μεσαίων μονάδων έναντι του 
αντιπαραγωγικού γιγαντισμού του παρελθόντος.

Βασικό ρόλο στην ανάκαμψη της βιομηχανίας έπαιξε η διεύρυνση των 
εξαγωγών κατά την περίοδο 1993 - 1994 και πιο συγκεκριμένα η 
αύξηση των εξαγωγών επίπλων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, 
αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών. Η εικόνα των κλάδων της βιομηχανικής 
παραγωγής δείχνει διαχρονική κάμψη στην παραγωγή ενέργειας, στην
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μεταποίηση, η οποία πρέπει να θεωρείται σαν κλάδος με μεγάλο ειδικό 
βάρος, εφόσον παράγει το 85% του συνολικού Ακαθάριστου 
Βιομηχανικού Προϊόντος, στην παραγωγή τροφίμων και στα ενδιάμεσα 
αγαθά.

Αντίθετα καλύτερες προοπτικές ανοίγονται μετά το 1993 για τον κλάδο 
διαρκών καταναλωτικών προϊόντων, ο οποίος στηρίζεται περισσότερο 
στην ανάγκη της εγχώριας κατανάλωσης και στη διαφορά τιμών από 
προϊόντα εισαγωγής. Η ελαφρά όμως βιομηχανία (ένδυση, υπόδηση) 
παρουσιάζει την καλύτερη προοπτική αφού προσελκύει αρκετούς 
ξένους οίκους στη βάση της “φασόν” παραγωγής. Κατά τα έτη 1995 - 
1996 η βιομηχανική παραγωγή παρουσιάζεται γενικά θετική, κινούμενη 
στην κατεύθυνση ανάκαμψης του 1994. Παράλληλα διευρύνεται 
σταδιακά η ανάκαμψη και στους υπόλοιπους κλάδους χωρίς όμως να 
προσεγγίζονται οι ρυθμοί του 1990, γεγονός που, αν ληφθούν υπόψη οι 
μεταβατικές συνθήκες, δεν χαρακτηρίζεται αρνητικό. Επίσης 
παρατηρείται και μια ανερχόμενη σταθεροποίηση της παραγωγής των 
καταναλωτικών προϊόντων, προφανώς λόγω της αντίδρασης της 
εσωτερικής αγοράς.

Η κατάσταση όμως είναι ευμετάβλητη υπό την επίδραση δύο 
παραγόντων, οι οποίοι είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και η Ευρωπαϊκή 
Συμφωνία. Ο πρώτος παράγοντας σαφώς θα διαφοροποιήσει την 
παραγωγή και την διάρθρωσή της σε μια μεσοπρόθεσμη προοπτική, 
ενώ ο δεύτερος θα προσαρμόσει την παραγωγή στα δεδομένα και 
επιζητούμενα της Ε.Ε. Η δράση αυτών των δύο παραγόντων, οι οποίοι 
άρχισαν συνδυασμένα να επιδρούν από το 1996 ενδέχεται, σε μια 
δεκαετία, να τροποποιήσει την βιομηχανική παραγωγή στρέφοντας την 
στους εξής κύριους κλάδους :

• Τρόφιμα και ποτά

• Ελαφρά βιομηχανία

• Άντληση πετρελαίου

• Μέσα μεταφοράς.

4.4.3. Μεταφορές

Η δυναμική των μεταφορών στη Ρουμανία αναπτύσσεται πάνω στις 
δυνατότητες που προσφέρει αυτή η βαλκανική χώρα για τη σύνδεσή της 
Ευρωπαϊκής αγοράς με την Παρευξείνια και τη Ρωσική, υπερβαίνοντας 
τα εμπόδια που τίθενται στον ένα ή στον άλλο βαθμό στα κεντρικά 
Βαλκάνια.
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Η γεωγραφική θέση εξάλλου της Ρουμανίας, και ειδικά της Κωστάντζας, 
προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των μικτών μεταφορών 
και την σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς. Στην κατεύθυνση 
αυτή η βελτίωση των υπαρχόντων δικτύων μεταφορών θεωρείται κύρια 
προτεραιότητα στην συνολική ανάπτυξη της χώρας. Οι βασικές θέσεις 
του κυβερνητικού προγράμματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε το 1995, 
για την βελτίωση των μεταφορών έχει ως εξής :

Α. Οδικό δίκτυο

• Αναβάθμιση και βελτίωση 1.503 χλμ εθνικών οδών σε διάφορα 
τμήματα. Σε μακροπρόθεσμη βάση επιδιώκεται η αναβάθμιση όλου 
του εθνικού δικτύου μήκους 8.200 χλμ καθώς και η βελτίωση όλου 
του επαρχιακού οδικού δικτύου συνολικού μήκους 25.000 χλμ. 
Επίσης επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός 6 μεθοριακών σημείων στο 
Bors, Nadlac, Varseni, Siret, Albita, Calafat, η βελτίωση της οδικής 
σήμανσης σε μήκος 5.000 χλμ και η κατασκευή δύο γεφυρών στον 
Δούναβη στα σημεία Calafat-Vidin και Bechet-Oriahova. Το συνολικό 
πρόγραμμα εκτιμήθηκε ότι θα ξεπεράσει τα 3,4 δις USD, εκ των 
οποίων τα 500 διατέθηκαν στην περίοδο 1995 - 1996.

Β. Σιδηροδρομικό δίκτυο

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων περιλαμβάνει τα 
εξής υποσχέδια :

• Βελτίωση του δικτύου για την ανάπτυξη ταχυτήτων στους συρμούς 
140 - 160 σε συγκεκριμένους σημαντικούς σιδηροδρομικούς άξονες.

• Μελλοντική βελτίωση και αναβάθμιση της ταχύτητας στα 200 χλμ 
/ώρα με στόχο τη σύνδεση των ρουμανικών σιδηροδρόμων με το 
Euro - City και την εφαρμογή του Inter - City για την καλύτερη 
διασύνδεση με τα διεθνή δίκτυα, καθώς και την βελτίωση των 
συνθηκών μεταφοράς στην ενδοχώρα. Παράλληλα θα γίνει δυνατή η 
εφαρμογή διαφόρων σύγχρονων μεταφορικών υπηρεσιών σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό θα χρειαστεί υποστήριξη 
το δίκτυο από μηχανογράφηση και τράπεζα δεδομένων ενώ θα 
υπάρξουν δομικές μεταβολές στους περισσότερους σταθμούς στις 
προαναφερθείσες διαδρομές. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
σε περίοδο 10 χρόνων προσεγγίζει τα 8,7 δις USD εκ των οποίων 
είχε υπολογισθεί ότι τα 4 δις θα δαπανούνταν στο διάστημα 1995 - 
1996.

Ζ.ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ



150 ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Γ. Ποτάμια και Θαλάσσια δίκτυα

Τα κύρια σημεία αυτού του προγράμματος είναι τα εξής :

• Ολοκλήρωση της κατασκευής του λιμανιού της Κωστάντζας και της 
προσέγγισης των πλοίων στο δίαυλο Δούναβη - Μαύρης Θάλασσας.

• Κατασκευή τερματικού σταθμού containers στο λιμάνι της 
Κωστάντζας.

• Αναβάθμιση των μεθοριακών σημείων με τη Βουλγαρία στον 
Δούναβη.

• Εκσυγχρονισμός του συστήματος τηλεπικοινωνίας με τα πλοία.

• Ολοκλήρωση της κατασκευής του κέντρου επαγγελματικής 
εξειδίκευσης του προσωπικού των λιμανιών.

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6,6 δις
USD.

4.4.4. Τουρισμός

Οι τουριστικές μονάδες στη χώρα χρειάζονται στο σύνολό τους 
επενδύσεις για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό τους, γεγονός που 
έχει γίνει αντιληπτό από αρκετές ξένες εταιρίες, οι οποίες έχουν 
αναλάβει αντίστοιχα έργα ειδικά στο Βουκουρέστι. Αρκετές μονάδες 
στην πρωτεύουσα βρίσκονται υπό ριζική ανακατασκευή, ενώ 
προστίθενται σταδιακά και νέα ξενοδοχεία τριών αστέρων στο 
τουριστικό δυναμικό. Φυσικά, η όλη διαδικασία υλοποιείται από τον 
ιδιωτικό τομέα και μάλιστα από ξένους επενδυτές (Τούρκους, Γάλλους 
κλπ).

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τουρισμό της Ρουμανίας πέρα των 
προσωρινών υλικών προβλημάτων χαρακτηρίζονται από την 
εξειδίκευση και την άμεση εξυπηρέτηση, ενώ οι αποδοχές του 
προσωπικού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα ως προς τα έσοδα των 
μονάδων. Τα πλεονεκτήματα στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας είναι 
οι περιφερειακές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε τοπία εξαιρετικής 
ομορφιάς και η τιμή εξαγοράς τους ή οι όροι μακροπρόθεσμης 
ενοικίασης τους είναι πολύ συμφέροντες. Ειδικά στην περιοχή της 
Τρανσυλβανίας και της ορεινής Μολδαβίας, οι τουριστικές μονάδες 
προσελκύουν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, οι οποίοι στοχεύουν 
στην αξιοποίηση του ορεινού και χειμερινού τουρισμού. Οι μονάδες στη 
Μαύρη Θάλασσα επίσης προσελκύουν το ενδιαφέρον, αλλά δεν 
προσφέρεται το τοπίο, όπως και η ποιότητα της θάλασσας, για την
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μακροπρόθεσμη αξιοποίηση τους στην κατεύθυνση του θερινού 
τουρισμού.

4.4.5. Εξωτερικό εμπόριο

Το εξαγωγικό εμπόριο της Ρουμανίας υπέστη τα γνωστά προβλήματα 
των λοιπών πρώην σοσιαλιστικών κρατών με ιδιαίτερη όμως οξύτητα, 
διότι επιπρόσθετα υπέστη και τις συνέπειες της συνολικότερης πτώσης 
της ζήτησης της διεθνούς αγοράς, εφόσον μέρος των προϊόντων της 
κατευθύνονταν και προς αυτήν εκτός από την COMECON.

Διάγραμμα 1 Έξαγωγές-Εισαγωγές-Εμπορικό Ισοζύγιο

Έτσι στο διάστημα 1990 - 1994 οι εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά και η 
ανάκαμψη τους γύρω στο 1993 δεν στάθηκε ικανή για να καλύψει τη 
δημιουργηθείσα διαφορά σε σχέση με τα επίπεδα του 1989. Το 1994 οι 
εξαγωγές υπολείπονταν κατά 38% από το 1989 και ανήλθαν στα 6,2 δις 
USD, ενώ το 1996 έφθασαν τα 7,7 δις USD. Η διαφοροποίηση στα 
εξαγόμενα είδη επίσης απέβη εις βάρος του εμπορικού ισοζυγίου, αφού 
επικράτησε τάση εξαγωγής αμεταποίητων προϊόντων με αποτέλεσμα 
την διαφυγή όχι μόνο συναλλάγματος αλλά και προστιθέμενης αξίας. 
Ειδικά η κατάσταση αυτή διαπιστώθηκε στα ενεργοβόρα προϊόντα όπως 
τα μέταλλα, τα χημικά, τα πλαστικά κλπ. Θετικό στοιχείο πάντως είναι η 
αυξητική τάση που παρουσιάζουν οι εξαγωγές από το 1992 και μετά.
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Διάγραμμα 2: Εισαγωγές & Εξαγωγές κατά κλάδο

Τρόφιμα-Ποτά- |§|οοο 
Καπνός

Χημικά & συναφή 

Μηχ/κός Εξοπλισμός 

Ορυκτά 

Βασικά Μέταλλά

Κλωστ/γία ^

2372,5

500
□ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Β ΕΞΑΓΩΓΕΣ

1000 1500
$000

2000 2500

Αντίθετα, θετική ήταν η συμβολή της ελαφρός βιομηχανίας στη 
διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου με αυξανόμενες εξαγωγές στα 
ενδύματα και τα υποδήματα. Σε κάθε περίπτωση η σύγκριση των 
εξαγωγών μεταξύ 1989 και 1996 με βάση τα νέα δεδομένα της 
ρουμανικής οικονομίας, δεν θα πρέπει να αναφέρεται σαν ουσιαστική, 
εν πάση περιπτώσει του ’80 δεν μπορεί να θεωρείται σαν έτος 
αναφοράς γιατί οι εξαγωγές κατά την δεκαετία αυτή στηρίζονταν κατά 
80% σε σύστημα clearing.

Ο επαναπροσανατολισμός των εξαγωγών σταδιακά μεταβάλλει και τη 
συμμετοχή των διαφόρων κλάδων σ’ αυτές. Έτσι παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια άνοδος του μεριδίου της ελαφρός βιομηχανίας και των 
τροφίμων χωρίς ωστόσο να μετατοπίζεται η θέση της βαριάς 
βιομηχανίας, η οποία συνεχίζει να καλύπτει πάνω από το 50% των 
εξαγωγών σε σχέση με το 37% των προϊόντων της ελαφρός 
βιομηχανίας.

Στο διάστημα 1990 - 1996 έχει αλλάξει και η κατεύθυνση των εξαγωγών, 
οι οποίες προσανατολίζονται προς την ευρωπαϊκή αγορά. Το 1996 οι 
χώρες της ΚΑΕ απορρόφησαν το 18% των εξαγωγών έναντι 35,1% το 
1989, ενώ οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης απορρόφησαν περί το 56% 
έναντι 42% το 1989.
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4.5. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4.5.1. Το νομοθετικό πλαίσιο - Ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων

Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης στη
Ρουμανία είναι από μόνο του αρκετά περίπλοκο και είναι δυνατό να
διακριθούν τα εξής στάδια :

ί) Η εφαρμογή του νόμου 58/1991 για την δημιουργία των πέντε 
Ταμείων Ιδιωτικής Ιδιοκτησίας (ΤΙΙ), τα οποία κατανεμήθηκαν κατά 
περιοχές, Μπανάτ, Μολδαβία, Τρανσυλβανία, Μουντένια και Ολτένια 
και τα οποία ως αποστολή είχαν τη διανομή του 30% του μετοχικού 
κεφαλαίου των εταιριών των περιοχών τους σε μια περίοδο 5 ετών.

μ) Η δημιουργία των Ταμείων Δημόσιας Ιδιοκτησίας (ΤΔΙ), τα οποία ήταν 
αρμόδια για τη διαχείριση και ιδιωτικοποίηση του 70% του μετοχικού 
κεφαλαίου των εταιριών.

ϋί)Η κατανομή των επιχειρήσεων κατά ΤΙΙ και ΤΔΙ και η διανομή του 30% 
των εταιριών σε Ρουμάνους πολίτες.

ίν)Το στάδιο εφαρμογής του νόμου 55/1995 για την επιτάχυνση της 
ιδιωτικοποίησης.

Τα πλέον ουσιώδη σημεία του νόμου 55/1995 έχουν ως εξής :

• Η διανομή του 30% των εταιριών βάσει του 58/1991 θα υλοποιηθεί 
μέσω των πιστοποιητικών ιδιοκτησίας και των ομολόγων 
ιδιωτικοποίησης του 1995. Η διανομή τους αφορούσε μόνο 
Ρουμάνους πολίτες.

• Το 30% των μετοχών θα διανεμηθεί βάσει των πιστοποιητικών 
ιδιοκτησίας του 1991 στην τιμή 25.000 λέι η μία, και βάσει των 
ομολόγων ιδιωτικοποίησης του ν.55/1995 στην τιμή των 975.000 λέι 
το καθένα.

• Οι εταιρίες είναι δυνατό να δώσουν προς πώληση μέχρι και 60% του 
μετοχικού τους κεφαλαίου, στη βάση των ομολόγων ιδιωτικοποίησης.

• Το 40% των εταιριών θα δοθεί προς ιδιωτικοποίηση μέσω των ΤΔΙ 
προς τους ξένους επενδυτές.

Η ιδιωτικοποίηση, ωστόσο, στη Ρουμανία πέραν του παρόντος νόμου
στηρίζεται και σ ε άλλα νομοθετήματα, τα οποία δημιουργούν μια
ποικιλομορφία στην όλη διαδικασία. Έτσι δεν είναι δυνατή η απόκτηση
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μετοχών και από τους διευθυντές των επιχειρήσεων βάσει του νόμου 
77/1994. Εξ’ άλλου είναι δυνατή και η εξαγορά μετοχών από τα ΤΔΙ και 
ΤΙΙ, όπως και από την Εθνική Υπηρεσία Ιδιωτικοποίησης από 
στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι αξιολογούνται με βάση άλλα 
κριτήρια, ενώ οι επιλογές τους προσδιορίζονται μέσω του άμεσου 
διαλόγου.

Για την υλοποίηση της ιδιωτικοποίησης ιδρύθηκε η Εθνική Υπηρεσία 
Ιδιωτικοποίησης (National Agency for Privatization), με σκοπό να φέρει 
σε πέρας το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και να βοηθήσει στην ίδρυση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κύριοι στόχοι της υπηρεσίας είναι οι εξής :

1) Η καθοδήγηση και ο έλεγχος της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης των 
κρατικών εταιριών.

2) Η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και ο καθορισμός κριτηρίων για 
την ιδιωτικοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3) Ο έλεγχος της διαδικασίας παραχώρησης των τίτλων ιδιοκτησίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

4) Η δημιουργία προϋποθέσεων για την πώληση των μετοχών και 
γενικά της περιουσίας των κρατικών επιχειρήσεων.

5) Ο έλεγχος των κονδυλίων που προορίζονται για ιδιωτικοποίηση.

6) Ο έλεγχος της εισροής ξένων κεφαλαίων και τεχνικής βοήθειας από 
το εξωτερικό, ώστε να τοποθετηθούν σε τομείς προτεραιότητας της 
οικονομίας.

7) Η παροχή βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις .

8) η λήψη μέτρων για την προστασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

9) Η ίδρυση και εποπτεία εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διεξαγωγή 
των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης, όπως πχ των πλειστηριασμών.

Γενικά, η νομοθεσία στην ιδιωτικοποίηση αφήνει αρκετές επιλογές από 
την πλευρά των επενδυτών δίνοντας την ευκαιρία τόσο σε στρατηγικούς 
όσο και σε μικρομεσαίους.

4.5.2. Ιδιωτικοποίηση της αστικής και γεωργικής γης.

Ο νόμος 18/1991 “περί γης” αναφέρεται σε όλες τις αστικές ιδιοκτησίες 
που δεν είναι οικοδομημένες και στο σύνολο της αγροτικής γης. Μέχρι 
σήμερα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η επιστροφή στους παλαιούς
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ιδιοκτήτες και στους αγρότες των εκτάσεων που τους αντιστοιχούσαν. 
Ειδικότερα για τη γεωργία το σύνολο σχεδόν της αγροτικής γης αποτελεί 
πλέον ατομική ιδιοκτησία.

Όσον αφορά τα αστικά ακίνητα, αυτά είτε θα πωληθούν στους 
ρουμάνους που τα κατοικούσαν, είτε θα επιστραφούν στους 
προηγούμενους ιδιοκτήτες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα 
εμφανίσουν αξιόπιστους τίτλους ιδιοκτησίας.
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4.6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το φορολογικό σύστημα στη Ρουμανία έχει τροποποιηθεί 
προσαρμοσμένο στην αυστηρή δημοσιονομική πολιτική της 
κυβέρνησης. Οι βασικές κατηγορίες φόρων είναι ο ΦΠΑ, ο φόρος επί 
των κερδών, ο φόρος κατανάλωσης, ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος 
ακινήτων κλπ. Ας σημειωθεί ότι η Ρουμανία έχει υπογράψει σύμβαση 
με την Ελλάδα για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης.

4.6.1. Φόρος επί των κερδών.

Η σχετική νομολογία προκύπτει από το κυβερνητικό διάταγμα No 70
που τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/1995.

-*0 φόρος αυτός αποδίδεται από όλους τους επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία ανεξάρτητα από την ιθαγένειά 
τους: ξένοι επενδυτές και ρουμανικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

-*0 νόμος διαφοροποιεί τους φορολογούμενος σε δύο κλίμακες, τους 
τιθέμενους υπό υψηλή φορολογία και τους υπό χαμηλή φορολογία. 
Για να υπαχθεί κάποιος στη δεύτερη κατηγορία πρέπει να 
συγκεντρώνει τα εξής:

1. Να είναι ρουμάνικό νομικό πρόσωπο του οποίου ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών να μην υπερβαίνει τα 10 δις λέι.

2. Να μην απασχολεί πάνω από 299 εργαζόμενους στην αρχή του 
οικονομικού έτους.

3. Να παραμένει στην ίδια κατηγορία από την έναρξη της λειτουργίας 
της επιχείρησης.

Συνολικά, ο γενικός φόρος επί των κερδών ανέρχεται σε 38%, ενώ 
προβλέπονται οι εξής εξαιρέσεις :

1) Οι φορολογούμενοι που κατέχουν εισοδήματα από τα τυχερά 
παιχνίδια ή τα νυχτερινά κέντρα πληρώνουν επιπρόσθετα ένα 22%, 
έτσι ώστε ο συνολικός φόρος να ανέρχεται στο 60% επί των κερδών, 
στην περίπτωση που πάνω από το 50% των συνολικών 
εισοδημάτων προέρχεται από την πηγή αυτή.

2) Εάν το 80% των συνολικών εισοδημάτων προέρχεται από τη 
γεωργική απασχόληση τότε το ποσοστό εκπίπτει στο 25%.
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3) Τα ξένα νομικά πρόσωπα φορολογούνται πέραν του 38% και με 
πρόσθετο ποσοστό 6,2%, έτσι ώστε ο γενικός φόρος να ανέρχεται 
στο 44,2% επί των κερδών.

4) Η φορολογία επί των μεριδίων από μετοχές ανέρχεται σε 10%.

5) Η κεντρική τράπεζα της χώρας πληρώνει 80% επί των κερδών της 
μετά την αφαίρεση των δαπανών και του αποθεματικού της.

-*Η φορολογία των γραφείων αντιπροσωπειών που λειτουργούν στη 
χώρα από ξένες εταιρίες καθορίζεται από το νόμο 122/1990 και το 
διάταγμα 1222/1990. Βάσει αυτών των νομοθετημάτων, το 
φορολογητέο εισόδημα των γραφείων αυτών ορίζεται σαν η διαφορά 
μεταξύ της χρηματοδότησης τους από τη μητέρα εταιρία και των 
προκυπτουσών δαπανών από τα λειτουργικά τους έξοδα.

Η φορολογία υπολογίζεται σε δύο βάσεις, στο ετήσιο εισόδημα και στον 
αριθμό των εργαζομένων, έτσι ώστε η δεύτερη βάση να χρησιμοποιείται 
ελεγκτικά ως προς την πρώτη. Δηλαδή το δηλωθέν εισόδημα θα πρέπει 
να αντιστοιχεί προς το τεκμαρτό εισόδημα συναρτήσει του αριθμού των 
υπαλλήλων.

-*Οι κατηγορίες δαπανών που εκπίπτουν από την φορολογία είναι οι
εξής:

• Οι αποσβέσεις των νομίμως αποκτηθέντων παγίων κεφαλαίων βάσει 
της διάρκειας ζωής, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4

Κατηγορία Διάρκεια ζωής 
(έτη)

Απόσβεση

1 1-4 40%

2 4-8 17%

3 8-12 10%

4 12-20 7%

5 20-30 4,5%

6 30 και πάνω 2%
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• Οι δαπάνες προώθησης (διαφήμιση, ψυχαγωγία) μέχρι ύψους 3% της 
διαφοράς δαπανών και εσόδων.

• Οι δαπάνες χορηγίας μέχρι και 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

• Μέρος των τόκων.

->Δεν εκπίπτουν από τη φορολογία οι εξής δαπάνες :

• Οι υπερβάλλουσες αποσβέσεις, δαπάνες προώθησης και χορηγίες.

• Οι φόροι εισοδήματος.

• Οι ποινές και τα πρόσημα.

• Τα κεφάλαια αυτοχρηματοδότησης που το ύψος τους ξεπερνά το 5% 
του ετήσιου λογιστικού κέρδους.

->Οι νόμοι που καθορίζουν την ειδική μεταχείριση για τη φορολογία επί 
των ξένων επενδύσεων είναι οι εξής :

1. Νόμος 35/1991

2. Νόμος 66/1991

3. Νόμος 71/1994

4. Διάταγμα 31/1992

5. Διάταγμα 70/1994

Ο νόμος 35/1991 αναφέρεται στη διευκόλυνση των ξένων επενδύσεων 
ως προς την απαλλαγή των εισαγωγών στοιχείων παγίου κεφαλαίου 
από δασμούς και ΦΠΑ. Ο νόμος 66/1992 ισχύει για τις ξένες επενδύσεις 
στον κλάδο της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου και 
περιλαμβάνει τις εξής διευκολύνσεις :

r Ο φόρος επί των κερδών υπολογίζεται βάσει του ποσοστού που 
ίσχυε στον χρόνο έναρξης της επένδυσης και το οποίο παραμένει 
αναλλοίωτο στη μονάδα του χρόνου.

> Εξαίρεση από τους δασμούς εισαγωγής των στοιχείων παγίου 
κεφαλαίου και εξοπλισμού, του οικιακού εξοπλισμού του ξένου 
προσωπικού, καθώς και των εξαγωγικών δασμών για την ποσότητα 
πετρελαίου που αντιστοιχεί στο μερίδιο του ξένου επενδυτή. Ο νόμος 
71/1994 και το διάταγμα 70/1994 δίνουν κίνητρα για περαιτέρω 
επενδύσεις στους ξένους επιχειρηματίες αφού προβλέπουν διάφορες 
φορολογικές εκπτώσεις.
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4.6.2. Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος εισπράττεται βάσει των μηνιαίων αποδοχών των 
Ρουμάνων και αλλοδαπών εργαζόμενων σύμφωνα με το διάταγμα της 
εφημερίδας της κυβέρνησης No 236 της 16/10/1995. Ο φόρος 
εισοδήματος των αλλοδαπών μη μόνιμων κάτοικων καθορίζεται από το 
νόμο 276/1973 και το διάταγμα 70/1994. Ως μη μόνιμος κάτοικος 
θεωρείται εκείνος που διαβιεί λιγότερο από 183 ημέρες στη χώρα στο 
διάστημα ενός έτους.

Οι εισπραττόμενοι φόροι έχουν ως εξής :

• 15% επί των τραπεζικών τόκων

• 15% επί των συμβουλευτικών υπηρεσιών

• 15% για υδάτινες ή εναέριες μεταφορές

• 20% για την εκμετάλλευση πατέντων ή licenses

• 25% για εισοδήματα που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών 
ψυχαγωγίας.

4.6.3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

-»Το ύψος του ΦΠΑ καθορίζεται σε τρία επίπεδα ως εξής :

• 18% για την παραλαβή αγαθών και υπηρεσιών, εισαγωγών και 
αγοραπωλησιών ακίνητης περιουσίας.

• 9% για ορισμένα προϊόντα όπως είναι το κρέας, τα προϊόντα κρέατος 
και γάλακτος, ψάρια, εδώδιμα έλαια, φάρμακα και ιατρικό υλικό.

• 0% για την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

-*0 ΦΠΑ εισπράττεται μέχρι την 25η κάθε μηνός.

-*Από το ΦΠΑ εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων, 
υπηρεσιών και προϊόντων όπως πχ η υγεία, η εκπαίδευση, ο 
πολιτισμός, η επιστημονική έρευνα, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι 
τράπεζες, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, η αγοραπωλησία της 
αγροτικής γης, τα βιβλία, το ψωμί, η ενέργεια για οικιακή χρήση, οι 
δημόσιες μεταφορές κλπ.
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4.6.4. Φόρος κατανάλωσης.

Ο φόρος κατανάλωσης καθορίζεται από το νόμο 42/1993 και από τα 
διατάγματα που αναπροσαρμόζουν τα ποσοστά φορολόγησης. Τα 
ποσοστά φορολόγησης ορισμένων εμπορευμάτων έχουν ως εξής :

Πίνακας 5

Αλκοόλ 50%

Ποτά 100-300

Κρασί 45-200

Μπύρα 55

Μπύρα σε κουτί 200

Καφές 80

Καπνός & τσιγάρα 45-300

Γούνες 70

Σκαλιστά έπιπλα 50

Κρύσταλλα 50

Κοσμήματα 20

Αυτοκίνητα άνω των 1800cc 50

Αρώματα 20

Φωτογραφικό υλικό 20

Ηλεκτρονικό υλικό 40-50

Κυνηγετικά όπλα 100

4.6.5. Δημοτικοί φόροι και τέλη.

Οι φόροι αυτού του είδους ρυθμίζονται από το νόμο 27/1994. Εξ’ αυτών 
οι κυριότεροι είναι οι εξής :

■ Φόρος ακίνητης περιουσίας
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Τα φυσικά πρόσωπα πληρώνουν κάθε χρόνο το 1% της συνολικής 
αξίας του κτιρίου που διαβιούν, ενώ τα νομικά πρόσωπα το 1,5% της 
αντικειμενικής αξίας του κτιρίου όπου στεγάζονται.

■ Φόρος μέσων μεταφοράς

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και λοιπών μέσων μεταφοράς πληρώνουν 
ετήσιο τέλος αναλογικά με τη χωρητικότητα του κινητήρα του μέσου.

■ Χαρτόσημο

Το χαρτόσημο που μπαίνει για την επικύρωση των επίσημων εγγράφων 
υπολογίζεται ανάλογα με την αξία των δικαιοπραξιών ως εξής :

Πίνακας 6

μέχρι 1.000.000 λέι 7%

1.000.001 -5.000.000 5%

5.000.001 - 10.000.000 4%

10.000.001 - 15.000.000 3%

πάνω από 15.000.000 2%
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4.7. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το δασμολογικό καθεστώς στη Ρουμανία έχει βελτιωθεί 
προσαρμοζόμενο στις απαιτήσεις της ΕΕ, με την οποία η Ρουμανία έχει 
τις ίδιες δασμολογικές κατηγορίες αγαθών. Αν και το εμπόριο έχει 
πλήρως απελευθερωθεί, εν τούτοις για ορισμένα αγαθά υφίστανται 
περιορισμοί με τη μορφή της άδειας από τα αρμόδια υπουργεία. Έτσι, 
άδεια χρειάζονται οι εμπορικές πράξεις εισαγωγών - εξαγωγών για τα 
προϊόντα που υπόκεινται σε διεθνή έλεγχο όπως όπλα, ραδιενεργά 
υλικά, πυρηνικά καύσιμα κλπ. Άδεια επίσης χρειάζονται οι συναλλαγές 
σε μορφή clearing, barter, οι συναλλαγές που υποστηρίζονται άμεσα 
από το κράτος, οι διμερείς συναλλαγές στη βάση κυβερνητικών 
αποφάσεων κλπ.

Οι εισαγωγές εκτελούνται από εταιρίες, οι οποίες έχουν την σχετική 
άδεια, ενώ ρυθμίζονται από την κυβερνητικά απόφαση 673/1991. Από 
την 1/7/1995 οι δασμοί εφαρμόζονται σύμφωνα με τις κλίμακες που 
περιλαμβάνονται στο νόμο 133/1994, όπως και στην κυβερνητική 
απόφαση 353/1994.

Οι δασμοί κυμαίνονται μεταξύ 11-60%, ενώ ένα τελωνειακό τέλος ύψους 
0,5% προστίθεται στο συνολικό δασμό. Παράλληλα για ορισμένα 
προϊόντα όπως καφέ, ποτά, κοσμήματα, ακριβά αυτοκίνητα,
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, γούνες κλπ ο φόρος κατανάλωσης εισπράπεται 
μαζί με το δασμό, όπως και ο αντίστοιχος ΦΠΑ.

Ορισμένες κατηγορίες προϊόντων εξαιρούνται των δασμών όπως :

• Ο εξοπλισμός για την ανανέωση ξένων επενδύσεων ή επιχειρήσεων.

• Δείγματα και μοντέλα προϊόντων.

• Ανθρωπιστική βοήθεια.

• Χορηγίες για τον πολιτισμό και την υγεία.

Το δασμολόγιο αλλάζει ανάλογα με την πορεία της οικονομίας και τις 
ανάγκες του εμπορίου, ενώ αλλαγές αντίστοιχες υφίσταται και ο φόρος 
κατανάλωσης. Οι δασμοί υπολογίζονται στη βάση της τιμής του
τιμολογίου εισαγωγής σε σκληρό συνάλλαγμα, συν την αξία των 
ασφαλειών και του μεταφορικού κόστους, αν δεν περιλαμβάνονται στην 
τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

Η πληρωμή των δασμών γίνεται σε λέι βάσει της ημερήσιας τιμής 
μετατρεψιμότητας της κεντρικής τράπεζας. Διευκολύνσεις στις
εισαγωγές αλλά και περιορισμοί προβλέπονται για την ενίσχυση της 
παραγωγής στην χώρα αλλά και για την προστασία της από
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ανταγωνιστικά προϊόντα. Ας σημειωθεί ότι η Ρουμανία έχει υπογράψει 
με την Ε.Ε. την Ευρωπαϊκή Συμφωνία, βάσει της οποίας το εξωτερικό 
εμπόριο με τις χώρες - μέλη δεν υπόκειται σε ιδιαίτερο καθεστώς 
προοδευτικής απελευθέρωσης ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.

Οι εξαγωγικές εταιρίες υποχρεούνται σε εγγραφή στο Υπουργείο 
Εμπορίου για να ασκήσουν την δραστηριότητα αυτή και να μπουν στον 
κώδικα SICOMEX. Κάθε έτος οι αρμόδιοι φορείς αποφασίζουν για το 
ύψος των εξαγωγών και τις ποσοστώσεις, σύμφωνα με τις οποίες είναι 
υποχρεωμένες να εργαστούν οι εταιρίες έχοντας προηγουμένως 
εκφράσει τις δυνατότητες και τις προθέσεις τους στον αντίστοιχο φορέα.

Όσον αφορά τα βασικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να παρουσιάσει ο 
εισαγωγέας - εξαγωγέας στις τελωνειακές αρχές για τον τελωνισμό - 
εκτελωνισμό του φορτίου, είναι τα ακόλουθα :

• Εισαγωγική ή εξαγωγική άδεια.

• Πρωτότυπο τιμολόγιο πλήρες, με περιγραφή και προδιαγραφές των 
αγαθών.

• Λοιπά φορτωτικά έγγραφα.

• Πιστοποιητικό προέλευσης ή αντίστοιχη βεβαίωση.

• Πιστοποιητικό υγείας (κτηνιατρικό, φυτοπαθολογικό, υγειονομικό κατά 
περίπτωση), όπου απαιτείται.
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4.8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η εργατική νομοθεσία στη Ρουμανία ρυθμίζεται από μια σειρά
νομοθετικών πράξεων, οι οποίες έχουν αναθεωρηθεί από το 1991.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η νομοθεσία αυτή θεωρείται ότι
προβλέπει την πλειονότητα των σύγχρονων δεδομένων τόσο από την
πλευρά της εργοδοσίας όσο και από την πλευρά του εργαζόμενου.

Ορισμένα χρήσιμα στοιχεία από την εργατική νομοθεσία είναι τα εξής :

♦ Ο χρόνος εργασίας καθορίζεται σε μηνιαία βάση 168 - 170 ωρών και 
σε 8ωρη ημερήσια βάση πενθήμερης εβδομάδας.

♦ Οι υπερωρίες τις αργίες φθάνουν το 50 - 100% του βασικού 
ημερομισθίου.

♦ Ο αρχικός χρόνος ετήσιας άδειας για τους εργαζόμενους ξεκινά από 
τις 18 ημέρες και κλιμακώνεται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας.

♦ Η άδεια τοκετού φθάνει τις 112 ημέρες και καλύπτεται οικονομικά από 
τα κρατικά ταμεία.

♦ Οι αναρρωτικές άδειες πληρώνονται από τα κρατικά ταμεία εκτός από 
τις πρώτες 10 ημέρες, οι οποίες καλύπτονται από τον εργοδότη.

♦ Η πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες καλύπτεται από κίνητρα 
προς τον εργοδότη και από ειδική νομοθεσία.

♦ Η σύνταξη στους εργαζόμενους δίδεται στα 62 χρόνια ηλικίας του 
εργαζόμενου μετά από αίτηση του εργοδότη και στα 60 χρόνια 
ηλικίας με αίτηση του εργαζόμενου. Για τις γυναίκες οι αντίστοιχες 
ηλικίες είναι 57 και 55 αντίστοιχα.

♦ Η δημιουργία εργατικών σωματείων καλύπτεται από το Σύνταγμα και 
τη νομοθεσία, ενώ για τη δημιουργία τους απαιτούνται 15 άτομα το 
ελάχιστο. Η πρωτοβάθμια διάρθρωση τους βασίζεται στον τόπο 
εργασίας και στη γεωγραφική περιοχή.

♦ Ο καθορισμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας προβλέπει την 
άμεση συναλλαγή με τον εργοδότη, ενώ οι συμβάσεις αυτού του 
είδους συνήθως περιλαμβάνουν τα εξής ζητήματα :

=>Διάρκεια σύμβασης

=>Ύψος αποδοχών

=> Συνθήκες εργασίες
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=> Ασφάλιση εργαζομένων 

=> Αποδοχές αδειών 

=> Προστασία συνδικαλιστών 

=>Λοιπά δικαιώματα

Οι συμβάσεις αφορούν είτε τη συγκεκριμένη επιχείρηση είτε τον 
συγκεκριμένο κλάδο και συνήθως η διάρκεια ισχύος τους είναι ετήσια, 
ενώ ελέγχονται από τα περιφερειακά παραρτήματα του Υπουργείου 
Εργασίας.

♦ Πέραν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας υπάρχουν και οι 
ατομικές συμβάσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία και 
είναι ανάλογες των συλλογικών.

♦ Οι εργοδοτικές εισφορές έχουν ως εξής :0 εργοδότης πληρώνει σε 
μηνιαία βάση επί του εργατικού μισθού πρόσθετο ποσοστό 30%, το 
οποίο κατανέμεται σε ασφάλιση 23%, ταμείο υγείας 2% και ταμείο 
ανεργίας 5%.
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4.9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το τραπεζικό σύστημα της Ρουμανίας έχει υποστεί μια μεγάλη 
διαδικασία ανασυγκρότησης προκειμένου να συμβάλλει αποτελεσματικά 
στην διαδικασία μετάβασης στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς. 
Βασικοί τομείς έχουν υποστεί αλλαγές, προκειμένου η Εθνική Τράπεζα 
της Ρουμανίας να ανταποκρίνεται στον παραδοσιακό ρόλο μιας 
κεντρικής τράπεζας και να είναι αρμόδια για την ανάπτυξη του δικτύου 
εμπορικών τραπεζών. Το ανανεωμένο τραπεζικό σύστημα τυπικά 
ξεκίνησε να λειτουργεί από το Μάρτιο του 1991, αλλά ουσιαστικά από τα 
τέλη του 1990. Με το νέο τραπεζικό νόμο, όλες οι εμπορικές τράπεζες 
μπορούν να ανταγωνίζονται ελεύθερα σε όλους τους τομείς της 
τραπεζικής δραστηριότητας.

4.9.1. Η Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας (ΕΤΡ).

Η ΕΤΡ, η κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας, ανασυγκροτήθηκε το 1991. 
Οι κυριότερες λειτουργίες της είναι οι εξής : η ρύθμιση της πιστωτικής 
και νομισματικής λειτουργίας με σκοπό τη διασφάλιση των εθνικών 
συμφερόντων, ο έλεγχος και η προστασία της αξίας του εθνικού 
νομίσματος, να ρυθμίζει μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων τις 
διακυμάνσεις σε θέματα παραγωγής, εμπορίου, τιμών και ανεργίας όταν 
αυτό κρίνεται λογικό, και γενικά να προάγει τη γενικότερη ευημερία της 
χώρας.

Η ΕΤΡ διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Το ΔΣ αποτελείται από 
τον διοικητή, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΔΣ, τον πρώτο 
υποδιοικητή που είναι και αντιπρόεδρος, δύο ακόμη υποδιοικητές και 
πέντε άλλα μέλη. Τα μέλη του ΔΣ διορίζονται από το κοινοβούλιο 
κατόπιν υπόδειξης του πρωθυπουργού.

Επειδή ο ανταγωνισμός μεταξύ των εμπορικών τραπεζών δεν είναι 
ακόμη ανεπτυγμένος, και δεδομένου ότι η μετάβαση στην οικονομία της 
αγοράς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η πολιτική των επιτοκίων 
καθορίζεται αποκλειστικά από την ΕΤΡ. Έτσι για παράδειγμα η ΕΤΡ 
καθορίζει το διάστημα εκείνο, μέσα στο οποίο επιτρέπεται να κινούνται 
τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων των εμπορικών τραπεζών. 
Βέβαια αναμένεται ότι η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού τραπεζικού 
συστήματος θα οδηγήσει στην αφαίρεση της αρμοδιότητας αυτής από 
την ΕΤΡ.
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4.9.2. Εμπορικές τράπεζες.

Οι μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της χώρας είναι οι εξής : η 
Ρουμανική Εμπορική Τράπεζα, η Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου, η 
Αγροτική Τράπεζα, η Ρουμανική Τράπεζα Ανάπτυξης, και η Τράπεζα 
Αποταμιεύσεων. Οι τράπεζες αυτές δραστηριοποιούνται όπως όλες οι 
εμπορικές τράπεζες ανά τον κόσμο, δεχόμενες καταθέσεις, και 
προσφέροντας στους πελάτες ποικιλία τραπεζικών προϊόντων και 
υπηρεσιών.

Ξεκίνησαν τις εργασίες τους με σχετικά εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια, τα 
οποία αντανακλούσαν την παραδοσιακή συγκέντρωση σε ειδικούς 
τομείς της οικονομίας. Η εξειδίκευση αυτή όμως αναμένεται ότι με τον 
καιρό θα εξαλειφθεί καθώς θα αναπτύσσεται η ελεύθερη οικονομία. 
Όσον αφορά τη ίδρυση νέων τραπεζών, έχουν δοθεί άδειες σε έναν 
αριθμό αμιγώς ιδιωτικών τραπεζών μεταξύ των οποίων είναι : η Bank 
for the Development of Small and Medium Sized Industries (Midbank), η 
Bankcoop, η Commercial Bank Ion Tiriac και η Dacia Felix Bank.

Οι εμπορικές τράπεζες είναι νομικά πρόσωπα και ιδρύονται ως 
εμπορικές επιχειρήσεις. Η νομική μορφή τους είναι αποκλειστικά ΑΕ. 
Είναι υποχρεωμένες να ανοίξουν τρεχούμενο λογαριασμό στην ΕΤΡ, 
στον οποίο πρέπει να διατηρούνται κάποια ελάχιστα απαιτούμενα 
υπόλοιπα. Μπορούν να δεχθούν καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε 
λογαριασμούς μετρητών ή ως χρεόγραφα τόσο από νομικά όσο και από 
φυσικά πρόσωπα.

Προκειμένου για την παροχή δανείων, οι τράπεζες μπορούν να 
αγοράσουν, να πουλήσουν, να κρατήσουν υπό την επιτήρησή τους ή 
ακόμη και να διαχειρίζονται διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Μπορούν να 
πραγματοποιούν μεταβιβάσεις και εκκαθαρίσεις πληρωμών για δικό 
τους αλλά και για λογαριασμό τρίτων. Με τον καιρό οι τράπεζες θα 
μπορούν να διεξάγουν διάφορες ενέργειες ανάλογα με το είδος της 
επένδυσης, να φυλάσσουν και να εμπορεύονται χρεόγραφα, να 
παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.

Όλες οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν 
τριμηνιαίους ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης 
καθώς και μηνιαίες αναφορές εσόδων στην ΕΤΡ.

4.9.3. Δραστηριότητες σε συνάλλαγμα.

Οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να διεξάγουν εργασίες σε συνάλλαγμα 
μέχρι τα όρια που καθορίζονται από την άδεια λειτουργίας τους. Ένας 
αριθμός από αυτές - αναφέρθηκαν παραπάνω - δραστηριοποιούνται ως

Ζ.ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ



168 ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ντήλερς σε δημοπρασίες συναλλάγματος, οι οποίες καθιερώθηκαν το 
1991. Οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση χρειάζεται συνάλλαγμα 
πρέπει να έλθει σε επαφή με κάποια από αυτές τοποθετώντας την 
“παραγγελία” της. Τον Αύγουστο του 1991 ξεκίνησαν να λειτουργούν 
γραφεία συναλλάγματος στο εσωτερικό των εμπορικών τραπεζών και 
ιδιωτικοί οίκοι συναλλάγματος, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ιδιωτών.

4.9.4. Διεθνείς Τράπεζες.

Οι αλλοδαπές τράπεζες μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη Ρουμανία 
εφόσον λάβουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από την ΕΤΡ. Αυτή τη 
στιγμή δραστηριοποιείται στη χώρα ένας αριθμός ξένων τραπεζών, 
μεταξύ των οποίων είναι η Chemical Bank και η Societe Generale. Οι 
ξένες τράπεζες έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις 
ημεδαπές τράπεζες. Προκειμένου για την έναρξη των εργασιών τους, 
τόσο οι ξένες όσο και οι ημεδαπές τράπεζες, υπόκεινται στα ίδια 
κριτήρια της ΕΤΡ. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν :

• τη διατήρηση του ελάχιστου ύψους κεφαλαίου,

• την ύπαρξη δυνατής και άκρως επαγγελματικής ομάδας διοίκησης,

• την κατάθεση ενός τριετούς αναπτυξιακού επιχειρηματικού 
προγράμματος (business plan),

• την γνωστοποίηση της ταυτότητας και του status των μετόχων.

4.9.5. Μετατρεψιμότητα του νομίσματος.

Στις 11 Νοεμβρίου του 1991 εισήχθη η λειτουργία της εσωτερικής 
μετατροπής του λέου για τις συναλλαγές με τρεχούμενους 
λογαριασμούς. Οι δύο έως τότε υπάρχουσες ισοτιμίες - η απλή 
συναλλαγματική και η διατραπεζική - ενοποιήθηκαν. Αυτό που 
προέκυψε ήταν μία ισοτιμία μεταβαλλόμενη, η οποία καθορίζεται σε 
ημερήσια βάση από την ΕΤΡ με τη μέθοδο fixing. Η διατραπεζική αγορά 
συναλλάγματος επεκτάθηκε προκειμένου να περιλάβει όλο το φάσμα 
των τραπεζικών εργασιών.

Από την 1 Αυγούστου 1994 και μετά, η συν/κή ισοτιμία του λέου έναντι 
των άλλων νομισμάτων καθορίζεται στην διεθνή αγορά συναλλάγματος, 
η οποία θεωρείται ως μια σταθερή αγορά όπου η αγοραπωλησία 
λεγάμενων σκληρών νομισμάτων έναντι του εθνικού νομίσματος 
πραγματοποιείται από τους ντήλερς και τους χρηματιστές που έχει 
εξουσιοδοτήσει η ΕΤΡ. Η ΕΤΡ κατευθύνει και ελέγχει τους ντήλερς και
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τους χρηματιστές στην διατραπεζική αγορά συν/τος, συμμετέχει στην 
αγορά αυτή δίνοντας την γραμμή της νομισματικής πολιτικής και 
προστατεύοντας το εθνικό νόμισμα, και ανακοινώνει καθημερινά τη 
ισοτιμία του νομίσματος, η οποία βασίζεται στο μέσο της ισοτιμίας που 
χρησιμοποίησαν την ίδια μέρα οι εμπορικές τράπεζες. Για τις μικτές 
επιχειρήσεις (joint ventures) απαιτείται το άνοιγμα επιχειρηματικού 
λογαριασμού σε λέου σε ρουμανική τράπεζα. Μπορούν παράλληλα να 
διατηρούν τα κέρδη τους σε σκληρά νομίσματα σε τραπεζικό 
λογαριασμό.

4.9.6. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

Η ρουμανική νομοθεσία προκειμένου να προάγει την σταθερότητα στην
αγορά, εισήγαγε μια σειρά διατάξεων και κανόνων που αφορούν τις
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα :

• Ιδιώτες που εισέρχονται στην Ρουμανία μπορούν να φέρουν μαζί 
τους μέχρι 50.000 USD μετρητά ή ποσό ισοδύναμο σε άλλο σκληρό 
νόμισμα.

• Ρουμάνοι πολίτες που φεύγουν από τη χώρα μπορούν να φέρουν 
μαζί τους μέχρι 1.000 USD ανά άτομο ανά αναχώρηση χωρίς σχετικά 
έγγραφα, και επιπλέον 4.000 USD εφόσον υπάρχουν σχετικές 
αποδείξεις.

• Ποσά σε ξένο νόμισμα μεγαλύτερα των 50.000 USD πρέπει να 
μεταφέρονται μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

• Οι Ρουμάνοι πολίτες και οι αλλοδαποί επισκέπτες θα πρέπει να 
δηλώνουν στις τελωνειακές αρχές κατά την είσοδο και έξοδό τους 
από τη χώρα, τα ποσά σε συνάλλαγμα που υπερβαίνουν τα 1.000 
USD. Δεν μπορούν να περάσουν με ποσά μεγαλύτερα που δεν τα 
δηλώνουν.

• Οι πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες στη Ρουμανία πρέπει να 
γίνονται σε λέι. •

• Οι Ρουμάνοι πολίτες και οι αλλοδαποί επισκέπτες μπορούν να 
ανοίξουν λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα στις τράπεζες οι οποίες είναι 
εξουσιοδοτημένες να ασκούν τέτοιες δραστηριότητες.
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4.9.7. Χρηματιστήριο Αξιών Βουκουρεστίου

Το Χρηματιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου εγκαινιάστηκε στις 23 
Ιουνίου 1995 και ξεκίνησε τις εργασίες του στις 20 Νοεμβρίου του ίδιου 
έτους. Είναι ΝΠΔΔ αλλά διοικείται αττό 24 εταιρίες χρεογράφων, οι 
οποίες έχουν σχηματίσει την Επιτροπή Χρηματιστηρίου (Stock 
Exchange Association).

Στο Χρηματιστήριο μπορεί να εισαχθεί οποιαδήποτε εταιρία πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Πρέπει να προχωρήσει σε ευρεία προσφορά των μετοχών της 
κατόπιν κάποιων διαδικασιών.

• Τα χρεόγραφα, τα οποία διατίθενται, πρέπει να είναι καταχωρημένα 
στο Ειδικό Εθνικό Σύστημα Καταχώρησης της Επιτροπής 
Χρεογράφων (National Securities Commision Registration System).

• Η εταιρία πρέπει να τελεί σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
Χρηματιστηρίου.

• η εκδότρια εταιρία πρέπει να αιτηθεί για την ένταξη και να συνάψει το 
συμβόλαιο ένταξης στο Χρηματιστήριο.

Εάν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση, αυτή θα πρέπει να υποβάλλει 
προς την αρμόδια επιτροπή λίστα στην οποία να αναφέρονται οι μέτοχοί 
της.

Όσον αφορά τις συναλλαγές, οι επενδυτές θα πρέπει να ανοίξουν ένα 
λογαριασμό σε μια εταιρία χρεογράφων και να συμμορφώνονται με τους 
κανονισμούς λειτουργίας του Χρηματιστηρίου. Κάθε εταιρία
χρεογράφων από αυτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή
Χρηματιστηρίου έχει το δικαίωμα να έχει ένα αντιπρόσωπο, ο οποίος να 
τοποθετεί παραγγελίες στο σύστημα συναλλαγών.

Προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας μια χρηματιστηριακή εταιρία θα 
πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

• Να καταχωρηθεί ως ΑΕ αποκλειστικά ασχολούμενη με την 
αγοραπωλησία χρεογράφων. •

• Να έχει ελάχιστο ύψος κεφαλαίου : α) 50 εκατ. λέι, για τις εταιρίες που 
ασκούν μόνο δραστηριότητες χρηματιστού, β) 100 εκατ. λέι για τις 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και ως διαχειριστές 
χαρτοφυλακίων, και πραγματοποιούν συναλλαγές και για λογαριασμό 
τους, και γ) 300 εκατ. λέι για τις εταιρίες που περεχούν και 
ασφαλιστική κάλυψη.
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• Να τηρεί τις προβλεπόμενες απαιτούμενες προϋποθέσεις και τους 
κανονισμούς (να διατηρεί το ελάχιστο ύψος κεφαλαίου, να διατηρεί 
τουλάχιστον το 65% των περιουσιακών της στοιχείων σε 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, να τηρεί κάποιους 
προβλεπόμενους συντελεστές κινδύνου στην εκτίμηση των διαφόρων 
χρεογράφων κλπ).

Από το Μάρτιο του 1997 και μετά στο Χρηματιστήριο λαμβάνουν χώρα 3 
συνεδριάσεις την εβδομάδα, έναντι δύο όπως ίσχυε πρωτύτερα. Η 
αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω της αύξησης των εισηγμένων 
εταιριών και του όγκου των συναλλαγών.

Πίνακας 7; Η διακύμανση της αξίας των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου
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4.10. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Οσον αφορά το σύστημα διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών, το 
Υπουργείο Εμπορίου και Τουρισμού της Ρουμανίας 
επαναδιαπραγματεύτηκε κατά την περίοδο 1990 - 1992 περισσότερες 
από 100 εμπορικές συμφωνίες, αναδιοργανώνοντας ουσιαστικά το 
νομικό πλαίσιο των συναλλαγών με τις χώρες της πρώην COMECON 
καθώς επίσης και με τις ανεξάρτητες δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης αυτής συμφωνήθηκαν η 
αΡΧΠ της πραγματοποίησης των διεθνών συναλλαγών σε μετατρέψιμο 
νόμισμα και η εφαρμογή των διεθνών τιμών και πινάκων των 
προϊόντων, ως αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών.

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι το Υπουργείο Εμπορίου και 
Τουρισμού διαπραγματεύτηκε και έκλεισε μακροχρόνιες συμφωνίες με 
τις δημοκρατίες της Μολδαβίας, Ουκρανίας, Αρμενίας και Λιθουανίας, 
ενέργεια που απέτρεψε την διακοπή των εμπορικών σχέσεων της 
Ρουμανίας με τις χώρες αυτές. Διαφορετικά τα αποτελέσματα θα ήταν 
καταστροφικά για ζωτικούς τομείς της ρουμανικής οικονομίας, αφού 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από προϊόντα (π.χ. μαζούτ, κάρβουνο, 
μεταλλεύματα, φυσικό αέριο κλπ) που προέρχονται από τις χώρες 
αυτές.

Οι συμφωνίες στις οποίες συμμετέχει η Ρουμανία είναι οι εξής :

• Συμβαλλόμενο μέρος της GATT (1971). Μέλος του WTO.

• Υπογράφτηκε συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ το Φεβρουάριο του 
1993. Προσωρινές συμφωνίες που καλύπτουν μέρος του εμπορίου 
εφαρμόζονται από το Μάιο του 1993.

• Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τις χώρες ΕΖΕΣ από το Μάιο του 
1993.

• Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν παραχωρήσει τη ρήτρα του Μάλλον 
Ευνοούμενου Κράτους και / ή το Σύστημα Γενικευμένης Προτίμησης. •

• Διμερείς συμφωνίες με την Ελλάδα για αποφυγή διπλής φορολογίας 
και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων.
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4.11. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

4.11.1. Οι βασικές αρχές

Στις άμεσες προτεραιότητες της ρουμανικής κυβέρνησης είναι να 
πραγματοποιήσει τις κινήσεις εκείνες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την 
προσέλκυση του ξένου κεφαλαίου, της τεχνογνωσίας και των 
σύγχρονων μεθόδων management. Η προσπάθεια αυτή για την 
προσέλκυση των ξένων επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται ότι θα 
δώσουν σημαντική ώθηση στην ρουμανική οικονομία, στηρίζεται σε 
τρεις βασικούς τομείς :

• Η ίση μεταχείριση αλλοδαπών και ημεδαπών επενδυτών.

• Η ελευθερία πρόσβασης σε όλες τις ρουμανικές αγορές και τους 
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

• Η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση της κυβέρνησης.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις ξένες επενδύσεις απαρτίζεται 
κυρίως από τις διατάξεις του Νόμου για τις ξένες επενδύσεις (Νόμος 
35/1991 που ψηφίστηκε όμως το 1994, Νόμος 71/1994 και εγκύκλιος 
70/1994).

Το κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση μιας εταιρίας, αύξηση του 
κεφαλαίου μιας υφιστάμενης, εξαγορά ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ξένης 
επένδυσης είναι 10.000 USD για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο.

Η εγκύκλιος No 1/1994, η οποία εκδόθηκε από τον Οργανισμό 
Ανάπτυξης της Ρουμανίας (Romanian Development Agency, RDA), 
περιγράφει τους όρους και τα έγγραφα που απαιτούνται από το RDA 
προκειμένου οι ξένοι επενδυτές να πάρουν την έγκριση για να 
προχωρήσουν, είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Το 
πιστοποιητικό του Επενδυτή (Certificate of Investor) είναι το μοναδικό 
έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται επίσημα η ιδιότητα του ξένου 
επενδυτή. Ο κανονισμός αυτός τέθηκε σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου 
1994.

4.11.2. Ευκαιρίες για τους αλλοδαπούς επενδυτές

Οι αλλοδαποί μπορούν να επενδύσουν σε οποιοδήποτε τομέα 
παραγωγής αγαθών η παροχής υπηρεσιών, εκτός βεβαίως από 
κάποιους τομείς οι οποίοι είναι διεθνώς απαγορευμένοι (πχ στρατός, 
όπλα κλπ).
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Οι ξένες επενδύσεις υπόκεινται σε περιορισμούς όπως είναι φυσικό
όταν:

• παραβιάζουν τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του 
περιβάλλοντος,

• έχουν επιδράσεις στην εθνική ασφάλεια της Ρουμανίας και στα 
αμυντικά συμφέροντά της,

• είναι επιβλαβείς για τη δημόσια τάξη, υγεία και προσβάλλουν τη 
δημόσια αιδώ.

Μερικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ρουμανία ως
τόπος επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι τα εξής :

• Πολύ καλή θέση στην Κεντρική Ευρώπη με πρόσβαση στις αγορές 
της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, όπως επίσης και της Μέσης 
Ανατολής και την τεράστια αγορά των χωρών της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης.

• Ευρύ φάσμα φυσικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της εύφορης 
καλλιεργήσιμης γης καθώς επίσης και της πολύ καλής προοπτικής 
του τουρισμού.

• Ο μεγάλος βαθμός διαφοροποίησης της ρουμάνικης οικονομίας, ιδίως 
στο βιομηχανικό τομέα.

• Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στα τεχνολογικά και μηχανικά 
θέματα.

• Μεγάλη δυναμικότητα θαλάσσιων και ποταμίων λιμανιών (η 
Κωνστάντζα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Μ.Θάλασσας).

• Ανταγωνιστικό νομοθετικό πλαίσιο.

4.11.3. Εξαγορά ακινήτων.

Κάθε εμπορική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Ρουμανία, ακόμη 
και αν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της κατέχεται από 
αλλοδαπούς, θεωρείται ρουμανικό νομικό πρόσωπο και μπορεί να 
εξαγοράσει την ακίνητη περιουσία που σχετίζεται άμεσα με την 
επένδυση. Όσον αφορά τη γη, με πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης 
οι αλλοδαποί έχουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας γης που σχετίζεται με την 
επένδυσή τους.
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4.11.4. Επαναπατρισμός κερδών.

Τα κέρδη που προέρχονται από αλλοδαπή επένδυση στη Ρουμανία 
μπορούν να επαναπατρισθούν πλήρως εάν αυτό επιθυμεί ο αλλοδαπός 
επενδυτής. Τα άρθρα 9c και 9e του Νόμου 35/1991 καταστούν σαφές 
ότι ο ξένος επενδυτής μπορεί να επαναπατρίσει τα ετήσια κέρδη της 
επένδυσής του πλήρως, αφού πρώτα βεβαίως καταβάλλει τους 
αναλογούντες φόρους, καθώς επίσης και τα ποσά που προβλέπονται 
για τις περιπτώσεις της πώλησης μετοχών, ομολογιών και 
ρευστοποίησης της επένδυσης.

4.11.5. Κίνητρα που παρέχονται στους ξένους επενδυτές.

Τα κίνητρα ,τα οποία απολαμβάνουν οι ξένες εταιρίες, οι οποίες 
καταχωρήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ρουμανίας από 1η 
Ιανουάριου 1995 και μετά, περιγράφονται στα άρθρα 12 και 13 του 
Νόμου No 35/1991, και είναι:

• Η απαλλαγή από τους φόρους εισαγωγής που αφορούν εισαγόμενο 
εξοπλισμό, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, μέσα μεταφοράς και 
οποιαδήποτε άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 
πλαισιώνουν την παρουσία του αλλοδαπού επενδυτή.

• Η απαλλαγή από τους φόρους εισαγωγής για διάστημα 3 ετών 
δραστηριότητας των εισαγόμενων πρώτων και βοηθητικών υλών, των 
προμηθειών και των διαφόρων συστατικών, τα οποία προορίζονται 
για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα κίνητρα, τα οποία ισχύουν για τις εταιρίες που καταχωρήθηκαν στις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Ρουμανίας από την 1η Ιανουάριου 1995 και 
μετά και τηρούν κάποιες προϋποθέσεις (συμμετοχή του ξένου 
κεφαλαίου να ξεπερνά τα 50 εκατ. USD, σύμφωνα με το καταστατικό της 
εταιρίας, τα οποία βρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό 
της εταιρίας, με την εταιρία να ασκεί βιομηχανική δραστηριότητα έχοντας 
ένα βαθμό ολοκλήρωσης στη Ρουμανία της τάξεως του 60% και με 
εξαγωγικό ποσοστό 50% των παραγόμενων προϊόντων της σε ετήσια 
βάση), είναι τα ακόλουθα σύμφωνα με τον Νόμο No 71/1994 :

• Επταετής απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς για όλον τον 
απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και τα λοιπά πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, τα οποία μπορεί να αποτελούν και εισφορά σε είδος ή 
αποκτώνται από ίδιους πόρους. •

• Επταετής απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς για όλες τις 
πρώτες ύλες, αναλώσιμα και ανταλλακτικά, τα οποία αφορούν άμεσα
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την παραγωγική διαδικασία και χρηματοδοτούνται από τους ίδιους 
πόρους της εταιρίας.

• Απαλλαγή από το φόρο επί των κερδών για μια πενταετία από τη 
ημερομηνία επίτευξης των πρώτων κερδών, η οποία όμως δεν 
μπορεί να ξεπεράσει τα επτά χρόνια από την έναρξη της 
παραγωγικής διαδικασίας.

Οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τις εργασίες τους πριν την 1/1/1995, 
απολαμβάνουν όλων των κινήτρων του Νόμου 35/1991 τα οποία είναι 
ακόμη σε ισχύ, μέχρι την παρέλευση της περιόδου που καθορίζει ο εν 
λόγω νόμος. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν σκέψεις για την 
βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις ξένες επενδύσεις, οι 
οποίες είναι στην τελική τους φάση, και αφορούν κίνητρα που θα 
παρέχονται στις ξένες εταιρίες με βάση ποιοτικά κριτήρια. Τα κριτήρια 
αυτά θα αφορούν το πεδίο δραστηριότητας της ξένης εταιρίας, τον 
αριθμό των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, την γεωγραφική 
περιοχή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση κλπ. Στη 
διαμόρφωση των κριτηρίων αυτών, θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη οι 
ενέργειες και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο θέμα αυτό από τις 
ανεπτυγμένες χώρες.

4.11.6. Εγγυήσεις και δικαιώματα των ξένων επενδυτών στη 
Ρουμανία.

Οι ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία δεν μπορεί με κανένα τρόπο να 
υποστούν εθνικοποίηση, απαλλοτρίωση, επίταξη ή οποιαδήποτε άλλη 
σχετική παρέμβαση με παρόμοια αποτελέσματα, εκτός μόνο αν 
πρόκειται για την περίπτωση της διασφάλισης των εθνικών 
συμφερόντων της χώρας. Στις περιπτώσεις αυτές ο ξένος επενδυτής θα 
αποζημιωθεί επαρκώς και αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους νόμους που ισχύουν για τις περιπτώσεις αυτές.

Ο αλλοδαπός επενδυτής απολαμβάνει τα εξής δικαιώματα :

• Συμμετοχή στη διοίκηση της επένδυσης, σύμφωνα με το καταστατικό 
και με τους αντίστοιχους νόμους.

• Εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που 
καθορίζονται στο καταστατικό σε άλλους Ρουμάνους ή αλλοδαπούς 
επενδυτές. •

• Δικαίωμα πλήρους μεταφοράς των ετησίων κερδών, λαμβάνοντας 
βέβαια υπόψη τη μέριμνα που λαμβάνει το ρουμανικό κράτος στα
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συναλλαγματικά θέματα, μετά από την καταβολή των φόρων και των 
άλλων τελών, καθώς και την εξόφληση των υποχρεώσεων που 
προβλέπει η νομοθεσία.

• Δικαίωμα μεταφοράς στην αλλοδαπή των ποσών που 
συγκεντρώθηκαν για πνευματικά δικαιώματα, τεχνογνωσία και 
παρόμοιες τέτοιες υπηρεσίες.

• Δικαίωμα μεταφοράς στην αλλοδαπή ποσών που προήλθαν από την 
πώληση μετοχών, ομολογιών και άλλων χρεογράφων, καθώς επίσης 
και των ποσών που προήλθαν από τη ρευστοποίηση της επένδυσης, 
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις σχετικές διατάξεις για τα 
συναλλαγματικά θέματα.

• Δικαίωμα μεταφοράς στο εξωτερικό ποσών - σε οποιοδήποτε 
νόμισμα - ποσών που προήλθαν από αποζημιώσεις για 
απαλλοτριώσεις και συναφή γεγονότα.

Οι αλλοδαπές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό την ισχύ του 
παρόντος νόμου, απολαμβάνουν πλήρως της κάλυψης του νόμου αυτού 
για όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους, εκτός αν θεσμοθετηθεί κάποιος 
νέος νόμος ο οποίος θα υποκαταστήσει τον παρόντα, εισάγοντας πιο 
ευνοϊκές διατάξεις. Το καθεστώς του νόμου αυτού ισχύει για όλους τους 
αλλοδαπούς επενδυτές ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή εθνικότητος.

Παράλληλα η Ρουμανία έχει πραγματοποιήσει συμφωνίες αμοιβαίων 
εγγυήσεων σε θέματα επενδύσεων με 30 χώρες, ενώ άλλες βρίσκονται 
σε εξέλιξη. Το 1992 η Ρουμανία προχώρησε στη σύναψη διμερούς 
συμφωνίας με τις ΗΠΑ για θέματα επενδύσεων.

4.11.7. Φορολογικό καθεστώς για τις εταιρίες αλλοδαπής 
προέλευσης.

Από την 1η Ιανουάριου 1995 εφαρμόζεται στη Ρουμανία ένα απλό 
φορολογικό καθεστώς για όλους τους εταιρικούς τύπους, το οποίο 
καθορίστηκε στο Νόμο No 70/29-8-1996 “περί φορολόγησης των 
κερδών”. Οι διατάξεις που εισήχθησαν με το νόμο αυτό έχουν λάβει 
υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρουμανίας για τα φορολογικά 
θέματα, καθώς επίσης και την κατάσταση που επικρατεί σε 
ανεπτυγμένες οικονομίες. Σύμφωνα λοιπόν με τον εν λόγω νόμο, τα 
κέρδη φορολογούνται με 38% με μια σειρά διαφοροποιήσεων όμως, οι 
οποίες εξαρτώνται από τη δραστηριότητα που ασκεί ο φορολογούμενος: •

• Φορολογούμενοι, οι οποίοι αποκτούν πάνω από το 50% των 
συνολικών εσόδων τους από άσκηση δραστηριοτήτων όπως τυχερά
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παιχνίδια, bars και night clubs, υποβάλλονται σε πρόσθετο φόρο για 
τα έσοδα των δραστηριοτήτων αυτών σε ποσοστό 22%.

• φορολογούμενοι, οι οποίοι αποκτούν το 80% τουλάχιστον του 
συνολικού εισοδήματος τους από αγροτικές δραστηριότητες, 
υπόκεινται σε φορολογικό συντελεστή 22% για το σύνολο των κερδών 
τους.

Αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν γραφεία μόνιμα στη 
Ρουμανία υπόκεινται σε ένα πρόσθετο αναλογικό φόρο 6,2% πέρα του 
38%. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι αλλοδαπές επενδύσεις δεν 
ανήκουν στην κατηγορία αυτή που αναφέρεται στις αντιπροσωπείες και 
στα παραρτήματα. Τα κέρδη, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται 
για επέκταση, εκσυγχρονισμό ή για έργα που έχουν σχέση με την 
προστασία του περιβάλλοντος έχουν μια έκπτωση φόρου κατά 50%.

4.11.8. Κανονισμοί σχετικά με το αλλοδαπό εργατικό δυναμικό.

Αλλοδαποί επιτρέπεται να εργάζονται στη Ρουμανία μόνο σε διοικητικές 
και σε ειδικές θέσεις. Πα να εργαστούν απαιτείται να έχουν άδεια 
εργασίας από τις αρμόδιες αρχές. Οι αποδοχές καθαρίζονται με 
συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (εργαζόμενου - 
εργοδότη).

4.11.9. Μικτές επιχειρήσεις

Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις μικτές επιχειρήσεις αποτελείται 
από τους εξής νόμους (μέχρι το τέλος του 1994):

• Νόμος για τις αλλοδαπές επενδύσεις (No 35/1991)

• Νόμος για τις εταιρίες (No 31/1990)

• Νόμος περί Εμπορικού Μητρώου (No 26/1990)

• Νόμος για τις ιδιωτικοποιήσεις (No 58/1991)

• Νόμοι No 57/1993 & 71/1994

• Διάταγμα No 70/1994
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4.11.10. Τύποι Αλλοδαπών Επενδύσεων

1. Ίδρυση νέων εταιριών, θυγατρικών ή παραρτημάτων, είτε το 
κεφάλαιό τους είναι εξολοκλήρου αλλοδαπό είτε συμμετέχουν σε 
αυτό Ρουμάνοι.

2. Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου μιας υφιστάμενης εταιρίας ή στην 
εξαγορά μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της,

3. Παραχωρήσεις, μισθώσεις η συμφωνίες που έχουν να κάνουν με την 
ανάθεση του management οικονομικών δραστηριοτήτων, δημοσίων 
υπηρεσιών ή παραγωγικών μονάδων.

4. Εξαγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας, εκτός της γης και 
κατοικήσιμων κτιρίων, τα οποία δεν έχουν σχέση με την επένδυση.

5. Εξαγορά δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

4.11.11. Εταιρικοί τύποι

Μια εταιρία στην οποία συμμετέχουν αλλοδαποί μπορεί να έχει έναν 
από τους ακόλουθους εταιρικούς τύπους ΟΕ, EE, ΑΕ, ΕΠΕ, 
Ετερόρρυθμη κατά μετοχές. Γενικώς δεν υπάρχουν περιορισμοί ως 
προς τον τύπο που μπορεί να πάρει μια νεοσυσταθείσα εταιρία.

Οι βασικοί περιορισμοί αφορούν τον τραπεζικό τομέα στον οποίο δεν 
επιτρέπονται οι ΕΠΕ, και ο ασφαλιστικός τομέας, στον οποίο οι εταιρικοί 
τύποι που επιτρέπονται είναι οι ΕΠΕ και ΑΕ (το ίδιο ισχύει και για τις 
ρουμανικές επιχειρήσεις).

Στην πρακτική μέχρι σήμερα οι βασικοί τύποι που επιλέγουν οι 
αλλοδαποί επενδυτές είναι η ΑΕ και η ΕΠΕ, τύποι που συναντώνται 
κατά κόρον στις Δυτικές χώρες. Κάποιες σημαντικές διατάξεις του 
νόμου Νο31 που αφορούν αυτούς τους δύο τύπους είναι οι ακόλουθες :

• Το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος κεφαλαίου για τις ΑΕ είναι 1 
εκατομμύριο λέι και για τις ΕΠΕ 100,000 λέι. •

• Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων στις ΑΕ είναι 5 και ο μέγιστος αριθμός 
για τις ΕΠΕ είναι 50.
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4.11.12. Απαιτούμενα έγγραφά.

Τα κυριότερα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν προκειμένου να 
ιδρυθεί μια εταιρία - συμπεριλαμβανομένων και αυτών με την αλλοδαπή 
συμμετοχή - είναι το καταστατικό και το προφίλ της εταιρίας.

Το καταστατικό πρέπει να αναφέρει τα παρακάτω στοιχεία :

• Την επωνυμία, τους στόχους και την διάρκεια ζωής της νέας εταιρίας.

• Την διεύθυνση της έδρας της.

• Το μετοχικό κεφάλαιο, με το οποίο θα ξεκινήσει, και τις εισφορές των 
εταίρων από τις οποίες αποτελείται.

• Τον αριθμό και την αξία των μεριδίων-μετοχών.

• Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων.

• Το καταστατικό πρέπει να είναι επικυρωμένο από συμβολαιογράφο 
και η επιχείρηση να έχει αποκτήσει τον απαραίτητο αριθμό μητρώου 
(Trade Register).

Το προφίλ, περιλαμβάνει αναφορές που έχουν αν κάνουν με την 
επιχείρηση ως οργανισμό και με τις λειτουργίες της.

4.11.13. Εισφορές κεφαλαίου

Η συμμετοχή των αλλοδαπών σε μια επιχείρηση μπορεί να φτάσει και το
100%. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σχετικά με την εισφορά των
αλλοδαπών προσώπων έτσι ώστε να αποκλείει τις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις από τα επενδυτικά κίνητρα.

Η εισφορά των αλλοδαπών μπορεί να συνίσταται:

• Μετρητά σε οποιοδήποτε νόμισμα.

• Μηχανολογικός εξοπλισμός, μέσα μεταφοράς, διάφορα υλικά και 
συνθετικά μέρη - εξαρτήματα και άλλα υλικά αγαθά.

• Υπηρεσίες, δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, 
υπηρεσίες-μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης. •

• Κέρδη, τα οποία προέρχονται από δραστηριότητες που διεξήχθησαν 
στη Ρουμανία.
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Τα εισαγόμενα αγαθά, τα οποία προορίζονται για εισφορά κεφαλαίου, 
απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς.

4.11.14. Διαδικασίες καταχώρησης των αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Προκειμένου για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης στη Ρουμανία δεν 
απαιτείται έγκριση της Κυβέρνησης ακόμα και στην περίπτωση των 
επιχειρήσεων με 100% αλλοδαπά κεφάλαια. Η διαδικασία
καταχώρησης που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση καθορίζεται 
από τον νόμο για τις εταιρίες και το νόμο για το εμπορικό μητρώο, No 31 
και No 35 αντίστοιχα, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα :

1. Κάθε ξένος επενδυτής πρέπει να υποβάλλει μία Επιστολή 
Προθέσεων (Letter of Intent), στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για 
τους οποίους θέλει να επενδύσει στη Ρουμανία, προς τον Οργανισμό 
Ανάπτυξης της Ρουμανίας (RDA). Η επιστολή θα πρέπει να 
συνοδεύεται από αντίγραφο πρόσφατου ισολογισμού (ή άλλες 
οικονομικές καταστάσεις) για τα νομικά πρόσωπα. Για τα φυσικά 
πρόσωπα απαιτείται αντίγραφο του ποινικού μητρώου και 
επικυρωμένα από συμβολαιογράφο αντίγραφα του καταστατικού και 
του προφίλ της επιχείρησης. Αν η ξένη επένδυση έχει να κάνει με 
ρουμανική επιχείρηση που ιδιωτικοποιείται τότε ο αλλοδαπός 
επενδυτής πρέπει να καταθέσει και την Συμφωνία Κατανόησης 
(Agreement of Understanding) μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών 
στο SOF (State Ownership Fund). Για επενδύσεις που αφορούν το 
ιδιωτικό τομέα, η Επιστολή Προθέσεων πρέπει να υποβληθεί στο 
POF (Private Ownership Fund).

2. Το καταστατικό και το προφίλ πρέπει να επικυρωθούν από 
συμβολαιογράφο.

3. Μετά την επικύρωση, ο αλλοδαπός επενδυτής πρέπει να ανοίξει 
τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας και να καταθέσει το 
κεφάλαιο όπως αυτό καθορίζεται από το καταστατικό.

4. Το τοπικό αρμόδιο δικαστήριο στη συνέχεια πρέπει να δώσει την 
απαραίτητη έγκριση. Τα νομικά έγγραφα που απαιτούνται για την εν 
λόγω έγκριση είναι τα παρακάτω :

• Επικυρωμένο καταστατικό και προφίλ (αντίγραφο και πρωτότυπο)

• Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στον προαναφερόμενο 
λογαριασμό. •

• Τα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την εισφορά σε είδος 
(αντίγραφο).
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• Αντίγραφο της επιβεβαίωσης του RDA.

• Αντίγραφο εγγράφου, το οποίο αποδεικνύει την εγκατάσταση της 
έδρας της επιχείρησης.

• Απόδειξη καταβολής του απαιτούμενου χαρτοσήμου.

5. Ο αλλοδαπός επενδυτής ακολούθως αναμένει την έγκριση από το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρουμανίας, και αφού τη 
λάβει δημοσιεύει τη δικαστική απόφαση του στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης και καταχωρεί την επιχείρηση στο Εμπορικό Μητρώο. Έτσι 
πλέον η επιχείρηση γίνεται ρουμανικό νομικό πρόσωπο. Τα πρόσθετα 
έγγραφα που απαιτούνται στο σημείο αυτό - πέρα των όσων 
προαναφέρθηκαν στο βήμα 4 - είναι:

• Η δικαστική απόφαση (πρωτότυπο και αντίγραφο).

• Απόδειξη από την αρμόδια για την εφημερίδα της κυβέρνησης 
υπηρεσία, που να αποδεικνύει την δημοσίευση της δικαστικής 
απόφασης (αντίγραφο).

• Απόδειξη καταβολής του αντίστοιχου αντιτίμου στην Υπηρεσία 
Εμπορικού Μητρώου.

6. Η επιχείρηση εγγράφεται στο αρμόδιο Τοπικό Φορολογικό Γραφείο 
(Local Taxation Office) και λαμβάνει έναν αριθμό φορολογικού 
μητρώου (fiscal code). Εδώ απαιτείται και το Πιστοποιητικό της 
Επιχείρησης (Certificate of Incorporation) (πρωτότυπο και 
αντίγραφο).

7. Αφού συμπληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, ο αλλοδαπός 
επενδυτής παραλαμβάνει το Πιστοποιητικό του Ξένου Επενδυτή 
από το RDA, για το οποίο πρέπει να υποβάλλει αντίγραφα του 
καταστατικού, του προφίλ , της δικαστικής απόφασης και του 
πιστοποιητικού της Επιχείρησης.

4.11.15. Οι ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία

Οι ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία παρουσιάζουν μια αναντιστοιχία ως 
προς τις πραγματικές δυνατότητες που προσφέρει η οικονομία και 
γενικότερα η αγορά της χώρας. Το δεδομένο αυτό άρχισε σε κάποιο 
βαθμό να ανατρέπεται σταδιακά από το 1994, και το 1995 άρχισαν σιγά 
σιγά να επικρατούν οι στρατηγικοί επενδυτές επί των αλλοδαπών 
μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Η τάση αυτή ενισχύεται ιδιαίτερα από τις 
επενδύσεις των Νοτιοκορεατών, οι οποίοι έχουν εισέλθει δυναμικά στον
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χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ναυπηγικής αλλά και του 
πετρελαϊκού κλάδου.

Αντίθετα, οι ευρωπαίοι προτιμούν την ελαφρά βιομηχανία και ειδικά την 
ένδυση και υπόδηση, αλλά και ορισμένα τμήματα της ηλεκτρονικής 
βιομηχανίας, όπως και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. 
Ταυτόχρονη ανάπτυξη των ξένων επιχειρηματιών από την ευρωπαϊκή 
αγορά παρατηρείται στις μεταφορές και στον τραπεζικό κλάδο, όπου η 
παρουσία ξένων τραπεζών είναι ικανοποιητική, δεδομένης της 
κατάστασης της αγοράς. Σταδιακά ωστόσο εισέρχονται στη βαριά 
βιομηχανία, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ενδείξεις, όπως και στη 
βιομηχανία ξύλου, η οποία αποτελεί και κλάδο αιχμής για την οικονομία 
της χώρας.

Οι ξένοι επιχειρηματίες από την αμερικανική ήπειρο έχουν στοχεύσει 
εξαρχής στην εξόρυξη πετρελαίου, χωρίς όμως να προβαίνουν σε 
σημαντικές επενδύσεις, τις οποίες χρειάζεται ο συγκεκριμένος κλάδος. 
Παράλληλα επενδύουν και στις υπηρεσίες και ειδικότερα στις αλυσίδες 
καταστημάτων φαγητού (Pizza Hut, Mac Donald's).

Οι λοιποί επενδυτές από τις αραβικές χώρες αλλά και τις χώρες ΚΑΕ 
δεν κατατάσσονται μάλλον στους στρατηγικούς επενδυτές, αλλά στους 
μικρομεσαίους, οι οποίοι αποσκοπούν στην εξασφάλιση τμήματος της 
αγοράς και ειδικά της αγοράς των άμεσων καταναλωτικών προϊόντων. 
Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται οι Τούρκοι επιχειρηματίες, οι 
οποίοι πραγματικά έχουν επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τη ρουμανική 
αγορά, επενδύοντας στον τραπεζικό κλάδο και σε ξενοδοχειακές 
μονάδες, ενώ προσπαθούν να εισέλθουν και στις κατασκευές, ειδικά 
των μεγάλων έργων υποδομής που αναμένονται στα αμέσως επόμενα 
χρόνια.

Για το 1996 ένα ποσοστό της τάξης 65 - 70% περίπου του ξένου 
επενδυμένου κεφαλαίου αφορούσε επενδύσεις άνω του 1 εκατ. USD. 
Μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς, σύμφωνα με στοιχεία του Ρουμανικού 
Οργανισμού Ανάπτυξης (RDA), το ξένο επενδυμένο κεφάλαιο έφθασε 
2,2 δις USD, 600 εκατ. εκ των οποίων επενδύθηκαν μέσα στο 1996. 
Από τα 600 αυτά εκατ. τα 333,4 αφορούσαν αυξήσεις κεφαλαίου σε ήδη 
υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Η ποσοστιαία κατανομή προέλευσης των ξένων επενδύσεων με βάση 
και τα όσα προαναφέρθηκαν παραπάνω έχει κατά περιοχή ως εξής: 
Δυτική Ευρώπη 59%, Β.Αμερική 10%, Μ.Ανατολή 7%. Οι 8 πρώτες 
χώρες με βάση το ύψος του επενδυμένου κεφαλαίου παρουσιάζονται 
στον πίνακα 8.
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Πίνακας 8: Οι ξένες επενδύσεις κατά χώρα βάσει ύψους κεφαλαίου.
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4.12. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

4.12.1. Εισαγωγή

Η Ρουμανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βαλκανική χώρα (μετά την 
Τουρκία) και διαθέτει αξιόλογους φυσικούς και πλουτοπαραγωγικούς 
πόρους, σημαντικό παραγωγικό δυναμικό (από άποψη υλικής βάσης) 
και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Παρά τη σοβαρή οικονομική και 
κοινωνική κρίση των προηγούμενων χρόνων το δημοκρατικό πολιτικό 
σύστημα άντεξε στους κλυδωνισμούς, διατηρώντας παράλληλα τα 
χαρακτηριστικά μιας ευνομούμενης κοινωνίας. Η βελτίωση των 
μακροοικονομικών μεγεθών και η αποκατάσταση των ισορροπιών έχουν 
συμβάλλει στην αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και 
στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση ξένων 
επενδύσεων.

Τα όσα προαναφέρθηκαν τεκμηριώνουν την άποψη ότι υπάρχουν 
σήμερα οι βασικές προϋποθέσεις για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη της χώρας. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τους ξένους, 
και ειδικότερα τους Έλληνες επιχειρηματίες, εντοπίζονται όχι μόνο στο 
επίπεδο της εμπορικής συνεργασίας, αλλά κυρίως στο παραγωγικό 
επίπεδο με τη δημιουργία θυγατρικών ή μικτών επιχειρήσεων.

4.12.2. Διμερές εμπόριο.

Οι εισαγωγές από τη Ρουμανία φαίνεται σταδιακά να υπερκεράζουν τις 
ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες εστιάζονται σε άμεσα καταναλωτικά 
αγαθά, ενώ αντίθετα οι εξαγωγές της ρουμανικής αγοράς εστιάζονται 
στα βιομηχανικά προϊόντα.

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρουμανία έφθασε το 1996 
169,3 εκατ. USD παρουσιάζοντας μια αύξηση 9 % σε σχέση με το 
1995, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 14η θέση του καταλόγου των 
χωρών που πραγματοποιούν εξαγωγές προς τη Ρουμανία. Από την 
άλλη πλευρά οι ρουμανικές εξαγωγές προς την χώρα μας έφθασαν τα 
172,8 εκατ. USD σημειώνοντας μια μείωση 15% σε σχέση με το 
1995.Έτσι η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση του καταλόγου των χωρών 
στις οποίες εξάγονται τα ρουμανικά προϊόντα.

Πλέον συγκεκριμένα οι ελληνικές εξαγωγές επικεντρώνονται στα εξής 
προϊόντα :

• Τρόφιμα (λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα προϊόντα)

• Ενδιάμεσα προϊόντα ελαφρός βιομηχανίας (κλωστές, βαμβάκι κλπ)
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Ποτά και τσιγάρα 

Ενδύματα

Λιπαντικά και βιομηχανικά έλαια.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Οι εισαγωγές αττό τη Ρουμανία επικεντρώνονται κύρια στα εξής αγαθά :

• Βιομηχανικά προϊόντα

• Χημικά ενδιάμεσα προϊόντα

• Μηχανές και μέσα μεταφοράς

• Προϊόντα ξυλείας.

Γενικά παρουσιάζεται η κλασσική εικόνα της εξαγωγής έτοιμων 
καταναλωτικών αγαθών και της εισαγωγής βιομηχανικών προϊόντων. Η 
κατάσταση αυτή οδηγεί αναπόδραστα σε αρνητικό για την Ελλάδα 
εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο θα επιδεινωθεί στην πορεία του χρόνου αν 
δεν ισορροπήσει με την διεύρυνση των εξαγωγών προς τη Ρουμανία και 
ιδιαίτερα στα συσκευασμένα τρόφιμα και τα προϊόντα της ελαφρός 
βιομηχανίας.

4.12.3. Ελληνικές επενδύσεις.

Οι ελληνικές επενδύσεις στη ρουμανική αγορά χαρακτηρίζονται από το 
μικρό μέγεθος και την απουσία τους από την παραγωγή. Η ανάπτυξή 
τους στις υπηρεσίες εστιάζεται ως επί το πλείστον στη γενική μορφή 
εμπορίου, ενώ στην πρωτογενή παραγωγή η δραστηριότητά τους είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη.

Από τις 1.517 ελληνικές εταιρίες που είχαν καταγραφεί μέχρι τις 
8/5/1996 με επενδεδυμένο συνολικό κεφάλαιο 50,3 εκατομμύρια USD, 
ενεργές θεωρούνται οι 200 περίπου, ενώ οι άλλες είναι ανενεργές ή. 
όπως αποκαλούνται αλλιώς "εταιρίες φαντάσματα". Οι ανενεργές 
εταιρίες στη Ρουμανία αποτελούν πλέον πρόβλημα, εφόσον εκτιμάται 
ότι από το σύνολο των 525.000 εταιριών στην χώρα, μεγάλο ποσοστό 
δεν έχει συναλλαγές με την εφορία ή με άλλους κρατικούς φορείς και 
θεσμούς. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι στο Βουκουρέστι, το 1995, από 
τις 113.000 εγγεγραμμένες εταιρίες μόνο οι 26.000 υπέβαλαν 
ισολογισμό για το 1994, ήτοι ποσοστό 23%.

Από το δείγμα των ελληνικών εταιριών, προκύπτει ότι οι περισσότερες 
είναι μικρού μεγέθους ΕΠΕ επικεντρωμένες στο γενικό εμπόριο και στις 
υπηρεσίες. Ουσιαστικά οι στρατηγικοί επενδυτές στη ρουμανικά αγορά
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είναι ελάχιστοι ως προς το πλήθος των εταιριών που έχουν δηλωθεί. Οι 
δέκα πρώτες επενδύσεις ελληνικών συμφερόντων από την άποψη 
δηλωμένου μετοχικού κεφαλαίου σε USD, είναι οι εξής (μέσα του 1996):

Πίνακας 9

Επωνυμία Μετ. κεφάλαιο 
εκατ. USD

BANCA BUCURESTI (Πίστεως) 7,6

INTL COMMERCIAL BLACK SEA BANK (Εμπορική) 5,9

INTPAKOM 4,4

BEST FOODS PRODUCTION 3,2

CROIF MISTER P 2,2

FRIGOREX ROMANIA 2,1

DELROM (ΔΕΛΤΑ) 2,1

APEMIN 1,6

BUTAN GAZ ROMANIA (PETROGAZ) 1,3

STAR FOODS 0,9

Στο σύνολο των ξένων επενδυτικών δραστηριοτήτων η χώρα μας 
κατέχει τη 12η θέση από πλευράς ύψους επενδυμένου κεφαλαίου, το 
οποίο ανήλθε στα 50,3 εκατ. USD, και τη 14η θέση βάσει αριθμού 
επιχειρήσεων, οι οποίες φθάνουν τις 1.517 όπως προαναφέρθηκε.

Όσον αφορά ειδικότερα την ελληνική τραπεζική παρουσία στη 
Ρουμανία, αυτή παρουσιάζει μια ανοδική τάση και η κατάσταση προς το 
παρόν είναι διαμορφωμένη ως εξής : •

• Η Εθνική πρόσφατα εγκαινίασε το κατάστημά της στο Βουκουρέστι 
σε ιδιόκτητο κτίριο. Διατηρεί παράλληλα συνεργασία με 8 τράπεζες 
της Ρουμανίας. Διαθέτει ειδικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των 
εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων προς τη Ρουμανία. Εξάλλου η 
Εθνική Ασφαλιστική ίδρυσε ελληνορουμανική εταιρία γενικών 
ασφαλίσεων με την επωνυμία Hellenic Romania Insurance στην 
οποία συμμετέχουν η Εθνική Ασφαλιστική με 51%, η ΙΡΟ,η οποία 
είναι θυγατρική της Διεθνούς Τράπεζας, και τοπικοί φορείς.
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• Η θυγατρική τράπεζα της Εμπορικής στη Ρουμανία βρίσκεται στο 
στάδιο της οργάνωσης.

• Η Alpha Τράπεζα Πίστεως έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση της 
Banca Bucuresti μέσω της θυγατρικής της Alpha Finance. Ένα μικρό 
μέρος του μετοχικού κεφαλαίου ελέγχεται και από εγχώριους 
επενδυτές. Η λειτουργία της ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1994. Η 
Banca Bucuresti με μετοχικό κεφάλαιο 10 εκατ. USD, στο οποίο ο 
όμιλος της Alpha Πίστεως συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με ποσοστό 
53,4%, εισήλθε δυναμικά στην εγχώρια αγορά με δίκτυο αρχικά 7 
καταστημάτων στο Βουκουρέστι και στις πόλεις Κωστάντζα, Ιάσιο, 
Κλούζ, Βεμάρε και Αραντ. Σήμερα έχει ανοίξει ακόμη 3 καταστήματα 
στο Βουκουρέστι, την Τιμισοάρα και το Σιμπιού. Τα καταστήματα είναι 
συνδεμένα μεταξύ τους on line real time. Η τράπεζα εκτελεί όλες τις 
τραπεζικές εργασίας, και στα άμεσα σχέδια της διοίκησης είναι η 
εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αγνώστων ακόμη στην 
ρουμανική αγορά. Πέρα από τις τραπεζικές εργασίες, η Banca 
Bucuresti είναι από τους πρώτους brokers στο Χρηματιστήριο Αξιών 
της Ρουμανίας. Επίσης θα προσφέρει πλήρη γκάμα 
χρηματιστηριακών υπηρεσιών μέσω της θυγατρικής της εταιρίας με 
την επωνυμία Bucuresti Investment Group SA, που ιδρύθηκε ειδικά 
για το σκοπό αυτό.

• Υπό ίδρυση βρίσκεται και το γραφείο αντιπροσωπείας της Αγροτικής 
Τράπεζας.

4.12.4. Νόμος 2279 του Ελληνικού κράτους για την αποφυγή 
διπλής φορολογίας με την Ρουμανία.

Τα βασικά σημεία του συγκεκριμένου νόμου είναι τα εξής :

• Στην περίπτωση της Ρουμανίας ισχύει ο νόμος για το φόρο 
εισοδήματος φυσικών προσώπων, το φόρο επί μισθών, 
ημερομισθίων και άλλων αποζημιώσεων, το φόρο επί των κερδών, το 
φόρο από γεωργικές δραστηριότητες.

• Το εισόδημα που αποκτάται από κάτοικο του ενός από τα δύο κράτη 
από ακίνητη περιουσία, η οποία βρίσκεται στο άλλο κράτος, μπορεί 
να φορολογείται σε αυτό το άλλο κράτος. •

• Τα κέρδη επιχείρησης του ενός από τα δύο κράτη, φορολογούνται 
μόνο στο κράτος αυτό, εκτός εάν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες στο 
άλλο κράτος μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης σε αυτό. Εάν η 
επιχείρηση διεξάγει εργασίες κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κέρδη της
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μπορούν να φορολογούνται στο άλλο κράτος αλλά μόνο ως προς το 
τμήμα αυτό που προέρχεται από τη μόνιμη εγκατάσταση.

• Τα κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση πλοίων σε διεθνείς 
μεταφορές θα φορολογούνται μόνο στο κράτος που έχουν νηολογηθεί 
ή που έχουν εφοδιαστεί με προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα.

• Τα κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση αεροσκάφους σε 
διεθνείς μεταφορές θα φορολογούνται μόνο στο κράτος που βρίσκεται 
η έδρα της πραγματικής διεύθυνσης της επιχείρησης.

• Μερίσματα καταβαλλόμενα από εταιρία που έχει έδρα σε ένα από τα 
δύο κράτη σε κάτοικο του άλλου κράτους, δύνανται να φορολογούνται 
σε αυτό το κράτος.

• Τόκοι που προκύπτουν στο ένα από τα δύο κράτη και καταβάλλονται 
σε κάτοικο του άλλου κράτους μπορούν να φορολογούνται σε αυτό το 
κράτος. Μπορεί όμως να φορολογούνται οι τόκοι και στο κράτος απ’ 
όπου προκύπτουν , αλλά εάν ο εισπράττων είναι και δικαιούχος, τότε 
ο φόρος που επιβάλλεται δεν υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου 
ποσού των φόρων.

• Δικαιώματα που προκύπτουν στο ένα από τα δύο κράτη και 
καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου κράτους, μπορούν να 
φορολογούνται σε αυτό το κράτος.

• Ωφέλεια από εκποίηση κινητής περιουσίας που αποτελεί μέρος της 
επαγγελματικής περιουσίας μιας μόνιμης εγκατάστασης, την οποία 
μια επιχείρηση ενός κράτους διατηρεί στο άλλο κράτος ή κινητής 
περιουσίας που ανήκει σε καθορισμένη βάση, την οποία κάτοικος 
κράτους διαθέτει στο άλλο κράτος για το σκοπό της παροχής μη 
εξαρτημένων υπηρεσιών, μπορεί να φορολογείται στο άλλο τούτο 
κράτος.

• Εισόδημα που αποκτάται από ελευθέριο επάγγελμα φορολογείται στο 
κράτος που αποκτήθηκε, εκτός αν στο άλλο κράτος υπάρχει μόνιμη 
έδρα ή αποτελεί μη μόνιμο κάτοικο του κράτους στο οποίο 
αποκτήθηκε το εισόδημα.

• Τα εισοδήματα από μισθούς και αμοιβές εξαρτημένης φύσης που 
αποκτώνται από κάτοικο του ενός από τα δύο κράτη φορολογείται 
στην έδρα απόκτησης. •

• Οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών που αποκτώνται από κάτοικο του 
ενός από τα δύο κράτη με την ιδιότητα του σαν μέλος του ΔΣ εταιρίας 
που λειτουργεί στο άλλο κράτος μπορούν να φορολογηθούν σε αυτό 
το κράτος.
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• Επιχειρήσεις του ενός από τα δύο κράτη που το κεφάλαιο τους ανήκει 
ή ελέγχεται εν μέρει ή εν όλω άμεσα ή έμμεσα από κάτοικο του άλλου 
κράτους δεν υποβάλλονται στο πρώτο κράτος σε φορολογία 
επαχθέστερη από τη φορολογία, στην οποία μπορούν να υπαχθούν 
άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις του πρώτου κράτους.
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4.13. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

4.13.1. Πολιτικοί κίνδυνοι.

Οι πολιτικοί κίνδυνοι που αξιολογούνται ως ικανοί να επηρεάσουν το
επιχειρηματικό περιβάλλον γενικότερα είναι οι εξής :

• Ό£υνση των κοινωνικών εντάσεων λόνω των οικονουικών 
υεταρρυθυίσεων. Η αποδιάρθρωση του συστήματος, ο μεγάλος 
πληθωρισμός και οι υποτιμήσεις του νομίσματος κατά τα τελευταία 
έτη είχαν σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του ήδη χαμηλού 
πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων. Η επιτάχυνση των 
ιδιωτικοποιήσεων σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των μεγάλων 
επιχειρήσεων θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση σημαντικού 
αριθμού θέσεων εργασίας και την όξυνση των κοινωνικών εντάσεων. 
Η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια ενδέχεται να εκφραστεί πολιτικά με 
μεταστροφή του εκλογικού σώματος προς τις δυνάμεις που είναι 
αντίθετες με την μεταρρυθμιστική προσπάθεια (νεοκομμουνιστές, 
μοναρχικοί, εθνικιστές κλπ). Πρέπει να τονισθεί πάντως ότι μέχρι 
σήμερα (όπως φαίνεται από διάφορες δημοσκοπήσεις του 
Εωροβαρόμετρου) η πλειοψηφία του ρουμανικού λαού υποστηρίζει 
τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ενώ η πιθανότητα σημαντικής 
ισχυροποίησης των πολιτικών δυνάμεων που προαναφέρθηκαν είναι 
- υπό ομαλές συνθήκες - πάρα πολύ μικρή.

• Διένεοση των εθνικιστικών αντανακλαστικών του οουυανικού λαού 
λόνω πκ £ένεκ διείσδυσΓΚ. Αν λάβουμε υπόψη την ανυπαρξία μιας 
ισχυρής εγχώριας επιχειρηματικής (αστικής) τάξης, τους 
περιορισμένους πόρους των νοικοκυριών και τη γενικότερη 
οικονομική δυσπραγία της χώρας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 
επιτάχυνση του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων θα έχει ως 
συνέπεια τη μεταβίβαση (σε πολύ μεγάλο βαθμό) του ελέγχου της 
οικονομίας σε ξένους. Ο περιορισμός του εθνικού ελέγχου στην 
οικονομία, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα έντονη παρουσία 
ορισμένων εθνικών ομάδων (Αράβων κ.α.) στο χώρο του εμπορίου 
και των υπηρεσιών είναι πιθανόν να διεγείρει τα εθνικιστικά 
ανακλαστικά του ρουμανικού λαού με απρόβλεπτες συνέπειες για την 
πορεία των μεταρρυθμίσεων. •

• Το ποόβληυα των σχέσεων ιιε tic γειτονιά γώρε(ΐ· Κατά το 
παρελθόν υπήρξαν ορισμένα προβλήματα στις σχέσεις με την 
Ουγγαρία λόγω της αλυτρωτικής πολιτικής που ακολούθησε η 
Βουδαπέστη στο θέμα της ουγγρικής μειονότητας της Τρανσυλβανίας. 
Σήμερα όμως ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ουγγαρίας την 
υποχρεώνει να ακολουθήσει μια πιο ρεαλιστική πολιτική, η οποία 
συνίσταται στην αποδοχή του απαραβίαστου των συνόρων και στη
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διεκδίκηση περισσότερων δικαιωμάτων για τη μειονότητα. Όσον 
αφορά τις σχέσεις με τη Μολδαβία και το θέμα της Βεσσαραβίας 
(εδάφη που αποσπάσθηκαν από τη Ρουμάνια με τη συμφωνία 
(Ribbetrop - Molotov) φαίνεται να έχει συμβολική και ηθική σημασία 
αφού δεν υφίστανται σήμερα οι προϋποθέσεις για επαναφορά του 
εδαφικού καθεστώς που ίσχυε πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

4.13.2. Οικονομικοί κίνδυνοι

• Επιβράδυνση ή και αποτυχία τγκ οικονουικής υεταρρύθιιιοΓΚ. Το 
υψηλό κοινωνικό και πολιτικό κόστος της μεταρρύθμισης ενδέχεται να 
οδηγήσει σε χαλάρωση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας κατά τους 
επόμενους μήνες. Ο κίνδυνος επιβράδυνσης είναι υπαρκτός αφού η 
επιτυχία της προσπάθειας θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα πόρων 
για την ανασυγκρότηση της οικονομίας, την επικράτηση εργασιακής 
και κοινωνικής ειρήνης, την εισροή ξένων κεφαλαίων κλπ, δηλαδή 
παραγόντων που η πρόβλεψή τους είναι παρακινδυνευμένη.

• Κίνδυνος κατάρρευσης του βιουηνανικού τουέα πκ χώρας. Όπως 
έχει αναφερθεί σε άλλο σημείο, ο βιομηχανικός τομέας της Ρουμανίας 
έχει ορισμένα χαρακτηριστικά (ενεργοβόρος και ρυπογόνος 
χαρακτήρας, χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο, γιγαντισμός, υψηλή 
συγκέντρωση της παραγωγής κλπ), τα οποία καθιστούν την 
αναδιάρθρωση του ιδιαίτερα δύσκολη. Οι καθυστερήσεις που 
σημειώνονται στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, το σχετικό 
χαμηλό - συγκριτικά με το μέγεθος της χώρας - ενδιαφέρον των ξένων 
επενδυτών και οι δυσκολίες κυοφορίας μιας εγχώριας 
επιχειρηματικής τάξης, επιβραδύνουν την επίλυση του βιομηχανικού 
προβλήματος. •

• Συναλλανυατικός κίνδυνος και διεθνή (ρεοεννυότητα της χώρας. Ο 
συναλλαγματικός κίνδυνος της χώρας μειώθηκε σημαντικά κατά το 
1995 σαν αποτέλεσμα της αντιπληθωριστικής πολιτικής και των 
παρεμβάσεων της Κεντρικής Τράπεζας για στήριξη του εθνικού 
νομίσματος. Οι κυριότεροι δανειστές της χώρας είναι το ΔΝΤ και η 
Παγκόσμια Τράπεζα, και ορισμένες φιλικές χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Γαλλία και η Γερμανία. Πάρά τη βελτίωση της συναλλαγματικής θέσης 
και της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, οι προαναφερθέντες 
κίνδυνοι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, αφού η πορεία τους 
εξαρτάται από άλλους μη προβλέψιμους παράγοντες.
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4.13.3. Θεσμικοί και λοιποί κίνδυνοι.

Σοβαροί παράγοντες κινδύνου είναι και αυτοί που σχετίζονται με το
νομικό και θεσμικό πλαίσιο καθώς και το γενικότερο περιβάλλον
λειτουργίας των επιχειρήσεων.

• Αβεβαιότητα και έλλειψη σταθερότητας στη νουοθεσία και tic λοιπές 
ουθυίσεις κυρίως στον τουέα του εξανωνικού ευποοίου. Οι συνεχείς 
αλλαγές στη νομοθεσία καθιστούν τα μεσοπρόθεσμα σχέδια των 
επιχειρήσεων εξαιρετικά δύσκολα. Ιδιαίτερα στον τομέα του 
εξωτερικού εμπορίου έχει αναπτυχθεί η τάση στις διάφορες 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες να προβάλλουν διάφορα μη δασμολογικά 
εμπόδια στην εισαγωγή προϊόντων, μέσω γραφειοκρατικών 
διαδικασιών και διαρκώς τροποποιούμενων αποφάσεων.

• Γραφειοκρατικά προβλήματα. Η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί σε 
γραφειοκρατικό τρόπο και πολλές σχετικά απλές διαδικασίες, όπως η 
έκδοση αδειών ή παροχή πληροφοριών απαιτούν χρονοβόρες 
διαπραγματεύσεις. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επικάλυψης 
αρμοδιοτήτων και πολλές φορές εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις 
περισσότεροι συνομιλητές χωρίς να είναι γνωστό ποιος από αυτούς 
έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα. Επίσης παρά τις σοβαρές 
προσπάθειες της κυβέρνησης για την πάταξη της διαφθοράς, αυτή 
φαίνεται ότι είναι αρκετά ανεπτυγμένη.

• Ελλείψεις στην ευπορική και οικονουική πληροφόρηση. Το στατιστικό 
σύστημα της χώρας είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο σε ότι αφορά την 
παρακολούθηση βασικών μεγεθών των διαφόρων τομέων της 
οικονομίας, αλλά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην εξεύρεση 
πληροφοριών για τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων λόγω της 
ανεπαρκούς λογιστικής υποδομής. Μέσα στο 1995 ξεκίνησαν να 
λειτουργούν ιδιωτικές εταιρίες παροχής οικονομικών στοιχείων, ενώ 
κάποιες βασικές πληροφορίες παρέχονται από ειδικό γραφείο του 
επιμελητηρίου της Ρουμανίας. •

• Έλλειψη επιχειρηυατικής κουλτούρας. Η τεχνογνωσία για τη 
λειτουργία της αγοράς είναι σε εμβρυακό επίπεδο. Οι επιχειρηματικές 
διαδικασίες και πρακτικές (business ethics) καθώς και η λογιστική 
λειτουργία και το marketing δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένα. 
Επιπλέον λόγω της παράδοσης και της πολιτικής που ακολουθήθηκε 
κατά τη διάρκεια δεκαετιών, έχουν παγιωθεί οι "αξίες εξισωτισμου" 
μεταξύ των εργαζομένων, ενώ αποφεύγεται η ανάληψη ευθυνών και 
πρωτοβουλιών. Η προέλευση επίσης μεγάλου αριθμού στελεχών από 
το συνδικαλιστικό χώρο θέτει δυσκολίες στην εφαρμογή management 
δυτικού τύπου και πιθανόν να μειώνει και την αποτελεσματικότητα 
του.
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• Έλλειψη κατάλληλων χώρων και προβλπυατα ιδιοκτησιακού 
καθεστώτοο. Στο Βουκουρέστι και στις άλλες πόλεις υπάρχει 
σημαντική έλλειψη κατάλληλων χώρων για εμπορικά καταστήματα και 
γραφεία, με συνέπεια την σημαντική αύξηση των τιμών, και την 
επιβολή επαχθών όρων ενοικίασης. Υπάρχουν επίσης αρκετές 
ασάφειες στο θέμα των τίτλων ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να 
απαιτείται η συνδρομή δικηγόρων και αρκετές διαδικασίες.
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4.14. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το ελληνικό εττιχειρείν δεν έχει χάσει ακόμη την ευκαιρία ανάπτυξης του 
στη ρουμανική αγορά στο βαθμό που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
των ιδιωτικοποιήσεων. Φυσικά με την πάροδο του χρόνου οι 
δυνατότητες περιορίζονται και αυξάνει το κόστος εισόδου ανάλογα με 
τον κλάδο. Γενικότερα, η στρατηγική επέκταση εργασιών των ελληνικών 
επιχειρήσεων στη Ρουμανία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις εξής 
μεταβλητές που προσδιορίζουν τη μελλοντική θέση της χώρας στην 
οικονομία των Βαλκανίων αλλά και της Παρευξείνιας αγοράς :

• Η Ρουμανία πρόκειται να παίξει βασικό ρόλο στη διαμετακόμιση των 
εμπορευμάτων από την Παρευξείνια αγορά προς την ευρωπαϊκή και 
το αντίθετο με κεντρικό άξονα το Δούναβη.

• Στο πλαίσιο του βαλκανικού καταμερισμού εργασίας η Ρουμανία 
παρατάσσει την αγροτική της παραγωγή σε δημητριακά, την 
πετρελαϊκή της βιομηχανία, μέρος των μηχανοκατασκευών και μέρος 
της ελαφρός βιομηχανίας, ο κλάδος με τις μεγαλύτερες προοπτικές 
ανάπτυξης ενδεχόμενα να εστιαστεί στην χρηματαγορά και ειδικά στο 
χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου.

• Στα πλαίσια της Βαλκανικής αγοράς η Ρουμανία διαθέτει τους 
ασθενέστερους δεσμούς με την ρωσική αγορά, καθιστώντας 
ευκολότερη την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομικών 
συμφερόντων σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι στις άλλες γειτονικές 
χώρες.

• Υπάρχουν στη χώρα τεράστιες δυνατότητες ήπιας εκμετάλλευσης των 
φυσικών της πλουτοπαραγωγικών πηγών από την ενέργεια μέχρι τα 
τοπία φυσικού κάλους.

• Η ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας ακολουθεί πορεία 
συγκλίνουσα με αυτή των ξένων επενδυτών χωρίς για την ώρα να 
παρουσιάζει σημεία ανταγωνιστικών αντιθέσεων και χωρίς να 
προκαλεί το αλλοδαπό επιχειρείν. Μάλιστα, στην πράξη εφαρμόζεται 
ακριβώς το αντίθετο.

• Το τραπεζικό σύστημα της χώρας αυτοπροωθεί τον εκσυγχρονισμό 
του με ταχείς ρυθμούς, δίνοντας όλη την προτεραιότητα στην 
ανάπτυξη της συνεργασίας με το εξωτερικό. Οι μεταβλητές αυτές 
προσδιορίζουν και τους άξονες ανάπτυξης του ελληνικού επιχειρείν 
στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στην 
προοπτική της διεύρυνσης της βαλκανικής αγοράς.

Από την άλλη πλευρά και με βάση την εμπειρία της μέχρι τώρα 
ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της χώρας θα
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πρέπει να βελτιωθούν κάποιοι παράγοντες της επενδυτικής πολιτικής 
της χώρας μας. Αυτοί οι παράγοντες είναι οι εξής :

1. Η αξιακή σύνθεση των επενδύσεων.

2. Η προσέγγιση της αγοράς και των θεσμών της.

3. Η διαχείριση των επενδύσεων.

4. Η εκμετάλλευση των ιδιωτικοποιήσεων.

5. Η νοοτροπία αντιμετώπισης της εγχώριας ψυχολογίας.

6. Η στοιχειώδης γνώση των δεδομένων της Ρουμανίας.

7. Ο περιορισμός των νομικών παρασπονδιών.

8. Η αποφυγή ανάπτυξης πολιτικών πελατειακών σχέσεων.

9. Η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού .

10. Η ανάπτυξη τουλάχιστον μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την 
ανάπτυξη κάθε συγκεκριμένης επένδυσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, οι στόχοι των ελληνικών 
επενδύσεων θα πρέπει να είναι οι ακόλουθοί:

Πίνακας 10

ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Γ εωργία • Θερμοκηπευτικά

Κτηνοτροφία • Πτηνοτροφικές μονάδες

• Χοιροτροφικές

• Παραγωγή ζωοτροφών

• Ιχθυοτροφεία

Βιομηχανία
τροφίμων

• Γαλακτοκομικά

• Συσκευασμένα τρόφιμα

• Κατεψυγμένα λαχανικά

Κατασκευές • Κατοικίες
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• Ειδικά κτίρια

• Δημόσια έργα

Μεταφορές • Ολοκληρωμένα δίκτυα βαλκανικών
μεταφορών

• Ποτάμιες μεταφορές

Υπηρεσίες • Δίκτυα διανομής

• Πολυκαταστήματα

• Ξενοδοχεία

• Αγροτοτουρισμός

• Ασφάλειες

• Εμπόριο δομικών υλικών

Το μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στα δίκτυα μεταφορών και στα 
δίκτυα διανομής, όπως και στα πολυκαταστήματα, στόχοι οι οποίοι είτε 
παραμένουν αναξιοποίητοι, είτε παρουσιάζουν χαμηλό επενδυτικό 
ενδιαφέρον. Σημαντικός επενδυτικός στόχος παραμένουν οι 
καθετοποιημένες πλήρους εκμετάλλευσης αγροτοβιομηχανικές μονάδες 
σε συνδυασμό με την απόλυτη εξειδίκευση και την ποιότητα. Επίσης, 
σημαντικός στόχος με βραχυπρόθεσμη απόδοση μπορεί να θεωρείται ο 
αγροτοτουρισμός σε συνδυασμό με τον ορεινό τουρισμό.
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4.15. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των επενδύσεων είναι δύο, και 
πιο συγκεκριμένα οι τράπεζες και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

4.15.1.Τραπεζική χρηματοδότηση.

Η εξασφάλιση πιστώσεων για την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων 
στη Ρουμανία είναι δυνατόν να προέλθει από τις ξένες τράπεζες αλλά 
και τις ιδιωτικές ρουμανικές. Φυσικά την καλύτερη πηγή τραπεζική 
χρηματοδότησης αποτελούν οι ελληνικές τράπεζες στη βάση της καλής 
φήμης τους στην ελληνική αγορά.

4.15.2. Προγράμματα της ΕΕ.

Για την υποστήριξη εισόδου ελληνικών επιχειρήσεων στη ρουμανική 
αγορά υπάρχει το πρόγραμμα Phare - JOPP (joint venture Phare 
program). To Jopp απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες επιθυμούν να επενδύσουν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
και αποσκοπεί στην υποστήριξη της διερεύνησης της συγκεκριμένης 
αγοράς.

Το πρόγραμμα αναφέρεται μόνο στις μικτές επενδύσεις και παρέχει τις 
εξής διευκολύνσεις:

• Χρηματοδότηση σεμιναρίων και άλλων ενεργειών με στόχο την 
εκπαίδευση των εργαζομένων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 
το ύψος της δωρεάν χρηματοδότησης φθάνει το 50% της συνολικής 
δαπάνης. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η μείωση του κόστους 
λειτουργίας της μικτής επιχείρησης.

• Κάλυψη της μελέτης σκοπιμότητας έως και 50% των δαπανών της.

• Χρηματοδότηση της μικτής επιχείρησης για τις κεφαλαιακές ανάγκες 
της, με συμμετοχή της ΕΕ.

• Χρηματοδότηση μέχρι και 50% των δαπανών της μικτής επιχείρησης 
για την τεχνικής της υποστήριξη.

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή του στην Ελλάδα είναι η ΕΤΒΑ και η 
Αγροτική Τράπεζα.
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4.16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

Από την ανάλυση του περιβάλλοντος (πολιτικού, οικονομικού, νομικού,
θεσμικού) της Ρουμανίας προκύπτουν οι ακόλουθες ευκαιρίες και
απειλές για τις ελληνικές επιχειρήσεις :

AnsiAtc

1. Η μη ομαλή εξέλιξη της οικονομικής μεταρρύθμισης, ιδιαίτερα κάτω 
από την πίεση των δυνάμεων της ρουμανικής κοινωνίας, είναι μια 
απειλή που φαντάζει πολύ μακρινή. Ωστόσο πρέπει να λαμβάνεται 
σε κάποιο βαθμό υπόψη από τους επιχειρηματίες που πρόκειται να 
διεισδύσουν στη συγκεκριμένη αγορά. Προκειμένου να προωθηθεί με 
γοργούς ρυθμούς η οικονομική μεταρρύθμιση, απαιτεί την σύσφιξη 
και ένταση των μέτρων εξυγίανσης (ιδιωτικοποιήσεις κλπ). Τα μέτρα 
αυτά πολλές φορές επηρεάζουν άμεσα το κοινωνικό σύνολο, το 
οποίο αντιδρά.

2. Ο δυσκίνητος κρατικός μηχανισμός, ο οποίος πολλές φορές για να 
ενεργοποιηθεί, απαιτεί πολλές φορές τον χρηματισμό κρατικών 
λειτουργών, προκειμένου οι επιχειρηματίες να επιτύχουν τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

3. Υπολογίσιμη απειλή για τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί το 
γεγονός ότι υπάρχει ιδιαίτερα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την 
αγορά της Ρουμανίας από επιχειρήσεις ισχυρών ευρωπαϊκών 
χωρών (π.χ. Γερμανία) άλλα και χωρών από την Ασία (Κορέα). Αυτό 
σημαίνει ότι οι κινήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να 
είναι καλά σχεδιασμένες και να αξιολογούν σωστά τις συνθήκες του 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

4. Η απουσία μιας εγχώριας επιχειρηματικής τάξης επηρεάζει την 
εξέλιξη των ξένων επενδύσεων, καθώς πολλά από τα στελέχη που 
υπάρχουν στη ρουμανική αγορά δεν είναι εξοικειωμένα με τις 
σύγχρονες επιχειρηματικές τακτικές.

Ευ και pise

1. Η Ρουμανία βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική γεωγραφική θέση και 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Παρευξείνια αγορά. 
Ελληνικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στις αγορές των χωρών της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη 
ρουμανική αγορά ως εφαλτήριο για το σκοπό τους αυτό.

2. Το φθηνό εργατικό δυναμικό είναι για πολλούς επιχειρηματίες ένας 
παράγοντας που κάνει ιδιαίτερα ελκυστική την ρουμανική αγορά.
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Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των ρουμάνων εργατών είναι το σχετικά 
υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης που διαθέτουν συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες βαλκανικές χώρες.

3. Η χώρα διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους και 
πλουτοπαραγωγικές πηγές, για τα οποία υπάρχουν τεράστιες 
δυνατότητες ήπιας εκμετάλλευσης. Είναι μια αξιόλογη ευκαιρία για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να εγκαταστήσουν παραγωγικές 
μονάδες.

4. Το μέγεθος του ρουμανικού πληθυσμού είναι σχετικά υψηλό για τα 
βαλκανικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι η Ρουμανία εκτός από πηγή 
φθηνού εργατικού δυναμικού μπορεί να θεωρηθεί και ως μια 
καταναλωτική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα.

5. Η πολιτική που ασκείται από τις κυβερνήσεις της χώρας φανερώνουν 
μια θετική στάση προς τους ξένους επενδυτές, κάτι το οποίο 
αιτιολογείται και από τα επενδυτικά κίνητρα που παρέχονται, και τα 
οποία έχουν αναλυθεί. Στη διαμόρφωση της παρούσας κατάστασης 
συνέβαλλε σημαντικά η πολιτική σταθερότητα που παρατηρείται στην 
χώρα.

Η Ρουμανία παρά τα προβλήματα της είναι μια ελκυστική αγορά για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις και συγκεντρώνει μια πολύ ικανοποιητική 
βαθμολογία (26) με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των διεθνών αγορών 
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ III). Οι στρατηγικές επιλογές διείσδυσης 
των ελληνικών επιχειρήσεων στη ρουμανική αγορά, είναι οι ακόλουθες 
με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε :

>*- Ποανυατοποίηση 0u£anc επένδυσης. Είναι μια επιλογή με κάποιο 
σχετικό κίνδυνο. Όμως στην Ρουμανία προς το παρόν δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα συντελούσαν στο 
ξέσπασμα μιας οικονομικής ή κοινωνικής κρίσης. Η συγκεκριμένη 
επιλογή δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες επιχειρηματίες να έχουν 
τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Παρέχεται στις επιχειρήσεις η 
δυνατότητα να επιτύχουν χαμηλό κόστος λόγω φθηνότερης εργασίας 
(και πρώτων υλών κατά περίπτωση) και να εκμεταλλευτούν τα 
κίνητρα που παρέχει η χώρα προς τους ξένους επενδυτές. Άλλα 
σημαντικά οφέλη είναι ότι οι επιχειρήσεις με τον τρόπο αυτό 
αποκτούν καλύτερη γνώση των συνθηκών της αγοράς και προάγουν 
την εικόνα τους, καθώς δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, στις 
κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται.

> Δηυιουονία uiKrtc επίνειο none Είναι μια επιλογή για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που ενδεχομένως δεν διαθέτουν τους απαραίτητους 
οικονομικούς πόρους, τις δυνάμεις ή το κατάλληλο management για 
να πραγματοποιήσουν μια άμεση εξολοκλήρου ελληνική επένδυση.
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Βέβαια η μικτή επιχείρηση έχει και σημαντικά μειονεκτήματα, τα 
οποία εντοπίζονται κυρίως στην ασυμφωνία των συμμετεχόντων 
επιχειρήσεων. Ένα ειδικότερο πρόβλημα που ενδεχομένως να 
αντιμετωπίσουν όσες επιχειρήσεις θέλουν να διεισδύσουν με τον 
τρόπο αυτό είναι η απουσία της ισχυρής εγχώριας επιχειρηματικής 
τάξης και της έλλειψης σύγχρονης επιχειρηματικής κουλτούρας.

> Εκγώοηση Άδειας. Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται για τις επιχειρήσεις 
που παράγουν κάποια επώνυμα προϊόντα, και για αυτές, οι οποίες 
χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και στην εγχώρια αγορά 
(π.χ. αλυσίδες εστιατορίων, ηλεκτρικών ειδών κ.α.). Η Ρουμανία 
παρουσιάζει ιδιαίτερη έλλειψη στα δίκτυα διανομής και στα 
πολυκαταστήματα, γεγονός που πρέπει να εκμεταλλευτούν άμεσα οι 
ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτού του 
τρόπου εντάσσεται και η πώληση συμβολαίων management, κατά 
την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναλαμβάνουν τη 
διοίκηση ρουμανικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι μια 
μέθοδος αρκετά ενδιαφέρουσα καθώς, κάτω από φυσιολογικές 
συνθήκες, αποδίδει κέρδη εξ’ αρχής. Ήδη ορισμένες επιχειρήσεις 
έχουν προχωρήσει σ’ αυτήν την επιλογή διείσδυσης στη ρουμανική 
αγορά (εκχώρηση άδειας).

> Ποανυατοποίηση εξανωνών. Ο τρόπος αυτός συνεπάγεται τον 
μικρότερο κίνδυνο για μια επιχείρηση που θέλει να εισέλθει στην 
ρουμανική αγορά. Είναι ένας τρόπος διείσδυσης των ελληνικών 
επιχειρήσεων που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε μια 
από τις παραπάνω επιλογές. Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 
προς τη Ρουμανία είναι αναγκαία αν λάβουμε υπόψη την επιδείνωση 
που παρουσιάζει το εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών εις βάρος της 
χώρας μας.
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5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίσηυη Ονοιιασία : ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεωγραφική θέση : Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνορεύει με Ελλάδα, 
Αλβανία, Σερβία και Βουλγαρία.

Έκταση : 25.333 τ.χλμ.

Πληθυσυόο : 2.104.035 (1996)
Πληθυσυιακή σύνθεση : Σκοπιανοί 67%

Αλβανοί 22%
Λοιποί (Τούρκοι, Σέρβοι κ.α.) 11% 

Πρωτεύουσα : Σκόπια (470.000)
Mεvάλεc πόλεις : Ohrid, Tetovo, Kumanovo, Bitola, Gostivar, Prilep, 
Strumica, Veles.

Επίσηun γλώσσα : Σκοπιανή
Άλλε€ vλώσσεc : ανάλογα με την προέλευση των μειονοτήτων.

Θρησκευτική κατανουή . Χριστ. Ορθόδοξοι 67%
Μουσουλμάνοι 30%
Διάφοροι 3%

Κλίυα : θερμό, κρύος χειμώνας με συχνές χιονοπτώσεις, ζεστό ξηρό 
καλοκαίρι και φθινόπωρο.

Περιβάλλον :σεισμογενής περιοχή, μόλυνση του αέρα από τα 
εργοστάσια μεταλλουργίας.

Νόυισυα : δηνάριο ( 1 USD = 38,8δηνάρια - 1995)

Κατά κεφαλή ΑΕΠ (1995): 880 USD

Εργατικό δυνααικό : 600.000

Σύνθεση ΑΕΠ : Βιομηχανία 44%,

Γεωργία 22%

Υπηρεσίες 32%
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5.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) διάλεξαν στον τομέα του πολιτεύματος μια 
απελευθερωμένη πολυκομματική δημοκρατία, στον τομέα της 
οικονομίας τη γραμμή που οδηγεί στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς 
και στον κοινωνικό τομέα τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ελευθεριών.

Το Σύνταγμα της χώρας αποτελείται από 9 κεφάλαια και 134 άρθρα. 
Κύριος στόχος του συντάγματος είναι η καθιέρωση των Σκοπιών ως μια 
χώρα με εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, δημοκρατία και πολιτισμό. 
Παράλληλα με το σύνταγμα επιδιώχθηκε η δημιουργία του απαραίτητου 
θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, 
της καθιέρωσης του νόμου ως πρωταρχικού μέσου διακυβέρνησης, των 
πολιτικών ελευθεριών και της εθνικής ισότητας.

Στις αρχές του 1992, το σύνταγμα περιέλαβε τις παραδοχές ότι τα 
Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) δεν έχουν εδαφικές διεκδικήσεις και ότι τα σύνορα 
μπορούν να αλλάξουν μόνο διαμέσου νομικών διαδικασιών.

Οι πρώτες πολυκομματικές εκλογές διεξήχθησαν το Νοέμβριο του 1990 
κάτω από την ισχύ του παλαιού συντάγματος. Η βουλή που προέκυψε 
από τις εκλογές αυτές οργανώθηκε τον Ιανουάριο του 1991. Υιοθέτησε 
την αρχή της εθνικής κυριαρχίας και εξέλεξε ως πρόεδρο της χώρας τον 
Kiro Gligorov με πενταετή θητεία. Αυτός προχώρησε στη δημιουργία 
κυβέρνησης, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος αποτελούνταν από 
τεχνοκράτες με πρωθυπουργό τον Nikola Kljusev. Η κυβέρνηση αυτή 
διαπραγματεύτηκε την αναίμακτη αποχώρηση των ομοσπονδιακών 
σερβικών στρατευμάτων την ίδια χρονιά.

Τον Σεπτέμβριο του 1992 ο πρόεδρος Cligorov διόρισε νέο 
πρωθυπουργό τον Branko Crvenkovski σε μια κυβέρνηση συνασπισμού 
πέντε κομμάτων, δύο εκ των οποίων προέρχονταν από την αλβανική 
μειονότητα. Τον Οκτώβριο του 1994 έγιναν νέες προεδρικές εκλογές 
σύμφωνα με το νέο σύνταγμα, υπό την επίβλεψη παρατηρητών της Ε.Ε. 
Ο Kiro Gligorov επανεξελέγη πρόεδρος και επαναδιόρισε 
πρωθυπουργό τον Crvenkovski, ο οποίος σχημάτισε κυβέρνηση 
συνεργασίας τριών κομμάτων, της Κοινωνικής Δημοκρατικής Ένωσης, 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος (διάδοχος του παλαιού κομμουνιστικού) 
και του Φιλελεύθερου Κόμματος. Δύο εθνικιστικά κόμματα 
μποϋκοτάρισαν τις εκλογές, και το κόμμα της Δημοκρατικής Ευημερίας 
της αλβανικής μειονότητας προσχώρησε τελικά στον κυβερνητικό 
συνασπισμό.

Στις 3 Οκτωβρίου 1995, η χώρα και η διεθνής κοινότητα συγκλονίστηκαν 
από την δολοφονική απόπειρα κατά του προέδρου Gligorov, το 
αυτοκίνητο του οποίου έγινε στόχος βομβιστικής ενέργειας. Ο ίδιος
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επέζησε άλλα τα κίνητρα και η ταυτότητα των τρομοκρατών δεν έχουν 
γίνει μέχρι σήμερα γνωστά. Στο διάστημα της ανάρρωσης του, ο 
Gligorov αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον Stojan Antov.

Όσον αφορά την πολιτική κατάσταση της χώρας γενικότερα, δεν θα 
μπορούσε να παραληφθεί η διαμάχη των Σκοπιών με τη χώρα μας. Οι 
Σκοπιανοί, εκτός από την χρήση του ονόματος και των αρχαίων 
συμβόλων δεν τοποθετούνταν ξεκάθαρα σχετικά με το θέμα των 
εδαφικών διεκδικήσεων. Το Φεβρουάριο του 1994, η Ελλάδα 
προχώρησε στην επιβολή εμπορικού αποκλεισμού, ο οποίος είχε 
άμεσες συνέπειες στην οικονομία του γειτονικού κράτους. Κάτω από 
γενικότερη πίεση, η κυβέρνηση των Σκοπιών συμφώνησε με την 
ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει τη σημαία της και να δηλώσει ρητά ότι 
δεν υπάρχουν εδαφικές διεκδικήσεις προς νότο, τροποποιώντας 
παράλληλα και κάποια άρθρα του συντάγματος. Το μόνο θέμα, το οποίο 
παραμένει σε εκκρεμότητα αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις είναι αυτό 
του ονόματος.

Τέλος, ένα άλλο σημαντικό εσωτερικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα 
Σκόπια, είναι αυτό της αλβανικής μειονότητας του Κοσσυφοπεδίου. 
Πολλοί πολιτικοί παρατηρητές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη περιοχή 
ενδεχομένως κάτω από ορισμένες συνθήκες (απειλητικές κινήσεις και 
διεκδικήσεις της μειονότητας) να αποτελέσει εστία αποσταθεροποίησης 
της ευρύτερης περιοχής.
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5.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

5.3.1. Εισαγωγή

Τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) είναι μια χώρα, η οποία περιβάλλεται από 
ορεινούς όγκους και δε βρέχεται από θάλασσα. Αν και ήταν η λιγότερο 
ανεπτυγμένη από τις δημοκρατίες της πρώην Ενωμένης 
Γιουγκοσλαβίας, έχει τη δυνατότητα να γίνει επαρκής στην κάλυψη των 
αναγκών για τρόφιμα και ηλεκτρική ενέργεια (υδροηλεκτρική ενέργεια, 
άνθρακας και ανανεώσιμες μορφές). Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα 
που παράγει η χώρα είναι ο σίτος, ο αραβόσιτος, οι τομάτες, το ρύζι, τα 
ζωικά προϊόντα και ο καπνός. Σημαντική επίσης είναι η εγχώρια 
παραγωγή σε λαχανικά και κρασί, το οποίο εξάγεται κατά μεγάλες 
ποσότητες. Η βιομηχανία χαρακτηρίζεται από παλαιά τεχνολογία και 
επικεντρώνεται στη διύλιση πετρελαίου, στην εξαγωγή και επεξεργασία 
μετάλλων και ορυκτών, στην κλωστοϋφαντουργία, στις κατασκευές, 
στον κλάδο υποδηματοποιίας και στην επεξεργασία καπνού. Οι 
εισαγωγές της χώρας αφορούν κύρια πρώτες ύλες και σε εξοπλισμό.

Τα Σκόπια υποφέρουν από διάφορα φαινόμενα, τα οποία 
χαρακτηρίζουν και τις υπόλοιπες πρώην κομμουνιστικές χώρες που 
διέρχονται την κεντρικά σχεδιασμένη διαδικασία μετάβασης στην 
οικονομία της ελεύθερης αγοράς και την υιοθέτηση ενός δημοκρατικού 
πολιτικού συστήματος. Ωστόσο μοναδικό φαινόμενο για τη χώρα, 
αποτελεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν σύμφωνα με το 
γιουγκοσλαβικό σύστημα του φιλελεύθερου σοσιαλισμού (market 
socialism), στο οποίο οι εργαζόμενοι διοικούσαν τις επιχειρήσεις, τα 
κεφάλαια των οποίων ήταν απροσδιόριστα και ανήκαν στο δημόσιο. 
Όλες οι καίριες αποφάσεις λαμβάνονταν από τα εργατικά συνδικάτα, και 
είχαν σαν στόχο την προστασία των αποδοχών και των συμφερόντων 
των εργαζομένων σε βάρος όμως της επιχείρησης. Οι ζημίες 
χρηματοδοτούνταν από τον τραπεζικό τομέα που βρισκόταν υπό τον 
έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων, των επονομαζόμενων loss makers. 
Επιπλέον, πολλές μεγάλες βιομηχανικές μονάδες εξαρτώνταν άμεσα 
από εταιρίες που βρίσκονταν σε άλλες δημοκρατίες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας και αντιμετώπισαν πρόβλημα επιβίωσης έπειτα από την 
διάλυση.

Τα Σκόπια διέρχονται τη μετάβαση στην οικονομία της ελεύθερης 
αγοράς με πολλές δυσκολίες και χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από τη διεθνή 
κοινότητα. Ο εμπορικός αποκλεισμός που επέβαλλαν τα Ηνωμένα Έθνη 
σε βάρος της Σερβίας και του Μαυροβούνιου, αποτέλεσε καίριο πλήγμα 
για την οικονομία της χώρας, καθώς οι δύο πρώην γιουγκοσλαβικές 
δημοκρατίες απορροφούσαν περίπου το 60% της συνολικής 
παραγωγής της σκοπιανής οικονομίας, ενώ παράλληλα λειτουργούσαν 
ως αγωγοί των σκοπιανών εξαγωγών προς τις υπόλοιπες χώρες της
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Ευρώπης. Οι άσχημες σχέσεις με την Ελλάδα, που είχαν σαν 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από μέρους της Ελλάδας το Φεβρουάριο 
του 1994, διέκοψαν την πρόσβαση τόσο προς την ελληνική αγορά όσο 
και προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί βασικό σταθμό 
στην διακίνηση των αγαθών από και προς τα Σκόπια. Οι σχέσεις με την 
Ελλάδα αποκαταστάθηκαν τον Οκτώβριο του 1995. Οι εξελίξεις αυτές 
απείλησαν την οικονομική σταθερότητα και όξυναν τις εσωτερικές 
εντάσεις που δημιουργήθηκαν από τις οικονομικές και πολιτικές 
αλλαγές.

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετώπισε η χώρα, ήταν η δημιουργία των 
απαραίτητων θεσμών και υπηρεσιών προκειμένου να μπορέσει να 
λειτουργήσει πλέον ως ανεξάρτητο από την κυβέρνηση του Βελιγραδιού 
κράτος, όπως οι εξωτερικές σχέσεις, η άμυνα, το δασμολογικό 
καθεστώς, το τραπεζικό σύστημα κλπ. Σε αντίθεση με άλλες πρώην 
Γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες και παρά την ύπαρξη εσωτερικών 
εθνικιστικών τριβών, τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) κατάφεραν ειρηνικά να 
δημιουργήσουν όλη την απαιτούμενη υποδομή για να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν ως ανεξάρτητο κράτος.

5.3.2. Το πρόγραμμα σταθεροποίησης

Οι πρώτες προσπάθειες για σταθεροποίηση της οικονομίας είχαν 
πενιχρά αποτελέσματα, αν και δημιουργήθηκαν αρκετοί νέοι νόμοι σε 
μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου. Στις αρχές 
του 1994, με την βοήθεια του ΔΝΤ, ξεκίνησε μια πιο σκληρή 
προσπάθεια. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος σταθεροποίησης είναι 
οι εξής :

• Να παταχθεί ο υπερβολικός πληθωρισμός.

• Να δημιουργηθεί ένα οικονομικό περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται 
από σταθερή ανάπτυξη.

• Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) να 
λειτουργούν ως κανονικό μέλος της διεθνούς οικονομικής αγοράς.

Τα αντιπληθωρισπκά μέτρα στοχεύουν στην μείωση του δημόσιου 
ελλείμματος, στην παύση της παθητικής στάσης της Κεντρικής 
Τράπεζας προς τις εμπορικές τράπεζες και στην εισοδηματική 
σταθερότητα των εργαζομένων. Το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με άλλα 
μέτρα νομισματικού χαρακτήρα, έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα. Το 
έλλειμμα του προϋπολογισμού μειώθηκε από 11% το 1993 σε 3% το 
1994. Ο πληθωρισμός έχει τεθεί υπό έλεγχο : 1.780% το 1992, 248%
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το 1993, 55% το 1994 (ο στόχος ήταν 70%) και 18% για το 1995. Ο 
στόχος για το 1996 ήταν 8% με μια ανάπτυξη του ΑΕΠ 1,5%.

Στη γεωργία, όπου το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στον ιδιωτικό τομέα, 
έχουν μειωθεί κατά πολύ οι επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση προχωράει με 
γοργούς ρυθμούς στην ιδιωτικοποίηση των περισσοτέρων κρατικών 
επιχειρήσεων και έχει εισάγει πολλούς νόμους για τον ανασχηματισμό 
και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού 
συστήματος. Με την πληρωμή των καθυστερούμενων οφειλών προς την 
Παγκόσμια Τράπεζα, τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) απέκτησαν εκ νέου 
πρόσβαση στα διεθνή χρηματοδοτικά ιδρύματα (ΔΝΤ, EBRD, IBRD, 
IDA), και διαπραγματεύονται παράλληλα και με άλλους πιστωτές (ξένες 
κυβερνήσεις και τράπεζες, ημεδαποί πιστωτές).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η ίξϋ\ιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών
Βασικά

Οικονομικά
Μεγέθη

1990 1991 1992 1993 1994 199δ

ΑΕΠ
(% μεταβολής)

-14% -12.1% -15% -8.4% -8.4% -3%

ΑΕ Π/κεφαλή 
(USD)

Μ.Δ. Μ.Δ 926 820 790 750

Πληθωρισμός 606% 115% 1.691% 334% 123% 16,1%
Δημόσιο 
Έλλειμμα /
ΑΕΠ

-5,6% -7,1% -2% -2%

Εξωτ.Χρέος 
(εκ. USD)

828 806 970 1.000 1.080 Μ.Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α: Εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής
Επιλεγμένα
προϊόντα

1994 1993 1992 1991 1990

Σιτάρι (χιλ. τόνοι) 336,1 249,8 299,5 340,7 231,4
Καλαμπόκι (χιλ.
τόνοι)

133,2 101,0 130,2 135,0 79,5

Ζαχ/τευτλα (χιλ.
τόνοι)

54,1 55,1 61,4 81,7 106,4

Ηλιοτρόπια (χιλ.
τόνοι)

17,9 18,8 37,8 38,7 13,4

Καπνός (χιλ. τόνοι) 20,7 24,0 26,5 25,2 16,5
Κρέας (χιλ. τόνοι) 35,0 34,0 34,1 35,3 37,5
Γάλα (χιλ. λίτρα) 175,0 178,0 175,8 179,5 179,9
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1β: Εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής.
Επιλεγμένα
προϊόντα

1994 1993 1992 1991 1990

Ηλεκ.Ενέργεια 
(GWhours)

5.240 5.069 6.046 5.770 5.754

Πετρέλαιο (χιλ.
τόνοι)

161 987 556 884 1.199

Φύλλα αλουμινίου 
(χιλ. τόνοι)

73 156 Μ.Δ. 515 507

Σασί λεωφορείων
(τόνοι)

2.792 4.362 6.063 12.091 9.501

Ψυγεία (χιλ. τεμάχια) 95 98 139 136 156
Μικρές μηχανές
(GW)

10 17 22 23 49

Τσιμέντα (χιλ. τόνοι) 486 499 516 606 639
Μάλλινα νήματα 
(χιλ. τόνοι)

4,9 5,9 7,0 8,1 14,0

Βαμβακερές ίνες 
(χιλ. τόνοι)

28 25 29 38 61

Δερμάτινα 
υποδήματα 
(εκ. ζεύγη)

1,5 2,1 3,3 3,6 6,0

Σιγαρέτα (δισεκ.) 13,5 9,6 14,0 17,2 16,3
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5.4. ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

5.4.1 Γεωργία - Κτηνοτροφία

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το 75% του πληθυσμού της 
χώρας ασχολούνταν με την γεωργία. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει 
περιορισθεί στο ένα έκτο (περίπου 13%) αν και η αγροτική παραγωγή 
συμβάλλει κατά 20-25% στο ΑΕΠ. Η συνολική έκταση της γης που 
χρησιμοποιείται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες είναι 
1,3 εκατ. εκτάρια, 43% εκ της οποίας είναι καλλιεργήσιμη. Το 4% της 
καλλιεργήσιμης γης αποτελείται από αμπέλια και το υπόλοιπο αφορά 
λιβάδια και βοσκότοπους. Ένα 5% είναι αρδευόμενο. Πάνω από τα τρία 
τέταρτα της γεωργικής παραγωγής βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια.

Η γεωργική ανάπτυξη της χώρας βασίστηκε στις κατάλληλες 
κλιματολογικές συνθήκες, στο γόνιμο έδαφος, στα επαρκή τεχνολογικά 
μέσα, στα αρδευτικά συστήματα και στο ειδικευμένο προσωπικό που 
διαθέτει η χώρα.

5.4.2. Βιομηχανία

Με το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) 
ήταν μια τυπικά αγροτική και υποανάπτυκτη χώρα, και μόνο μικρής 
κλίμακας χειροτεχνίες μπορούσε κανείς να συναντήσει στις πόλεις. Τα 
επόμενα 40 χρόνια που ακολούθησαν, και κάτω από την αιγίδα της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γιουγκοσλαβίας πραγματοποιήθηκαν 
αξιόλογες επενδύσεις. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η πραγματοποίηση μιας 
ανάπτυξης, η οποία υπολογίστηκε σε 5,3% ετησίως και οδήγησε στην 
αύξηση του ΑΕΠ κατά 8 φορές. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε με 
ένα ετήσιο ρυθμό 8% και διπλάσιασε τη συμμετοχή της στο ΑΕΠ, ενώ ο 
τομέας των υπηρεσιών αναπτύχθηκε με ρυθμούς της τάξεως του 50%.

Από τότε και μετά, η οικονομία υπέστη πτώση σε όλες τις παραμέτρους 
της. Η διάσπαση της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας, η απώλεια των 
αγορών, η προσπάθεια μετάβασης στην οικονομία της ελεύθερης 
αγοράς και την ελεύθερη κοινωνία, οι κυρώσεις εναντίον της Σερβίας και 
του Μαυροβούνιου, το ελληνικό εμπάργκο κλπ, συνετέλεσαν στην 
οικονομική κάμψη. Πολλές βιομηχανίες δημιουργήθηκαν στηριζόμενες 
στις συναλλαγές με άλλες δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας ή με αγορές 
του εξωτερικού, οι οποίες χάθηκαν, και μόλις πρόσφατα άνοιξαν και 
πάλι για τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.).

Οι μεταλλουργικές βιομηχανικές μονάδες αναπτύχθηκαν βασιζόμενες 
στην εξυπηρέτηση ξένων πελατών. Το εργοστάσιο Skopje Steel Works 
έχει μια ετήσια παραγωγική δυναμικότητα σιδηρούχων μεταλλευμάτων
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1,2 εκατ. τόνων. Το προϊόν της μεταλλουργίας συνεισέφερε κατά 11% 
στο λεγόμενο κοινωνικό προϊόν (social product). Άλλοι βιομηχανικοί 
τομείς με σημαντική συνεισφορά στο κοινωνικό προϊόν είναι η 
κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η χημική βιομηχανία, η 
κλωστοϋφαντουργία και ο κλάδος των προϊόντων δέρματος, οι 
κατασκευές και ότι έχει σχέση με την οικοδομική δραστηριότητα, και ο 
κλάδος των τροφίμων και ποτών.

5.4.3. Ενέργεια

Η παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας ελέγχεται από την 
εταιρία Elektrostopanstvo na Makedonija, η οποία είναι μια ανεξάρτητη 
εταιρία ελεγχόμενη από το κράτος. Η εταιρία έχει υπό την επίβλεψή της 
τη λειτουργία 3 θερμοηλεκτρικών μονάδων, οι οποίες χρησιμοποιούν 
για πρώτη ύλη λιγνίτη και πετρέλαιο και έχουν παραγωγική 
δυναμικότητα 1.010 MW , 6 υδροηλεκτρικών μονάδων με δυναμικότητα 
390 MW, και 9 υδροηλεκτρικών σταθμών διανομής δυναμικότητας 34 
MW. Η δημιουργία υδροηλεκτρικού σταθμού στο Kozjak και η 
εκμετάλλευση της δυναμικότητας του σταθμού του Negotino, ο οποίος 
βρίσκεται σε αδράνεια, θα μπορούσαν να καλύψουν το 6% των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι 
εισαγωγές ενέργειας φθάνουν το 80% των ενεργειακών αναγκών. Οι 
χώρες από τις οποίες εισάγεται ηλεκτρική ενέργεια είναι η Σερβία, η 
Ελλάδα και η Βουλγαρία.

5.4.4. Τηλεπικοινωνίες

Η εταιρία Macedonian Posts & Telecommunications (MPT), έχει 
οργανωθεί ως μια ανεξάρτητη δημόσια εταιρία, η οποία παρέχει τις 
ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Το ταχυδρομικό δίκτυο 
της χώρας περιλαμβάνει 267 γραφεία. Η παρούσα τηλεπικοινωνιακή 
δυναμικότητα της χώρας ανέρχεται σε 400.000 τηλεφωνικές γραμμές 
(20,8 / 100 κατοίκους) ένα χαμηλό ποσοστό εκ των οποίων είναι 
ψηφιακές, ενώ μεγάλο μέρος του δικτύου και του εξοπλισμού είναι 
απαρχαιωμένα. Η ΜΡΤ σκοπεύει να επεκτείνει τη δυναμικότητά της με 
τη χρήση της τεχνολογίας οπτικών ινών, με στόχο όλες οι νέες γραμμές 
να είναι ψηφιακές.

Από τότε που διακόπηκε η λειτουργία των τηλεπικοινωνιακού κέντρου 
του Βελιγραδιού (μετά την ανεξαρτησία της χώρας), μισθώθηκε ένας 
επίγειος δορυφόρος προκειμένου να υπάρξει σύνδεση με το EUTELSAT 
στην Ελβετία. Επίσης τέθηκε σε λειτουργία ακόμη ένας επίγειος 
δορυφόρος διαμέσου του INTELSAT AOR για τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
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Για την συμπλήρωση του υπάρχοντος συστήματος αναλογικής 
αναμετάδοσης κατασκευάζεται ένας νέος διάδρομος, ο οποίος θα 
ενώσει τα Σκόπια με Ιταλία, Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία.

Παράλληλα έχουν συναφθεί συμφωνίες με την AT&T, οι οποίες δίνουν 
το δικαίωμα στα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 
USADirect and World Connect της αμερικάνικης εταιρίας.

5.4.5. Μεταφορές

Υπάρχουν δύο διεθνή αεροδρόμια : το Petrovec στα Σκόπια και το 
αεροδρόμιο της Οχρίδας. Χρησιμοποιούνται από 6 αεροπορικές 
εταιρίες, οι οποίες πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις από και προς τις 
πόλεις της δυτικής Ευρώπης. Παράλληλα πραγματοποιούνται πτήσεις 
και διαμέσου της Λιουμπλιάνας και του Ζάγκρεμπ. Τα αεροδρόμια 
βρίσκονται υπό την εκμετάλλευση εταιρίας του δημοσίου, η οποία 
κατετάγη στην τρίτη θέση των πετυχημένων επιχειρήσεων το 1994, 
μεταξύ των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της χώρας.

Στους σιδηρόδρομους δραστηριοποιείται η εταιρία Makedonski 
Zeleznici, η οποία είναι υπεύθυνη και για τη συντήρησή τους. Από την 
πόλη των Σκοπιών περνά η σιδηροδρομική οδός που συνδέει το 
Βελιγράδι με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στα άμεσα σχέδια είναι η 
κατασκευή μιας γραμμής, η οποία θα ενώνει τη Βάρνα της Βουλγαρίας 
με το αλβανικό λιμάνι του Δυρραχίου στην Αδριατική Θάλασσα.

Τα Σκόπια έχουν επίσης ένα ικανοποιητικό οδικό δίκτυο συνολικού 
μήκους 9.400 χλμ, το ήμισυ εκ του οποίου είναι μεγάλοι 
αυτοκινητόδρομοι σε καλή κατάσταση. Ένας μεγάλος 
αυτοκινητόδρομος, ο Ε75, παράλληλοι οδικοί άξονες προς τη 
σιδηροδρομική γραμμή βορρά - νότου και κάποια άλλα σχέδια για 
μικρότερους περιφερειακούς δρόμους αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν 
στο μέλλον. Στόχος των σχεδίων αυτών θα είναι η καλύτερη οδική 
επικοινωνία της χώρας με την Αλβανία από δυτικά και τη Βουλγαρία 
από ανατολικά.

5.4.6. Τουρισμός

Το γεγονός ότι τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) δεν βρέχονται από θάλασσα, 
αποτελεί ένα σημαντικό μειονέκτημα στην ανάπτυξη του τουρισμού. 
Παρόλα αυτά η χώρα διαθέτει κάποιες φυσικές ομορφιές, μεταξύ των 
οποίων οι λίγες φυσικές και τεχνητές λίμνες, τα ψηλά βουνά και οι 38 
ιαματικές πηγές. Η συνολική δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων
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ανέρχεται σε 80.000 κλίνες, εκ των οποίων 12.000 αφορούν ξενοδοχεία 
υψηλής σχετικά ποιότητας και 5.000 βρίσκονται εντός της πόλης των 
Σκοπιών.

Τα σπουδαιότερα τουριστικά κέντρα βρίσκονται κοντά στις λίμνες, από 
τα οποία ξεχωρίζουν αυτά που είναι τοποθετημένα στη λίμνη Οχρίδα. Η 
συγκεκριμένη λίμνη εξαιτίας της μοναδικής φυσικής ομορφιάς της, έχει 
τεθεί υπό την προστασία της UNESCO.

Ο τουρισμός παίζει σοβαρό ρόλο στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας και αποφέρει το 10% του συνολικού εισαγόμενου 
συναλλάγματος. Ο μέσος ετήσιος αριθμός τουριστών που επισκέπτονται 
τα Σκόπια πλησιάζει περίπου το 1 εκατ. άτομα. Οι χώρες προέλευσής 
τους είναι κυρίως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Αγγλία. Στον κλάδο 
απασχολούνται περίπου 9.000 εργαζόμενοι.

5.4.7. Εξωτερικό εμπόριο

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται η κατάσταση που 
επικρατεί στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Παρουσιάζεται η 
προέλευση των εισαγωγών, ο προορισμός των εξαγωγών καθώς επίσης 
και τα κυριότερα αγαθά που εξάγουν τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Προέλευση των εισαγωγών
Ποσοστό επί 
του συνόλου 1990 1991 1992 1993 1994

Πρώην
Γ ιουγκοσλαβία

- 7 13 24 23

Χώρες της
πρώην Σ.Ε.

29 25 19 12 3

Βουλγαρία 4 5 9 11 17
Γερμανία 16 16 14 13 17
Ιταλία 5 6 7 7 6
Ελλάδα 6 6 5 4 2
Αυστρία 3 3 3 2 3
ΗΠΑ 3 2 2 2 3
Λοιπές χώρες 34 30 28 25 26
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Προορισμός εξαγωγών
Ποσοστό επί 
του σϋνόλου 1990 1991 1992 1993 1994

Πρώην
Γ ιουγκοσλαβία

- 5 22 19 13

Χώρες της
πρώην Σ.Ε.

29 20 8 11 7

Βουλγαρία 4 4 5 8 20
Γερμανία 21 20 20 14 13
Ιταλία 10 7 7 9 10
Ελλάδα 5 5 3 5 1
ΗΠΑ 3 4 6 6 4
Λοιπές χώρες 27 35 29 28 32
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα των ΣκοπΙων.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ηλεκτροβιομηχανία Εφαρμογές για νοικοκυριά και 

εστιατόρια, μπαταρίες μόλυβδου, 
μηχανές συγκόλλησης μετάλλων, 
μετατροπείς, καλώδια, κεραίες TV.

Μεταλλουργία Σιδηρούχα κράματα, φύλλα
αλουμινίου, σιδηροσωλήνες,
κατεργασμένος και ακατέργαστος 
μόλυβδος, κατεργασμένος
ψευδάργυρος.

Μεταλλοκατασκευές Σασί λεωφορείων, συνθετικά μέρη 
αυτοκινήτων, διάφορα μεταλλικά 
εργαλεία, αεραντλίες, αγροτικά 
εργαλεία, μεταλλικά συνθετικά 
μέρη συσκευών κ.α.

Μη μεταλλική βιομηχανία Προϊόντα μαρμάρου, κεραμικά κ.α.
Χημική βιομηχανία Συνθετικές ίνες, φάρμακα,

καλλυντικά, απορρυπαντική,
πλαστικά είδη, προϊόντα PVC.

Κλωστοϋφαντουργία Βαμβακερά και μάλλινα νήματα, 
έτοιμα ενδύματα, προϊόντα για το 
σπίτι (κουβέρτες, κουρτίνες κλπ).

Δερμάτινα είδη Υποδήματα, δερμάτινα ενδύματα, 
γούνινα καλύμματα για τα 
αυτοκίνητα.

Βιομηχανία ξύλου Έπιπλα, ξύλινα αξεσουάρ.
Γεωργία & κτηνοτροφία Πρόβιο κρέας, μοσχάρια,

κοτόπουλα, επιτραπέζια σταφύλια, 
καπνός και τσιγάρα.

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών Μανιτάρια, σαλιγκάρια, ιχθηρά, 
κρασί και δυνατά αλκοολούχα 
ποτά.
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5.5. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5.5.1. Οι στόχοι του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων

Η φιλοσοφία του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεις που εφαρμόζουν τα 
Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.), έχει ως κεντρική ιδέα του την αντίληψη ότι η 
ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων αποτελεί το βασικό μέσο 
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της οικονομίας. Η κύρια μέθοδος 
που χρησιμοποιείται είναι η πώληση των επιχειρήσεων σε ιδιώτες.

Συνεπώς ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας. 
Πέραν αυτού άλλοι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής :

• Η ώθηση της οικονομίας προς έναν σταθερά ανοδικό ρυθμό 
ανάπτυξης.

• Η αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω της προσέλκυσης των 
πολιτών να αποταμιεύουν τα λεφτά τους στις τράπεζες, προκειμένου 
στη συνέχεια να αξιοποιηθούν από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα 
δανειστούν.

• Η αύξηση της αξιοπιστίας άλλων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων 
και η υποστήριξή τους.

• Η προσέλκυση του ξένου κεφαλαίου.

• Η υποστήριξη των προσπαθειών για την δημιουργία μιας οικονομίας 
της αγοράς.

5.5.2. Το εύρος των ιδιωτικοποιήσεων

Σύμφωνα με τον νόμο για τις ιδιωτικοποιήσεις (Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης No 38/93), αναμένεται ότι περίπου 1.200 επιχειρήσεις θα 
ιδιωτικοποιηθούν : 113 είναι μεγάλου μεγέθους, 274 μεσαίου και 830 
μικρού. Η αξία των προς ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων υπολογίστηκε το 
Δεκέμβριο του 1994 σε 83,2 εκατ. δηνάρια ή 3,3 εκατ. γερμανικά μάρκα 
(DEM). Οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό της 
αξίας της σκοπιανής οικονομίας, και απασχολούν το μισό εργατικό 
δυναμικό της χώρας. Σ' αυτή τη φάση των ιδιωτικοποιήσεων εξαιρούνται 
οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ενέργειας, συγκοινωνιών και 
επικοινωνιών, τα φυσικά μονοπώλια, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η 
γεωργία, η γη, τα δάση και κάποιοι άλλοι φυσικοί πόροι. Επίσης 
εξαιρούνται κάποιες μικτές επιχειρήσεις, στις οποίες μετέχει το κράτος 
και ξένοι επενδυτές. Όσον αφορά τις τράπεζες και τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο μετασχηματισμός τους ρυθμίζεται από
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άλλες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα 
στο σύνολό του.

Από τις 1.216 επιχειρήσεις (αναθεωρημένο νούμερο), οι οποίες 
υπόκεινται στο τρέχον νόμο για τις ιδιωτικοποιήσεις, οι 1.000 περίπου 
μέχρι το Δεκέμβριο του 1995 είχαν υποβάλλει τα σχέδια τους στον 
αρμόδιο οργανισμό για τις ιδιωτικοποιήσεις. Από τις 1.000 αυτές 
επιχειρήσεις, οι 604 έχουν περάσει σε ιδιώτες, 100 έχουν λάβει τη 
σχετική έγκριση να προχωρήσουν από το Συμβούλιο Ιδιωτικοποιήσεων, 
και 76 βρίσκονται σε αναμονή. Οι αριθμοί αυξάνονται με την πάροδο 
του χρόνου.

5.5.3. Νομοθετικό πλαίσιο

Το βασικό νομοθετικό κείμενο που ρυθμίζει την διαδικασία των 
ιδιωτικοποιήσεων είναι ο "Νόμος για τον μετασχηματισμό των 
επιχειρήσεων κοινωνικού κεφαλαίου", ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον 
Ιούνιο του 1993. Ουσιαστικά όμως οι ιδιωτικοποιήσεις είχαν ξεκινήσει 
τέσσερα χρόνια νωρίτερα, με την εισαγωγή του νόμου για το κοινωνικό 
κεφάλαιο (Law on Social Capital, 84/89), ο οποίος είχε ψηφιστεί από το 
ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβίας το Νοέμβριο του 
1989, κάτω από την καθοδήγηση του τότε πρωθυπουργού Ante 
Markovic. Αμέσως μετά την διάσπαση το Σεπτέμβριο του 1991, η 
κυβέρνηση των Σκοπιών ανακοίνωσε ότι ο συγκεκριμένος νόμος παύει 
να ισχύει, και προχώρησε στη δημιουργία νέου. Ο νέος νόμος τέθηκε σε 
ισχύ δύο χρόνια αργότερα, έπειτα από πολλές συζητήσεις. Πρακτικά η 
εφαρμογή του νόμου ξεκίνησε με την ίδρυση του Οργανισμού 
Ιδιωτικοποιήσεων, ο οποίος μαζί με την Επιτροπή του Κοινοβουλίου για 
τις Ιδιωτικοποιήσεις, είναι οι αρμόδιοι φορείς για την όλη διαδικασία.

Άλλοι νόμοι που αφορούν τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων είναι ο 
νόμος για τις ξένες επενδύσεις (31/93), ο νόμος περί παραχωρήσεων 
(42/93) και ο νόμος περί εξασφαλίσεων (5/93).

5.5.4. Ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων

Η προσέγγιση του κράτους για τις ιδιωτικοποιήσεις, έχει ως βασικό 
στοιχείο της την "αυτοδιοίκηση" των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις είναι 
υπεύθυνες για την επιλογή του μοντέλου ιδιωτικοποίησης που θέλουν 
να ακολουθήσουν, για την προετοιμασία των απαιτούμενων τύπων και 
εγγράφων και για την όλη πορεία της μετάβασης τους στους ιδιώτες.

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης εξελίσσεται ως εξής :
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• Εφόσον αποφασισθεί να ιδιωτικοποιηθεί μια επιχείρηση - είτε από 
την ίδια είτε από τον Οργανισμό - επιλέγει το μοντέλο μέσω του 
οποίου θα γίνει αυτό.

• Ένας εξουσιοδοτημένος εκτιμητής προβαίνει σε εκτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της. Αν η επιχείρηση 
έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, βάση του προαναφερόμενου νόμου της 
ενωμένης Γιουγκοσλαβίας, θα πρέπει να ελεγχθεί από τη Δημόσια 
Υπηρεσία Εσόδων (Public Revenue Office) και να προχωρήσει με 
βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που θα θέσει η Υπηρεσία.

• Ακολούθως θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
στον Οργανισμό, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει και 
δημοσίευση στον τύπο. Ο Οργανισμός αφού εξετάσει την 
υποβαλλόμενη πρόταση εκδίδει σχετική γνωμάτευση, η οποία 
εξετάζεται από την κυβερνητική επιτροπή που λαμβάνει και την 
τελική απόφαση εντός 30 ημερών. Εφόσον η απόφαση είναι θετική 
μπορεί να προχωρήσει η συμφωνία με τους ιδιώτες.

• Όλα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι 
εκφρασμένα σε γερμανικά μάρκα (DEM). Οι πληρωμές όμως 
μπορούν να γίνουν σε εγχώριο ή σε ξένο νόμισμα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5:Συμφωνίες ιδιωτικοποιήσεων που ολοκληρώθηκαν (Δεκ. 1995).

Επιχειρήσεις 604
Εργαζόμενοι 59.966
Καθαρά αξία (εκατ. DEM) 932.563

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 :Ιδιωτικοποιήσεις κατά κ) άδο (Δεκ. 1994)

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός
εταιριών

Αριθμός
εργαζομέν
ων

Καθαρή 
αξία (εκατ 
DEM)

Κοινωνικό 
Κεφάλαιο 
(εκατ DEM)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 149 35.195 604.192 150.244

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 65 8.743 38.563 16.514

ΕΜΠΟΡΙΟ 251 8.878 153.233 46.211

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ

25 2.536 24.841 9.210

ΧΡΗΜ/ΚΑ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

56 1.795 64.571 17.387

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 33 1.448 11.655 5.256

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 25 1.371 35.508 12.208

ΣΥΝΟΛΟ 604 60.966 932.563 257.031

Ζ.ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ



222 Π.Γ.Δ.Μ.

5.6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το ισχύον φορολογικό καθεστώς των Σκοπιών (Π.Γ.Δ.Μ.) βασίζεται 
στους νόμους που θεσπίστηκαν το 1993 και αφορούν την φορολόγηση 
των κερδών, της ιδιοκτησίας, του εισοδήματος κλπ. Η κυβέρνηση 
προχωρεί τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης ενός 
ολοκληρωμένου και σύγχρονου φορολογικού νομοθετικού πλαισίου. Στα 
σχέδια της κυβέρνησης ήταν και η εισαγωγή του ΦΠΑ μέσα στο 1996.

Η Δημόσια Υπηρεσία Εσόδων είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας 
για την φορολογική παρακολούθηση και διαχείριση της χώρας.

Σύμφωνα με το νόμο για τις ξένες επενδύσεις, ένα νομικό πρόσωπο 
θεωρείται ως ημεδαπό όταν τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης 
βρίσκονται στην επικράτεια των Σκοπιών (Π.Γ.Δ.Μ.). Ως αλλοδαπή 
επιχείρηση θεωρείται αυτή στην οποία συμμετέχουν ένα ή περισσότερα 
αλλοδαπά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής τους 
στην συνολική περιουσία της επιχείρησης. Εάν η συμμετοχή αυτή 
ξεπερνάει το 20% υπάρχει μια αναλογική έκπτωση στον φόρο επί των 
κερδών για τα τρία πρώτα χρόνια. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν 
τα ίδια με τις ημεδαπές επιχειρήσεις.

Προς το παρόν, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποκείμενες στους 
ακόλουθους φόρους : φόρος επί των κερδών, ιδιοκτησίας, εσωτερικός 
φόρος, πωλήσεων. Επίσης υποχρεούνται στην καταβολή κοινωνικών 
εισφορών και δασμών. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, αυτά 
υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος και ιδιοκτησίας.

5.6.1. Ο Φόρος επί των κερδών

Το ποσοστό σε ετήσια βάση είναι 30% επί των πραγματοποιηθέντων 
κερδών, τα οποία προκύπτουν εάν από τα συνολικά έσοδα αφαιρεθούν 
τα συνολικά έξοδα με βάση τις αρχές της λογιστικής.

Το εισόδημα αλλοδαπών προσώπων που προέρχεται από τόκους, 
royalties, ενοίκια, έσοδα κεφαλαίου και μερίσματα υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου 23%, ο οποίος μπορεί να αποδοθεί και από την 
επιχείρηση εκ μέρους του αλλοδαπού.

Μέσα στα πλαίσια του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, 
ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος 
πρόσθετης απόσβεσης για το νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, η οποία 
μπορεί να είναι μέχρι και 25% αυξημένη από ότι αν υπολογιζόταν με τη 
συνήθη μέθοδο. Τα κέρδη που πρόκειται να επαναεπενδυθούν 
μπορούν να απαλλαγούν από το φόρο, κίνητρο που μπορεί να ισχύσει
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μέχρι και το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Το φορολογητέο 
εισόδημα μπορεί μειωθεί μέχρι και το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό 
μιας επένδυσης, η οποία δωρίζεται ή πραγματοποιείται σε 
υποβαθμισμένες περιοχές.

Υπάρχουν επίσης φορολογικά κίνητρα (πρόσθετες αποσβέσεις) για 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγονται από 
άτομα με ειδικές ανάγκες εξαιρούνται από τον φόρο επί των κερδών.

Οι υποκείμενοι στον φόρο θα πρέπει να υποβάλλουν αρχικά δήλωση 
για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μέχρι τις 30 Ιουλίου, και η τελική 
δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος Φεβρουάριου του επόμενου έτους.

5.6.2. Ο Φόρος ιδιοκτησίας

Ο φόρος αυτός εισήχθη το Δεκέμβριο του 1993, και ρυθμίζει:

1. το φόρο επί της ιδιοκτησίας,

2. το φόρο επί κληρονομιών και δωρεών,

3. το φόρο μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας και των δικαιωμάτων 
έπ’ αυτής.

Η έννοια της ιδιοκτησίας, εμπεριέχει την ακίνητη και κινητή περιουσία. Ο 
φόρος υπολογίζεται σε ετήσια βάση και υποκείμενος είναι ο ιδιοκτήτης 
της περιουσίας αυτής. Ως βάση για τον υπολογισμό του φόρου 
χρησιμοποιείται η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων. Για την 
ακίνητη περιούσια ο συντελεστής του φόρου είναι 0,1%, και για τα 
κινητά περιουσιακά στοιχεία 0,05%. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να 
υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουάριου. Στην περίπτωση απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του έτους, ο φόρος θα πρέπει 
να αποδοθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία εξαγοράς.

Οι κληρονομιές και οι δωρεές υπόκεινται επίσης σε φόρο. Ως βάση 
υπολογισμού χρησιμοποιείται η αγορά αξία του στοιχείου που 
μεταβιβάζεται, αφού αφαιρεθούν όλα τα χρέη που σχετίζονται με αυτό. 
Από το φόρο απαλλάσσονται οι συγγενείς πρώτου βαθμού. Ο 
συντελεστής είναι 5% για συγγενείς δεύτερου βαθμού και 10% για 
συγγενείς μεγαλύτερου βαθμού.

Ο φόρος επί της πώλησης ακίνητης περιουσίας και των δικαιωμάτων 
της, αφορά τις περιπτώσεις πώλησης αλλά και ανταλλαγής ακινήτων. 
Στην πρώτη περίπτωση υπόχρεος είναι ο πωλητής του ακινήτου, ενώ 
στη δεύτερη υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου με την
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μεγαλύτερη αξία, αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να 
συμφωνήσουν μεταξύ τους για το ποιος θα καταβάλλει το φόρο. Στην 
περίπτωση της ανταλλαγής ως φορολογική βάση χρησιμοποιείται η 
διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας των ανταλλασσόμενων 
περιουσιακών στοιχείων, και φόρος πρέπει να αποδοθεί εντός 15 
ημερών από την ημερομηνία της ανταλλαγής.

5.6.3. Ο Φόρος εισοδήματος

Υποκείμενοι στο φόρο είναι τα άτομα, τα οποία κατοικούν στα Σκόπια 
(Π.Γ.Δ.Μ.) για τα εισοδήματά τους που προέρχονται από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό, καθώς επίσης και όσοι δεν είναι κάτοικοι της χώρας 
αλλά αποκτούν εισοδήματα σε αυτή. Βέβαια υπάρχουν οι αντίστοιχες 
ρυθμίσεις που προβλέπουν την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, κάτι 
που συμβαίνει και στον φόρο επί των κερδών.

Ο φόρος εισοδήματος είναι κλιμακούμενος και πληρωτέος σε μηνιαία 
βάση. Η φορολογική βάση καθορίζεται με ειδικά διατάγματα της 
κυβέρνησης. Κάθε μήνα ανακοινώνεται ο μέσος καθαρός μηνιαίος 
μισθός (ANMW), ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 
φόρου. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια εκφράζονται συνήθως σε καθαρή 
και όχι σε μικτή βάση. Οι συντελεστές διαμορφώνονται με βάση την 
κυβερνητική βούληση.
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5.7. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

5.7.1. Εισαγωγή

Ο νόμος για το εξωτερικό εμπόριο και τα σχετικά νομοθετήματα 
δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες της κυβέρνησης με αριθμούς 31, 41 και 
78 του 1993. Οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών μπορούν να 
πραγματοποιούνται ελεύθερα, εφόσον βέβαια δηλώνονται στις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές. Όταν οι επιχειρήσεις συνάπτουν συμφωνίες 
εισαγωγών οφείλουν να προσδιορίζουν τον τρόπο, τις συνθήκες και τις 
πηγές χρηματοδότησης των εισαγωγών τους. Μαζί με τη δήλωση προς 
τις τελωνειακές αρχές θα πρέπει να υποβάλλεται και η βεβαίωση της 
τράπεζας, η οποία θα αποδεικνύει ότι έχει εξασφαλιστεί το συνάλλαγμα 
για τις απαιτούμενες πληρωμές (εκτός περιπτώσεων εξαιρέσεων όπως 
για αγαθά που προορίζονται για συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ).

Η κυβέρνηση εφαρμόζει κατά καιρούς ποσοστώσεις σε μερικά 
εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη με σκοπό την προάσπιση των 
σκοπιανών συμφερόντων και την προστασία των φυσικών πόρων της 
χώρας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι επιδοτήσεις για ορισμένα 
προϊόντα (κυρίως τα αγροτικά) προκειμένου να προωθηθούν οι 
εξαγωγές τους. Οι εξαγωγείς θα πρέπει να λαμβάνουν τα πιστοποιητικά 
προέλευσης από το Οικονομικό Επιμελητήριο των Σκοπιών, ειδικά για 
τις εξαγωγές τους προς την Ε.Ε.

Υπάρχουν ορισμένα αγαθά, τα οποία για να διακινηθούν απαιτείται 
άδεια από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Η εισαγωγή ανταλλακτικών 
για τη συντήρηση εισαγόμενου εξοπλισμού και τα λοιπά υλικά που 
απαιτούνται, απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς.

Το καθεστώς εξωτερικού εμπορίου είναι εναρμονισμένο με τις διεθνείς 
συμφωνίες και συνθήκες. Έτσι κάποια αγαθά, τα οποία απαιτούν 
υποχρεωτικό έλεγχο υγειονομικό και κτηνιατρικό έλεγχο, θα πρέπει να 
τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές προκειμένου να εισαχθούν.

5.7.2. Δασμοί

Τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) υιοθέτησαν τον ομοσπονδιακό νόμο περί δασμών 
που ίσχυε στην πρώην Γιουγκοσλαβία (Εφημ.τ.Κυβ. 27/78). Στα σχέδια 
της κυβέρνησης είναι η υιοθέτηση ενός περιεκτικού νόμου που θα 
ρυθμίζει το δασμολογικό καθεστώς, και ο οποίος θα είναι σύμφωνος με 
τις γενικές αρχές της GATT και τις οδηγίες της Ε.Ε.. Οι δασμολογικοί 
συντελεστές ποικίλουν ανάλογα με το είδος των εισαγόμενων αγαθών. 
Ο μέσος συντελεστής υπολογίζεται σε 12%. Οι υπηρεσίες δεν 
υπόκεινται σε δασμούς.
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Ο νόμος για τους δασμούς προβλέπει οφέλη για τους ξένους επενδυτές, 
όπως η απαλλαγή από τους δασμούς κατά την εισαγωγή εξοπλισμού 
και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποτελούν εισφορά 
κεφαλαίου σε μια επιχείρηση. Ο ξένος επενδυτής θα πρέπει να 
δεσμευτεί ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα έχει διάρκεια ζωής 
τουλάχιστον πέντε χρόνια και να κατέχει πάνω από το 20% του 
κεφαλαίου της.
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5.8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι σχέσεις εργαζόμενου-εργοδότη καθορίζονται αττό ιδιωτική σύμβαση 
εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου για τις εργασιακές 
σχέσεις. Όπως οι Σκοπιανοί υπήκοοι, έτσι και οι αλλοδαποί είναι 
υποκείμενοι στο σκοπιανό νόμο. Η σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι 
γραπτή και να αναφέρεται ρητά στα παρακάτω :

• περιγραφή της φύσης της εργασίας

• διάρκεια της σύμβασης

• ημερομηνία έναρξης και λήξης (εφόσον υπάρχει)

• τοποθεσία του εργασιακού χώρου

• προστασία του εργαζόμενου όταν αυτός βρίσκεται στον εργασιακό 
χώρο

• ωράριο

• άδειες και αργίες

• προσόντα και εκπαίδευση

• μισθοί και ημερομίσθια.

Άλλα στοιχεία που έχουν σχέση με την εργασία είναι τα εξής :

• Οι κανονικές ώρες εργασίας σε εβδομαδιαία βάση είναι 40, και 
μπορούν να κυμανθούν από 32 μέχρι 50 ώρες μέγιστο.

• Τα καθημερινά διαλείμματα μπορούν να ανέλθουν στα 30 λεπτά.

• Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο εργάσιμων ημερών δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των 12 ωρών.

• Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο εργάσιμων εβδομάδων δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των 24 ωρών.

• Οι άδειες μετ' αποδοχών μπορούν να είναι από 18 μέχρι και 26 
ημέρες ετησίως.

• Ο μισθός μπορεί να είναι σε συνάλλαγμα ή σε άλλες σταθερές 
μονάδες. •

• Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα που προκαλούνται σε 
τρίτους κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του έργου από τον
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εργαζόμενο, εκτός αν αποδείξει ότι ο εργαζόμενος δεν εκτελούσε τα 
καθή κοντά του όπως προβλεπόταν.

Σε περίπτωση που υπάρχουν διεκδικήσεις μεταξύ δύο μερών εκ των 
οποίων ο ένας είναι αλλοδαπός, μπορεί αυτός να επιλέξει το δικαστήριο 
επίλυσης της διαφοράς.

Το διάστημα που πρέπει να παρέλθει για να απολυθεί ένας 
εργαζόμενος ποικίλει ανάλογα με τις καταστάσεις. Αν αυτός δεν 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή επιδεικνύει κακή διαγωγή, μπορεί να 
απολυθεί αμέσως. Συνήθως όμως το διάστημα που πρέπει να παρέλθει 
για την πραγματοποίηση της απόλυσης είναι τρεις μήνες, εάν 150 
εργαζόμενοι ή λιγότερο από το 5% του συνόλου του εργατικού 
δυναμικού πρόκειται να απολυθεί. Από την άλλη πλευρά, εάν 
περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι ή ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του 
συνόλου επηρεάζεται από αυτές τις εξελίξεις, τότε η απαιτούμενη 
περίοδος είναι ένας μήνας.

Οι εργαζόμενοι και οι εργάτες πληρώνονται συνήθως σε μηνιαία βάση. 
Οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια έχουν το δικαίωμα για υπερωρίες. Μέσα 
στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα η κυβέρνηση δημοσιεύει τον μέσο 
μισθό για τον προηγούμενο μήνα, ο οποίος χρησιμοποιείται ως βάση 
υπολογισμού του προσωπικού φόρου εισοδήματος και για άλλους 
λόγους.

Όλοι οι κάτοικοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το 
σύστημα δεν υπέστη σοβαρές αλλαγές μετά την ανεξαρτητοποίηση των 
Σκοπιών (Π.Γ.Δ.Μ.) από την πρώην Γιουγκοσλαβίας. Οι εργαζόμενοι με 
τις ασφαλιστικές εισφορές τους εξασφαλίζουν την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ενώ για τους 
άνεργους λαμβάνει μέριμνα η κρατική πρόνοια.

Η παρουσία των εργατικών ενώσεων είναι ευρεία. Η Ένωση Εργατικών 
Ενώσεων (Association of Trade Unions) των Σκοπιών περιλαμβάνει 14 
μικρότερες ενώσεις, οι οποίες είναι χωρισμένες ανάλογα με τους τομείς 
της βιομηχανίας, και είναι ανεξάρτητη από την πολιτεία και από τα 
πολιτικά κόμματα. Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι εθελοντική και οι 
δραστηριότητές της χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών 
της. Περίπου 75% των εργαζομένων στα Σκόπια είναι μέλη της.

Τα τελευταία χρόνια έχουν ιδρυθεί πολλές ανεξάρτητες ενώσεις, μεταξύ 
των οποίων των δημοσιογράφων, των αστυνομικών, των αγροτών κλπ. 
Μερικές εταιρίες έχουν τα δικά τους σωματεία εργαζομένων. Το βασικό 
σωματείο είναι η Συμμαχία των Ανεξάρτητων Σωματείων (Alliance of 
Independent Unions)..
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5.9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5.9.1.Εισαγωγή

Το τραπεζικό σύστημα των Σκοπιών βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης 
και προσαρμογής στα δυτικά πρότυπα. Αποτελείται από την Κεντρική 
Τράπεζα, τις εμπορικές τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρίες και το 
χρηματιστήριο, η δημιουργία του οποίου βρίσκεται υπό εξέλιξη. Οι 
διατραπεζικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών 
μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και των άλλων χρηματοδοτικών 
ιδρυμάτων, πραγματοποιούνται διαμέσου της Υπηρεσίας Διεξαγωγής 
Πληρωμών (Payments Operations Service - Zavod za Platen Promet).

To τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αδύνατο σε 
σχέση με τα δυτικά πρότυπα, αλλά ικανοποιητικό σε σύγκριση με τα 
συστήματα των πρώην κομμουνιστικών χωρών. Η χρήση των επιταγών 
και των πιστωτικών καρτών δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, και ένα 
μεγάλο μέρος των πληρωμών μικρής κλίμακας πραγματοποιείται σε 
μετρητά εκτός της επίσημης αγοράς. Στις αρχές του 1993 εφαρμόστηκε 
ο νέος τραπεζικός νόμος (Εφ.τ.Κυβ.) No 31/93), με τον οποίο 
επιτράπηκε η ίδρυση ιδιωτικών τραπεζών. Μερικές από τις 
παραδοσιακές εμπορικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα εξαιτίας της υπερβολικής εξάρτησής τους από τα κεφάλαια 
της Κεντρικής Τράπεζας.

Τα αυστηρά μέτρα νομισματικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα που 
έλαβε η κυβέρνηση την πενταετία 1989-1993, προκειμένου να 
περιορίσει τον μεγάλο πληθωρισμό, είχαν σαν αποτέλεσμα τον 
περιορισμό της ρευστότητας της οικονομίας. Οι όροι δανειοδότησης 
έγιναν αποτρεπτικοί για πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες καταφεύγουν 
στις παρατράπεζες προκειμένου να αντλήσουν τα απαιτούμενα 
κεφάλαια.

5.9.2. Η Εθνική Τράπεζα των Σκοπιών (ΕΤΣ)

Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί την κεντρική τράπεζα της χώρας. Οι 
αρμοδιότητές της έχουν να κάνουν με την διαφύλαξη της αξίας του 
νομίσματος, τον έλεγχο της ρευστότητας της οικονομίας και την 
επίβλεψη των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Παρόλο που η Εθνική 
Τράπεζα είναι ανεξάρτητη από την κυβέρνηση, είναι φορέας που 
χρησιμοποιείται για την άσκηση νομισματικής πολιτικής και την επίτευξη 
των οικονομικών στόχων της χώρας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα 
να προβαίνει η ίδια στην λήψη μέτρων που θεωρεί απαραίτητα για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.
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Τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία είχαν ως βασικό χαρακτηριστικό 
την αστάθεια των χρηματαγορών. Η ΕΤΣ έχει συνεργαστεί στενά με το 
ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλα διεθνή χρηματοδοτικά ιδρύματα 
στην προσπάθεια της να επιτύχει τη νομισματική και τη γενικότερη 
οικονομική σταθερότητα της χώρας.

5.9.3. Εμπορικές Τράπεζες

Ο τομέας των εμπορικών τραπεζών αποτελείται από 4 παραδοσιακές, 
17 ιδιωτικές τράπεζες και 22 ταμιευτήρια. Τα ταμιευτήρια επιτρέπεται να 
συναλλάσσονται μόνο με νομικά πρόσωπα, και όχι με νοικοκυριά. Η 
μεγαλύτερη από τις παραδοσιακές τράπεζες είναι η Stopanska Banka, η 
οποία έχει ένα δίκτυο που καλύπτει όλη τη χώρα και είχε υπό την 
κατοχή της μέχρι τον Ιούνιο του 1995 το 65% των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων που αντιστοιχούσαν στον τραπεζικό 
τομέα. Άλλες μεγάλες παραδοσιακές τράπεζες είναι η Komercijana 
Banka, η Makedonska Banka και η Zemjodelska Banka.

Οι παραδοσιακές τράπεζες, οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρίες και η 
πλειοψηφία τους ελέγχεται από προβληματικές επιχειρήσεις, θα 
εκσυγχρονιστούν σύμφωνα με τον τραπεζικό νόμο. Για τον σκοπό αυτό 
ιδρύθηκε το 1994 ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Τραπεζών (Bank 
Rehabilitation Agency - BRA) με στόχο να βοηθήσει την κυβέρνηση στο 
έργο της ανασυγκρότησης του τραπεζικού συστήματος. Ο BRA 
προσπαθεί να ελέγχει τις υποχρεώσεις των παραδοσιακών τραπεζών 
που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό, και εποπτεύει τις εκδόσεις των 
κρατικών ομολόγων. Η Stopanska Banka ήταν η πρώτη τράπεζα, στην 
οποία επενέβη ο BRA. Το δεύτερο εξάμηνο του 1995, η συγκεκριμένη 
τράπεζα διασπάστηκε σε πέντε ανεξάρτητες τράπεζες, προκειμένου να 
ενεργοποιηθεί ο ανταγωνισμός του τραπεζικού συστήματος.

Από το Μάιο του 1993 και μετά, χορηγήθηκαν άδειες για τη λειτουργία 
15 τραπεζών. Μερικές από αυτές δεν επιβίωσαν, ενώ άλλες για 
κάποιους λόγους δεν επαναπιστοποιήθηκαν έτσι ώστε να συνεχίσουν 
τις δραστηριότητες τους εξαιτίας σοβαρών λόγων.

Προκειμένου να ιδρυθεί μια τράπεζα, εκτός από τις τυπικές 
προϋποθέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το απαιτούμενο 
ελάχιστο ύψος κεφαλαίου (3 εκατ. DEM αν πρόκειται να 
δραστηριοποιηθεί μόνο στο εσωτερικό, και 9 εκατ. DEM αν θα διεξάγει 
δραστηριότητες και με το εξωτερικό), δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον 
αφορά τα αλλοδαπά πρόσωπα.

Πολλές από τις εμπορικές τράπεζες έχουν συνάψει σχέσεις με τράπεζες 
του εξωτερικού και κάνουν χρήση του REUTER και των συστημάτων
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SWIFT για τις συναλλαγές του εξωτερικού. Η ανάγκη όμως για βελτίωση 
των συστημάτων επικοινωνίας των τραπεζών με όλο τον κόσμο είναι 
εμφανής και έντονη.

5.9.4. Εγχώριο νόμισμα και συνάλλαγμα

Η νομισματική ανεξαρτησία των Σκοπιών έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 
1992, οπότε και εισήχθη το "μακεδονικό" δηνάριο, το οποίο ήταν ισάξιο 
του δηναρίου της Γιουγκοσλαβίας. Το Μάιο του 1993, κυκλοφόρησε το 
νέο δηνάριο, με ισοτιμία 1 νέο προς 100 παλαιά.

Στο εσωτερικό της σκοπιανής επικράτειας υπάρχει η δυνατότητα 
μετατροπής οποιουδήποτε ξένου νομίσματος σε δηνάρια . Αντίθετα, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής των δηναρίων σε ξένο νόμισμα στο 
εξωτερικό, καθώς δεν θεωρείται από τα ισχυρά νομίσματα. Έτσι 
κάποιος από τα Σκόπια που θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό, θα 
πρέπει πρώτα να μετατρέψει τα δηνάρια σε γερμανικά μάρκα συνήθως, 
στο εσωτερικό, ώστε στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει 
τα μάρκα στο νόμισμα που αυτός επιθυμεί στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στην μετατροπή εμβασμάτων από ξένο νόμισμα σε 
δηνάρια δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί. Όλες οι επιχειρήσεις στα 
Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) πρέπει να διατηρούν τους τραπεζικούς τους 
λογαριασμούς στο εγχώριο νόμισμα. Όσες έχουν δοσοληψίες με το 
εξωτερικό μπορούν να διατηρούν λογαριασμούς σε συνάλλαγμα για 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των 90 ημερών. Επίσης οι ημεδαπές 
επιχειρήσεις για να διατηρούν λογαριασμό στο εξωτερικό, θα πρέπει να 
λάβουν ειδική άδεια από τις αρχές. Τέλος τα ημεδαπά φυσικά πρόσωπα 
μπορούν να διατηρούν λογαριασμούς σε ξένο και σε εγχώριο νόμισμα.

Μετά την ανεξαρτητοποίηση τον Απρίλιο του 1992, όλοι οι λογαριασμοί 
ιδιωτών σε ξένο νόμισμα τέθηκαν υπό καθεστώς εκκρεμότητας. Η νέα 
κυβέρνηση που ανέλαβε το διάστημα εκείνο, ανέλαβε την υποχρέωση 
να ξεκαθαρίσει το θέμα, αλλά ήταν ανίκανη να διευθετήσει την 
κατάσταση, με αποτέλεσμα οι εν λόγω λογαριασμοί παρέμειναν 
παγωμένοι. Από το 1993 και μετά επετράπη η χρήση τους από τους 
δικαιούχους, αλλά μόνο για σοβαρούς λόγους : ιατρικά έξοδα, δαπάνες 
για σπουδές στο εξωτερικό και παρόμοια έξοδα. Αργότερα επιτράπηκε η 
χρήση τους και για την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων του κράτους 
(διαμερίσματα, μετοχές σε επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιήθηκαν, ακίνητα 
κλπ). Ακόμη όμως δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν αυτοί που δεν 
χρησιμοποίησαν τους λογαριασμούς τους για κάποιον από τους 
παραπάνω λόγους, θα μπορέσουν να τους ρευστοποιήσουν. Η 
κατάσταση αυτή τροφοδοτεί τη λειτουργία μιας δευτερογενούς αγοράς 
γύρω από τους λογαριασμούς αυτούς.
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Οι επιχειρήσεις μπορούν ελεύθερα να διαπραγματεύονται τα ξένα 
νομίσματα με τις εμπορικές τράπεζες. Οι ιδιώτες μπορούν να 
μετατρέψουν τα ξένα νομίσματα στις εξουσιοδοτημένες τράπεζες και στα 
ανταλλακτήρια (exchange houses). Οι τουριστικοί επισκέπτες μπορούν 
να ανταλλάξουν τα χρήματά τους και στα ξενοδοχεία όπου διαμένουν. 
Μόνο οι τράπεζες όμως μπορούν να ρευστοποιήσουν ταξιδιωτικές 
επιταγές και εφόσον προσκομιστεί το διαβατήριο του δικαιούχου. 
Αντίθετα δεν απαιτείται κανένα αποδεικτικό στοιχείο για την ανταλλαγή 
στα ανταλλακτήρια, τα οποία είναι αρκετά διαδεδομένα. Οι πιστωτικές 
κάρτες δεν είναι ιδιαίτερα αποδεκτές, εκτός από ορισμένα ξενοδοχεία 
και τουριστικά γραφεία.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες διαμορφώνονται ελεύθερα. Η ΕΤΣ 
ανακοινώνει καθημερινά τις ενδεικτικές ισοτιμίες, οι οποίες προκύπτουν 
από τα δεδομένα των εμπορικών τραπεζών σε συνδυασμό με τα ποσά 
συναλλάγματος που διακινήθηκαν στην εγχώρια αγορά και από τις 
πληροφορίες που υπάρχουν στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι τιμές 
αγοράς και πώλησης μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των τραπεζών. Οι 
καθοριζόμενες από την ΕΤΣ ισοτιμίες χρησιμοποιούνται επίσης για 
στατιστικούς και λογιστικούς λόγους.

5.9.5. Επιτόκια και όροι δανεισμού

Δεν υπάρχουν νομικοί ή διοικητικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις όσον 
αφορά τα επιτόκια, τα οποία διαμορφώνονται ελεύθερα μεταξύ των 
τραπεζών και των πελατών τους. Η ΕΤΣ και η κυβέρνηση υποστήριξαν 
τα μέλη του τραπεζικού τομέα του οικονομικού επιμελητηρίου των 
Σκοπιών, τα οποία υπέγραψαν μια συμφωνία που θέτει πλαφόν στο 
ύψος των επιτοκίων. Το πλαφόν καθορίζεται από μια σχέση, η οποία 
λαμβάνει υπόψη τον τρέχον πληθωρισμό. Δεν υπάρχουν κυρώσεις για 
όσους δεν συμμορφώνονται, αλλά το μέτρο έχει βοηθήσει σημαντικά 
στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Η ΕΤΣ συλλέγει και δημοσιεύει 
στοιχεία ώστε να καθοριστούν τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων.

Οι εγγυήσεις που ζητούνται από τις τράπεζες για την παροχή δανείων 
μπορούν να είναι ακίνητα, χρυσός, ξένα νομίσματα κλπ. Οι 
δανειολήπτες θα πρέπει να ελέγχουν τα τρέχοντα επιτόκια, τους όρους 
και τις δεσμεύσεις της σύμβασης προκειμένου να προχωρήσουν στη 
σύναψη του δανείου.
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5.10. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) είναι μέλος των σπουδαιότερων
χρηματοοικονομικών οργανισμών. Τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα, όσο και 
το ΔΝΤ, έχουν δημιουργήσει γραφεία-αντιπροσωπείες στα Σκόπια. 
Επίσης η χώρα έχει γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασχεδιασμού και Ανάπτυξης (EBRD) και του Διεθνούς Ταμείου για 
την Αγροτική Ανάπτυξη (International Fund for Agriculrtural 
Development - IFAD). Η E.E. παρέχει οικονομική βοήθεια στα Σκόπια 
μέσω του EC/PHARE και του γραφείου ECHO.

Άλλες οικονομικές συμφωνίες στις οποίες συμμετέχουν τα Σκόπια είναι:

• GATT : Θέση Παρατηρητή (1993).

• Ε.Ε. : Ισχύει η συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ της πρώην 
ενωμένης Γιουγκοσλαβίας το 1980.

• Λοιπές γώρες 00 ΣΑ : Ορισμένες χώρες έχουν παραχωρήσει τη 
ρήτρα του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους ή/και το Σύστημα 
Γενικευμένης Προτίμησης.

Η χώρα αποτελεί αποδέκτη της βοήθειας διάφορων διεθνών 
οργανισμών μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής : UNICEF, WHO, 
UNHCR, USAID, ODA, Διεθνής Ερυθρός Σταυρός.
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5.11. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

5.11.1. Διατάξεις και κίνητρα για τις ξένες επενδύσεις

Τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό 
περιβάλλον για τους αλλοδαπούς επενδυτές, έχουν εισάγει σχετικές 
νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με ένα σύνολο άλλων 
νομοθετημάτων έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν το κατάλληλο 
θεσμικό πλαίσιο για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, αλλά 
ταυτόχρονα να διαφυλάξουν και τα συμφέροντα της χώρας έναντι 
αυτών.

Τα κυριότερα σημεία της νομοθεσίας που αφορούν τις αλλοδαπές 
επενδύσεις:

• Νόμος περί αλλοδαπών επενδύσεων (Foreign Investments Law 
31/93)

• Νόμος περί παραχωρήσεων (Concession Law 42/93)

• Νόμος περί μετατροπής των Δημοσιών Επιχειρήσεων 
(Transformation of Enterprises with Social Capital Law 38/93)

• Νόμος για τις εταιρίες (Companies Law 77/88 & later)

• Ασφαλιστικός Νόμος (Securities Law 5/93 & prior)

• Νόμος για την φορολόγηση των κερδών ( Profit Tax Law 80/93)

• Νόμος για τα τελωνεία (Customs Law 4/93 & 20/93 )

• Νόμος για το εξωτερικό εμπόριο (Foreign Trade Law 31/93 & μετά)

• Νόμος για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα (Foreign Currency 
Operations Law 4/93 & 31/93)

• Νόμος για τις πιστωτικές σχέσεις με ξένα κράτη (Credit Relations 
with Foreign Countries Law 4/93 & 31/93 ) •

• Νόμος για τις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα (Banks and 
Savings Institutions Law 31/93 & 78/93)

• Νόμος για τις υποχρεώσεις (Obligations Law 57/89)

• Νόμος για την βιομηχανική ιδιοκτησία (Industrial Property Law 
42/93)
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• Νόμος για τις έννομες σχέσεις ιδιοκτησίας (Basic Ownership Legal 
Relations Law 6/80 & 36/90)

• Νόμος για τις εργασιακές σχέσεις (Employment Relations 80/93 & 
etc.)

• Νόμος για την προσωπική ασφάλιση και την ασφάλιση της 
ιδιοκτησίας (Personal and Property Insurance Law 65/93 & 
νωρίτερα)

5.11.2. To νομοθετικό πλαίσιο

Ο Νόμος για τις ξένες επενδύσεις στηρίζεται στις ακόλουθες βασικές
αρχές:

• Στους αλλοδαπούς επενδυτές επιτρέπεται οτιδήποτε δεν 
απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο.

• Τα συμβαλλόμενα μέρη απολαμβάνουν αυτονομίας και ευρύτητας 
στις σχέσεις τους.

• Οι επιχειρήσεις στις οποίες είναι επενδυμένα αλλοδαπά κεφάλαια θα 
απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, και θα έχουν 
την ίδια αντιμετώπιση με τις ημεδαπές επιχειρήσεις - αρχή της 
εθνικής αντιμετώπισης.

• Στο αλλοδαπό κεφάλαιο παρέχεται υψηλότατη πρόσβαση σε τομείς 
παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

• Οι αλλοδαποί επενδυτές είναι εξασφαλισμένοι όταν συνεργάζονται με 
ημεδαπές εταιρίες, και η συνεργασία αυτή γίνεται ελεύθερα και χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς.

• Τα αλλοδαπά πρόσωπα μπορούν να συστήσουν τις δικές τους 
επιχειρήσεις.

• Οι ορισμοί των αλλοδαπών και των ημεδαπών είναι διευρυμένοι.

• Οι μετατροπές αλλοδαπών χρεών σε περιουσιακά στοιχεία 
επιτρέπεται. •

• Σε συμμόρφωση με το νόμο περί παραχωρήσεων (Concession Law), 
στους αλλοδαπούς επενδυτές μπορεί να παραχωρηθούν δικαιώματα 
σε βέβαιες κοινωνικές δραστηριότητες ή σε περιουσιακά στοιχεία του 
δημοσίου.
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5.11.3. Ορισμός του ξένου επενδυτή

Ο Νόμος για τις αλλοδαπές επενδύσεις έχει διευρύνει τον ορισμό του
αλλοδαπού επενδυτή ως ακολούθως :

• Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα με έδρα στο εξωτερικό, για παράδειγμα 
νομικά πρόσωπα που ιδρύθηκαν σε μια ξένη χώρα και σε 
συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις της χώρας αυτής, 
συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων που ιδρύθηκαν στην 
αλλοδαπή από Σκοπιανούς (νομικά και φυσικά πρόσωπα).

• Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα.

• Σκοπιανοί, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πολιτικά δικαιώματα 
αλλοδαπής χώρας.

• Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 
στα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.), τις οποίες ίδρυσαν κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες που ιδρύεται μια επιχείρηση από ημεδαπούς επενδυτές.

5.11.4. Τύποι και δραστηριότητες ξένων επενδύσεων

Ο ορισμός για το τι αποτελεί αλλοδαπή επένδυση είναι πολύ ευρύς και 
περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει αξία για τον κάτοχό του : νόμισμα, 
περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει ξένα 
νομίσματα, πάγιο και λοιπό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, αποθέματα 
ημιετοίμων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι μετατροπές 
υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα ρυθμίζονται από το Νόμο για τις 
πιστωτικές σχέσεις με Ξένες χώρες (Credit Relations with Foreign 
Countries Law).

Ο αλλοδαπός επενδυτής μπορεί να αναλάβει οποιουδήποτε είδους 
δραστηριότητα, εκτός αυτών που απαγορεύονται από τον νόμο (π.χ. 
στρατιωτικές και εξοπλιστικές δραστηριότητες) ή περιορίζονται με 
συμβόλαια παραχωρήσεων.

5.11.5. Δικαιώματα των αλλοδαπών επενδυτών

Οι επιχειρήσεις με αλλοδαπά κεφάλαια έχουν τα ίδια δικαιώματα με 
κάθε ημεδαπή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην επικράτεια των 
Σκοπιών (Π.Γ.Δ.Μ.). Ο Νόμος για τις αλλοδαπές επενδύσεις απαριθμεί 
τα βασικά δικαιώματα των αλλοδαπών επενδυτών, τα οποία βέβαια
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μπορούν να καθορίζονται αναλυτικότερα από τις εκάστοτε συμφωνίες
των μετόχων κλπ.

• Το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη με την ίδια αναλογία με την οποία 
συμμετέχουν στο επενδεδυμένο κεφάλαιο, με ελεύθερη μεταφορά και 
επανεπένδυση των κερδών αυτών.

• Το δικαίωμα αποζημίωσης για ειδικά επενδεδυμένα αντικείμενα, 
εφόσον αυτό καθορίζεται από τη σύμβαση.

• Το δικαίωμα επαναπατρισμού του κεφαλαίου που επενδύθηκε σε μια 
ημεδαπή επιχείρηση.

• Το δικαίωμα της συμμετοχής στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και το 
δικαίωμα του επαναπατρισμού της αναλογίας εκείνης, για τα 
κεφάλαια έχουν επενδυθεί σε μια μικτή εταιρία, η οποία διαλύεται.

• Το δικαίωμα της μεταβίβασης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
που αναφέρονται στο επενδυτικό συμβόλαιο (investment contract) σε 
άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επενδυτές.

• Το δικαίωμα να διοικούν τις επιχειρήσεις ή να συμμετέχουν στη 
διοίκησή τους ανάλογα με το επενδυμένο κεφάλαιο.

• Το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στα αρχεία της 
εταιρίας, και της επιθεώρησης των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων.

5.11.6. Επενδυτικά συμβόλαια

Τα δικαιώματα του αλλοδαπού επενδυτή καθορίζονται στο επενδυτικό 
συμβόλαιο, σύμφωνα, με τους ισχύοντες κατά τη χρονική στιγμή που 
κατέστη ενεργό, κανόνες και ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα δικαιώματα 
προστατεύονται με νόμο και δεν μπορούν να αναιρεθούν ή να 
καταστούν ανενεργό με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και πράξεις.

Τέτοιες συμφωνίες πρέπει να συνάπτονται εγγράφως προκειμένου να 
έχουν νομική ισχύ. Οι συμφωνίες αυτές είναι δυνατό να αφορούν 
επενδύσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ίδρυση μικτής επιχείρησης ή 
επιχείρησης πλήρους ιδιοκτησίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι 
ελεύθερα να διαπραγματευτούν οποιοδήποτε όρο επιθυμούν, στο 
βαθμό βεβαίως που δεν παραβιάζουν τους νόμους.

Η συμφωνία θα πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα και να διευκρινίζει τα 
ακόλουθα (εξαρτάται βέβαια και από τον τύπο της εταιρίας που 
πρόκειται να δημιουργηθεί):
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• Τα στοιχεία των συμβαλλόμενων μερών.

• Την φύση των δραστηριοτήτων της υπό σύσταση εταιρίας καθώς και 
ο προτεινόμενο όνομα αυτής.

• Την αξία και τον τύπο της επένδυσης του κάθε συμβαλλόμενου.

• Το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν.

• Τις μεθόδους διάθεσης των κερδών και της κάλυψης των ζημιών.

• Τα όργανα και τα μέσα που θα χρησιμοποιούνται στη λήψη 
αποφάσεων.

• Τη διάρκεια ισχύς της συμφωνίας ή ζωής της εταιρίας.

• Τους τρόπους διευθέτησης αμφιβολιών, διεκδικήσεων μεταξύ των 
συμβαλλομένων.

Το επενδυτικό συμβόλαιο και το καταστατικό της νέας εταιρίας θα 
πρέπει να συμπληρωθεί και να αρχειοθετηθεί στο Υπουργείο 
Εξωτερικών εντός 30 ημερών από την ημέρα υπογραφής της 
συμφωνίας. Η καταχώρηση είναι αυτόματη, και το υπουργείο είναι 
αρμόδιο να αποφασίσει αν η περίπτωση είναι σε πλήρη συμφωνία με το 
σύνταγμα της Δημοκρατίας των Σκοπιών και τους άλλους σχετικούς 
νόμους. Εάν η αίτηση δεν απορριφθεί εντός 30 ημερών από την ημέρα 
παραλαβής θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Εφέσεις έναντι απορριπτικών 
αποφάσεων μπορούν να γίνουν εντός 15 ημερών.

Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να καταχωρήσουν όλα τα 
έγγραφα στο αρμόδιο Εμπορικό Δικαστήριο και να παραλάβουν το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στη 
Σκοπιανή διάλεκτο και στη γλώσσα του αλλοδαπού επενδυτή. Επιπλέον 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απαιτήσουν ένα αριθμό μητρώου και να 
ανοίξουν ένα λογαριασμό στην Υπηρεσία Διεξαγωγής Πληρωμών 
(Payments Operations Service) (ΖΡΡ - Zavod za Platen Promet), 
γνωστής παλαιότερα ως Δημόσιο Λογιστήριο (Public Accountancy 
Office - SOK - Sluzba za Opstestveno Knigovodstvo). Στην τελευταία 
φάση, η επιχείρηση θα πρέπει να καταχωρηθεί στην Στατιστική 
Υπηρεσία (Statistical Office) και στην Τελωνειακή Διεύθυνση (Customs 
Administration) και να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό. Οι εργασίες 
της επιχείρησης μπορούν να ξεκινήσουν αφού ολοκληρωθούν όλες οι 
παραπάνω διατυπώσεις. Οι αλλοδαποί πολίτες θα πρέπει να 
αποκτήσουν άδεια εργασίας και παραμονής από τις αστυνομικές αρχές.

Επιπλέον των αρχικών επενδύσεων, οποιαδήποτε επανεπένδυση, 
πρόσθετη επένδυση, μεταβίβαση και επαναπατρισμός επένδυσης,
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τροποποίηση, αλλαγή και τερματισμός των επενδυτικών συμβολαίων θα 
πρέπει να αναφέρεται στο Υπουργείο Εξωτερικών για στατιστικούς 
λόγους.

5.11.7. Τύποι και είδη επενδύσεων

Με βάση το επενδυτικό συμβόλαιο και τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την έγκρισή του, οι αλλοδαποί μπορούν να επενδύσουν 
στα εξής:

• Οποιοδήποτε είδος τοπικής επιχείρησης.

• Τράπεζες και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα.

• Ασφαλιστικές εταιρίες.

• Συνεταιρισμούς και κολεκτίβες.

Συνεπώς, τα αλλοδαπά νομικά και φυσικά πρόσωπα μπορούν να 
συστήσουν διάφορα είδη επιχειρήσεων όπως :

• Απλές ιδιωτικές επιχειρήσεις.

• Ανώνυμες Εταιρίες

• Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης

• Ετερόρρυθμες εταιρίες

• Ομόρρυθμες εταιρίες

• Μικτές Τράπεζες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς.

• Μικτές Ασφαλιστικές Εταίρες.

• Συμβολαιογραφικές Επιχειρήσεις (contractual enterprise)

Οι αλλοδαποί μπορούν επίσης να προβούν σε επενδύσεις σύμφωνα με 
τον νόμο περί παραχωρήσεων. Ας σημειωθεί ότι είναι υπό κατάρτιση 
διατάξεις σχετικές με τα δικαιώματα επί εδάφους και υπεδάφους.

5.11.8. Επενδυτικά κίνητρα για τους αλλοδαπούς

Η κυβέρνηση της χώρας προκειμένου να προσελκύσει τους ξένους 
επενδυτές έχει θεσμοθετήσει ποικιλία κινήτρων τα οποία αφορούν την
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φορολογία, το τελωνειακό καθεστώς, τα εμβάσματα σε συνάλλαγμα, 
κλττ.

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της φορολογίας και των θεμάτων της 
λογιστικής και της ελεγκτικής, εάν η συμμετοχή του αλλοδαπού 
προσώπου είναι μεγαλύτερο του 20% του συνολικού κεφαλαίου, τότε 
έχει το δικαίωμα να υπαχθεί σε μειωμένη φορολογία επί των κερδών για 
τα πρώτα τρία χρόνια μετά από την ημερομηνία πραγματοποίησης της 
επένδυσης. Η μείωση του φόρου είναι ανάλογη του ποσοστού 
συμμετοχής του αλλοδαπού. Ο νόμος για την φορολόγηση των κερδών 
(Profit Tax Law) αναφέρει και τις περιπτώσεις εξαιρέσεων, κυρίως στις 
περιπτώσεις επανεπενδυμένων περιουσιακών στοιχείων.

Ο τελωνειακός νόμος (Customs Law) προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις, 
όπως η απαλλαγή από δασμούς κατά την εισαγωγή από το εξωτερικό 
εξοπλισμού και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν ως συνεισφορά κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα χρησιμοποιηθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια και ότι ο επενδυτής- 
κάτοχός τους κατέχει το 20% τουλάχιστον του συνολικού κεφαλαίου ης 
επιχείρησης. Ο νόμος για το εξωτερικό εμπόριο (Foreign Trade Law) 
προβλέπει ότι η εισαγωγή εξοπλισμού και αγαθών τα οποία 
προορίζονται για ιδιόχρηση από τον επενδυτή και αποτελούν 
συνεισφορά στο κεφάλαιο της επιχείρησης δεν υπόκεινται σε 
δασμολογικό καθεστώς.

Ο νόμος για τις συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα (Foreign Currency 
Operations Law) επιτρέπει την ελεύθερη μεταφορά των κεφαλαίων 
αλλοδαπών επενδυτών στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους στην επικράτεια των Σκοπιών 
και ότι τα κεφάλαια αυτά ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες :

• Εμβάσματα από κέρδη.

• Επαναπατρισμός κεφαλαίου από λειτουργούσες ή εταιρίες υπό 
ρευστοποίηση.

• Πώληση απαιτήσεων οι οποίες προήλθαν από κεφάλαια σε ξένο 
νόμισμα επενδυμένα σε επιχειρήσεις μικτού κεφαλαίου (mixed capital 
enterprises).

• Πώληση επιχείρησης (που συμμετέχει ο αλλοδαπός επενδυτής) σε 
αλλοδαπούς. •

• Ποσά που αφορούν απαλλοτριώσεις, κρατικοποιήσεις ή άλλα μέτρα.
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Ο νόμος που ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις ιδιοκτησίας (Basic Ownership 
Legal Relations Law) επιτρέπει σε αλλοδαπά νομικά και φυσικά 
πρόσωπα να είναι ιδιοκτήτες υπογείων κατασκευών εντός αστικών και 
αγροτικών περιοχών. Το ίδιο ισχύει και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις, οι 
οποίες συστήθηκαν με αλλοδαπά κεφάλαια. Ιδιοκτήτης γης μπορεί να 
είναι ο καθένας μόνο όμως σε αγροτικές περιοχές, όχι σε αστικές.

Ο Οργανισμός Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Εξωτερικό των ΗΠΑ (US 
Overseas Private Investment Corporation) σκοπεύει να προβεί σε 
συμφωνία με τα Σκόπια με σκοπό την πολιτική κάλυψη έναντι του 
κινδύνου από γεγονότα βίας, απαλλοτριώσεις και προκειμένου να 
υπάρχει ένας ικανοποιητικός βαθμός ευελιξίας στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

5.11.9. Το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας

Από τα μέσα του 1993 τα Σκόπια είναι μέλος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property 
Organization), και ως μέλος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, 
συμβαδίζουν απόλυτα με τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που 
αφορούν τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Την ίδια χρονιά - το 1993 - η κυβέρνηση εισήγαγε και τον Νόμο για την 
Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Industrial Property Law) όπως αυτός 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης No 42/93. Ο νόμος αυτός 
καλύπτει θέματα που έχουν να κάνουν με την εξαγορά και την 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πατέντων, των σημάτων, των σχεδίων κλπ. Επίσης ιδρύθηκε μια 
υπηρεσία για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που 
διαχειρίζεται τα θέματα αυτά.

Με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, τα αλλοδαπά νομικά και φυσικά 
πρόσωπα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και οφέλη από το νόμο 
όπως και τα ημεδαπά πρόσωπα. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν όμως να 
τα ασκήσουν διαμέσου εξουσιοδοτημένων πρακτόρων και 
αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από τις κατάλληλες αρχές.

Ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά ελλείψεις το θεσμικό πλαίσιο της 
χώρας έχει να κάνει με την κλοπή των πνευματικών δικαιωμάτων, όπως 
για παράδειγμα στην περίπτωση του λογισμικού Η/Υ. Υπάρχει μια 
ανεξέλεγκτη παράνομη αναπαραγωγή, η οποία δεν μπορεί να 
περιορισθεί από την υπάρχουσα νομοθεσία η οποία υφίσταται από την 
εποχή της Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας.
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5.11.10. Πτώχευση και δικαστικές διεκδικήσεις

Αρμόδιο για την επίλυση δικαστικών διαφορών είναι το δικαστήριο όπου 
βρίσκεται η έδρα του εναγόμενου. Παρόλα αυτά, με γραπτή συμφωνία 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί σε 
οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο και οι αμφισβητήσεις να επιλυθούν 
από οποιοδήποτε συμβούλιο διαιτησίας (arbitration panel) καθορίζει η 
νομοθεσία των Σκοπιών.

Σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας, τα Σκόπια ως πρώην μέλος της 
πρώην Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας αναγνωρίζουν όλες τις συμφωνίες 
και τις συμβάσεις που έχουν υπογράφει από την πρώην Ενωμένη 
Γ ιουγκοσλαβία.

Σχετικά με τις πτωχεύσεις ισχύει ο αντίστοιχος νόμος όπως αυτός 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης No 84/89. Ο νόμος αυτός 
δημιούργησε ένα επαρκές πλαίσιο όχι μόνο για την αποτελεσματική 
ρευστοποίηση αλλά και για την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων, αν 
και προβλέπεται να εκσυγχρονισθεί ακόμη περισσότερο.
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5.11.11. Οι ξένες επενδύσεις στα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων των 
Σκοπιών, τα οποία καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι και τον 
Οκτώβριο του 1994, η κατανομή των ξένων επενδύσεων στη χώρα 
εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7:Η κατανομή των ξένων επιχειρήσεων.
Ετήσια
σύγκριση

19*4 1993

Επενδ.
συμφωνίες

635 637

Αμιγώς ξένες 249 184
Μικτές 386 453
Αξία (χιλ. DEM) 33.208 44.870
Αμιγώς ξένες 6.585 8.923
Μικτές 26.623 35.947

Χώρ«ς
Αριθμός Εμπόριο S 

YlTOKOfeC
Αριθμός βιομηχανία Εμπόριο & 

Yimosaisc
Α$α Α$α <χ*λ. DEM)

Αυστρία 14 0 20 34 0 5.285
Βουλγαρία 85 429 73 147 228 290
Γερμανία 67 126 12 68 59 934
Ελλάδα m 108 30 38 212 85
Ιταλία 45 0 719 22 122 52
Σλοβενία 46 3 98 45 38 552
Τουρκία 126 441 245 95 351 157
ΗΠΑ 33 1.611 500 29 2 21

Τα αξιοσημείωτα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι καταρχήν η 
δυναμική παρουσία των τουρκικών επενδύσεων, η οποία οφείλεται εν 
μέρει και στην διακοπή των ελληνοσκοπιανών οικονομικών σχέσεων για 
την εν λόγω περίοδο, εξαιτίας της επιβολής του εμπάργκο από την 
πλευρά της Ελλάδας. Σημαντική επίσης είναι και η παρουσία των 
αμερικανικών επενδύσεων. Αν και ο αριθμός των αμερικανικών εταιριών 
είναι μικρός, η συνολική αξία τους είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτές των 
λοιπών χωρών, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι επιχειρήσεις μεγάλου 
μεγέθους. Για το 1993, σημαντική είναι και η διείσδυση των αυστριακών 
επιχειρήσεων, των οποίων η συνολική αξία έφθασε τα 5,285 εκατ. DEM.
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5.12. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Γ.Δ.Μ.

Το οικονομικό εμπάργκο που επέβαλλε η χώρα μας στο γειτονικό 
κράτος, είχε σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση για σημαντικό χρονικό 
διάστημα των εμπορικών και γενικότερων οικονομικών συναλλαγών των 
δύο χωρών και υπήρξε καθαρά αναποτελεσματικό σε όλες του τις 
διαστάσεις. Μείωσε την οικονομική επιρροή της Ελλάδας και έριξε τα 
Σκόπια στην "αγκαλιά" της Τουρκίας, τουλάχιστον όσον αφορά τον 
εμπορικό τομέα, χωρίς να πετύχει τελικά τους στόχους του, δηλαδή την 
κάμψη της σκοπιανής αδιαλλαξίας στο θέμα του ονόματος. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 1996 μειώθηκε σημαντικά το 
μερίδιο της Βουλγαρίας στις εμπορικές συναλλαγές με τα Σκόπια, 
γεγονός που οφείλεται στην ομαλοποίηση των ελληνοσκοπιανών 
σχέσεων.

Πριν από την επιβολή του εμπάργκο, η Ελλάδα αποτελούσε την τρίτη 
εμπορική παρουσία στα Σκόπια σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της 
Ε.Ε. (μετά την Γερμανία και την Ιταλία). Το 1990 το σύνολο των 
εμπορικών συναλλαγών ήταν της τάξης των 147,3 εκατ. USD, ενώ το 
1994 μειώθηκε σημαντικά στα 35,5 εκατ. USD.

Πρόσφατα τα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) υπέγραψαν συμφωνίες με την Νέα 
Γιουγκοσλαβία και τη Σλοβενία για τη δημιουργία ζωνών ελεύθερου 
εμπορίου, ενώ σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κινούνται οι εμπορικές 
συναλλαγές με τις χώρες της Ε.Ε. Το σύνολο των εξαγωγών των 
Σκοπιών προς τις χώρες της Ε.Ε. από 42,3% των συνολικών εξαγωγών 
της χώρας το 1990, έπεσε στο 31,1% το 1995. Στα μέσα του 1996 τα 
Σκόπια υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με την Ε.Ε., αναμένοντας 
ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν οι εξαγωγές τους προς αυτήν.

Η Ελλάδα, μετά την άρση του εμπορικού αποκλεισμού, εμφανίστηκε 
δυναμικά στο προσκήνιο, μιας και τα πλεονεκτήματά της είναι πολλά: 
κοινά σύνορα, φθηνότερες τιμές, πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων 
γειτονικών χωρών, σταθερό πολίτευμα, συνεχώς βελτιούμενη οικονομία, 
η ισχυρότερη χώρα στην περιοχή, μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, 
στοιχεία που συνθέτουν ένα προνομιακό προφίλ.

Ήδη από το 1996 η αξία των ελληνοσκοπιανών συναλλαγών έφθασε τα 
120 εκατ. USD, και εάν οι διμερείς οικονομικές σχέσεις εξακολουθήσουν 
την ίδια θεαματική πορεία, θεωρείται ότι στα επόμενα δύο χρόνια το 
ύψος των συναλλαγών θα αγγίξει τα 500 εκατ. USD.

Κατά τη διάρκεια του 1996, εκπρόσωποι τριάντα τριών ελληνικών 
εταιριών και σκοπιανών επιχειρήσεων είχαν μεταξύ τους συναντήσεις με 
στόχο τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών. Η πρωτοβουλία αυτή
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εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος τριμερούς συνεργασίας 
Ελλάδας - Γερμανίας - Σκοπιών.

Η βιομηχανία τροφίμων ΔΕΛΤΑ ΑΕ επεκτείνοντας το δίκτυο της σε 
ολόκληρη τη βαλκανική, δραστηριοποιήθηκε και στην γειτονική χώρα. Η 
"Μιχαηλίδης Α.Καπνική ΑΕ" στις αρχές του 1997απέκτησε τον έλεγχο 
και ήδη προωθεί την ανάπτυξη ομοειδούς σκοπιανής εταιρίας. Ευοίωνες 
διαγράφονται οι προοπτικές και στον οικοδομικό - κατασκευαστικό 
κλάδο, όπου έχει συμφωνηθεί η κατασκευή οδικού άξονα που θα ενώνει 
Σκόπια - Πρίλεπ - Μοναστήρι - Φλώρινα, αξίας 200 εκατ. δραχμών.

Οι τράπεζες της γειτονικής χώρας αποτελούν ένα από τους 
επενδυτικούς - αγοραστικούς στόχους των ελλήνων επιχειρηματιών. 
Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επιχειρηματικής αποστολής, με ευρύτερο 
πολιτικό και διπλωματικό ενδιαφέρον, έγινε γνωστό ότι ομάδα από 
Έλληνες επιχειρηματίες βρίσκεται προ της εξαγοράς του 51% της 
Stopanska Banka, της μεγαλύτερης σκοπιανής τράπεζας. Αντίπαλος 
στην προσπάθεια αυτή είναι η Giro Credit.

Ένας από τους βασικούς στόχους της αποστολής των Ελλήνων 
επιχειρηματιών ήταν και η επίτευξη διμερούς οικονομικής συμφωνίας. Η 
υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας δημιουργεί προϋποθέσεις για 
γενικότερες θετικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις Ελλήνων επιχειρηματιών και διπλωματών, οι οποίοι 
γνωρίζουν την περιοχή, τα Σκόπια μπορούν να αποτελέσούν εφαλτήριο 
για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές των χωρών 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ανοίγοντας επιχειρηματικούς ορίζοντες σε 
μια αγορά 20 εκατ. κατοίκων.

Όσον αφορά το μέλλον, εκκρεμούν σημαντικές προτάσεις που αφορούν 
τους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα ο 
Σύνδεσμος επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), μελετά την 
πιθανότητα επιχειρηματικής αποστολής στα Σκόπια από κοινού με τον 
Σύνδεσμος επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).

Ένα άλλο ενδεικτικό στοιχείο της εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων 
είναι η εντυπωσιακή επιστροφή των Σκοπιών στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης. Η γειτονική χώρα επανέρχεται με τους ίδιους όρους που 
ίσχυαν πριν από την επιβολή του εμπάργκο. Οι ποσότητες των 
διακινούμενων φορτίων προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τα επίπεδα του 
1993, δηλαδή τους 1.200.000 τόνους.

Βέβαια εξακολουθούν να υφίστανται και κάποια επιμέρους ζητήματα, 
όπως τα νερά του Αξιού και η κατασκευή της Παρα - Εγνατίας. 
Μοναδικό πρόβλημα στις διμερείς σχέσεις είναι η αδιάλλακτη στάση των 
Σκοπιών στο θέμα του ονόματος. Το πρόβλημα αυτό κατά τα φαινόμενα 
θα έχει ευνοϊκή κατάληξη για τα Σκόπια.
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Μετά από τις επανειλημμένες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας των Ελλήνων 
και έναν εμπορικό αποκλεισμό, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως μη επιτυχημένος από οικονομικής πλευράς, ήρθε η ώρα για 
προσγείωση στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή έχει δύο 
σκέλη. Το πρώτο αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία ανέτρεψε 
τις δυσμενείς επιπτώσεις του εμπάργκο, θεμελιώνοντας ισχυρούς 
μελλοντικούς οικονομικούς δεσμούς σε συνεργασία με το ελληνικό 
κράτος. Το άλλα σκέλος αφορά αποκλειστικά τους επί σειρά ετών 
ατυχείς χειρισμούς των εκάστοτε κυβερνήσεων στην υπόθεση της 
ονομασίας.

Η Ελλάδα, ως οικονομικός εταίρος των Σκοπιών, μπορεί να βοηθήσει 
σημαντικά την προσπάθεια τους για ανάκαμψη, ανάπτυξη και 
σταθερότητα. Πρέπει να δοθεί έμφαση και να γίνει προσπάθεια για την 
συνεχή βελτίωση των διμερών σχέσεων, κάτι που είναι προς όφελος και 
των δύο πλευρών. Οι επιχειρηματίες συμβάλλουν σε τεράστιο βαθμό 
προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να 
μετατρέψουν την απειλούμενη ήπα στο θέμα του ονόματος, σε μια γερά 
θεμελιωμένη μακροπρόθεσμη οικονομική νίκη
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5.13. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

5.13.1. Πολιτικοί κίνδυνοι

Οι σημαντικότεροι πολιτικοί κίνδυνοι πηγάζουν από το γεγονός ότι η 
χώρα έχει έναν πολυεθνικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα διατηρεί 
άσχημες σχέσεις με τα γειτονικά κράτη. Ο σημαντικότερος κίνδυνος έχει 
να κάνει με τις ριζοσπαστικές κινήσεις της αλβανικής μειονότητας, η 
οποία έχει αρχίσει να εγκαθιστά παράλληλες δομές κράτους 
(Πανεπιστήμιο, Μέση Εκπαίδευση, Σύστημα Υγείας κλπ). Το 
αξιοσημείωτο είναι ότι απολαμβάνει της αμερικάνικης υποστήριξης.

Το θέμα του ονόματος και η γενικότερη στάση αδιαλλαξίας στις σχέσεις 
με την Ελλάδα, δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στη χώρα. Η 
Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ο φυσικός σύμμαχος των Σκοπιών και να 
βοηθήσει ουσιαστικά την προσπάθεια της οικονομικής μεταρρύθμισης 
εάν τα Σκόπια δεν επέμεναν στις αβάσιμες και αδικαιολόγητες θέσεις 
τους γύρω από το μακεδονικό ζήτημα. Επήλθε βέβαια βελτίωση στις 
διμερείς σχέσεις, γεγονός που οδήγησε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 
να εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στη γειτονική χώρα.

Τέλος, όσον αφορά τις σχέσεις με την Αλβανία, αυτές είναι επίσης 
τεταμένες εξαιτίας του μειονοτικού ζητήματος, ενώ οι δύο συγγενείς 
χώρες (Σερβία και Βουλγαρία) επιδιώκουν να την προσαρτήσουν.

5.13.2. Οικονομικοί κίνδυνοι

Οι οικονομικοί κίνδυνοι που αποτελούν εμπόδια για τους ξένους
επενδυτές είναι οι εξής :

• Το ενδεγόυενο απoτuγίαc πκ οικονουικήε υεταοούθυισηο. Η χώρα 
έχει ομολογουμένως πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προόδου 
στον οικονομικό τομέα, και στην προσπάθειά της αυτή έχει την 
υποστήριξη των διεθνών οικονομικών οργανισμών. Πρέπει να γίνει 
όμως να καταβληθεί έντονη προσπάθεια για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μετάβασης στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, η 
οποία είναι πού εύκολο να εκτραπεί κάτω από κοινωνικές πιέσεις ή 
αποτυχημένες κυβερνητικές επιλογές.

• Τα αρνητικά υακοοοικονουικά υενέθη. Υπάρχουν σοβαρά παράπονα 
από τους επιχειρηματίες για τα υψηλά επιτόκια και τον υψηλό 
πληθωρισμό, στοιχεία που καθηλώνουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού είναι επίσης σε 
υψηλά επίπεδα, γεγονός που οφείλεται σε φαινόμενα όπως η
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φοροδιαφυγή, η μη καταβολή των δασμών από τους εισαγωγείς 
(λαθρεμπόριο) κλπ.

• Η ύπαρξη δηυοσίων επινειοήσεων υενάλου υενέθουο αποτελεί 
τροχοπέδη για την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη, καθώς οι 
προβληματικές αυτές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επιβιώνουν εις 
βάρος του δημοσίου συμφέροντος με συνεχή παροχή δανείων από 
τις κρατικές τράπεζες και χωρίς να είναι παραγωγικές. Εάν δεν 
ιδιωτικοποιηθούν σύντομα μπορούν να προξενήσουν σοβαρές ζημιές 
στην οικονομία.
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5.14. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Οι κλάδοι που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο για τους 
Έλληνες, όσο και για τους υπόλοιπους ξένους επενδυτές είναι οι εξής :

• Κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία.

• Είδη συσκευασίας.

• Γεωργία και κτηνοτροφία (καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών, 
εκτροφή ζώων σε κτηνοτροφικές μονάδες)

• Κλάδος τροφίμων και ποτών.

• Παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού (ανταλλακτικά αυτοκινήτων, 
ηλεκτρονικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός).

• Μεταλλουργεία.

• Κατασκευή επίπλων.

• Κατασκευές.

• Καπνοβιομηχανία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα Σκόπια διαθέτουν ένα ικανοποιητικής 
ποιότητας εργατικό δυναμικό. Είναι εκπαιδευμένοι, πολλοί έχουν 
επαρκείς γνώσεις στους Η/Υ και στις σύγχρονες αντιλήψεις του 
management, και γνωρίζουν ξένες γλώσσες. Γ ια έναν ξένο 
επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει στα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.), είναι 
εύκολο να βρει ικανό εγχώριο προσωπικό εάν το επιθυμεί.
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5.15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Π.Γ.Δ.Μ.

Από την ανάλυση του περιβάλλοντος (πολιτικού, οικονομικού, νομικού,
θεσμικού) των Σκοπιών (Π.Γ.Δ.Μ.) προκύπτουν οι ακόλουθες ευκαιρίες
και απειλές για τις ελληνικές επιχειρήσεις :

Απειλές

1. Η κυριότερη απειλή για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι μια 
ενδεχόμενη νέα επιδείνωση των διμερών σχέσεων, κάτι το οποίο 
απομακρύνεται διαρκώς με το πέρασμα του χρόνου. Η μόνη 
εκκρεμότητα στις σχέσεις των δύο χωρών είναι το θέμα της 
ονομασίας, υπόθεση μάλλον χαμένη για την χώρα μας.

2. Η αρνητική πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών προβληματίζει 
πολλούς επιχειρηματίες. Υπάρχουν σοβαρά παράπονα για τα υψηλά 
επιτόκια και τον υψηλό πληθωρισμό, στοιχεία που δημιουργούν 
προβλήματα στις επιχειρήσεις. Η ανάγκη για αναστροφή της 
κατάστασης αυτής είναι άμεση προκειμένου να επιτευχθεί μια 
μακροοικονομική σταθερότητα δημιουργώντας έτσι ένα περισσότερο 
θετικό επενδυτικό κλίμα.

Ευκαιρίες

1. Το γεγονός ότι η Π.Γ.Δ.Μ. συνορεύει με τη χώρα μας προσδίδει στις 
ελληνικές επιχειρήσεις ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι 
των υπολοίπων ευρωπαϊκών και των άλλων επιχειρήσεων. Οι 
αποστάσεις είναι μικρές με αποτέλεσμα η επικοινωνία να είναι 
ταχύτερη και αμεσότερη. Έτσι οι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να 
ελέγχουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις και τη 
δραστηριότητα που αναπτύσσουν στην αγορά της γειτονικής χώρας.

2. Η Π.Γ.Δ.Μ είναι μια από τις δημοκρατίες της πρώην Ενωμένης 
Γιουγκοσλαβίας, η οποία δεν επηρεάστηκε από τον εμφύλιο πόλεμο 
όπως οι υπόλοιπες δημοκρατίες. Παρόλα αυτά οι ανάγκες για τη 
δημιουργία σύγχρονων υποδομών στη χώρα είναι εμφανής, γεγονός 
που πρέπει να εκμεταλλευτούν οι ελληνικές εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στους κατασκευαστικούς και στους συναφείς 
κλάδους.

3. Η πολιτική της χώρας είναι θετική απέναντι στην πραγματοποίηση 
ξένων επενδύσεων, και γενικά παρατηρείται μια σταθερότητα στα 
πολιτικά πράγματα της χώρας με εξαίρεση τα προβλήματα με την 
αλβανική μειονότητα.
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4. Το γεγονός ότι η Π.Γ.Δ.Μ. δεν βρέχεται από θάλασσα, προσδίδει ένα 
σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα μας και ειδικότερα στη 
Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, το λιμάνι της οποίας 
χρησιμοποιείται ευρέως από τη γειτονική χώρα.

Η Π.Γ.Δ.Μ. παρά τα προβλήματα της είναι μια ελκυστική αγορά για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις και συγκεντρώνει μια αρκετά ικανοποιητική 
βαθμολογία (26) με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των διεθνών αγορών 
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ IV). Οι στρατηγικές επιλογές διείσδυσης 
των ελληνικών επιχειρήσεων στη αγορά της γειτονικής χώρας, είναι οι 
ακόλουθες με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε :

> Πρανυατοποίηση άυεσηο επένδυσης. Είναι μια επιλογή με κάποιο 
κίνδυνο. Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες 
επιχειρηματίες να έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. 
Παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να επιτύχουν χαμηλό 
κόστος λόγω φθηνότερης εργασίας (και πρώτων υλών κατά 
περίπτωση) και να εκμεταλλευτούν τα κίνητρα που παρέχει η χώρα 
προς τους ξένους επενδυτές. Άλλα σημαντικά οφέλη είναι ότι οι 
επιχειρήσεις με τον τρόπο αυτό αποκτούν καλύτερη γνώση των 
συνθηκών της αγοράς και προάγουν την εικόνα τους, καθώς 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

> Δηυιουονία uiKrtc επιγείοησης. Είναι μια επιλογή για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που ενδεχομένως δεν διαθέτουν τους απαραίτητους 
οικονομικούς πόρους, τις δυνάμεις ή το κατάλληλο πιαηαςβπιβτύ για 
να πραγματοποιήσουν μια άμεση εξολοκλήρου ελληνική επένδυση. 
Βέβαια η μικτή επιχείρηση έχει και σημαντικά μειονεκτήματα, τα 
οποία εντοπίζονται κυρίως στην ασυμφωνία των συμμετεχόντων 
επιχειρήσεων. Σημαντικές ευκαιρίες προσφέρονται μέσα από τη 
διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων.

> Εκγώοηση Άδειας. Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται για τις επιχειρήσεις 
που παράγουν κάποια επώνυμα προϊόντα, και για αυτές, οι οποίες 
χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και στην εγχώρια αγορά 
(π.χ. αλυσίδες εστιατορίων, ηλεκτρικών ειδών κ.α.). Στα πλαίσια 
αυτού του τρόπου εντάσσεται και η πώληση συμβολαίων 
πιαηθςΘπίΘΓύ, κατά την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να 
αναλαμβάνουν τη διοίκηση σκοπιανών επιχειρήσεων και 
οργανισμών. Είναι μια μέθοδος αρκετά ενδιαφέρουσα καθώς, κάτω 
από φυσιολογικές συνθήκες, αποδίδει κέρδη εξ’ αρχής. Ήδη 
ορισμένες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σ’ αυτήν την επιλογή 
διείσδυσης στη αγορά της Π.Γ.Δ.Μ.(εκχώρηση άδειας).

> Πρανυατοποίηση είανωνών. Ο τρόπος αυτός συνεπάγεται τον 
μικρότερο κίνδυνο για μια επιχείρηση που θέλει να εισέλθει στην 
αγορά της Π.Γ.Δ.Μ.. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα διείσδυσης μέσω
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του συγκεκριμένου τρόπου δεδομένου ότι οι εμπορικές συναλλαγές 
των δύο χωρών βρίσκονταν σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, λόγω της επιβολής του ελληνικού εμπάργκο. Ήταν μια 
λανθασμένη κίνηση κατά γενική ομολογία, η οποία στέρησε από τη 
χώρα μας τη δυνατότητα να αποκτήσει έναν σημαντικό έλεγχο στη 
γειτονική αγορά, δίνοντας παράλληλα στην Τουρκία να 
ισχυροποιήσει τη θέση της.
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6.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επίσηuη Ονουασία : ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ
Γεωνραφική θέση : Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνορεύει με Αλβανία, 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Π.Γ.Δ.Μ και 
Ρουμανία.

Έκταση : 102.350 τ.χλμ.

Πληθυσυός : 10.614.558 (εκτίμηση για 1996)

Πληθυσυιακή σύνθεση : Σέρβοι 63%
Αλβανοί 14%
Μαυροβούνιοι 6%
Ούγγροι 4%
Διάφοροι 13%

Πρωτεύουσα : Βελιγράδι

Μεγάλες πόλεις : Pristina, Novi Sad, Nis, Podgorica, Cacak.

Επίσηun νλώσσα : Σερβοκροάτικη

Άλλες γλώσσες: Αλβανική

Θρησκευτική κατανομή : Χριστ. Ορθόδοξοι 65%
Μουσουλμάνοι 19%
Χριστ. Καθολικοί 4%
Διάφοροι 12%

Κλίυα : Ηπειρωτικό κλίμα στα βόρεια (ψυχροί χειμώνες και ζεστά, υγρά 
καλοκαίρια με καλή κατανομή των βροχοπτώσεων. Μεσογειακό κλίμα 
στα κεντρικά. Στα νότια, στις ακτές της Αδριατικής, ζεστά, ξηρά 
καλοκαίρια και φθινόπωρα, και σχετικά ψυχροί χειμώνες.
Περιβάλλον . μόλυνση ακτών από τους υπόνομους, μόλυνση των 
υδάτων του ποταμού Sava, ο οποίος χύνεται στο Δούναβη. Σεισμογενής 
περιοχή.
Νόυισυα : Νέο Δηνάριο της Γιουγκοσλαβίας YD (1 USD = 1,5 YD 
1995)

Κατά κεφαλή ΑΕΠ (1995): 2.000 USD 

Εργατικό δυναυικό: 2.640.909
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6.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας περιλαμβάνει τη 
Σερβία και το Μαυροβούνιο. Πήρε τη σημερινή της μορφή μετά από τον 
εμφύλιο πόλεμο, οπότε η παλιά Ενωμένη Γιουγκοσλαβία διασπάστηκε. 
Ο πόλεμος αυτός επηρέασε σημαντικά την πολιτική σταθερότητα στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και είχε επιπτώσεις άμεσες ή έμμεσες 
και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Οι λανθασμένοι χειρισμοί 
ορισμένων κρατών μελών της Ε.Ε., όπως της Γερμανίας που βιάστηκε 
να αναγνωρίσει κάποιες από τις πρώην Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες 
(Σλοβενία, Κροατία) αποδείχθηκαν μοιραίοι για την εξέλιξη του πολέμου 
καθώς αναζωπύρωσαν την κατάσταση αντί να την εκτονώσουν.

Η στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στον σέρβικο λαό κάθε άλλο 
παρά ευνοϊκή υπήρξε, με αποκορύφωμα την επιβολή των οικονομικών 
κυρώσεων (εμπάργκο), οι οποίες δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα 
τόσο στην οικονομία όσο και στη γενικότερη κατάσταση της χώρας. 
Καθοριστικής σημασίας ήταν η συμφωνία που υπογράφτηκε στο Dayton 
των ΗΠΑ το 1996, και η οποία αποτέλεσε το τέλος του πολέμου στην 
Βοσνία. Ακόμη και σήμερα γίνονται προσπάθειες για την διάσωσή της.

Η εσωτερική πολιτική κατάσταση σημαδεύτηκε από την προσωπικότητα 
του Slobodan Milosevic, ο οποίος καθοδήγησε τη χώρα καθόλη τη 
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Κατά καιρούς δέχθηκε σκληρές 
επικρίσεις από την αντιπολίτευση με αποκορύφωμα την άνοιξη του 
1997, οπότε και πραγματοποιήθηκαν ογκώδεις διαδηλώσεις σε πόλεις 
μεγάλες πόλεις, στις οποίες οι διαδηλωτές του ζητούσαν από τον 
Milosevic να παραιτηθεί. Με εκλογές που διεξήχθησαν τον Ιούλιο του 
1997, ο Molosevic μεταπήδησε στην ομοσπονδιακή προεδρία της 
Γ ιουγκοσλαβίας.

Η Γιουγκοσλαβία ως ομοσπονδιακό κράτος κυβερνάται από κεντρική 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Παράλληλα κάθε μια από τις δύο 
δημοκρατίες που την απαρτίζουν (Σερβία, Μαυροβούνιο) διαθέτει την 
δίκιά της ανεξάρτητη κυβέρνηση. Η Ομοσπονδιακή Συνέλευση (Federal 
Assembly), όπως ονομάζεται η κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
αποτελείται από το Συμβούλιο των Πολιτών (Citizens' Chamber) και το 
Συμβούλιο των Δημοκρατιών (Republics' Chamber). Το Συμβούλιο των 
πολιτών απαρτίζεται από ομοσπονδιακούς αντιπρόσωπους, οι οποίοι 
εκλέγονται στις δημοκρατίες τους. Κάθε δημοκρατία εκπροσωπείται με 
τουλάχιστον 30 μέλη στο Συμβούλιο των Πολιτών, ενώ στο Συμβούλιο 
των Δημοκρατιών μετέχουν 20 μέλη από κάθε δημοκρατία.
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6.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

6.3.1. Τάσεις της Γιουγκοσλαβικής οικονομίας

Η Γιουγκοσλαβία πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ανήκε στις 
υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκές χώρες. Το μορφωτικό επίπεδο του 
πληθυσμού ήταν χαμηλό και πολλές πόλεις και χωριά στερούνταν των 
υποδομών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. Η πλειοψηφία ασχολούνταν 
με τη γεωργία, ενώ η βιομηχανία βρισκόταν ακόμη σε εμβρυακή μορφή. 
Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος κατέστρεψε μεγάλο μέρος των 
υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων και των άλλων κοινωνικών 
ιδρυμάτων (σχολεία, νοσοκομεία κλπ).

Με το πέρας του πολέμου τέθηκε σε εφαρμογή η προσπάθεια 
ανασυγκρότησης του κράτους, η οποία έδωσε έμφαση στην 
εκβιομηχάνιση και γενικότερα στη δημιουργία υποδομών (ανάπτυξη 
δικτύου ηλεκτρικού, δημιουργία νοσοκομείων, σχολείων κ.α.). Τα 
αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής, η οποία απαιτούσε μεγάλες 
θυσίες και χρηματοδότηση, φαίνονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα :

Πίνακας 1

1952 1994

Γεωργικός πληθυσμός (%) 66 17

Γ ιατροί / 1.000 κατοίκους 36 197

Αναλφάβητοι (%) 27 7

Αριθμός παιδιών με τη στοιχειώδη 
μόρφωση (%)

54 98

Αριθμός ανώτερων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων

45 145

Θνησιμότητα μητέρων /1000 
τοκετούς

229 16

Θνησιμότητα νεογέννητων /1.000 
νεογέννητα

118 22

Τοκετοί κάτω από ιατρική 
παρακολούθηση (%)

34 90

Πηγή: Federal Statistics Institute

Η ανάπτυξη αυτή παρουσίασε στασιμότητα κατά τη δεκαετία του 1980 
και περιορίστηκε σημαντικά με το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου.
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Βασικό πλήγμα για τη χώρα αποτέλεσε η επιβολή του εμπάργκο από τη 
διεθνή κοινότητα, το οποίο περιόρισε οποιαδήποτε μορφή οικονομικής 
και κοινωνικής ανόδου.

6.3.2. Η εξέλιξη του ΑΕΠ

Η εξέλιξη του ΑΕΠ της Γιουγκοσλαβίας παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα 2.

Πίνακας 2 : Η εξέλιξη του ΑΕΠ

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (εκατ. USD) ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ (USD)

1990 26.590 2.530

1991 24.660 2.370

1992 18.140 1.740

1993 13.340 1.270

1994 14.570 1.390

1995 15910 1.510

Πηγή : Federal Statistics Institute

Εκτός από το γεγονός ότι το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά, κατά το διάστημα 
1990 - 1995, άλλαξε δραματικά και η σύνθεσή του. Έτσι μειώθηκε η 
συμμετοχή της βιομηχανίας, των κατασκευών και των μεταφορών και 
αυξήθηκε η συμμετοχή της γεωργίας και του εμπορικού τομέα.

Η αλλαγή που επήλθε στο ΑΕΠ και ειδικότερα στους τομείς της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας δεν συσχετιζόταν άμεσα με την επιρροή που 
είχε το εμπάργκο στους τομείς αυτούς. Οι τομείς που υπέστησαν τις 
μεγαλύτερες πιέσεις ήταν οι μεταφορές και η βιομηχανία. Παρά τις 
διάφορες κυρώσεις, η γεωργία κατάφερε να διατηρήσει ένα υψηλό 
επίπεδο παραγωγικότητας, παίζοντας έναν αποφασιστικό ρόλο στην 
αντιστάθμιση των δυσκολιών από το εμπάργκο.

Μεταξύ 1989 και 1995, οι οικονομικοί δείκτες της χώρας παρουσίασαν 
αρνητικές τάσεις μέχρι το 1993, όποτε και διαφάνηκαν κάποια σημάδια 
οικονομικής ανάκαμψης. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περίοδο 
αυτή είναι η διακοπή των οικονομικών δεσμών με τις άλλες πρώην 
γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες και η επιβολή των οικονομικών 
κυρώσεων. Η ανάκαμψη του 1994 ήταν αποτέλεσμα της νομισματικής 
μεταρρύθμισης και της εφαρμογής του προγράμματος για την
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«Αναζωογόνηση» της οικονομίας, τα οποία ξεκίνησαν στις αρχές του 
1994. Το πρόγραμμα αυτό περιόρισε τις υπερπληθωριστικές τάσεις και 
τις συναφείς «ασθένειες» του νομισματικού τομέα, ενώ δόθηκε ώθηση 
στους τομείς της παραγωγής και των υπηρεσιών, μετά τα υπερβολικά 
επίπεδα του πληθωρισμού που παρατηρήθηκαν κατά το 1993.

Διάγραμμα 3: Η εξέλιξη του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (έτος βάσης 1990=100)

Πηγή : Federal Statistics Institute

6.3.3. Ιδιωτική πρωτοβουλία

Η ιδιωτική πρωτοβουλία έπαιζε ανέκαθεν σοβαρό ρόλο στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας, και εστιαζόταν κύρια στη γεωργία, στη βιοτεχνία 
και στον τουρισμό. Κατά τα προηγούμενα χρόνια η διαδικασία 
ιδιωτικοποιήσεων είχε σαν πρώτο στόχο τη δημιουργία νέων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και σαν δεύτερο την μεταβίβαση δημόσιων επιχειρήσεων 
σε ιδιώτες.
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Πίνακας 4

Αριθμός εταιριών σύμφωνα με τον τύπο ιδιοκτησίας τους

1991 1995

Συνολικά % Συνολικά %

ΣΥΝΟΛΟ 58.837 100 217.112 100

Δημόσιες 5.400 9,2 8.959 4,1

Ιδιωτικές 48.047 81,7 196.601 91,5

Κοπερατίβες 2.894 4,9 4.981 2,3

Μικτές 2.496 4,2 4.571 2,1

6.3.4. Αγορά εργασίας

Κατά την προηγούμενη εξαετία (1989 - 1995), ο αριθμός των 
εργαζόμενων στις δημόσιες επιχειρήσεις παρουσίαζε μια μέση ετήσια 
πτώση 3%, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός του 1995 να είναι κατά 
20% μικρότερος από τον αντίστοιχο του 1995, όπως φαίνεται και στο 
αντίστοιχο διάγραμμα. Αντίθετα, ο αριθμός των απασχολούμενων στον 
ιδιωτικό τομέα αυξανόταν σταθερά, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός 
των απασχολουμένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να παραμένει στα 
επίπεδα του 1990.

Διάγραμμα 5 : Η εξέλιξη της απασχόλησης έως το 1995 - έτος βάσης 1990=100)

120

100 -

80

60

40

20

102,9 10„

1989

Πηγή : Federal Statistics institute
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Οι δύο παράγοντες που επηρέασαν αποφασιστικά την αγορά εργασίας 
ήταν η απαγόρευση με νόμο των απολύσεων κατά τη διάρκεια του 
εμπάργκο, και η αύξηση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. 
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, υπάρχουν περίπου 520.000 
εργαζόμενοι με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και συνταξιοδοτική κάλυψη) στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό 
σημαίνει ότι ένα 20% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας 
(2.600.000 περίπου) απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα. Παρατηρείται 
όμως ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός απασχολουμένων, οι οποίοι 
δεν απολαμβάνουν ασφαλιστικής κάλυψης. Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα 
με έρευνα που πραγματοποίησε το Federal Statistics Institute, ανέρχεται 
σε 350.000 εργαζόμενους και εντοπίζεται στους κλάδους του εμπορίου, 
του τουρισμού και της βιομηχανίας. Τέλος, ο αριθμός των ανέργων, 
σύμφωνα με τις αιτήσεις που είχε δεχθεί το Γραφείο Εργασίας στο τέλος 
του 1995, ξεπερνούσε τις 750.000 άτομα.
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6.4. ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.4.1. Γεωργία

Η αγροτική παραγωγή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της 
γιουγκοσλαβικής οικονομίας και τη στήριξε σημαντικά. Παρά τις 
γενικότερες δυσκολίες που αντιμετώπιζε η χώρα λόγω της εμπόλεμης 
κατάστασης, δεν παρουσιάστηκε αξιοσημείωτη πτώση. Η εγχώρια 
ζήτηση καλύπτεται επαρκώς, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες αγροτικών 
προϊόντων πραγματοποιούνται και εξαγωγές (σιτάρι, φρούτα, ζώντα 
ζώα, αραβόσιτος).

Η πτώση που παρατηρήθηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια οφειλόταν 
στην ξηρασία, και σε άλλους παράγοντες όπως ήταν η έλλειψη χημικών 
λιπασμάτων και των απαραίτητων γεωργικών φαρμάκων.

6.4.2. Βιομηχανία

Η βιομηχανική παραγωγή αποτελεί το κύριο συνθετικό στοιχείο του 
ΑΕΠ της Γιουγκοσλαβίας. Όπως ήταν φυσικό επηρεάστηκε τόσο από 
τον εμφύλιο πόλεμο όσο και από τις οικονομικές κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν στη χώρα από τη διεθνή κοινότητα.

Ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετώπισε ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 
λόγω της μεγάλης εξάρτησης του από την γερμανική τεχνολογία. Η 
παραγωγή του συγκεκριμένου κλάδου υπερκάλυπτε τις εγχώριες 
ανάγκες κατά πολύ, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες έτοιμων 
προϊόντων να μένουν αδιάθετες μια και η χώρα δεν μπορούσε να 
πραγματοποιήσει εξαγωγές. Παρόμοιες καταστάσεις αντιμετώπισαν και 
οι κλάδοι της μεταλλουργίας, των ναυπηγείων, της υποδηματοποιίας, 
των προϊόντων δέρματος και της χημικής βιομηχανίας. Σε όλους αυτούς 
τους κλάδους, η υπάρχουσα παραγωγική δυναμικότητα σχεδιάστηκε όχι 
μόνο για να ικανοποιεί τις εγχώριες ανάγκες αλλά και για να 
πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές. Είναι αυτονόητο λοιπόν το 
τεράστιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, 
οι οποίες αναγκάστηκαν να υπολειτουργούν.

Όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα 6 η βιομηχανική παραγωγή το 
1993 ήταν το 40,1% της αντίστοιχης του 1990. Οι σημαντικότερες 
πτώσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του 1992 και 1993, έτη με τις 
μεγαλύτερες τιμές του πληθωρισμού. Η κατάσταση αυτή περιορίστηκε 
το 1994. Η ανάλυση κάθε τομέα χωριστά φανερώνει ότι οι 
σημαντικότερες απώλειες πραγματοποιήθηκαν στους τομείς της 
βιομηχανίας σίδηρου και χάλυβα (1993 παρήχθη το 15% της 
παραγωγής του 1989), της βιομηχανίας μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
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(17% του 1989) και της βιομηχανίας οχημάτων (12% του 1989). Το 1995 
δόθηκε μια πνοή ανόδου και η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε 
αύξηση κατά 4%. Θετική ήταν η πορεία όλων των τομέων με εξαίρεση 
τους προαναφερόμενους προβληματικούς.

Διάγραμμα 6: Εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής.

Πηγή : Federal Statistic Institute

6.4.3. Εξωτερικό Εμπόριο

Το εξωτερικό εμπόριο της χώρας ήταν ο τομέας που δέχθηκε το 
μεγαλύτερο πλήγμα από την επιβολή του εμπάργκο, αφού 
απαγορεύτηκαν πλήρως τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές από τη 
διεθνή κοινότητα. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται 
στοιχεία που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο της Γιουγκοσλαβίας, τα 
οποία όμως αναφέρονται στο 1991, μια και αυτό ήταν το τελευταίο έτος 
κατά το οποίο η χώρα πραγματοποίησε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Πίνακας 7 : Συνολική Αξία Εισαγωγών - Εξαγωγών

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
(X.A.USD)

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
(X.A.USD)

Πρώτες και βοηθητικές 
ύλες

2.512.000 3.957.700

Καταναλωτικά Αγαθά 1.174.000 1.499.500

Εξοπλισμός 638.100 850.800

ΣΥΝΟΛΟ 4.325.000 6.308.000
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Πίνακας 8 : Προορισμός Εξαγωγών - Προέλευση Εισαγωγών

ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χιλ. USD) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χιλ. USD)

1 ΡΩΣΙΑ 869.102 1.017.177

2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.150.898 899.471

3 ΙΤΑΛΙΑ 592.517 590.474

4 ΗΠΑ 233.716 207.441

5 ΑΥΣΤΡΙΑ 215.891 154.000

Πίνακας 9 : Τα κυριότερα εξαγόμενα είδη

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ (χιλ. USD)

Υποδήματα 167.224

Χαλκός 157.369

Ελαστικά αυτοκινήτων & ανταλλακτικά 149.269

Καλώδια και συναφή 147.565

Φαρμακευτικά είδη 142.299

Πίνακας 10: Τα κυριότερα εισαγόμενα είδη

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ (χιλ. USD)

Αργό πετρέλαιο 684.909

Ακατέργαστο βαμβάκι 247.489

Αυτοκίνητα 201.864

Φυσικό αέριο 194.107

Παράγωγα πετρελαίου 100.586

Πηγή : Federal Statistics Institute
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6.4.4. Τουρισμός

Το 1990 εισήχθη ο νόμος για την ιδιωτική πρωτοβουλία, ο οποίος 
αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία πλέον των 1.000 
ταξιδιωτικών πρακτορείων. Οι δραστηριότητες τους εστιάζονται στην 
αποστολή Γιουγκοσλάβων στο εξωτερικό, ενώ τα μόνο μεγαλύτερα από 
αυτά ασχολούνται με ξένους τουρίστες που επισκέπτονται τη 
Γιουγκοσλαβία. Στον πίνακα 11 που ακολουθεί αναφέρονται οι 
διανυκτερεύσεις ανά κατηγορία τουριστικών μονάδων (στοιχεία του 
Tourist Organization of Serbia):

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΕΡΒΙΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Κύριες 48.998 36.327

Εποχιακές - Συμπληρωματικές 59.321 56.197

ΣΥΝΟΛΟ 108.319 92.524

Η χώρα έχει αρκετές φυσικές ομορφιές και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον 
τομέα του τουρισμού, τον οποίο θέλει να ανάγει σε βασικό παράγοντα 
συμβολής στο ΑΕΠ της. Διαθέτει φημισμένα ιαματικά λουτρά και 
ενδείκνυται για χειμερινό τουρισμό. Οι πιο ξακουστές ιαματικές πηγές 
είναι οι : Vrnjacka Banja, Mataruska Banja, Niska Banja, Banja 
Koviljiaca και άλλες. Μερικές από αυτές λειτουργούν για πάνω από δύο 
αιώνες. Μέρη, τα οποία συγκεντρώνουν τον ορεινό τουρισμό είναι τα 
βουνά Kopaonik και Brezovica. Οι εγκαταστάσεις του Kapaonik είναι 
από τις πλέον σύγχρονες (ski-lifts κλπ) και μπορούν να φιλοξενήσουν 
πάνω από 4.000 άτομα ημερησίως.

Στο Βελιγράδι και σε άλλες μεγάλες πόλεις έχουν δημιουργηθεί 
τουριστικά κέντρα, τα οποία είναι κατάλληλα για συνεδριακό τουρισμό 
και για την πραγματοποίηση επιστημονικών και επαγγελματικών 
συναντήσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Τέλος, η Σερβία διαθέτει μέρη, τα οποία ενδείκνυνται για τους τουρίστες 
που θέλουν να ασχοληθούν με το κυνήγι. Οι πιο γνωστές περιοχές είναι 
το Karadjordjevo και το Karavukovo.
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6.4.5. Μεταφορές

Η Σερβία βρίσκεται σε μια σημαντική γεωπολιτική θέση καθώς αποτελεί 
τον πιο σύντομο και κατάλληλο κόμβο, ο οποίος ενώνει την Κεντρική 
Ευρώπη με την Μέση ανατολή και την Ασία. Μεγάλοι οδικοί και 
σιδηροδρομικοί άξονες συνδέουν τη Βουδαπέστη και το Ζάγκρεμπ με το 
Βελιγράδι, και συνεχίζουν προς νότια (Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και 
ανατολικά (Σόφια και Κωνσταντινούπολη). Σύγχρονοι άξονες συνδέουν 
επίσης το Βελιγράδι με το Bar (Μαυροβούνιο) και τις ακτές της 
Αδριατικής Θάλασσας. Όλες οι κεντρικές οδικές και σιδηροδρομικές οδοί 
είναι ηλεκτροφωτισμένες και διαθέτουν όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές ασφάλειας.

Από το διεθνές αεροδρόμιο του Βελιγραδιού, η Yugoslav Aero Transport 
(JAT) πραγματοποιεί πτήσεις προς όλες τις ηπείρους και τις μεγάλες 
πόλεις του κόσμου. Σημαντική δραστηριότητα παρατηρείται και στις 
ποτάμιες μεταφορές, όπου ο κύριος κόμβος είναι ο ποταμός Δούναβης, 
ο οποίος διέρχεται από τα λιμάνια Novi Sad, Sabac, Pancevo, 
Smederevo, Prahovo και φυσικά και από το Βελιγράδι. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο ποτάμιος στόλος της Σερβίας είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος στην Ευρώπη.
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6.5. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η διαδικασία των ιδιωτικοττοιήσεων των δημοσίων επιχειρήσεων 
ξεκίνησε το 1989 με την εισαγωγή του ομοσπονδιακού Νόμου για το 
Κοινωνικό Κεφάλαιο (Law on Social Capital), και των επιμέρους για 
κάθε δημοκρατία νόμων : στη Σερβία εισήχθη το 1991 ο νόμος «για την 
μετατροπή της κοινωνικής ιδιοκτησίας σε άλλες μορφές ιδιοκτησίας», 
και στο Μαυροβούνιο ο νόμος «περί μετατροπής του ιδιοκτησιακού και 
διοικητικού καθεστώτος των εταιριών» το 1992. Βέβαια το κοινοβούλιο 
της χώρας προσπαθεί με την ψήφιση επιμέρους νομοθετημάτων να 
εκσυγχρονίσει κατά το δυνατό το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
της Γιουγκοσλαβίας, περίπου το 70% των δημοσίων επιχειρήσεων στη 
Σερβία έχει περιέλθει σε ιδιώτες, ενώ για το Μαυροβούνιο το ποσοστό 
αυτό φθάνει το 90%.

Οι συγκεκριμένοι νόμοι τονίζουν και αναγνωρίζουν ότι η γνώση σχετικά 
με την αξία της επιχείρησης και η δομή του κεφαλαίου, καθώς επίσης 
και η μετατροπή του κεφαλαίου σε μετοχές ή εταιρικά μερίδια, έχουν 
μεγάλη σημασία για τους ξένους επενδυτές που θέλουν να 
συμμετάσχουν στην διαδικασία αυτή. Μια εταιρία μπορεί ελευθέρα να 
επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα διέλθει σε χέρια ιδιωτών.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Institute of Social 
Sciences του Βελιγραδιού μέσο στο 1995, και αφορούσε τη θέση των 
πολιτών απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις, το 46% τάχθηκε υπέρ αυτών, 
το 28% κατά ενώ ένα 26% δήλωσε αναποφάσιστο.
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6.6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

6.6.1. Φόρος εισοδήματος για τις εταιρίες

Το φορολογικό πλαίσιο για τις εταιρίες ρυθμίζεται για τη Σερβία από το
νόμο 43/94 και για το Μαυροβούνιο από τους νόμους 3/92, 30/93, 3/94
και 42/94.

Οι κυριότερες διατάξεις των νόμων αυτών είναι οι εξής :

• Ο φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα των εταιριών είναι 
25%.

• Ο φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα των εταιριών μετά 
από την αφαίρεση μερισμάτων, τόκων και royalties, είναι 20%.

• Τα εισοδήματα κεφαλαίου φορολογούνται με 20%.

• Οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ένα αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο με ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του υπάρχοντος 
επενδυμένου κεφαλαίου, έχει το δικαίωμα φορολογικής έκπτωσης 
για μια πενταετία. Το ποσοστό της έκπτωσης είναι ανάλογο της 
συμμετοχής του ξένου επενδυτή. Έκπτωση δικαιούται και μια 
επιχείρηση, η οποία ανήκει εξολοκλήρου σε ξένο επενδυτή.

Από τη φορολογική υποχρέωση εξαιρούνται:

1. Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις :

• Για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους,

• Για τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας τους αν τα κεντρικά γραφεία 
τους βρίσκονται σε περιοχές που θεωρούνται υποβαθμισμένες. 
Επιπλέον στο Μαυροβούνιο για να ισχύσει η απαλλαγή αυτή, οι εν 
λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς 
της βιομηχανίας, της μεταλλουργίας, της γεωργίας, της αλιείας, των 
δασικών εκμεταλλεύσεων και της διαχείρισης υδάτινων πόρων.

• Για τα πέντε πρώτα χρόνια εφόσον τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται 
εντός ζώνης ελεύθερου εμπορίου στη Σερβία, και για τα δέκα πρώτα 
χρόνια εάν βρίσκονται στο Μαυροβούνιο.

• Για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, εφόσον πρόκειται για 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εμπόριο, τον τραπεζικό τομέα, 
τις ασφάλειες ζωής και περιουσίας.
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Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η περίοδος απαλλαγής ξεκινάει από 
την 1η Ιανουάριου του έτους που ακολουθεί την έναρξη των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

2. Από τη φορολογική υποχρέωση εξαιρείται οποιαδήποτε επιχείρηση 
πραγματοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, 
επαγγελματικής αποκατάστασης και απασχόλησης ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. Η απαλλαγή αυτή είναι ανάλογη του ποσοστού με το οποίο 
συμμετέχουν οι παραπάνω κατηγορίες απασχολουμένων στο 
σύνολο του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης.

6.6.2. Φορολογικές ελαφρύνσεις

Μια νεοϊδρυθείσα επιχείρηση, η οποία πραγματοποίησε κέρδη από μία 
καινοτόμα δραστηριότητα απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος για 
δύο χρόνια, μόνο όμως για τα εισοδήματα που προέρχονται από τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Μια εταιρία, η οποία επενδύει ποσοστό των κερδών της σε περιουσιακά 
στοιχεία μιας θυγατρικής της ή μιας άλλης εταιρίας ή σε μετοχές ή 
μερίδια κεφαλαίου μιας άλλης εταιρίας, απολαμβάνει φορολογικής 
έκπτωσης για τα κέρδη αυτά.

Μια επιχείρηση, η οποία προσλαμβάνει άτομα που εργάζονται για 
πρώτη φορά με σύμβαση αορίστου χρόνου, απολαμβάνει φορολογικής 
έκπτωσης, η οποία ισούται με το 40% των αποδοχών των 
συγκεκριμένων εργαζόμενων. Η έκπτωση αυτή διαρκεί για μια διετία με 
την προϋπόθεση ότι για το διάστημα αυτό αλλά και για ένα χρόνο πριν 
την πρόσληψη των ατόμων αυτών, η επιχείρηση δεν μείωσε τον αριθμό 
των απασχολουμένων σε αυτήν.
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6.7. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

7.1. Γενικά

Το θεσμικό πλαίσιο του δασμολογικού καθεστώτος ρυθμίζεται από τους 
αντίστοιχους ομοσπονδιακούς νόμους.

Τα αγαθά που εισάγονται - αλλά και κάποια από τα εξαγόμενα - 
χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως είναι οι ακόλουθες :

• Αγαθά, τα οποία μπορούν να εισαχθούν ελεύθερα (unrestricted / 
liberal).

• Αγαθά, τα υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς κατά την 
εισαγωγή τους.

• Αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω αξίας.

• Αγαθά, τα οποία εισάγονται κατόπιν λήψης σχετικής άδειας.

Επιπλέον στην περίπτωση ορισμένων αγαθών η απαραίτητη άδεια 
δίδεται εφόσον τα αγαθά αυτά είναι σε συμφωνία με τις τεχνικές ή άλλες 
προδιαγραφές που θέτει η χώρα για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Σε αντίθεση με τις εισαγωγές, στις εξαγωγές δεν υπάρχουν ουσιαστικοί 
περιορισμοί, και μόνο το ένα πέμπτο των υλικών αγαθών βρίσκεται υπό 
περιοριστικό καθεστώς.

Οι εξαγωγές δεν υπόκεινται σε δασμούς ή σε άλλου είδους τελωνειακό 
τέλη.

Όλα τα εισαγόμενα αγαθά από το εξωτερικό πρέπει να δηλώνονται στις 
τελωνειακές αρχές προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τελωνειακές 
διεκπεραιώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα αγαθά, τα οποία προέρχονται 
από τις ζώνες ελεύθερου εμπορίου.

Από τους τελωνειακούς δασμούς εξαιρούνται τα ακόλουθα αγαθά :

• Προϊόντα που διατίθενται στα καταστήματα αφορολογήτων ειδών 
(duty free shops).

• Αγαθά, τα οποία προορίζονται για τις ζώνες ελεύθερου εμπορίου.

• Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός, με εξαίρεση τα αυτοκίνητα, ο 
οποίος προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί από ένα ξένο επενδυτή 
για την επιχειρηματική του δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι η 
δραστηριότητα αυτή θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τρία έτη.
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Ως βάση για τον υπολογισμό των δασμών χρησιμοποιείται η αξία των 
αγαθών όπως αυτή αναγράφεται στα συνοδευτικά έγγραφα. Οι 
τελωνειακές αρχές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν διαφορετική 
βάση υπολογισμού στην περίπτωση που θεωρήσουν ότι η 
αναγραφόμενη αξία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η 
συναλλαγματική ισοτιμία μετατροπής είναι η επίσημη τιμή του δηναρίου 
της ημέρας εισαγωγής των αγαθών.

Οι δασμολογικοί συντελεστές κυμαίνονται μεταξύ 0 και 25% επί της 
αξίας υπολογισμού. Έτσι πρώτες ύλες, τρόφιμα και λοιπά είδη πρώτης 
ανάγκης δεν ξεπερνούν το 15%, ενώ μεταξύ 15% και 25% κυμαίνονται 
οι δασμοί για προϊόντα όπως είναι τα αναψυκτικά και τα αλκοολούχα 
ποτά, τα προϊόντα καπνού, το καουτσούκ κ.α.

6.7.2. Ζώνες ελευθέρου εμπορίου

Ο νόμος που αφορά τις ζώνες ελεύθερου εμπορίου δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα της κυβέρνησης No 81/94. Καθορίζει όλους τους 
απαραίτητους όρους για τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών 
λειτουργίας των ζωνών αυτών, και παράλληλα μεριμνεί για την 
επιτάχυνση τη ανάπτυξης των επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός των 
αυτών αλλά τις χρησιμοποιούν ευρύτατα για την διεξαγωγή των 
εργασιών τους. Ο νόμος αυτός διαμορφώθηκε μετά από μακρόχρονη 
εμπειρία από τις προηγούμενες καταστάσεις που ίσχυαν και λαμβάνει 
υπόψη του αντίστοιχα νομικά πλαίσια άλλων χωρών, τα οποία 
προσπαθεί να προσαρμόσει στην εγχώρια κατάσταση.

Ως ζώνη ελεύθερου εμπορίου ορίζεται ένα τμήμα της γιουγκοσλάβικης 
επικράτειας, στο οποίο ισχύουν κάποιοι ειδικότεροι κανονισμοί που 
αφορούν το εμπόριο. Ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι εντός των ζωνών μπορεί 
να λάβει χώρα οποιουδήποτε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, 
όπως αυτή καθορίζεται από τους υπόλοιπους νόμους που ισχύουν, 
εξαιρουμένων εκείνων που είναι επιβλαβής για το περιβάλλον, την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ο νόμος καθορίζει ότι οι ζώνες ελεύθερου εμπορίου μπορούν να 
υφίστανται μόνο σε περιοχές διεθνών αεροδρομίων, λιμανιών, καθώς 
και πλησίον διεθνών οδικών αρτηριών. Αυτό οφείλεται όπως είναι 
φυσικό στην ανάγκη για ταχεία μεταφορά των αγαθών από και προς το 
εσωτερικό των ζωνών.

Οι ζώνες ελεύθερου εμπορίου μπορούν να ιδρυθούν από αλλοδαπά ή 
ημεδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα σε περιοχές, οι οποίες είναι 
αποδεκτές από το νόμο. Η διοίκηση τους ασκείται μόνο από ημεδαπά ή 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Οι επενδύσεις αλλοδαπών προσώπων σε
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μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 49%, 
ενώ κάθε ζώνη υποχρεούται να εξάγει τουλάχιστο 30% των αγαθών ή 
υπηρεσιών που παράγονται εντός αυτής (με βάση την αξία τους).

Σχετικά με τους κανονισμούς που αφορούν τη λειτουργία των ζωνών 
αυτών, αυτοί καθορίζονται στα άρθρα 26-30 του σχετικού νόμου, και 
προβλέπουν τα εξής:

• οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από και προς τις 
ζώνες είναι εντελώς ελεύθερες και δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια. 
Οι εισαγωγές είναι εντελώς αφορολόγητες με εξαίρεση την 
υποχρέωση καταβολής ενός μικρού τελωνειακού φόρου (customs 
registration fee), ο οποίος είναι 0,5% της αξίας των εισαγόμενων 
αγαθών.

• οι χρήστες των ζωνών μπορούν προσωρινά να μεταφέρουν σε άλλο 
μέρος της γιουγκοσλαβικής επικράτειας προϊόντα τους για 
δοκιμαστικούς ή διαφημιστικούς λόγους, για την απόκτηση κάποιων 
πιστοποιητικών κλπ.

• η προσωρινή μετακίνηση αγαθών από και προς τη ζώνη ελεύθερου 
εμπορίου απαιτεί την έκδοση σχετικής άδειας από το αρμόδιο τοπικό 
τελωνείο, το οποίο με τη σειρά του είναι υποχρεωμένο να εκδώσει 
την άδεια συντομεύοντας κατά το δυνατό τις απαιτούμενες 
διαδικασίες.

• οι χρήστες των ζωνών μπορούν να διακανονίζουν τις πληρωμές τους 
κατά όποιο τρόπο θεωρούν αυτοί κατάλληλο και να τον 
επισημοποιούν με τη σύναψη συμβολαίου. Δεν υπάρχει κανένας 
περιορισμός στα συμβόλαια αυτά και ο κανονισμός εφαρμόζεται 
επίσης και για οποιαδήποτε επένδυση στο εσωτερικό των ζωνών.

• ποσά σε σκληρά νομίσματα, τα οποία προέρχονται από 
δραστηριότητες επιχειρήσεων που βρίσκονται στις ζώνες ελεύθερου 
εμπορίου μπορούν να κατατίθενται σε τράπεζες που υπάρχουν εντός 
των ζωνών ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στο εσωτερικό της 
χώρας. Η διάθεση των ποσών αυτών είναι πλήρως απελευθερωμένη 
από οποιουσδήποτε περιορισμούς, ακόμη και από κάποιους 
προσωρινούς που ενδεχομένως μπορεί να ισχύουν για το υπόλοιπο 
της χώρας.

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται στο εσωτερικό των ζωνών 
μπορούν να διατεθούν στο εσωτερικό της χώρας κάτω από τους όρους 
που ισχύουν για όλα τα υπόλοιπα εισαγόμενα αγαθά και υπόκεινται σε 
εισαγωγικούς δασμούς από τη στιγμή μεταφοράς τους από το 
εσωτερικό της ζώνης προς την υπόλοιπη επικράτεια της
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Γιουγκοσλαβίας. Οι δασμοί υπολογίζονται στην αξία με την οποία 
εισάγονται τα αγαθά στις ζώνες αυτές.
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6.8. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

6.8.1. Γενικές πληροφορίες.

Το Δεκέμβριο του 1988 θεσπίστηκε στην πρώην Γιουγκοσλαβία ο 
ομοσπονδιακός νόμος περί ξένων επενδύσεων. Ο νόμος αυτός 
εισήγαγε πραγματικά ριζοσπαστικές αλλαγές σε σχέση με 
προηγούμενους, οι οποίοι είχαν θεσμοθετηθεί κατά την περίοδο 1967 - 
1988.

Το νέο σύνταγμα που θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 1992 έθεσε όλα αυτά 
τα θέματα σε μια νέα βάση, προκειμένου το νομοθετικό πλαίσιο να 
ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Στα τέλη του Οκτωβρίου 
του 1994 εισήχθη ο νέος ομοσπονδιακός νόμος περί ξένων 
επενδύσεων, ο οποίος κράτησε μόνο το όνομα από τον 
προαναφερόμενο. Περιελάμβανε νέες και απαραίτητες διατάξεις και 
κανονισμούς προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο. Στα 
μέσα του 1996 και προκειμένου να επιτευχθεί μια περαιτέρω 
απελευθέρωση και εκσυγχρονισμός σχετικά με τις ξένες επενδύσεις, και 
αφού έπαψαν οι επιβληθείσες από τον ΟΗΕ κυρώσεις, έγινε ο νόμος 
«περί αλλαγών και συμπληρώσεων του νόμου για τις ξένες 
επενδύσεις». Σκοπός αυτού του νόμου ήταν η διεύρυνση της λίστας των 
δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους ξένους 
επενδυτές, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να δημιουργήσουν μια 
εξολοκλήρου δίκιά τους επιχείρηση ή να συμμετέχουν σε μια επιχείρηση 
μαζί με ημεδαπούς κλπ. Ταυτόχρονα οι αλλαγές και οι συμπληρώσεις 
αυτές απλοποίησαν τις διαδικασίες έγκρισης των ξένων επενδύσεων και 
εισήγαγαν και ένα νέο κεφάλαιο, αυτό που αφορά τις παραχωρήσεις.

6.8.2. Πεδία και δραστηριότητες για ξένες επενδύσεις.

Σε γενικές γραμμές η νομοθεσία της χώρας επιτρέπει σε αλλοδαπούς να 
δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις, ή να κατέχουν την πλειοψηφία 
σε μικτές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με εμπορικές ή 
κοινωνικές δραστηριότητες ή με την παροχή υπηρεσιών. Βέβαια 
υπάρχουν ρητές εξαιρέσεις, οι οποίες καθορίζονται από άλλους 
ομοσπονδιακούς νόμους. Οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν δραστηριότητες 
που έχουν να κάνουν με την παραγωγή και τη διακίνηση όπλων, την 
παροχή υπηρεσιών δημόσιας πληροφόρησης, τα τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα (επικοινωνίες διεθνούς ή πρωταρχικής σημασίας, δίκτυα με 
ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες και δορυφορικές τηλεπικοινωνίες). 
Επίσης οι ξένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να εγκατασταθούν στις 
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως απαγορευμένες Όσον αφορά την 
πρώτη από τις τρεις παραπάνω απαγορεύσεις που έχουν να κάνουν με
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τις τηλεπικοινωνίες, ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που διαταράσσεται η 
δημόσια τάξη (λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης που επικρατεί στη 
Γιουγκοσλαβία). Σε κάθε άλλη περίπτωση η απαγόρευση είναι σχετική.

Οι επενδύσεις που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία τραπεζών, 
ασφαλιστικών και άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, ρυθμίζονται 
από αντίστοιχους ομοσπονδιακούς νόμους που εφαρμόζονται για τις 
συγκεκριμένες επενδυτικές δραστηριότητες.

6.8.3. Αλλοδαποί επενδυτές.

Σύμφωνα με το νόμο περί ξένων επενδύσεων, ο αλλοδαπός επενδυτής 
μπορεί να είναι:

• Μια αλλοδαπή επιχείρηση με έδρα στο εξωτερικό.

• Ένα αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο.

• Ένας γιουγκοσλάβος πολίτης, ο οποίος έχει κατοικήσει στο 
εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

• Μια επιχείρηση με το 51% του κεφαλαίου υπό αλλοδαπή ιδιοκτησία.

• Μια επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε και ανήκει σε αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο.

6.8.4. Η αξία και η σύνθεση της αλλοδαπής επένδυσης.

Η σύνθεση της αλλοδαπής επένδυσης μπορεί να περιλαμβάνει 
κεφάλαια σε σκληρά νομίσματα, υλικά αντικείμενα, υπηρεσίες, 
δικαιώματα ιδιοκτησίας, δηνάρια τα οποία μεταφέρθηκαν από το 
εξωτερικό - σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις -, δηνάρια τα οποία προήλθαν από την 
αγορά και την μετατροπή υποχρεώσεων (οφειλόμενα χρέη), καθώς 
επίσης δάνεια από την αλλοδαπή.

Η αξία των υλικών αντικειμένων, των υπηρεσιών και των δικαιωμάτων 
πρέπει απαραιτήτως να εκφράζεται σε χρηματικούς όρους. Το μέγεθος 
του ποσού της ξένης επένδυσης καθορίζεται από τα ιδρυτικά έγγραφα 
της επένδυσης, και ο μοναδικός περιορισμός που υπάρχει είναι σχετικά 
με τους νομικούς τύπους που πρέπει αυτή να πληροί.
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6.8.5. Τα δικαιώματα του αλλοδαπού επενδυτή και η προστασία 
τους.

0 αλλοδαπός επενδυτής έχει τα εξής δικαιώματα, όπως αυτά 
καθορίζονται από το νόμο για τις ξένες επενδύσεις :

1) να διευθύνει μια εταιρία,

2) να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, όπως αυτά 
καθορίζονται από την ιδρυτική πράξη της, σε άλλο αλλοδαπό ή 
ημεδαπό νομικό πρόσωπο,

3) να συμμετέχει στα κέρδη μικτής επιχείρησης, τα οποία μπορεί στη 
συνέχεια να τα μεταφέρει όπου θέλει ή να τα επανεπενδύσει,

4) να αποζημιώνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την 
ιδρυτική πράξη της εταιρίας,

5) να αποπληρώνεται πλήρως για την αρχική του επένδυση, και για τις 
μικτές εταιρίες στις οποίες υπάρχει πρόωρη διακοπή της 
συνεργασίας (αλλοδαπών - ημεδαπών) να αποζημιώνεται για τους 
πόρους που δεν χρησιμοποιήθηκαν,

6) να συμμετέχει στο προϊόν της εκκαθάρισης και της ρευστοποίησης,

7) να απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα που καθορίζονται από αυτόν 
και από άλλους σχετικούς νόμους.

Τα δικαιώματα του αλλοδαπού επενδυτή που σχετίζονται με την 
επένδυση προστατεύονται πλήρως από την νομοθεσία, και δεν 
μπορούν να αλλάξουν ή να αφαιρεθούν από αλλαγές της νομοθεσίας 
από τη στιγμή που έχει υπογράφει η συμφωνία έναρξης της επένδυσης.

6.8.6. Ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Ο νόμος περί ξένων επενδύσεων περιέχει ένα ειδικό κεφάλαιο με 
ευνοϊκές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν σα στόχο την ενθάρρυνση των 
ξένων επενδύσεων. Μερικές από τις ρυθμίσεις αυτές είναι οι εξής :

1.0 αλλοδαπός επενδυτής μπορεί ελεύθερα να εισάγει μηχανολογικό 
εξοπλισμό και άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του.

2. Η εισαγωγή εξοπλισμού, ο οποίος θεωρείται τύπος αλλοδαπής 
επένδυσης, είναι απαλλαγμένη από δασμούς. Οι αλλοδαποί 
επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν της ρύθμισης αυτής μέχρι τη
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στιγμή ολοκλήρωσης της επένδυσης - ως στιγμή ολοκλήρωσης 
λογίζεται αυτή κατά την οποία η επιχείρηση είναι έτοιμη να ξεκινήσει 
να ασκεί φυσιολογικά τις εργασίες της. Στην περίπτωση που 
πρόκειται για επανεπένδυση, η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται - σύμφωνα 
με τον ομοσπονδιακό νόμο - για όλη τη διάρκεια ισχύος του 
καταστατικού.

3. Οι επιχειρήσεις μικτής ιδιοκτησίας μπορούν να διεξάγουν ελεύθερα 
συναλλαγές με το εξωτερικό, πάντα σε συμφωνία με τον 
ομοσπονδιακό νόμο.

4. Οι αλλοδαποί επενδυτές μπορούν να μεταφέρουν στο εξωτερικό 
χρηματικά ποσά, αφού πρώτα καταβάλλον όλους τους 
απαιτούμενους φόρους. Τα χρηματικά ποσά αυτά μπορούν να 
μεταφερθούν στο εξωτερικό με την αιτία της αποπληρωμής της 
επένδυσης, του επαναπατρισμού μέρους των περιουσιακών 
στοιχείων εφόσον η επιχείρηση παύει να λειτουργεί και του 
επαναπατρισμού των κερδών.

5. Οι νόμοι που αφορούν τη φορολόγηση των κερδών, προσφέρουν τη 
δυνατότητα μείωσης των ποσοστών φορολόγησης για τις 
επιχειρήσεις με μακροχρόνια προοπτική, κάτω από ορισμένες 
συνθήκες τις οποίες καθορίζουν.

6.8.7. Τύποι αλλοδαπών επενδύσεων.

Οι αλλοδαποί επενδυτές μπορούν , μόνοι τους η σε συνεργασία με άλλο 
ημεδαπό ή αλλοδαπό πρόσωπο να συστήσουν μια νέα εταιρία, να 
επενδύσουν πόρους σε μία υπάρχουσα, να δημιουργήσουν παράρτημα 
της επιχείρησής τους, να αγοράσουν μέρος ή το όλο μιας επιχείρησης, 
να αγοράσουν μετοχικό κεφάλαιο κλπ. Οι τύποι αλλοδαπών 
επενδύσεων μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες : 1) εταιρίες 
(contracts on founding), 2) επενδυτικές συμφωνίες (contracts on 
investing), 3) ειδικοί τύποι.

Προκειμένου για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης και για τη σύναψη 
επενδυτικής συμφωνίας απαιτείται η σύνταξη εγγράφου, στο οποίο 
πρέπει να καθορίζεται η διάρκεια της επένδυσης. Επενδύσεις για τις 
οποίες δεν καταρτίζονται τα αντίστοιχα έγγραφα δεν νοούνται ότι 
υφίστανται. Εάν ο αλλοδαπός επενδυτής επιθυμεί να ιδρύσει μια δική 
του εταιρία θα πρέπει να υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές την ιδρυτική 
απόφαση της εταιρίας. Περαιτέρω απαιτήσεις καθορίζονται από τους 
αντίστοιχους για κάθε περίπτωση νόμους.
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6.8.8. Διαδικασία καταχώρησης της επένδυσης και λήψη άδειας.

Οι αλλοδαποί επενδυτές πρέπει να αποκτούν την απαραίτητη άδεια από 
το ομοσπονδιακό υπουργείο εμπορίου : α) για τη συμμετοχή τους σε 
εταιρίες που ασχολούνται με την κατασκευή και την διανομή όπλων, τα 
ΜΜΕ και ορισμένες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, καθώς επίσης 
και για τη συμμετοχή τους σε εταιρίες, οι οποίες βρίσκονται 
τοποθετημένες σε ζώνες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως 
απαγορευμένες, β) προκειμένου να επενδύσουν ή να αυξήσουν την 
κεφαλαιακή τους συμμετοχή σε κάποιον από τους παραπάνω τύπους 
εταιριών.

Η επενδυτική συμφωνία και η ιδρυτική απόφαση μια εταιρίας, καθώς 
και οι αλλαγές στο καταστατικό μιας υπάρχουσας, θα πρέπει να 
αναφέρονται στο ομοσπονδιακό υπουργείο εμπορίου, συνοδευόμενα 
από ένα γνήσιο αντίγραφο στη σέρβικη γλώσσα, εντός 30 ημερών από 
την υπογραφή της συμφωνίας. Σε περίπτωση που το υπουργείο κρίνει 
ότι τα έγγραφα αυτά είναι νομικώς μη αποδεκτά τότε εκδίδει σχετική 
απόφαση εντός 30 ημερών από την ημέρα που θα δεχθεί τα έγγραφα, 
με την οποία αρνείται την καταχώρηση της συγκεκριμένης επένδυσης. 
Αν με την παρέλευση των 30 ημερών δεν έχει εκδοθεί απόφαση 
απόρριψης τότε θεωρείται πως τα σχετικά έγγραφα είναι πλήρως 
σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς. Στην περίπτωση 
έκδοσης απόφασης απόρριψης, ο αλλοδαπός επενδυτής μπορεί να 
καταφύγει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση εντός 15 ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης της αρχικής απόφασης. Η απόφαση της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι οριστική και αμετάκλητη.

6.8.9. Εταιρικοί τύποι

Ο νόμος για τις επιχειρήσεις (Law on Enterprises, Εφ.τ.Κ. No 29/96) 
τέθηκε σε ισχύ στις 4 Ιουλίου 1996. Ο νόμος αυτός καθορίζει το 
καθεστώς λειτουργίας των διαφόρων νομικών μορφών που μπορεί να 
πάρει μια επιχείρηση. Ο νόμος αφορά εκτός από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, και τις υπό κρατική ιδιοκτησία και τις δημόσιες 
επιχειρήσεις.

Οι νομικού τύποι που μπορεί να πάρει μια επιχείρηση είναι:

• Ομόρρυθμη εταιρία

• Ετερόρρυθμη εταιρία

• Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

• Ανώνυμη Εταιρία.
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6.8.10. Οι ξένες επενδύσεις στην Ο.Δ.Γιουγκοσλαβίας

Οι ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα στη χώρα 
αφορούν διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Οι τομείς 
που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ξένους 
επενδυτές είναι το εμπόριο, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η χημική 
βιομηχανία και οι κατασκευές. Οι χώρες προέλευσης του ξένου 
κεφαλαίου είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουγγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία κ.α. Οι 
περισσότερες ξένες επενδύσεις πραγματοποιούνται κοντά στα μεγάλα 
αστικά κέντρα (Belgrade, Novi Sad, Cacak, Podgorica, Herceg Novi 
κλπ) και αφορούν τις περισσότερες φορές τη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, παρά την εξαγορά ήδη υπαρχόντων. Η συνηθισμένη 
εταιρική νομική μορφή είναι η ΕΠΕ.

Το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η χώρα βρισκόταν υπό 
καθεστώς εμπορικού εξοπλισμού, το οποίο επέβαλλε ο ΟΗΕ, είχε όπως 
είναι φυσικό σοβαρές επιπτώσεις στην πορεία των αλλοδαπών 
επενδύσεων. Οι ελάχιστες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 
διάστημα αυτό αφορούσαν κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Το 1994 υπολογίζεται ότι 
εισήλθαν στη χώρα με τη μορφή των ξένων επενδύσεων πάνω από 120 
εκατ. DEM. Οι περισσότερες επενδυτικές συμφωνίες έγιναν με Κινέζους 
επενδυτές (30), και ακολούθησαν οι Γερμανοί (28), οι οποίοι με 16 εκατ. 
DEM συνολική αξία των επενδύσεων τους, συμμετέχουν στο σύνολο 
των ξένων επενδύσεων με 16%.

Η παύση του εμπάργκο του ΟΗΕ σήμανε την αναθέρμανση του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος των ξένων, οι οποίοι άρχισαν να 
διαβλέπουν μια σημαντική εκτόνωση της κατάστασης και μια μελλοντική 
ανοδική πορεία της χώρας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 
1996, υπογράφτηκαν και εγκρίθηκαν 650 επενδυτικά συμβόλαια, εκ των 
οποίων τα 416 αφορούν την ίδρυση νέων αμιγώς ξένων ή μικτών 
επιχειρήσεων, και μόλις τα 38 αφορούν επενδύσεις σε ήδη υπάρχουσες 
επιχειρήσεις. Τα συμβόλαια αυτά αναμένεται ότι θα φέρουν στη χώρα 
περίπου 127 εκατ. DEM.

Η σέρβική κυβέρνηση ευελπιστεί ότι οι αριθμοί αυτοί θα αυξάνονται 
διαρκώς και θα προσπαθήσει να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή με 
την διαρκή εισαγωγή νέων νόμων με στόχο τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου.
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6.9. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

Η θέση της Ελλάδας από το ξεκίνημα της γιουγκοσλαβικής κρίσης, ήταν 
ότι η λύση στο γιουγκοσλαβικό πρόβλημα θα έπρεπε να δοθεί κατόπιν 
συμφωνίας όλων των μερών και με βάση τους κανόνες του διεθνούς 
δικαίου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Η Ελλάδα υποστήριξε έντονα την αρχή 
του απαραβίαστου των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων.

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν δικαίωσαν πλήρως την στάση της 
Ελλάδας. Η δυσμενής κατάσταση που διαμορφώθηκε με τους 
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τις περιουσίες και τις πατρίδες τους θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί 
εάν οι χειρισμοί της διεθνούς κοινότητας ήταν επιτυχείς στην φάση 
εκείνη. Η χώρα μας εξαιτίας της γεωγραφικής της θέση και των καλών 
σχέσεων που διατηρούσε πάντα με τους βαλκανικούς λαούς, 
προσπάθησε να βοηθήσει κατά το δυνατόν τις ειρηνευτικές 
προσπάθειες για την εξεύρεση μιας σωστής και αποδεκτής λύσης.

Η ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γιουγκοσλαβία (είτε διμερής, 
είτε διαμέσου του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών) ξεπέρασε τα 25 
εκατ. USD κατά το διάστημα 1991 - 1996. Οι συμφωνίες που 
υπογράφτηκαν στο Παρίσι και στο Dayton αποτέλεσαν την αφετηρία για 
την ειρήνη στην περιοχή και υποστηρίχθηκαν έντονα από την Ελλάδα, 
καθώς φαίνεται ότι η πλήρης και αυστηρή εφαρμογή τους θα οδηγήσει 
στην αποκατάσταση της ηρεμίας και της ομαλότητας στην ευρύτερη 
περιοχή.

Στόχος της Ελλάδας είναι η σύναψη στενών φιλικών σχέσεων με όλες 
τις δημοκρατίες που προήλθαν από τη διάσπαση της παλιάς 
Γιουγκοσλαβίας. Η σύναψη στενών οικονομικών δεσμών και σχέσεων 
συνεργασίας με την Γ ιουγκοσλαβία - μετά την παύση του εμπάργκο στη 
γειτονική χώρα, το οποίο έβλαψε σοβαρά τα ελληνικά συμφέροντα λόγω 
της θέσης του γειτονικού κράτους - θα βοηθήσει να ξεπεραστούν οι 
δυσκολίες του πρόσφατου παρελθόντος με αμοιβαία οφέλη και για τις 
δύο χώρες.
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6.10. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Παρά την ύφεση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μετά την 
υπογραφή της συμφωνίας του Dayton, η Γιουγκοσλαβία εξακολουθεί 
από πολλούς να θεωρείται χώρα υψηλού κινδύνου. Οι μνήμες του 
πολέμου είναι νωπές και απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί από όλες τις 
πλευρές προκειμένου να παγιωθεί η σημερινή κατάσταση, έτσι ώστε να 
μπορέσει η χώρα και η περιοχή γενικότερα να ανακάμψει οικονομικά και 
αναπτυχθεί μέσα σε ένα ειρηνικό κλίμα. Η κατάσταση φαίνεται με το 
πέρασμα του χρόνου να εκτονώνεται, και δεν διαφαίνεται κάποια 
δυσμενής εξέλιξη όσον αφορά την πολιτική σταθερότητα.

Ένα σημείο, για το οποίο εκφράζονται φόβοι, είναι η έλλειψη πολιτικής 
βούλησης στο θέμα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Η προσπάθεια 
της μετάβασης και της ανάπτυξης της οικονομίας απαιτούν τη λήψη 
σκληρών οικονομικών μέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι ο πληθυσμός 
της χώρας θα πρέπει να επωμιστεί το βάρος των μέτρων αυτών. Η 
εμπειρία του οικονομικού αποκλεισμού μπορεί να θεωρηθεί ότι θα 
βοηθήσει στην περίπτωση αυτή, καθώς οι κάτοικοι έμαθαν να είναι ζουν 
κάτω από περιοριστικές συνθήκες. Από την άλλη πλευρά όμως είναι 
ενδεχόμενο να υπάρξουν αντιδράσεις καθώς δεν θα είναι επιθυμητή μια 
παράταση της λιτότητας και της οικονομικής στενότητας. Το 
συγκεκριμένο θέμα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την κυβέρνηση.
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6.11. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η Σερβία αποτελούσε μια από τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες περιοχές 
της πρώην Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας με εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό, δύο σημαντικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 
τη βάση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μετά από την δύσκολη 
περίοδο που διήλθε η χώρα.

Η κυβέρνηση κατάρτισε κατάσταση επενδυτικών σχεδίων υψηλής 
προτεραιότητας για το διάστημα 1995 - 1997, τα οποία υπολογίστηκε ότι 
θα απαιτήσουν κονδύλια 8,5 δις USD. Τα πιο επείγοντα σχέδια από 
αυτά αφορούν τον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, τους 
σιδηρόδρομους, τις χερσαίες μεταφορές, τον εκσυγχρονισμό των μέσων 
μεταφορών, τα δίκτυα παροχής νερού και αερίου και την τροφοδοσία 
θέρμανσης κατ’ οίκον. Προβλέπονται επίσης και άλλα σημαντικά σχέδια 
στους τομείς ορυκτών και μεταλλουργίας σιδήρου, παραγωγής μη 
σιδηρούχων μετάλλων, προϊόντων μεταποίησης μετάλλων, βιομηχανίας 
ηλεκτρικού εξοπλισμού, υλικών για τον τομέα των κατασκευών, 
φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων, βιομηχανιών ξύλου, 
κλωστοϋφαντουργίας, δερμάτων, υποδημάτων, χάρτου και χαρτονιού, 
καθώς και έργων σε λιμάνια και ελεύθερες ζώνες.

Ειδικό ενδιαφέρον για τους Έλληνες επιχειρηματίες παρουσιάζουν οι 
ακόλουθοι τομείς:

• Τρόφιμα-Ποτά

• Προϊόντα δέρματος, γούνας και υποδημάτων

• Βιομηχανία Ξύλου

• Κατασκευές, οι οποίες θα έχουν να κάνουν κυρίως με εγκαταστάσεις 
στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο.

• Έργα υποδομής, στα οποία παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις 
λόγω βέβαια του πολέμου.
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6.12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ.

Από την ανάλυση του περιβάλλοντος (πολιτικού, οικονομικού, νομικού,
θεσμικού) της Γιουγκοσλαβίας προκύπτουν οι ακόλουθες ευκαιρίες και
απειλές για τις ελληνικές επιχειρήσεις :

Απειλές

1. Οι μνήμες του πολέμου είναι ακόμη νωπές και η κατάσταση δεν έχει 
ομαλοποιηθεί πλήρως. Γίνονται προσπάθειες από όλες τις πλευρές 
και τους ενδιαφερομένους προκειμένου να διασωθούν οι ειρηνευτικές 
συμφωνίες. Αν και διαφαίνεται μια οριστική εκτόνωση της 
κατάστασης, εντούτοις, η απειλή αναζωπύρωσης της κρίσης δεν έχει 
πλήρως αποσοβηθεί.

2. Πολλές επιχειρήσεις τηρούν στάση αναμονής λόγω της ασαφούς 
εξέλιξης των οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Ευκαιρίες

1. Το εργατικό δυναμικό της χώρας διαθέτει ένα πολύ ικανοποιητικό 
επίπεδο εξειδίκευσης λόγω της ανάπτυξης που γνώρισε ο 
βιομηχανικός τομέας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.

2. Το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας είναι σχετικά ικανοποιητικό 
για τα βαλκανικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι η Γιουγκοσλαβία εκτός 
από πηγή εργατικού δυναμικού μπορεί να θεωρηθεί και ως μια 
καταναλωτική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα.

3. Μετά το πέρας του πολέμου είναι έντονη η ανάγκη για την 
δημιουργία υποδομών (κτιρίων, δρόμων κλπ), οι οποίες 
καταστράφηκαν είτε πλήρως είτε μερικώς κατά τη διάρκεια του 
πολέμου. Είναι μια σημαντική ευκαιρία ιδιαίτερα για τις ελληνικές 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

4. Οι καλές διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι ένας 
παράγοντας σύναψης στενών οικονομικών σχέσεων. Η χώρα μας 
βοήθησε σημαντικά τη Σερβία καθόλη τη διάρκεια του πολέμου, 
παρέχοντας της, τόσο ανθρωπιστική όσο και διπλωματική βοήθεια, 
στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό. Αυτό μπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσμα την θετική αντιμετώπιση, αν όχι από την επίσημη 
κυβέρνηση, των κατοίκων της χώρας προς τις ελληνικές 
επιχειρήσεις.

Η Γιουγκοσλαβία παρά τα προβλήματα της είναι μια ελκυστική αγορά
για τις ελληνικές επιχειρήσεις και συγκεντρώνει μια πολύ ικανοποιητική
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βαθμολογία (24) με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των διεθνών αγορών 
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ V). Δίδεται μια σημαντική ευκαιρία στις 
ελληνικές επιχειρήσεις να εισέλθουν και να διαμορφώσουν μια ισχυρή 
θέση σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά. Οι στρατηγικές επιλογές 
διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στη γιουγκοσλαβική αγορά, 
είναι οι ακόλουθες με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε :

> Ποανυατοποίηση άυεσηο επένδυσή. Είναι μια επιλογή με σημαντικό 
κίνδυνο, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει αποσοβηθεί 
πλήρως η απειλή αναζωπύρωσης της κρίσης. Η συγκεκριμένη 
επιλογή, αν και υψηλού κινδύνου, δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες 
επιχειρηματίες να έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. 
Παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να επιτύχουν χαμηλό 
κόστος λόγω φθηνότερης εργασίας (και πρώτων υλών κατά 
περίπτωση) και να εκμεταλλευτούν τα κίνητρα που παρέχει η χώρα 
προς τους ξένους επενδυτές. Άλλα σημαντικά οφέλη είναι ότι οι 
επιχειρήσεις με τον τρόπο αυτό αποκτούν καλύτερη γνώση των 
συνθηκών της αγοράς και προάγουν την εικόνα τους, καθώς 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

> Δηυιουονία uiKric emyeionanc. Είναι μια επιλογή για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που ενδεχομένως δεν διαθέτουν τους απαραίτητους 
οικονομικούς πόρους, τις δυνάμεις ή το κατάλληλο management για 
να πραγματοποιήσουν μια άμεση εξολοκλήρου ελληνική επένδυση. 
Βέβαια η μικτή επιχείρηση έχει και σημαντικά μειονεκτήματα, τα 
οποία εντοπίζονται κυρίως στην ασυμφωνία των συμμετεχόντων 
επιχειρήσεων. Στην παρούσα φάση της γιουγκοσλαβικής οικονομίας, 
η συγκεκριμένη επιλογή προβάλλει ως μια πολύ λογική εναλλακτική 
λύση διείσδυσης.

> Εκχώρηση Άδειας. Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται για τις επιχειρήσεις 
που παράγουν κάποια επώνυμα προϊόντα, και για αυτές, οι οποίες 
χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και στην εγχώρια αγορά 
(π.χ. αλυσίδες εστιατορίων, ηλεκτρικών ειδών κ.α.). Στα πλαίσια 
αυτού του τρόπου εντάσσεται και η πώληση συμβολαίων 
management, κατά την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να 
αναλαμβάνουν τη διοίκηση γιουγκοσλαβικών επιχειρήσεων και 
οργανισμών. Είναι μια μέθοδος αρκετά ενδιαφέρουσα καθώς, κάτω 
από φυσιολογικές συνθήκες, αποδίδει κέρδη εξ’ αρχής.

r Ποανυατοποίηση εξανωνών. Ο τρόπος αυτός συνεπάγεται τον 
μικρότερο κίνδυνο για μια επιχείρηση που θέλει να εισέλθει στην 
γιουγκοσλαβική αγορά, και ιδιαίτερα οι έμμεσες εξαγωγές, οι οποίες 
δεν απαιτούν από την επιχείρηση την λειτουργία δικού της γραφείου 
στην αγορά που θέλει να εισέλθει. Είναι μια από τις επιλογές που θα 
χρησιμοποιήσουν αρκετές επιχειρήσεις, τουλάχιστον κατά τα πρώτα
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στάδια διείσδυσής τους στη εν λόγω αγορά. Δεδομένου του 
εμπορικού αποκλεισμού που υπέστη η χώρα κατά τα προηγούμενα 
χρόνια, ο τρόπος αυτός θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλές ελληνικές 
επιχειρήσεις να γνωρίσουν καλύτερα την αγορά της Γιουγκοσλαβίας, 
από την οποία απούσιαζαν λόγω των διεθνών κυρώσεων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο KOTLER προτείνει ορισμένα βασικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη της μια επιχείρηση που σκέπτεται να 
επεκταθεί σε ξένες αγορές. Στα κριτήρια αυτά προστέθηκαν και 
ορισμένα ακόμη, τα οποία κατά την κρίση μας έχουν σημασία για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις που σκέπτονται να επεκτείνουν τη 
δραστηριότητά τους στις αγορές των βαλκανικών χωρών.

Όλα τα κριτήρια έχουν γίνει μετρήσιμα σε μια προσπάθεια να εκφραστεί 
ποσοτικά η ελκυστικότητα της αντίστοιχης χώρας. Η κλίμακα που 
χρησιμοποιείται είναι τριτοβάθμια και αντιστοιχεί σε:

1. ΑΡΝ (1 βαθμός) , η κατάσταση ως προς το κριτήριο αυτό είναι 
αρνητική.

2. ΜΕΣ (2 βαθμοί), η κατάσταση ως προς το κριτήριο αυτό είναι μέση.

3. ΘΕΤ (3 βαθμοί), η κατάσταση ως προς το κριτήριο αυτό είναι θετική.

Μετά την αξιολόγηση κάθε κριτηρίου προκύπτει μια μερική βαθμολογία 
για κάθε τομέα το περιβάλλοντος (οικονομικό, νομικό - πολιτικό, 
πολιτιστικό) και στη συνέχεια η συνολική βαθμολογία. Βέβαια οι 
εκτιμήσεις είναι υποκειμενικές και στηρίζονται στην ανάλυση που 
προηγήθηκε για κάθε χώρα.

Αναλυτικά τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής :

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Μέγεθος πληθυσμού : Αν υποθέσει κανείς ότι όλα τα υπόλοιπα 
κριτήρια παραμένουν ίδια, οι χώρες με το μεγαλύτερο πληθυσμό είναι 
περισσότερο ελκυστικές για τις ξένες επιχειρήσεις. Όσον αφορά την 
περίπτωση των βαλκανικών χωρών ως μέσος πληθυσμός μιας 
χώρας θεωρούνται τα 10.000.000 κάτοικοι.

• Βιομηχανική δομή της χώρας : Εδώ αξιολογείται η βιομηχανική 
υποδομή της χώρας.

• Κατανομή εισοδήματος : Με το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογείται η 
ισορροπία που υπάρχει ως προς την κατανομή του εισοδήματος στην 
αντίστοιχη χώρα. Το ύψος του εισοδήματος δεν αποτελεί την κύρια 
βάση σύγκρισης. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η εισοδηματική 
ομοιομορφία που υπάρχει μεταξύ των πολιτών της χώρας.

• Παραοικονομία / Διαφθορά : Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει πάρει 
ανησυχητικές διαστάσεις σε ορισμένες βαλκανικές χώρες και πολλές
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επιχειρήσεις το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Με 1 
βαθμολογούνται οι χώρες όπου το φαινόμενο είναι έντονο, ενώ με 3 
αυτές στις οποίες η παραοικονομία και η διαφθορά δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη έξαρση.

• Κόστος εργατικού δυναμικού : είναι ένα από τα κατεξοχήν βασικά 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση μιας ξένης αγοράς. 
Πολλές φορές αποτελεί από μόνο του λόγο για να εισέλθει μια 
επιχείρηση σε μια ξένη αγορά. Πάντα πρέπει να αξιολογείται σε 
συνδυασμό με ο επίπεδο εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού.

• Επίπεδο εξειδίκευσης εργατικού δυναμικού Είναι ένα 
χαρακτηριστικό που συνδέεται άμεσα με το τελικό αποτέλεσμα της 
παραγωγικής διαδικασίας ή της παροχής υπηρεσιών.

Β) ΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Στάση της χώρας απέναντι στις διεθνείς αγορές : Εκφράζεται κυρίως 

μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, και οι οποίες 
αφορούν τις ξένες επενδύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις και συναφή 
θέματα που έχουν να κάνουν με τις συναλλαγές με αλλοδαπά φυσικά 
και νομικά πρόσωπα.

• Πολιτική σταθερότητα : Είναι ένα από τα βασικά κριτήρια, καθώς από 
αυτήν ξεκινούν όλες οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας 
συγκεκριμένης αγοράς και οικονομίας. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν και 
μάλιστα, μερικές φορές με βίαιο τρόπο. Ακόμα και χωρίς καμιά 
αλλαγή, ένα καθεστώς μπορεί να αποφασίσει να αντιδράσει στο λαϊκό 
αίσθημα. Η περιουσία μιας ξένης εταιρίας μπορεί να απαλλοτριωθεί ή 
τα διαθέσιμό της σε συνάλλαγμα να μπλοκαριστούν ή να επιβληθούν 
νέοι δασμοί ή ποσοστώσεις επί των εισαγωγών. Ακόμα και όταν η 
πολιτική αστάθεια είναι μεγάλη, μερικές επιχειρήσεις μπορεί να 
θεωρήσουν συμφέρουσα τη συνεργασία με αυτήν τη χώρα, αλλά η 
κατάσταση θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα εισέλθουν στην 
αγορά.

• Νομισματική σταθερότητα : Οι νομισματικές ρυθμίσεις επηρεάζουν 
σημαντικά τις σχέσεις με τους προμηθευτές του εξωτερικού, οι οποίοι 
θέλουν να αποκομίζουν κέρδη σε κάποιο νόμισμα που κατά τη γνώμη 
τους έχει αξία. Στην καλύτερη περίπτωση ο εισαγωγέας μπορεί να 
πληρώσει με το νόμισμα του προμηθευτή ή κάποιο σκληρό νόμισμα. 
Αν δεν υπάρχει σκληρό νόμισμα, οι προμηθευτές αποδέχονται ένα 
μπλοκαρισμένο νόμισμα αν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα 
προϊόντα στην αντίστοιχη χώρα ή προϊόντα που μπορούν να 
πουλήσουν αλλού για κάποιο νόμισμα που θέλουν.
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• Κυβερνητική γραφειοκρατία : Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο είναι η 
έκταση, στην οποία η κυβέρνηση της χώρας στην οποία αποφασίζει 
να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα μια επιχείρηση (είτε 
πραγματοποιώντας μόνο εξαγωγές είτε εγκαθιστώντας παραγωγικές 
μονάδες στη χώρα αυτή ) διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα για 
την παροχή βοήθειας σε αλλοδαπές εταιρίες : διαδικασίες γρήγορης 
έκδοσης αδειών, αποτελεσματικός χειρισμός δασμών, επαρκείς 
πληροφορίες αγοράς και άλλοι παράγοντες που βοηθούν στη 
δημιουργία κύκλου εργασιών.

• Θεσμικό πλαίσιο : Με το κριτήριο αυτό, το οποίο βρίσκεται σε 
συνάφεια με το προηγούμενο αξιολογείται ο βαθμός εκσυγχρονισμού 
που χαρακτηρίζει το θεσμικό πλαίσιο της αντίστοιχης χώρας.

Γ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πολιτιστικό επίπεδο : Το κριτήριο αυτό αξιολογεί το πολιτιστικό επίπεδο 
των πολιτών της αντίστοιχης χώρας, στην οποία σχεδιάζει να εισέλθει 
μια επιχείρηση. Πολλές φορές τα άτομα αυτά αποτελούν και τους 
καταναλωτές των τελικών προϊόντων της επιχείρησης αλλά και πηγή 
εργατικού δυναμικού για την επιχείρηση. Συνεπώς πρέπει να 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η κουλτούρα τους και το πολιτιστικό τους 
επίπεδο προκειμένου να χαραχτεί η επικοινωνιακή πολιτική και η 
τακτική που θα ακολουθηθεί στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ I : Αξιολόγηση της ΑΛΒΑΝΙΑΣ με βάση τα κριτήρια KOTLER 
για τις διεθνείς αγορές

ΑΡΝ

(1)

ΜΕΣ

(2)

ΘΕΤ

(3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10
Μέγεθος πληθυσμού X 1
Βιομηχανική δομή X 1

Κατανομή Εισοδήματος X 2

Παραοικονομία / Διαφθορά X 1

Κόστος εργατικού δυναμικού X 3

Εξειδίκευση εργατικού δυναμικού X 2

ΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6

Στάση της χώρας απέναντι στις διεθνείς αγορές X 2

Πολιτική σταθερότητα X 1

Νομισματική σταθερότητα X 1

Κυβερνητική γραφειοκρατία X 1

Θεσμικό πλαίσιο X 1

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1

Πολιτιστικό επίπεδο X 1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 17
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ΠΙΝΑΚΑΣ II : Αξιολόγηση της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ με βάση τα κριτήρια 
KOTLER για τις διεθνείς αγορές

ΑΡΝ
(1)

ΜΕΣ
(2)

ΘΕΤ
(3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11
Μέγεθος πληθυσμού X 2
Βιομηχανική δομή X 2
Κατανομή Εισοδήματος X 1
Παραοικονομία / Διαφθορά X 1
Κόστος εργατικού δυναμικού X 3
Εξειδίκευση εργατικού δυναμικού X 2
ΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ a
Στάση της χώρας απέναντι στις διεθνείς αγορές X 3
Πολιτική σταθερότητα X 1
Νομισματική σταθερότητα X 1
Κυβερνητική γραφειοκρατία X 1
Θεσμικό πλαίσιο X 2
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2
Πολιτιστικό επίπεδο X 2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ III : Αξιολόγηση της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ με βάση τα κριτήρια 
KOTLER για τις διεθνείς αγορές

ΑΡΝ

(1)

ΜΕΣ

(2)

ΘΕΤ

(3)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14
Μέγεθος πληθυσμού X 3

Βιομηχανική δομή X 2

Κατανομή Εισοδήματος X 2

Παραοικονομία / Διαφθορά X 2

Κόστος εργατικού δυναμικού X 2

Εξειδίκευση εργατικού δυναμικού X 3

ΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10
Στάση της χώρας απέναντι στις διεθνείς αγορές X 3

Πολιτική σταθερότητα X 3

Νομισματική σταθερότητα X 1

Κυβερνητική γραφειοκρατία X 1

Θεσμικό πλαίσιο X 2

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2

Πολιτιστικό επίπεδο X 2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV : Αξιολόγηση της Π.Γ.Δ.Μ. με βάση τα κριτήρια KOTLER 
για τις διεθνείς αγορές

ΑΡΝ

(1)

ΜΕΣ

(2)

ΘΕΤ

(3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12
Μέγεθος πληθυσμού X 1

Βιομηχανική δομή X 2

Κατανομή Εισοδήματος X 2

Παραοικονομία / Διαφθορά X 3

Κόστος εργατικού δυναμικού X 2

Εξειδίκευση εργατικού δυναμικού X 2

ΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12
Στάση της χώρας απέναντι στις διεθνείς αγορές X 3

Πολιτική σταθερότητα X 3

Νομισματική σταθερότητα X 2

Κυβερνητική γραφειοκρατία X 2

Θεσμικό πλαίσιο X 2

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2
Πολιτιστικό επίπεδο X 2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26
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ΠΙΝΑΚΑΣ V : Αξιολόγηση της ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ με βάση τα κριτήρια 
KOTLER για τις διεθνείς αγορές

ΑΡΝ

(1)

ΜΕΣ

(2)

ΘΕΤ

(3)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13
Μέγεθος πληθυσμού X 2

Βιομηχανική δομή X 2

Κατανομή Εισοδήματος X 2

Παραοικονομία / Διαφθορά X 3

Κόστος εργατικού δυναμικού X 2

Εξειδίκευση εργατικού δυναμικού X 2

ΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ a
Στάση της χώρας απέναντι στις διεθνείς αγορές X 2

Πολιτική σταθερότητα X 1

Νομισματική σταθερότητα X 1

Κυβερνητική γραφειοκρατία X 2

Θεσμικό πλαίσιο X 2

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3

Πολιτιστικό επίπεδο X 3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 24
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• http://www. Yugoslavia, com

• http://www. odd, go v

• http://www. hri. org/MFA

• http://www. Yubusiness.co. vu

• http://www. cont. co. vu

• http://www. ebrd. com

• http://personal. eunet. fl'pp/

• http://www. goebiz. com/fia

• http://www. ips. org/critiss

• http://www. privatization, ba

• http://www. business-europa. co. uk

• http://www. bulaaria. com

• http://iepnt1. itaiep. doc, gov/

• http://www. greekembassv. org/politics/balkans

• http://www. soros. ora, mk/mk
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