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ΣΥΝΟΨΗ
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, επιχειρείται µέσα από την ανασκόπηση των
θεωριών και επιχειρηµάτων που έχουν αναπτυχθεί µε επίκεντρο την ανάπτυξη
διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η παρουσίαση των παραγόντων που
αλληλεπιδρούν στην απόφαση δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές και στις
παραµέτρους που σχετίζονται µε την επιλογή του γεωγραφικού χώρου επέκτασης και
της στρατηγικής επέκτασης, αλλά και των κινήτρων που προσφέρουν οι χώρες στην
προσπάθειά τους να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις, λόγω σειράς θετικών
επιδράσεών τους στις χώρες υποδοχής. Κατόπιν παρουσίασης των σηµαντικότερων
τάσεων και εξελίξεων στην παγκόσµια ροή Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, η ανάλυση
εστιάζει στις µεταβατικές οικονοµίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου
παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των εσωστρεφών Άµεσων Ξένων Επενδύσεων,
και οι δυνάµεις / αδυναµίες και ευκαιρίες / απειλές που χαρακτηρίζουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και επιδρούν στην αρχική
ανάπτυξη και τη µετέπειτα πορεία των επιχειρήσεων που προκύπτουν από επένδυση
ξένων κεφαλαίων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των
επενδύσεων

ελληνικών

συµφερόντων

που

αναπτύσσονται

στις

χώρες

της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στη σηµασία των αγορών των γειτονικών χωρών για
την

ανάπτυξη

των

ελληνικών

επιχειρήσεων

και

τη

βελτίωση

της

αποτελεσµατικότητάς τους. Τέλος επιχειρείται η σκιαγράφηση του επιχειρηµατικού –
επενδυτικού προφίλ τεσσάρων χωρών της υπό εξέταση περιοχής, οι οποίες διαφέρουν
µεταξύ τους ως προς το βαθµό ανάπτυξης του επιχειρηµατικού κλίµατος και στις
οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί οι σηµαντικότερες σε αξία και όγκο ελληνικές
επενδύσεις και ως εκ τούτου η σύγκριση των χαρακτηριστικών τους παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
Εισαγωγή στη διεθνοποίηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων,
και στις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις, έννοιες, τάσεις και εξελίξεις.
1.1.

Εισαγωγή

Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και οι
στρατηγικές της διεθνοποίησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µε έµφαση
στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Αναπτύσσονται
συνοπτικά οι βασικότερες θεωρίες διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και οι
προσδιοριστικοί παράγοντες και τα κίνητρα για την ανάπτυξη άµεσων επενδύσεων σε
ξένες αγορές. Επιπλέον αναλύονται οι βασικές παράµετροι της ανάπτυξης Άµεσων
Ξένων Επενδύσεων σε µεταβατικές οικονοµίες, αµφότερα για τις χώρες προέλευσης
και τις χώρες προορισµού των επενδύσεων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε τη
διαχρονική παρουσίαση των εξελίξεων και των διαφαινόµενων τάσεων στην
πραγµατοποίηση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων παγκοσµίως και ανά οµάδα χωρών.

1.2.

Ορισµοί

Η ∆ιεθνοποίηση αφορά το να καθίσταται κάτι διεθνές, δηλ. ν’ αναφέρεται σε
περισσότερα από ένα κράτη. Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης
αναφέρεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων µέσω της µεγέθυνσης
των ροών εµπορίου και κεφαλαίου, η οποία εξελίσσεται δυναµικά µε την εµφάνιση
των διεθνών άµεσων επενδύσεων και των αλλαγών στο διεθνές περιβάλλον. Συχνά ο
όρος “διεθνοποίηση” συγχέεται µε τον όρο “παγκοσµιοποίηση”, σε καµία περίπτωση
όµως δεν είναι συνώνυµα. Η παγκοσµιοποίηση είναι «η συνεχής διαδικασία
ενδυνάµωσης του βαθµού αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των αγορών των
χωρών όλου του κόσµου»1. Αποτελεί περισσότερο σύνθετη µορφή διεθνοποίησης που
περιλαµβάνει

και

κάποιο

βαθµό

λειτουργικής

ενσωµάτωσης

διεθνώς

διασκορπισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η διεθνοποίηση συνυπάρχει µε τη
παγκοσµιοποίηση, όµως αφορά στο προ της παγκοσµιοποίησης στάδιο, στο οποίο οι
1

Ι. Αθ. Χατζηδηµητρίου «∆ιεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες», Ανικουλα, 2003.
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επιχειρήσεις από πολυτοπικές εξελίσσονται σε πολυεθνικές. Ο βαθµός διεθνοποίησης
των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης εξαρτάται από την αναλογία των εγχώριων και
διεθνών δραστηριοτήτων της, εννοώντας ως δραστηριότητες τις αγορές, τις πωλήσεις,
τις υποχρεώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία.
∆ιεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες στις οποίες
εµπλέκονται άτοµα, επιχειρήσεις ή οργανισµοί από δύο ή και περισσότερες χώρες ή
δραστηριότητες που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και επεκτείνονται σε άλλες χώρες,
µε σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των ατόµων και των οργανισµών. Οι
διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες συνοψίζονται κατά τον Χατζηδηµητρίου
στις εξής τέσσερις γενικές κατηγορίες:
1) ∆ιεθνές εµπόριο: Η διεθνής ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών
πόρων µεταξύ επιχειρήσεων και οργανισµών. Το διεθνές εµπόριο µπορεί να διακριθεί
σε:
α) διεθνές εµπόριο προϊόντων, εισαγωγές και εξαγωγές υλικών αγαθών
β) διεθνές εµπόριο υπηρεσιών, εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών (τραπεζικές,
τηλεπικοινωνιακές, χρηµατοοικονοµικές και άλλες υπηρεσίες).
2) ∆ιεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου: Η τελευταία αυτή κατηγορία
περιλαµβάνει την αγοραπωλησία χρεογράφων και τις καταθέσεις σε νοµίσµατα
άλλων χωρών.
3) Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ): Η µεταφορά κεφαλαίων από µία χώρα σε
άλλη είτε για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης είτε για την εξαγορά µέρους µιας
υπάρχουσας τοπικής επιχείρησης είτε µέρους αυτής. Χαρακτηριστικό των ΑΞΕ είναι
η συµµετοχή του ιδιοκτήτη των µεταφερόµενων κεφαλαίων στον έλεγχο αλλά και στη
διοίκηση της τοπικής επιχείρησης. Αν ως σηµείο αναφοράς µιας άµεσης ξένης
επένδυσης είναι η χώρα προέλευσης, τότε µιλάµε για εξωστρεφείς επενδύσεις, ενώ αν
ως σηµείο αναφοράς λαµβάνεται η χώρα προορισµού, τότε µιλάµε για εσωστρεφείς
επενδύσεις.
Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Άµεση Ξένη
Επένδυση είναι «η επένδυση για την απόκτηση ενός µόνιµου µεριδίου µιας ξένης
επιχείρησης µε στόχο την αποτελεσµατική παρέµβαση στη διοίκησή της». Πολλές
χώρες θέτουν ένα ελάχιστο µερίδιο, συνήθως 10%, ξένης ιδιοκτησίας των µετοχών µε
δικαίωµα ψήφου ως απόδειξη άµεσης επένδυσης.
Κατά τον περισσότερο εκτενή ορισµό της Ε.Ε., «οι άµεσες ξένες επενδύσεις είναι
η κατηγορία διεθνών επενδύσεων που αντικατοπτρίζει το στόχο ενός φορέα µονίµου
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κατοίκου σε µια οικονοµία (άµεσος επενδυτής) να αποκτά διαρκές συµφέρον σε
επιχείρηση µόνιµο κάτοικο σε µια οικονοµία άλλη από αυτή του επενδυτή
(επιχείρηση άµεσων επενδύσεων). Το "διαρκές συµφέρον" απαιτεί την ύπαρξη
µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ του άµεσου επενδυτή και της επιχείρησης, καθώς και
την άσκηση σηµαντικής επιρροής εκ µέρους του επενδυτή στη διαχείριση της
επιχείρησης άµεσων επενδύσεων. Οι άµεσες επενδύσεις περιλαµβάνουν την αρχική
συναλλαγή µεταξύ των δύο φορέων -δηλαδή, τη συναλλαγή που καθιερώνει τη σχέση
άµεσων επενδύσεων- και όλες τις παρεπόµενες συναλλαγές µεταξύ αυτών και µεταξύ
των συνδεδεµένων επιχειρήσεων, τόσο εκείνων που έχουν όσο και εκείνων που δεν
έχουν συσταθεί ως εταιρείες».
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, εντάσσονται σε δύο
γενικές κατηγορίες. Η πρώτη περιλαµβάνει αυτές που περιορίζονται στις εισαγωγές
και εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών και η δεύτερη αυτές που επεκτείνουν και τις
παραγωγικές τους δραστηριότητες στο εξωτερικό. Αυτή η δεύτερη κατηγορία θα
είναι στο επίκεντρο της εργασίας αυτής. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν γίνει γνωστές µε
τον όρο Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.
Πολυεθνική επιχείρηση είναι µια επιχείρηση που κατέχει, ελέγχει και
διαχειρίζεται πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε περισσότερες από µια χώρες ή κατ’
ελάχιστον σε δυο χώρες. Η πολυεθνική επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται διεθνώς
αποκλειστικά µέσω του εµπορίου αγαθών, αλλά και ελέγχει, συµµετέχοντας στη
διοίκηση, τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό,
πολυεθνική επιχείρηση είναι «µια ιδιωτική δοµή σχεδιασµένη για να οργανώνει, µέσω
συµβολαίων εργασίας, αλληλεξαρτήσεις µεταξύ οντοτήτων εγκατεστηµένων σε
περισσότερες από µία χώρες»2. Εποµένως, ένας εγχώριος κατασκευαστής που
χρησιµοποιεί τοπικούς διανοµείς σε αγορά–ές του εξωτερικού δεν αποτελεί
πολυεθνική επιχείρηση, αλλά µια εγχώρια επιχείρηση που διατηρεί δικά της γραφεία
πωλήσεων σε ξένες αγορές είναι πολυεθνική.
Στα βασικά χαρακτηριστικά µιας πολυεθνικής επιχείρησης περιλαµβάνεται η
µεταφορά παραγωγικών συντελεστών, δηλ. κεφαλαίου και εργασίας, αλλά και ενός
πακέτου συµπληρωµατικών, αλλά εξίσου σηµαντικών πλουτοπαραγωγικών πόρων
που περιλαµβάνει δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, τεχνολογία και διοικητικές
ικανότητες. Επίσης, µια πολυεθνική επιχείρηση χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη
2

A.M. Rugman & T.L. Brewer - Jean Francois Hennart, (2001). The Oxford Handbook of International
Business - Theories of the Multinational Enterprise, Oxford University Press.
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κοινής στρατηγικής µεταξύ µητρικής και των θυγατρικών, η οποία αποτελεί και το
συνδετικό κρίκο µεταξύ τους. Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά µιας
πολυεθνικής είναι πρώτον, ο έλεγχος οικονοµικών δραστηριοτήτων σε περισσότερες
από µία χώρες, δεύτερον, η ικανότητά της να εκµεταλλεύεται τις διαφορές των χωρών
ως προς τους πόρους και το επιχειρηµατικό περιβάλλον και τρίτον, η γεωγραφική της
ευελιξία µε την έννοια της µετακίνησης των δραστηριοτήτων της µεταξύ διαφόρων
τοποθεσιών σε διεθνές επίπεδο.

1.3.

Στρατηγικές

διεθνοποίησης

των

επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων
Οι διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες πραγµατοποιούνται µε διάφορους
τρόπους. Ένας είναι µέσω του διεθνούς εµπορίου, δηλαδή µε εξαγωγές και
εισαγωγές. Άλλοι τρόποι είναι µέσω της διεθνοποίησης της παραγωγής προϊόντων και
υπηρεσιών είτε µε Άµεσες Ξένες Επενδύσεις ή άλλες πρακτικές όπως ή το licensing,
το

franchising

κ.α.,

µέσω

στρατηγικές

συµµαχιών

ή

µέσω

επενδύσεων

χαρτοφυλακίου.
1.3.1. Εξαγωγές
Οι εξαγωγές (εισαγωγές για το άλλο µέρος της συναλλαγής) είναι η παλαιότερη
αλλά µέχρι και σήµερα η συνηθέστερη και σχετικά απλούστερη µέθοδος επέκτασης
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε άλλες χώρες. Στην περίπτωση των εξαγωγών,
η παραγωγή πραγµατοποιείται στη χώρα προέλευσης. Η πώληση των προϊόντων µιας
επιχείρησης σε αγορές ξένων χωρών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετικές
µεθόδους. Οι µέθοδοι αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις άµεσες και τις έµµεσες
εξαγωγές. Η διαφορά των δύο κατηγοριών είναι ότι στην περίπτωση των άµεσων
εξαγωγών, ο παραγωγός ελέγχει όλες τις φάσεις της διαδικασίας, από την επιλογή της
χώρας, των επιχειρήσεων πελατών σε κάθε χώρα, µέχρι την παράδοση των προϊόντων
και την είσπραξη του αντιτίµου από τους εισαγωγείς. Αντίθετα, στην περίπτωση των
έµµεσων εξαγωγών, εµπλέκονται και µεσάζοντες – επιχειρήσεις διαµεσολαβητές- στη
διαδικασία. Για την επιχείρηση παραγωγό, οι πελάτες είναι οι επιχειρήσεις
διαµεσολαβητές. Οι επιχειρήσεις αυτές µε τη σειρά τους αποφασίζουν και
αναλαµβάνουν τον έλεγχο και τις ευθύνες της διαδικασίας εξαγωγής των προϊόντων.
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∆εδοµένου ότι στην παρούσα εργασία το επίκεντρο είναι οι διεθνείς
επιχειρηµατικές δραστηριότητες που αφορούν παραγωγική δραστηριοποίηση, η
αναφορά στις µεθόδους εξαγωγών αν και θα µπορούσε να είναι εκτενής και
λεπτοµερής, θα είναι σχετικά σύντοµη.
Μέθοδοι άµεσων εξαγωγών:
α) Τµήµα εξαγωγών: Η επιχείρηση µπορεί να διαθέτει αυτόνοµο τµήµα για τις
εξαγωγές της, το οποίο µπορεί να ελέγχει όλες τις λειτουργίες που αφορούν την
παραγωγή και πώληση των εξαγόµενων προϊόντων ή µόνο τις διαδικασίες
παραγγελιοληψίας, πώλησης και αποστολής των προϊόντων στους πελάτες του
εξωτερικού.
β) Αντιπρόσωποι: Η επιχείρηση εξαγωγέας µπορεί να διαθέτει αντιπροσώπους
στις αγορές του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται εξαγωγικά. Οι
αντιπρόσωποι µεσολαβούν µεταξύ της εξαγωγικής επιχείρησης και των δυνητικών
πελατών της, είτε αναλαµβάνοντας να φέρουν σε επαφή τα δύο τελευταία µέρη µε
αµοιβή κάποια προµήθεια είτε αγοράζουν τα προϊόντα της επιχείρησης και στη
συνέχεια τα µεταπωλούν στους πελάτες της, έχοντας εξολοκλήρου τον έλεγχο της
τιµολογιακής πολιτικής.
γ) Υποκαταστήµατα: Μια εξαγωγική επιχείρηση αποφασίζει να ιδρύσει
υποκατάστηµα σε κάποια αγορά του εξωτερικού συνήθως αφού έχει ήδη εισέλθει
στην αγορά αυτή και κάποιες από τις προαναφερθείσες µεθόδους και εφόσον έχει
πετύχει την εδραίωση των προϊόντων της. Ο λόγος είναι ότι η µέθοδος αυτή είναι
αρκετά πιο δαπανηρή και προϋποθέτει πολύ καλή γνώση των χαρακτηριστικών της
αγοράς στόχου. Το υποκατάστηµα σε µια ξένη αγορά, λειτουργεί συνήθως ακριβώς
όπως ένα τµήµα εξαγωγών, το οποίο όµως είναι εγκατεστηµένο στη χώρα εξαγωγής.
δ) Θυγατρική εµπορική εταιρία: Η ίδρυση θυγατρικής εµπορικής εταιρίας ως
άµεση µέθοδος εξαγωγών µοιάζει πολύ µε την ίδρυση υποκαταστήµατος, µόνο που
είναι ακόµα πιο πολύπλοκη και ακριβή, καθώς στην ουσία απαιτεί άµεση ξένη
επένδυση από τη µητρική επιχείρηση στην αγορά στόχο. Η θυγατρική εταιρεία είναι
µια αυτόνοµη, πλήρως οργανωµένη εταιρία που όµως το µετοχικό της κεφάλαιο
ανήκει εξολοκλήρου στη µητρική εταιρία. Η τελευταία ορίζει το διοικητικό
συµβούλιο της θυγατρικής και στελεχώνει τις σηµαντικές θέσεις της. Ως ο µόνος
µέτοχος, η µητρική εταιρία εισπράττει µέρισµα από τη θυγατρική που είναι
εγκατεστηµένη σε ξένη χώρα, το οποίο µεταφέρεται στους λογαριασµούς της
µητρικής στη χώρα προέλευσης. Οι σχέσεις µεταξύ µητρικής και θυγατρικής είναι
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όπως αυτές µεταξύ προµηθευτή και πελάτη, ωστόσο οι τιµολογιακές πολιτικές που
ακολουθούν στις µεταξύ τους διαπραγµατεύσεις, διαφέρουν από αυτές που
ακολουθούν µε τους άλλους πελάτες τους εξυπηρετώντας το στόχο της
µεγιστοποίησης των κερδών σε επίπεδο οµίλου και όχι πλέον εταιρίας.
Μέθοδοι έµµεσων εξαγωγών:
α) Εγχώριος πράκτορας: Πρόκειται για επιχείρηση εγκατεστηµένη στη χώρα της
επιχείρησης παραγωγού η οποία συνεργάζεται µε επιχειρήσεις του εξωτερικού
αναλαµβάνοντας να βρει προϊόντα συγκεκριµένων προδιαγραφών για την επιχείρηση
του εξωτερικού, στην ανταγωνιστικότερη τιµή. Οι εγχώριοι πράκτορες επιλέγουν τον
ανταγωνιστικότερο παραγωγό, ελέγχουν τα προϊόντα, φροντίζουν τη διαδικασία
αποστολής και πολλές φορές είναι αρµόδιοι και για την πληρωµή του παραγωγού. Η
αµοιβή τους συνίσταται σε προµήθεια- ποσοστό επί της αξίας των προϊόντων από τον
αγοραστή ή και τον πωλητή.
β)Εγχώριος έµπορος: Η µέθοδος του εγχώριου έµπορου µοιάζει µε αυτή του
εγχώριου πράκτορα, µόνο που έµπορος λειτουργεί για λογαριασµό του και όχι για
κάποια ξένη επιχείρηση. Ο έµπορος συνήθως αγοράζει µεγάλες ποσότητες προϊόντων
από την επιχείρηση παραγωγό και στη συνέχεια τα διαθέτει σε αγορές του
εξωτερικού αναλαµβάνοντας εξολοκλήρου τον έλεγχο, την τιµολογιακή πολιτική, την
πολιτική προώθησης, όπως και όλους τους κινδύνους.
δ) Εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών: Λειτουργούν σαν το τµήµα εξαγωγών ενός
µικρού αριθµού µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν εξειδικευµένα και
συνήθως

συµπληρωµατικά

µεταξύ

τους

προϊόντα,

όπως

π.χ.

εξαρτήµατα

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι εταιρίες αυτές αναλαµβάνουν την εύρεση πελατών
για τα προϊόντα αυτά, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνες για τις λειτουργίες διανοµής,
προώθησης και µερικές φορές και τιµολόγησης των προϊόντων. Οι εταιρίες αυτές
συνήθως αµείβονται µε ένα ποσοστό επί των πωλήσεων που συµφωνείται µεταξύ της
επιχείρησης παραγωγού και της εταιρίας διαχείρισης κατά την υπογραφή συµβολαίου
συνεργασίας. Είναι δυνατό η εταιρία διαχείρισης να αγοράζει τα προϊόντα των
επιχειρήσεων παραγωγών και στη συνέχεια να τα µεταπωλεί µε τη σειρά της στους
τελικούς αγοραστές. Οι εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών επιτυγχάνουν σηµαντικές
οικονοµίες κλίµακας σε όλες τις λειτουργίες που πραγµατοποιούν καθώς
εµπορεύονται µεγάλες ποσότητες σχετικά οµοειδών προϊόντων.
ε) Εταιρίες διεθνούς εµπορίου: Οι εταιρίες διεθνούς εµπορίου ασχολούνται µε το
παράλληλα και µε το εξαγωγικό εµπόριο και µε το εισαγωγικό εµπόριο. Συνήθως
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διατηρούν αντιπροσωπείες σε πολλές χώρες να ασχολούνται µε εισαγωγές και
εξαγωγές προϊόντων που αγοράζουν από διάφορους παραγωγούς. Λειτουργούν και ως
αντιπρόσωποι εγχώριων επιχειρήσεων αλλά και ως εγχώριοι πράκτορες. Κατά
περίπτωση δε αποφασίζουν αν θα αγοράσουν τα προϊόντα και στη συνέχεια θα τα
µεταπωλήσουν ή αν θα αµειφθούν µε ποσοστό επί της αξίας των πωλήσεων. Οι
εταιρίες αυτές διαθέτουν ένα µεγάλο διεθνές εµπορικό δίκτυο που διευκολύνει την
εύρεση αγοραστών ή πωλητών κατά περίπτωση, ενώ οι µεγάλες ποσότητες προϊόντων
που διαπραγµατεύονται καθώς και οι οικονοµίες κλίµακας που πετυχαίνουν, τις
καθιστά ικανές να πετύχουν καλύτερες τιµές για τις επιχειρήσεις µε τις οποίες
συνεργάζονται. Οι εταιρίες διεθνούς εµπορίου είναι η πλέον αποτελεσµατική µέθοδος
για την πραγµατοποίηση εξαγωγών σε δύσκολες αγορές όπως της Ιαπωνίας και της
Κίνας. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι οι µεγαλύτερες εταιρίες διεθνών επενδύσεων
είναι ιαπωνικής καταγωγής.
1.3.2. ∆ιεθνοποίηση της παραγωγής
Ο

απώτερος σκοπός της απόφασης µιας επιχείρησης να διεθνοποιήσει την

παραγωγή της είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς και συνεπώς η αύξηση των
πωλήσεων και των κερδών της. Στην περίπτωση της διεθνοποίησης της παραγωγής,
το µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων παραγωγής προστιθέµενης αξίας
µεταφέρεται στη χώρα φιλοξενίας. Οι λόγοι οι οποίοι µπορεί να την οδηγήσουν στη
διεθνοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας µπορεί να ποικίλουν. Για
παράδειγµα, αν η εγχώρια αγορά έχει πλέον κορεστεί ή ο ανταγωνισµός στην εγχώρια
αγορά έχει γίνει πολύ έντονος, αν το κόστος παραγωγής στην ξένη χώρα θα είναι
χαµηλότερο, για να βρίσκεται εγγύτερα στις πρώτες ύλες εποµένως και πάλι να έχει
χαµηλότερο κόστος παραγωγής, αν στην εγχώρια αγορά δεν υπάρχει η απαραίτητη
τεχνολογία και τεχνογνωσία, για να βρεθεί πιο κοντά σε αγορές άλλων χωρών είτε για
να αποφύγει τα εµπόδια και τους περιορισµούς που τίθενται στις εξαγωγές. Σε κάθε
περίπτωση, η στρατηγική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση για την επέκταση της
παραγωγής της σε ξένες χώρες είναι πολύ σηµαντική για την επίτευξη των στόχων
της. Η στρατηγική που θα επιλέξει θα εξαρτηθεί από µια σειρά παραγόντων, µεταξύ
των οποίων η φύση του προϊόντος της, οι λόγοι της διεθνοποίησης, οι κίνδυνοι στην
αγορά στην οποία θέλει να εισέλθει, το περιβάλλον – οικονοµικό, νοµικό,
επιχειρηµατικό κλπ – και διάφοροι άλλοι παράγοντες. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι
κυριότερες στρατηγικές άσκησης διεθνούς παραγωγικής δραστηριότητας.
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Συµφωνίες παραγωγής: Μια πολυεθνική επιχείρηση µπορεί να αναθέσει την
παραγωγή ολόκληρου ή µέρους του προϊόντος της ή και µόνο τη συναρµολόγησή του
σε µια τοπική επιχείρηση της αγοράς στην οποία θέλει να εισέλθει, ενώ το προϊόν θα
φέρει την επωνυµία της αναθέτουσας επιχείρησης και η τελευταία θα έχει την
αποκλειστική ευθύνη την τιµολόγησης, προώθησης και διάθεσης του προϊόντος στην
τοπική αγορά. Όσον αφορά στη διανοµή του προϊόντος, αυτή ενδέχεται να την
αναλαµβάνει η τοπική επιχείρηση για λογαριασµό της αναθέτουσας ανάλογα µε τη
συµφωνία που έχουν υπογράψει, ή µπορεί να την αναλαµβάνει η ίδια η πολυεθνική
διατηρώντας κάποιο υποκατάστηµα ή κάποια εµπορική θυγατρική στην τοπική
αγορά. Η στρατηγική αυτή εφαρµόζεται συχνά από επιχειρήσεις του κλάδου της
µεταποίησης κυρίως για την παραγωγή ενδυµάτων, υποδηµάτων, φαρµάκων και
άλλων ειδών. Για την ανάθεση της παραγωγής του προϊόντος της σε µια τοπική
επιχείρηση, η πολυεθνική θα πρέπει να φροντίσει η τεχνολογία της επιχείρησης αυτής
να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για το παραγόµενο προϊόν.
Με τη στρατηγική αυτή, µια επιχείρηση µπορεί να εισέλθει σε ελάχιστο χρόνο σε
µία ξένη αγορά, χωρίς το κόστος της ίδρυσης ή εξαγοράς παραγωγικών
εγκαταστάσεων και παρακάµπτοντας τα τυχόν εµπόδια που θέτουν πολλές
κυβερνήσεις στις εξαγωγές ξένων επιχειρήσεων στη χώρα τους, ικανοποιώντας
παράλληλα την απαίτηση των τοπικών κυβερνήσεων για εγχώρια παραγωγή του
προϊόντος χωρίς δέσµευση κεφαλαίων και ανάληψη σηµαντικών κινδύνων. Πολλές
φορές µάλιστα, οι συµφωνίες µπορεί να προβλέπουν την αγορά των ενδιάµεσων
προϊόντων από την αναθέτουσα επιχείρηση, δηµιουργώντας για την τελευταία ένα
νέο πελάτη και αυξάνοντας τις εξαγωγές της. Ωστόσο, παρά τη φαινοµενική
απλότητα της µεθόδου, µια συµφωνία παραγωγής µπορεί να επιφυλάσσει
σηµαντικούς κινδύνους για την αναθέτουσα επιχείρηση. Η τελευταία θα πρέπει να
διασφαλίζει ότι η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων είναι η επιθυµητή,
διαφορετικά µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η φήµη και η αξιοπιστία της. Επιπλέον, θα
πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στη µεταφορά της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
της στην παραγωγό επιχείρηση, διότι µπορεί τελικά να βοηθήσει την παραγωγό
επιχείρηση να γίνει ανταγωνιστής της στην τοπική αγορά, µετά τη λήξη της
συµφωνίας. Για να αποφύγει αυτή την εξέλιξη θα πρέπει πριν αποφασίσει να
προχωρήσει σε ανάθεση της παραγωγής να διερευνά την υπάρχουσα νοµοθεσία της
χώρας για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων, αλλά και το βαθµό στον
οποίο εφαρµόζεται αυτή.
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Συµφωνίες παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης (licensing): Η συµφωνία
παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης συνίσταται στην παραχώρηση των
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και του εµπορικού
σήµατος µιας επιχείρησης σε µία άλλη, συνήθως αλλοδαπή. Η αµοιβή της
παραχωρούσας επιχείρησης ορίζεται από τη συµφωνία συνήθως σε ένα σταθερό ποσό
και ένα ποσοστό επί των πωλήσεων σε ετήσια βάση, ενώ η επιχείρηση που αποκτά τα
δικαιώµατα εκµετάλλευσης ελέγχει την πολιτική τιµολόγησης, προώθησης και
διανοµής των προϊόντων. Όπως και στην περίπτωση των συµφωνιών παραγωγής, µε
τη στρατηγική αυτή η παραχωρούσα επιχείρηση εισέρχεται ταχύτατα στην αγορά
στόχο, χωρίς το κόστος της ίδρυσης παραγωγικών εγκαταστάσεων και αποφεύγοντας
την ανάληψη οικονοµικών κινδύνων, αναλαµβάνοντας όµως τον κίνδυνο να πληγεί η
φήµη της στις διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, και οι δύο αυτές στρατηγικές
ενδείκνυνται για επέκταση της παραγωγής σε χώρες όπου η ίδρυση παραγωγικών
εγκαταστάσεων είναι ασύµφορη είτε λόγω µικρού µεγέθους της αγοράς είτε λόγω
ασταθών οικονοµικοπολιτικών συνθηκών. Αντενδεικνύονται δε για την επέκταση σε
χώρες όπου η νοµοθεσία δεν προστατεύει τα πνευµατικά δικαιώµατα και οι
επιχειρήσεις αυτές

διατρέχουν

τον κίνδυνο

δηµιουργίας

ενός

σηµαντικού

ανταγωνιστή.
Συµφωνίες διεθνούς δικαιόχρησης (franchising): Μοιάζουν πολύ µε τις
συµφωνίες παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης, µόνο που στην περίπτωση
αυτή η δικαιοπάροχος εταιρία αναλαµβάνει τις υπηρεσίες προώθηση των προϊόντων,
την εκπαίδευση των στελεχών όπως και την προµήθεια της δικαιοδόχου εταιρίας σε
υποπροϊόντα και µηχανικό εξοπλισµό. Οι συµφωνίες δικαιόχρησης χρησιµοποιούνται
εκτεταµένα στον τοµέα των υπηρεσιών, όπως εστιατόρια, καταστήµατα ενδυµάτων,
υποδηµάτων, γραφεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών κ.λ.π. Τα πλεονεκτήµατα
και τα µειονεκτήµατα της στρατηγικής αυτής είναι τα ίδια µε τις δύο προηγούµενες
στρατηγικές, µόνο που στην περίπτωση των συµφωνιών δικαιόχρησης, µπορεί να
απαιτηθεί µεγαλύτερη επένδυση κεφαλαίων από τη δικαιοπάροχο εταιρία στην
περίπτωση που θα αποφασίσει να εγκαταστήσει κάποια γραφεία στη χώρα των
δικαιοδόχων ώστε να µπορεί να τους ελέγχει καλύτερα.
∆ιοικητικά συµβόλαια: Στην ουσία πρόκειται όχι για επέκταση της παραγωγής
µιας επιχείρησης αλλά για την προσφορά υπηρεσιών όπως η τεχνογνωσία και η
διοίκηση σε άλλες επιχειρήσεις. Με τα διοικητικά συµβόλαια µια επιχείρηση µε
µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία στον τοµέα της αναλαµβάνει για ένα
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προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τη διοίκηση ενός τµήµατος ή και µιας ολόκληρης
άλλης επιχείρησης. Η επιχείρηση που αναλαµβάνει το συµβόλαιο στελεχώνει τη
διοίκηση της άλλης επιχείρησης µε δικά της στελέχη ή νέα στελέχη τα οποία θεωρεί
κατάλληλα και τα οποία θεωρούνται δικοί της υπάλληλοι. Η δε αµοιβή ορίζεται από
το συµβόλαιο ως ποσοστό συνήθως επί των µεικτών κερδών της επιχείρησης, ενώ
συνήθως, αν οι επιδόσεις της επιχείρησης είναι καλύτερες από τους στόχους που
είχαν τεθεί, τότε η επιχείρηση που ανέλαβε το συµβόλαιο και τα στελέχη της
αµείβονται µε ένα bonus. Στην αντίθετη περίπτωση, που η διοίκηση δεν καταφέρει να
φτάσει τους στόχους, η συµφωνία διακόπτεται. Τα διοικητικά συµβόλαια
χρησιµοποιούνται εκτεταµένα στη διοίκηση ξενοδοχειακών µονάδων όπως και για
την αναδιάρθρωση και οικονοµική εξυγίανση υπαρχουσών επιχειρήσεων. Τα οφέλη
για την επιχείρηση που αναλαµβάνει το συµβόλαιο πηγάζουν κυρίως από τη γνώση
που αποκτούν τα στελέχη της από την τοπική αγορά και την πιθανή επιτυχέστερη και
λιγότερο επικίνδυνη δραστηριοποίησή της στην αγορά αυτή µε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις µετά τη λήξη του συµβολαίου.
Συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το κλειδί στο χέρι»: Και αυτή η στρατηγική
αφορά προσφορά της τεχνογνωσίας και εµπειρίας µιας επιχείρησης για την
κατασκευή µεγάλων έργων και συνηθίζεται στις περιπτώσεις κατασκευής δηµόσιων
έργων. Η επιχείρηση αναλαµβάνει, µετά από δηµοπράτηση, την κατασκευή του έργου
και τη παράδοσή του σε προκαθορισµένο χρόνο και µε προκαθορισµένο κόστος
έτοιµο για λειτουργία. Σηµαντικό είναι ότι η επιχείρηση κερδίζει απλά και µόνο από
την εκµετάλλευση της τεχνογνωσίας της, αναλαµβάνοντας µικρό επιχειρηµατικό
κίνδυνο καθώς τα κεφάλαια που απαιτούνται προέρχονται από την αναθέτουσα αρχή.
Ωστόσο, συνηθίζεται τελευταία η επιχείρηση που αναλαµβάνει το έργο να
συνεισφέρει και αυτή στη χρηµατοδότησή του µε αντάλλαγµα την απόκτηση του
δικαιώµατος διαχείρισης και εκµετάλλευσης του έργου για ορισµένο χρονικό
διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, η µέθοδος κατασκευής του έργου αποκαλείται
µέθοδος µερικής ή ολικής «αυτοχρηµατοδότησης».
Άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ): Πρόκειται για µεταφορά κεφαλαίου,
ανθρώπινων πόρων και τεχνολογίας από µια επιχείρηση σε µια ξένη χώρα µε σκοπό
τη δηµιουργία ή την εξαγορά παραγωγικών εγκαταστάσεων ή µέρους της ιδιοκτησίας
αυτών για την παραγωγή των προϊόντων της και την προσφορά των υπηρεσιών της
στη χώρα αυτή. Έπειτα, τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα αυτή είναι δυνατό να
διατίθενται µόνο στη χώρα αυτή ή να διατίθενται και σε γειτονικές αγορές ή ακόµη
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και στην αγορά της µητρικής χώρας. Η στρατηγική της άµεσης ξένης επένδυσης
θεωρείται η στρατηγική διεθνούς επέκτασης µε τους υψηλότερους κινδύνους. Μια
επιχείρηση µπορεί να προχωρήσει σε άµεση ξένη επένδυση µε διάφορους τρόπους οι
οποίοι αναπτύσσονται στη συνέχεια:
α) Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας: Πρόκειται για την ίδρυση από µια
επιχείρηση µιας νέας επιχείρησης στην ξένη χώρα, στην οποία µοναδικός µέτοχος και
υπεύθυνος για τη διοίκησή της είναι η µητρική επιχείρηση. Η θυγατρική µπορεί να
είναι είτε µία εντελώς νέα επιχείρηση είτε µια τοπική επιχείρηση που έχει
εξαγοραστεί εξολοκλήρου ή σε ποσοστό που διασφαλίζει απόλυτα τη διοίκησή της
από τη µητρική επιχείρηση. Η ονοµασία της δε µπορεί να είναι είτε η ίδια µε της
µητρικής είτε διαφορετική. Η θυγατρική επιχείρηση είναι στην πραγµατικότητα µια
τοπική επιχείρηση µε ιδιοκτήτη µια ξένη επιχείρηση. Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος από
την ανάληψη µιας τέτοιας επένδυσης είναι ιδιαίτερα µεγάλος αφού η επιχείρηση
αναλαµβάνει εξολοκλήρου το κόστος της επένδυσης και µάλιστα σε ένα σχετικά
άγνωστο περιβάλλον. Χαρακτηριστικό είναι δε ότι η θυγατρικές αποκλειστικής
ιδιοκτησίας αντιµετωπίζονται ως ξένες επιχειρήσεις κάτι που γίνεται ιδιαίτερα
εµφανές όταν αυτές συµµετέχουν σε διαγωνισµούς του δηµοσίου για προµήθεια
προϊόντων.
β) ∆ιεθνής κοινοπρακτική επιχείρηση (Joint Venture):

Προκύπτει από τη

συµβολή µίας ή περισσότερων ξένων επιχειρήσεων µε µία ή περισσότερες εγχώριες
επιχειρήσεις σε κεφάλαια, τεχνολογία, τεχνογνωσία και ανθρώπινους πόρους για τη
δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης ή την εξαγορά µιας υπάρχουσας στην τοπική
αγορά. Ο τρόπος διοίκησης της κοινοπρακτικής επιχείρησης καθορίζεται από τη
συµφωνία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην κοινοπραξία. Το joint venture
συνεπάγεται για τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µοίρασµα του κινδύνου καθώς και
των κερδών αλλά συχνά καταλήγει σε διάλυση καθώς καµία επιχείρηση δεν έχει τον
απόλυτο έλεγχο της διοίκησης και συνήθως προκύπτουν διαφορές ως προς τους
στόχους και την εκάστοτε στρατηγική που θα ακολουθηθεί από την κοινοπρακτική
επιχείρηση. Αντίθετα, οι θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας απαιτούν σηµαντικές
επενδύσεις αλλά προσφέρουν και απόλυτο έλεγχο.
γ) Μερική εξαγορά: Πρόκειται για την εξαγορά από µια αλλοδαπή επιχείρηση
µέρους των µετοχών µιας εγχώριας επιχείρησης, ανάλογα µε το ύψος του οποίου η
αλλοδαπή επιχείρηση καθίσταται µέτοχος πλειοψηφίας ή µειοψηφίας και αποκτά το
δικαίωµα διορισµού ενός αριθµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου της
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εγχώριας επιχείρησης και τοποθέτησης δικών της ατόµων σε ορισµένες σηµαντικές
διοικητικές θέσεις. Οι δύο επιχειρήσεις µπορεί να αποφασίσουν να προχωρήσουν και
σε αµοιβαία εξαγορά, ανταλλάσσοντας πακέτα µετοχών και αποκτώντας πρόσβαση η
καθεµία, ανάλογα µε τη συµφωνία, στην τεχνολογία, στην τεχνογνωσία, στο δίκτυο
διανοµής κλπ της άλλης. Τα οφέλη και οι κίνδυνοι είναι παρόµοιοι µε αυτά των
διεθνών κοινοπρακτικών επιχειρήσεων.
1.3.3. ∆ιεθνείς ή παγκόσµιες στρατηγικές συµµαχίες
Πρόκειται για συµµαχία δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων από διάφορες χώρες για
την επίτευξη κοινών επιχειρηµατικών στόχων σε διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικές
συµµαχίες

µπορεί

να

είναι

είτε

κάθετες,

δηλαδή

από

επιχειρήσεις

µε

συµπληρωµατικές δραστηριότητες όπως π.χ. µια παραγωγική επιχείρηση και οι
προµηθευτές της, ή οριζόντιες, δηλαδή από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Οι
στρατηγικές

συµµαχίες

αποσκοπούν

είτε

στη

βελτίωση

της

διεθνούς

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων είτε στην εδραίωση και ισχυροποίησή τους
στο διεθνές περιβάλλον. Μέσω των στρατηγικών συµµαχιών οι επιχειρήσεις
ανταλλάσσουν τεχνολογία, τεχνογνωσία, συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση
κοινών

ερευνών

και,

κυρίως,

εκµεταλλεύονται

η

µια

τα

ανταγωνιστικά

πλεονεκτήµατα της άλλης µε αποτέλεσµα συνεργαζόµενες να επιτυγχάνουν
αθροιστικά µεγαλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα από ό,τι θα επιτύγχαναν
αθροιστικά αν δεν συνεργάζονταν. Οι στρατηγικές συµµαχίες δεν διαµορφώνονται
µόνο από µεγάλες επιχειρήσεις αλλά και από µικρές επιχειρήσεις που συνεργάζονται
για να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας και για να ξεπεράσουν τις αδυναµίες που
προκύπτουν από το µικρό τους µέγεθος και από την έλλειψη κεφαλαίων, τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας και εξειδικευµένων στελεχών. Τέλος, οι διεθνείς στρατηγικές σηµασίες
µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές, όπως οι εξαγορές, οι κοινοπρακτικές
επιχειρήσεις, οι συµφωνίες παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης και οι
συµφωνίες παραγωγής, µορφές διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που
παρουσιάστηκαν παραπάνω. Το σηµαντικότερο δε κατά τη δηµιουργία µιας τέτοιας
συµµαχίας είναι η επιλογή των εταίρων καθώς θα πρέπει οι εταίροι να ταιριάζουν
σχετικά σε θέµατα επιχειρηµατικής κουλτούρας και στρατηγικών στόχων και να
έχουν συµπληρωµατικές ικανότητες.
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1.3.4. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου
Αφορούν τις συναλλαγές σε όλες τις αγορές χρεογράφων (µετοχές, οµόλογα,
κλπ). ∆εν έχουν σχέση µε τη διεθνοποίηση της παραγωγής των επιχειρήσεων αλλά µε
τη

διεθνοποίηση

θα

λέγαµε

της

χρηµατοδότησης

των

επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

1.4

Πολυεθνικές επιχειρήσεις

1.4.1

Είδη πολυεθνικών επιχειρήσεων

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες:
1 Στις επιχειρήσεις που αναζητούν φυσικούς πόρους – resource seeking (φθηνό
ανειδίκευτο ή µερικώς εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, τεχνολογική
ικανότητα, marketing & management, δεξιότητες, υλικούς πόρους)
2 Στις επιχειρήσεις που αναζητούν «πρόσφορη» αγορά – market seeking (ευνοϊκή
φορολογία και χαµηλοί δασµοί στη φιλοξενούµενη χώρα, η ανάγκη να
ακολουθήσουν τις µονάδες παραγωγής στις χώρες που έχουν εγκατασταθεί, η
ανάγκη να προσαρµοστούν στις τοπικές συνήθειες και συνθήκες, η ανάγκη
µείωσης του κόστους παραγωγής και µεταφοράς των προϊόντων στη
φιλοξενούµενη χώρα, η ανάγκη να υπάρχει µια φυσική παρουσία των
πολυεθνικών στις αγορές που κυριαρχούν οι ανταγωνιστές τους)
3 Στις επιχειρήσεις που αναζητούν αποτελεσµατικότητα – efficiency seeking (η
ανάγκη να αξιοποιηθούν οφέλη που προκύπτουν από οικονοµίες κλίµακας,
σκοπιµότητας και διαχείρισης κινδύνου)
4 Στις επιχειρήσεις που αναζητούν στρατηγικούς οικονοµικούς πόρους – strategic
asset seeking (η ανάγκη µιας πολυεθνικής να αποκτήσει µια τοπική επιχείρηση
µε στόχο να εκµεταλλευτεί την τεχνολογία της, το µερίδιο της στην αγορά, τις
διοικητικές και άλλες επιχειρηµατικές δεξιότητες της).
1.4.2

Οργανωτική δοµή πολυεθνικών

Στην αρθρογραφία µετά το 1980 διακρίνονται τρεις τύποι οργάνωσης των
πολυεθνικών επιχειρήσεων:
 Οριζόντια ενοποιηµένες πολυεθνικές (Horizontal MNEs)
 Κάθετα ενοποιηµένες πολυεθνικές (Vertical MNEs)
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 ∆ιαφοροποιηµένες πολυεθνικές
Οριζόντια ενοποιηµένες πολυεθνικές: Οι διάφορες µονάδες της πολυεθνικής στις
διάφορες περιοχές παράγουν την ίδια γραµµή προϊόντων ή υπηρεσιών και
εξυπηρετούν τις τοπικές αγορές µέσω της εγχώριας παραγωγής. Η οριζόντια σχέση
µπορεί να αναφέρεται επίσης σε επιµέρους µονάδες, έστω θυγατρικές της
πολυεθνικής, που παράγουν διαφοροποιηµένα προϊόντα και στη συνέχεια
εµπορεύονται µεταξύ τους τις διαφορετικές ποικιλίες που παράγουν. Στην πρώτη
περίπτωση, το κίνητρο για εκτός συνόρων επέκταση είναι αύξηση της
αποτελεσµατικότητας

µέσω

της

εκµετάλλευσης

οικονοµιών

κλίµακας

σε

επιχειρησιακό επίπεδο. Για παράδειγµα, οι επιχειρήσεις µε δύο παραγωγικές
εγκαταστάσεις έχουν σταθερά κόστη µικρότερα από το διπλάσιο αυτών που έχουν οι
επιχειρήσεις µε µία εγκατάσταση, δεδοµένου ότι πολλά από αυτά τα κόστη όπως
διοικητικά, marketing, έρευνας και ανάπτυξης κ.α. επιµερίζονται στη συνολική
παραγωγή και των δύο εγκαταστάσεων. Στη δεύτερη περίπτωση, της παραγωγής
διαφοροποιηµένων προϊόντων, η διεθνής επέκταση της επιχείρησης γίνεται µε στόχο
την πρόσβαση σε παραγωγικούς συντελεστές και πραγµατοποιείται σε χώρες µε
διαφορές ως προς την αφθονία των παραγωγικών συντελεστών. Η κάθε θυγατρική
παράγει το προϊόν εκείνο που είναι εντάσεων του παραγωγικού συντελεστή που είναι
άφθονος στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένη.
Κάθετα ενοποιηµένες πολυεθνικές: Οι διάφορες µονάδες της πολυεθνικής στις
διαφορετικές χώρες παράγουν τα διαφορετικά προϊόντα το καθένα από τα οποία
αποτελεί εισροή στην παραγωγή του τελικού προϊόντος3. Η διάσπαση και
διαφορετική χωροθέτηση των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης µπορεί να
αφορά στο διαχωρισµό της παραγωγικής δραστηριότητας από τις υπόλοιπες
λειτουργίες, όπως η διοίκηση, το marketing κλπ που είναι εντάσεως διαφορετικών
συντελεστών. Και πάλι η διαφορές των χωρών σε αφθονία και τιµές των συντελεστών
κάθε λειτουργίας δηµιουργούν πλεονέκτηµα τοποθεσίας. Για παράδειγµα, η ύπαρξη
σηµαντικών διαφορών µεταξύ των χωρών στα κόστη της εξειδικευµένης και
ανειδίκευτης εργασίας µπορεί να συνεπάγεται την εγκατάσταση των λειτουργιών της
κεντρικής διοίκησης που θεωρούνται εντάσεων εξειδικευµένης εργασίας στη χώρα
όπου υπάρχει άφθονη εξειδικευµένη εργασία και την εγκατάσταση της παραγωγής,

3

Caves E. Richard, (1996). Multinational Enterprises and Economic Analysis, Cambridge University
Press.
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που θεωρείται εντάσεως ανειδίκευτης εργασίας στη χώρα όπου υπάρχει άφθονη και
σχετικά φθηνή ανειδίκευτη εργασία4.
Κατά το µοντέλο του Markusen για την εκτός συνόρων επέκταση των
επιχειρήσεων, το κίνητρο τόσο για οριζόντια όσο και για κάθετη επέκταση είναι η
κατοχή πλεονεκτηµάτων γνώσης. Ποιο συγκεκριµένα τα κίνητρα για οριζόντια ή
κάθετη επέκταση προκύπτουν από τις ιδιότητες των πλεονεκτηµάτων γνώσης. Τα
πλεονεκτήµατα γνώσης έχουν τις εξής ιδιότητες: (α) µπορούν να µεταφερθούν σε
γεωγραφικά

διεσπαρµένες

παραγωγικές

εγκαταστάσεις,

(β)

είναι

εντάσεως

εξειδικευµένης εργασίας σε σχέση µε την παραγωγή και (γ) µπορούν να χορηγηθούν
σε επιπλέον παραγωγικές µονάδες χωρίς να περιοριστεί η διάθεσή τους στις
υπάρχουσες παραγωγικές µονάδες. Οι δύο πρώτες ιδιότητες αποτελούν κίνητρο για
ανάπτυξη κάθετων πολυεθνικών, ενώ η τρίτη αποτελεί κίνητρο για τη δηµιουργία
οριζόντιων πολυεθνικών5.
∆ιαφοροποιηµένες πολυεθνικές: Ο τρίτος τύπος πολυεθνικής επιχείρησης είναι η
διαφοροποιηµένη επιχείρηση που οι εκροές των εγκαταστάσεών της δεν σχετίζονται
ούτε οριζόντια ούτε κάθετα. Μια από τις διάφορες εξηγήσεις που έχουν δοθεί για την
ανάπτυξη αυτού του τύπου των πολυεθνικών είναι η διαφοροποίηση των
επιχειρηµατικών κινδύνων. Η διεθνής δραστηριοποίηση της επιχείρησης συνεπάγεται
οφέλη διαφοροποίησης του κινδύνου τα οποία µεγιστοποιούνται όταν η
διαφοροποίηση γίνεται τόσο ως προς το είδος του παραγόµενου προϊόντος όσο και ως
προς τη γεωγραφική τοποθέτηση των θυγατρικών6.

1.5

Θεωρητικά µοντέλα για τη διεθνοποίηση
1.5.1.

Η ερµηνεία των ΑΞΕ µέσω των θεωριών διεθνούς εµπορίου - Η
νεοκλασική προσέγγιση

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων µπορεί να προσεγγιστεί αρχικά στο πλαίσιο
των κλασσικών υποδειγµάτων του Ricardo και των Hecksher, Ohlin και Samuelson
για το διεθνές εµπόριο. Αυτό που χαρακτηρίζει και τα δύο υποδείγµατα είναι η
4

Markusen J.R. & Venables A. J., (2000). “The Theory of Endowment, Intra-Industry and
Multinational Trade”, Journal of International Economics, 52.
5
Rugman A. M. & Brewer T. L. – Markusen J. R., (2001). The Oxford Handbook of International
Business - International Trade Theory and International Business, Oxford University Press.
6
Caves E. Richard, (1996). Multinational Enterprises and Economic Analysis, Cambridge University
Press.
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ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων σε κάθε περιοχή για συγκεκριµένη παραγωγή.
Στην περίπτωση του υποδείγµατος του Ricardo τα πλεονεκτήµατα προέρχονται από
διαφορές των χωρών στην τεχνολογία. Η τεχνολογία της κάθε χώρας αποδίδεται στο
υπόδειγµα µε τις ανά µονάδα προϊόντος αναγκαίες ποσότητες εργασίας για την
παραγωγή ενός αγαθού, δηλαδή τον αριθµό των ωρών εργασίας που απαιτούνται για
να παραχθεί µια µονάδα αγαθού7. ∆ηλαδή, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα προκύπτουν
από τις διαφορές των χωρών ως προς την παραγωγικότητα της εργασίας. Οι
Hecksher, Ohlin και Samuelson βελτιώνοντας το υπόδειγµα του Ricardo,
υποστήριξαν ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην παραγωγή συγκεκριµένων
αγαθών οφείλονται όχι µόνο σε διαφορές στην τεχνολογία αλλά και σε διαφορές των
χωρών ως προς την αφθονία των παραγωγικών συντελεστών. Επιπλέον, εισήγαγαν
στο υπόδειγµά τους την κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής.
Το συµπέρασµα των υποδειγµάτων είναι ότι µια οικονοµία θα τείνει να είναι
σχετικά αποτελεσµατικότερη στην παραγωγή αγαθών, τα οποία είναι έντασης των
συντελεστών που η χώρα διαθέτει σε σχετική αφθονία. Τελικά κάθε χώρα θα
εξειδικεύεται στην παραγωγή και εξαγωγή στις διεθνείς αγορές των αγαθών τα οποία
παράγει αποτελεσµατικότερα, ενώ θα εισάγει τα υπόλοιπα αγαθά από χώρες που τα
παράγουν αποτελεσµατικότερα.
Έστω για παράδειγµα δύο χώρες, η Α και η Β που παράγουν δύο προϊόντα, το Χ
που είναι εντάσεως κεφαλαίου και το Υ που είναι εντάσεως εργασίας. Η χώρα Α είναι
σχετικά πλούσια σε κεφάλαιο (Κ) ενώ η Β πλούσια σε εργασία (L), δηλαδή
ΚΑ/LA > KB/LB.
Οι τιµές αυτάρκειας στις δύο χώρες θα έχουν ως εξής:
(PX/PY)A < (PX/PY)B,
δηλαδή, η χώρα Α παράγει σχετικά φθηνότερα το προϊόν Χ από τη χώρα Β, ενώ η
χώρα Β παράγει σχετικά φθηνότερα το προϊόν Υ από τη χώρα Α.
Αυτό σηµαίνει πως αν οι χώρες Α και Β συνάψουν εµπορικές σχέσεις µεταξύ
τους, τότε η Α θα εξάγει το προϊόν Χ και η Β το προϊόν Υ µέχρις ότου οι τιµές των
προϊόντων εξισωθούν στις δύο χώρες.
Ωστόσο, αντί για διακίνηση των προϊόντων µεταξύ των δύο χωρών µπορεί να
υπάρξει διακίνηση κεφαλαίου προκαλώντας οµοίως την εξίσωση των τιµών των
7

Krugman Paul & Obstfeld Maurice, (2002). ∆ιεθνής Οικονοµική, Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις
Κριτική.
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προϊόντων. Συγκεκριµένα, θα υπάρχει µετακίνηση κεφαλαίου από τη χώρα Α στη
χώρα Β όπου η απόδοσή του είναι σχετικά υψηλότερη. Συγκεκριµένα, η µεταφορά
κεφαλαίου από τη µια χώρα στην άλλη προκύπτει από τη διαφορά των επιτοκίων.
Από το παραπάνω παράδειγµα διαπιστώνει κανείς ότι το εµπόριο και οι µετακινήσεις
κεφαλαίου είναι µεταξύ τους υποκατάστατα και η εξίσωση των λόγων των τιµών των
συντελεστών παραγωγής συνεπάγεται την εξίσωση των λόγων των τιµών των
αγαθών.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παρουσιάζει το παραπάνω
υπόδειγµα γενικής ισορροπίας είναι ότι οποιαδήποτε ατέλεια στην αγορά των
προϊόντων ή των παραγωγικών συντελεστών οδηγεί αναπόφευκτα σε µείωση της
κοινωνικής ευηµερίας. Τέτοιες ατέλειες µπορεί να είναι:
 Η αύξηση των µισθών πάνω από την οριακή αξία του προϊόντος, η οποία
επιτυγχάνεται µέσω της δραστηριοποίησης των συνδικάτων
 Η επιβολή φόρων στο κεφάλαιο, που εµποδίζει την εξίσωση της οριακής
απόδοσης του κεφαλαίου µε το οριακό προϊόν του κεφαλαίου
 Ένας εξωγενής παράγοντας στην αγορά είτε τελικών είτε ενδιάµεσων
προϊόντων, στον οποίο υπάρχει απόκλιση µεταξύ του ιδιωτικού και του κοινωνικού
κόστους, όπως για παράδειγµα η γνώση ή η εκτίµηση της µόλυνσης.
Τέτοια παραδείγµατα αποτυχίας της αγοράς εµποδίζουν την αποτελεσµατική
κατανοµή και κατανάλωση των αγαθών και των συντελεστών παραγωγής και
διαψεύδουν το µοντέλο γενικής ισορροπίας της νεοκλασικής οικονοµικής θεωρίας.8
Αρκετά πιο περίπλοκη γίνεται η εικόνα όταν επιδιώκουµε την εξήγηση της
ανάπτυξης των ΑΞΕ µέσα από νεότερες θεωρίες διεθνούς εµπορίου. Στην προσπάθεια
να εξηγηθούν καταστάσεις που έρχονται σε αντίθεση µε τις προβλέψεις της
νεοκλασικής θεωρίας, προέκυψαν νέες θεωρητικές αναφορές που εξηγούν
ξεχωριστούς λόγους για την ανάπτυξη διεθνών ανταλλαγών όπως οι διαφορές στην
ποιότητα των προϊόντων, οι διαφορές στην ποιότητα των παραγωγικών συντελεστών
και ύπαρξη θετικών οικονοµιών κλίµακας. Οι νεότερες θεωρίες διεθνούς εµπορίου
δεν περιορίζονται σε υποδείγµατα τέλειου ανταγωνισµού αλλά προβάλλουν λόγους
και για την ανάπτυξη διεθνών συναλλαγών και σε περιπτώσεις µονοπωλιακού
ανταγωνισµού και ολιγοπωλίου. Και εδώ όµως, η µετακίνηση κεφαλαίων αντί της
µετακίνησης προϊόντων ερµηνεύεται µε την ίδια επιχειρηµατολογία.

8

Rugman, “Inside the Multinationals”, 1981, Columbia University Press, New York.
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1.5.2.

Η προσέγγιση των πολυεθνικών µέσω της θεωρίας χαρτοφυλακίου

Η ερµηνεία των ΑΞΕ µε βάση τις κλασσικές θεωρίες εµπορίου παρουσιάζει δύο
βασικά προβλήµατα. Πρώτον, δεν συνδέει καθόλου τις άµεσες ξένες επενδύσεις µε
την ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων και δεύτερο, οι διαφορές στα επιτόκια
µεταξύ των χωρών δεν αποτελούν ούτε αναγκαία ούτε ικανή συνθήκη για την ύπαρξη
των πολυεθνικών.
Ενώ οι άµεσες ξένες επενδύσεις εξηγούν την εξαγωγή κεφαλαίου από µια χώρα
στις υπόλοιπες χώρες του κόσµου, δεν µπορούν να εξηγήσουν την ανάπτυξη των
πολυεθνικών επιχειρήσεων αφού η ίδρυση από µια επιχείρηση κάποιας παραγωγικής
ή εµπορικής µονάδας ή κάποιων γραφείων σε µια ξένη χώρα µπορεί να
πραγµατοποιηθεί και χωρίς καθόλου εξαγωγή κεφαλαίου από τη µητρική χώρα αλλά
µε δανεισµό από την τοπική αγορά ή µε επανεπένδυση των κερδών τους.
Επιπλέον, οι θεωρίες του εµπορίου δεν µπορούσαν να εξηγήσουν την αµφίδροµη
ροή ΑΞΕ µεταξύ των χωρών και ιδιαίτερα ανάµεσα σε χώρες µε παρόµοια αναλογία
συντελεστών. Η ατέλεια αυτή βελτιώθηκε µέσω της θεωρίας του χαρτοφυλακίου,
σύµφωνα µε την οποία οι επενδυτές συµπεριλαµβάνουν στο χαρτοφυλάκιό τους και
περιουσιακά στοιχεία µε χαµηλές αποδόσεις µε σκοπό τη µείωση του συνολικού
κινδύνου του χαρτοφυλακίου τους. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν ήταν αρκετή,
καθώς η θεωρία δεν µπορούσε πλέον να εξηγήσει γιατί, αφού οι επιχειρήσεις
επιδίωκαν τη διαφοροποίηση του κινδύνου δεν προτιµούσαν την απόκτηση µικρών
µεριδίων από τις ξένες επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι όσο µικρότερο το µερίδιο τόσο
µεγαλύτερη η διαφοροποίηση, αλλά αντίθετα επεδίωκαν το µεγαλύτερο δυνατό
έλεγχο αυτών. Αν η θεωρία του χαρτοφυλακίου µπορεί να εξηγήσει την ανάπτυξη
άµεσων ξένων επενδύσεων, τότε η γεωγραφική κατανοµή των ΑΞΕ µιας δεδοµένης
χώρας θα πρέπει να ταιριάζει µε την κατανοµή των επενδύσεων σε ένα άριστο
χαρτοφυλάκιο. Οι Levy και Sarnat επιχείρησαν τη διαµόρφωση ενός άριστου
χαρτοφυλακίου εξωστρεφών επενδύσεων των ΗΠΑ, εξετάζοντας τόσο τις αποδόσεις
του κεφαλαίου σε κάθε χώρα όσο και τη συσχέτιση των αποδόσεων ανάµεσα σε
ζευγάρια χωρών9. Όµως, η πραγµατική κατανοµή των εξωστρεφών επενδύσεων των
ΗΠΑ ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που παρουσίαζε το άριστο χαρτοφυλάκιο
των Levy και Sarnat. Εποµένως, ούτε οι θεωρίες εµπορίου αλλά ούτε και η θεωρία
9
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του χαρτοφυλακίου µπορούσαν να εξηγήσουν την ύπαρξη των πολυεθνικών
επιχειρήσεων.
1.5.3.

Η προσέγγιση της δύναµης της αγοράς

Ο Hymer ήταν ο πρώτος που απέρριψε τη διαφορά των επιτοκίων (capitalarbitrage hypothesis κατά τον Caves) ως βάση για την ερµηνεία της ανάπτυξης των
πολυεθνικών επιχειρήσεων και έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός
µικροοικονοµικού µοντέλου εξήγησης της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Ο
Hymer ασκώντας κριτική στη θεωρία της διαφοράς των επιτοκίων αναρωτήθηκε γιατί
οι ΑΞΕ, αφού προκύπτουν από την αναζήτηση για υψηλότερες αποδόσεις, να
πραγµατοποιούνται από επιχειρήσεις και όχι από τράπεζες για παράδειγµα που
αποτελούν καλύτερους διαπραγµατευτές και γιατί να επιδιώκουν την απόκτηση
πλειοψηφικού µεριδίου σε επιχειρηµατικές µονάδες του εξωτερικού αφού η
διατήρηση µικρού µεριδίου προσφέρει στον επενδυτή µεγαλύτερη ρευστότητα. Ο
ίδιος υποστήριξε ότι τελικά η ανάπτυξη άµεσων ξένων επενδύσεων οφείλεται στις
συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν στις διάφορες αγορές.
Συγκεκριµένα, η θεωρία του Hymer αναπτύσσεται γύρω από την θεώρηση των
ατελειών στην αγορά των τελικών προϊόντων ως το βασικό παράγοντα επίδρασης
στις παραµέτρους που επηρεάζουν τη στρατηγική των επιχειρήσεων για την
εξυπηρέτηση ξένων αγορών. Επιπλέον, κατά την προσέγγιση αυτή, οι άµεσες ξένες
επενδύσεις περιλαµβάνουν τη µεταφορά πόρων, και όχι µόνο οικονοµικού
κεφαλαίου, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων, όπως η τεχνολογία και οι τεχνικές management & marketing, αλλά δεν
περιλαµβάνουν καµία µεταβολή στην ιδιοκτησία των πόρων ή των δικαιωµάτων που
µεταφέρονται. Η προσέγγιση της δύναµης της αγοράς αντιλαµβάνεται την επιχείρηση
ως µέσο µε το οποίο οι παραγωγοί αυξάνουν τη δύναµή τους στην αγορά.
Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους µια επιχείρηση µπορεί να
επιχειρήσει να αποκτήσει έλεγχο στις δραστηριότητες παραγωγής του προϊόντος σε
ξένες αγορές. Ο πρώτος είναι ότι αν η αγορά χαρακτηρίζεται από ατελή ανταγωνισµό,
π.χ. ολιγοπώλιο ή µονοπώλιο, τότε η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού µεταξύ δύο
µονοπωλιακών, η καθεµία στη χώρα της, επιχειρήσεων οδηγεί σε σταδιακή µείωση
της τιµής πώλησης του προϊόντος, µε αποτέλεσµα να χάνουν οι επιχειρήσεις αυτές τα
οικονοµικά οφέλη που προέρχονται από τη µονοπωλιακή τους δύναµη. Σε αυτή την
περίπτωση, η συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων, ή η εξαγορά της µίας από την άλλη
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µπορεί να είναι συµφέρουσα και για τις δύο επιχειρήσεις. Στην ίδια βάση, µια
εγχώρια µονοπωλιακή επιχείρηση θα επεδίωκε την ίδρυση µιας νέας επιχείρησης σε
µια ξένη αγορά ώστε να προλάβει την ανάπτυξη ενός τοπικού ανταγωνιστή ή θα
επέλεγε αντί να παραχωρήσει δικαιώµατα σε µια τοπική επιχείρηση να επεκταθεί
στην αγορά από µόνη της. Έτσι, ελέγχοντας τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της
αλλοδαπής, η επιχείρηση µετατρέπει τον ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων σε
ανταγωνισµό µεταξύ των χωρών10. Το κεντρικό σηµείο της παραπάνω εξήγησης είναι
ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν εργαλεία µέσω των οποίων οι
ανταγωνιστές µπορούν να µειώσουν τον ανταγωνισµό σε βιοµηχανίες όπου
σηµαντικά εµπόδια εισόδου δηµιουργούν και διατηρούν τοπικά µονοπώλια11.
Το δεύτερο κίνητρο είναι η κατοχή κάποιου πλεονεκτήµατος είτε στην
παραγωγική διαδικασία είτε σε κάποια ειδική λειτουργία, όπως το marketing, που θα
υπερέχει σε σπουδαιότητα των µειονεκτηµάτων από την δραστηριοποίηση σε µια
ξένη αγορά και το οποίο θα εκµεταλλευτεί κατά την δραστηριοποίησή της στην
αλλοδαπή αγορά.
Όντως, το κίνητρο για την ανάπτυξη πολυεθνικών µπορεί να είναι ο περιορισµός
του ανταγωνισµού, ωστόσο, η θεωρία του Hymer δεν παρέχει επαρκείς λόγους για
την εµφάνιση και ανάπτυξη των πολυεθνικών, ιδίως σε έντονα ανταγωνιστικές
βιοµηχανίες, όπως των υφασµάτων, των εστιατορίων ταχείας εστίασης κ.α. Επιπλέον,
η πολυεθνική είναι µόνο ένας από τους τρόπους εκµετάλλευσης των µονοπωλιακών –
ολιγοπωλιακών καταστάσεων που περιγράφηκαν προηγουµένως. Άλλοι τρόποι είναι
τα καρτέλ ή οι σιωπηρές συµπαιγνίες, συνήθως ανά γεωγραφικές περιοχές.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1969, ο Kindleberger προσεγγίζοντας τις ιδέες του
Hymer και λαµβάνοντας υπόψη τις θεωρήσεις για τον τέλειο ανταγωνισµό,
συµπέρανε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν άµεσες ξένες επενδύσεις σε έναν κόσµο µε
τέλειο ανταγωνισµό. Αν η ξένη αγορά χαρακτηρίζεται από τέλειο ανταγωνισµό, τότε
οι τοπικές επιχειρήσεις θα έπρεπε πάντα να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται επιτυχώς
τις ξένες εισερχόµενες. Εποµένως, οι ατέλειες της αγοράς είναι ο λόγος για άµεσες
ξένες επενδύσεις.
Ο ίδιος παρείχε τέσσερα διαφορετικά είδη για τις ατέλειες στην αγορά:
10

Hymer, “The international operation of national firms: A study of Direct Foreign Investment” ,
1976, MIT Press.
11
A.M. Rugman & T.L. Brewer - Jean Francois Hennart, (2001). The Oxford Handbook of
International Business - Theories of the Multinational Enterprise, Oxford University Press.
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Πρώτον, τις ατέλειες στην αγορά των αγαθών, µε την ύπαρξη της
διαφοροποίησης των προϊόντων και του ανταγωνισµού εκτός από τις τιµές.
∆εύτερον, τις ατέλειες στις αγορές παραµέτρων όπως οι πατέντες ή η
«ιδιοκτησιακή τεχνογνωσία».
Τρίτον, τις εσωτερικές και εξωτερικές οικονοµίες κλίµακας, όπως αυτές που
προκύπτουν από την καθετοποίηση.
Τέταρτον, τις κρατικά επιβαλλόµενες ρυθµίσεις, όπως οι περιορισµοί στην
παραγωγή.
Ουσιαστικά η δύναµη της αγοράς αφορά την ικανότητα συγκεκριµένων
επιχειρήσεων, είτε µεµονωµένα είτε σε συντεχνίες, να επιβληθούν στις αντίστοιχες
αγορές ώστε και να απολαµβάνουν µεγαλύτερα κέρδη αλλά και να είναι πιο
«ασφαλείς» από τον ανταγωνισµό.
Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης οι επιχειρήσεις τείνουν να αυξάνουν το µερίδιό
τους και τη δυναµικότητά τους στην τοπική αγορά. Όταν φτάσουν στο σηµείο όπου
δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επέκταση της δυναµικότητάς τους στην τοπική αγορά,
αρχίζουν να επενδύουν σε ξένες αγορές ακολουθώντας µια παρόµοια διαδικασία
αύξησης της δυναµικότητάς τους στις αγορές αυτές. Αυτή η προσέγγιση απευθύνεται
κυρίως στην ερµηνεία της διαδικασίας και του λόγου για τον οποίο οι επιχειρήσεις
γίνονται πολυεθνικές παρά για την αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των
πολυεθνικών.
Η κριτική που δέχεται η εν λόγω θεωρία εστιάζεται στη διατύπωση του
ακόλουθου ερωτήµατος: για ποιο λόγο οι τοπικές επιχειρήσεις να µην αυξήσουν τα
εµπόδια εισόδου στις σχετικές αγορές και εποµένως να καθυστερήσουν την είσοδο
και τη δύναµη της αγοράς που εφαρµόζουν οι πολυεθνικές? Από τη άλλη, κατά τον
Cantwell, η απελευθέρωση της αγοράς κεφαλαίου δηµιουργεί µεγαλύτερη πίεση για
κέρδη από τη δύναµη της αγοράς και το ερώτηµα που προκύπτει είναι αν µια τέτοια
πίεση µπορεί να έχει σταθερά αποτελέσµατα σε µακροχρόνιο επίπεδο, δεδοµένου ότι
η καθιέρωση και διατήρηση της δύναµης στην αγορά καθίσταται ολοένα και
δυσκολότερη.
1.5.4.

Η προσέγγιση του κύκλου ζωής του προϊόντος

Το κύριο ερώτηµα στο οποίο έρχεται να δώσει απάντηση η θεωρία του κύκλου
ζωής του προϊόντος είναι για ποιο λόγο οι επιχειρήσεις πραγµατοποιούν άµεσες ξένες
επενδύσεις ή ποιες δραστηριότητες των επιχειρήσεων αναπτύσσονται καλύτερα σε
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συγκεκριµένες χώρες. Η προσέγγιση που ακολουθεί βασίζεται στη θεωρία του
κύκλου ζωής του προϊόντος που αναπτύχθηκε από τον Vernon το 1966. Ερέθισµα για
την ανάπτυξη της προσέγγισης αυτής αποτέλεσε η ανάγκη εξήγησης της
συµπεριφοράς των επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην περίοδο των 2 – 3 δεκαετιών µετά
τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Υποστηρίζεται ότι τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα για µια επιχείρηση είναι η
ικανότητα καινοτοµίας και η τοποθεσία της παραγωγής. Η καινοτοµία συνεπάγεται
συνήθως µείωση της απαιτούµενης εργασίας και εποµένως, η αξία της καινοτοµίας
είναι µεγαλύτερη όσο υψηλότερο είναι το κόστος εργασίας. Αυτό οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι η καινοτοµία αποτελεί πλεονέκτηµα των χωρών µε τα ψηλότερα
κόστη εργασίας και τα υψηλότερα εισοδήµατα.
Τρεις διαφορετικές φάσεις χαρακτηρίζουν την παραγωγική διαδικασία και τη
διάχυση της καινοτοµίας. Αρχικά, το προϊόν παράγεται κοντά στις καινοτοµικές
δραστηριότητες και ικανότητες. Η ζήτηση για αυτό είναι χαµηλή και οι κύριοι
καταναλωτές του ανήκουν στην οµάδα των υψηλών εισοδηµάτων. Επιπλέον, υπάρχει
υψηλός βαθµός αβεβαιότητας. Στην δεύτερη φάση, το προϊόν είναι πιο ώριµο και έχει
αρχίσει να αποκτά τυποποιηµένα χαρακτηριστικά. Η ζήτηση για αυτό είναι αυξηµένη,
το κόστος παραγωγής έχει µειωθεί λόγω των οικονοµιών κλίµακας και η αβεβαιότητα
έχει περιοριστεί σηµαντικά. Στη φάση αυτή, το προϊόν εξάγεται σε αγορές όµοιες µε
την αρχική όσον αφορά στη ζήτηση και στις ικανότητες προσφοράς. Στην τρίτη
φάση, το προϊόν πλέον είναι αρκετά τυποποιηµένο, εµφανίζονται µιµητές και η
ζήτησή του γίνεται ελαστική προς την τιµή µε αποτέλεσµα το κόστος εργασίας να
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαµόρφωση το κόστους. Στη φάση αυτή,
εφόσον οι συνθήκες στις αγορές που εξάγεται ήδη το προϊόν είναι ευνοϊκές, η
επιχείρηση, για να προστατέψει τη θέση της στις ξένες αγορές µπορεί να αποφασίσει
να υποκαταστήσει τις εξαγωγές µε µια άµεση ξένη επένδυση, όπως η ίδρυση
υποκαταστήµατος.
Το µοντέλο υπονοεί ότι η ροή ξένων επενδύσεων πραγµατοποιείται από τις
πλουσιότερες προς τις λιγότερο πλούσιες χώρες. Ωστόσο, δεν µπορεί να εξηγήσει την
ανάπτυξη επενδύσεων από µικρές, αναπτυσσόµενες οικονοµίες όπως και την
αµφίδροµη ροή επενδύσεων µεταξύ χωρών στις ίδιες βιοµηχανίες και στην παραγωγή
των ίδιων γραµµών προϊόντων. Όπως απεδείχθη αργότερα, και οι χώρες που
πραγµατοποιούν καινοτοµίες στην εξοικονόµηση πρώτων υλών, όπως πολλές
ευρωπαϊκές χώρες, αποτελούν σηµείο εκκίνησης της ανάπτυξης πολυεθνικών
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επιχειρήσεων,

στην ίδια βάση µε την ανάπτυξη πολυεθνικών από χώρες που

πραγµατοποιούν καινοτοµίες στην εξοικονόµηση εργασίας.
Ένα βασικό σηµείο κριτικής του µοντέλου του κύκλου ζωής του προϊόντος όπως
παρουσιάσθηκε

αµέσως

προηγουµένως,

είναι

ότι

οι

επενδύσεις

που

πραγµατοποιούνται στην τρίτη φάση, αποσκοπούν στην υποκατάσταση του εµπορίου
και όχι στην αναδόµηση της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να αποτελέσει δυναµικό
συγκριτικό πλεονέκτηµα. Αντίθετα, υποστηρίχθηκε ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις θα
πρέπει να λειτουργούν ως αγωγός για τη διευκόλυνση του εµπορίου των ενδιάµεσων
προϊόντων και ο προσανατολισµός αυτών των επενδύσεων θα πρέπει να
υπαγορεύεται από τις δυνάµεις της αγοράς και όχι από κάποια ιεραρχική διαδικασία.
1.5.5.

Η θεωρία της εσωτερικοποίησης ή της ενδοεπιχειρησιακής
ολοκλήρωσης των αγορών (Internalisation theory)

Η θεωρία της εσωτερικοποίησης ή της ενδοεπιχειρησιακής ολοκλήρωσης των
αγορών εξηγεί την ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων και τους λόγους που
οδηγούν στην πραγµατοποίηση άµεσων ξένων επενδύσεων. Η εσωτερικοποίηση ή
ενδοεπιχειρησιακή ολοκλήρωση της αγοράς περιλαµβάνει τη µετάβαση κάτω από
κοινή ιδιοκτησία και έλεγχο των δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στην αγορά.
Πρόκειται για διαδικασία κάθετης διεύρυνσης τα επιχείρησης µέσω της οποίας οι
µέχρι πρότινος προµηθευτές και πελάτες της γίνονται και αυτοί µέρος της δοµής την
οποία προµηθεύανε ή από την οποία αγοράζανε. Οι µέχρι πρότινος εµπορικές
συναλλαγές

τους

καθίστανται

πλέον

ανταλλαγές

µεταξύ

διαφορετικών,

ηµιαυτόνοµων µονάδων του ίδιου εταιρικού σχήµατος. Η ενδοεπιχειρησιακή
ολοκλήρωση αγορών κατά µήκος εθνικών συνόρων οδηγεί σαφώς στη δηµιουργία
πολυεθνικών.
Η κεντρική ιδέα της θεωρίας είναι η ύπαρξη ατελειών στην αγορά που
εµποδίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της διεθνούς αγοράς. Οι ατέλειες αυτές
µπορεί να οφείλονται είτε σε εξωτερικούς παράγοντες όπως η επιβολή από τις
κυβερνήσεις περιοριστικών µέτρων στο εµπόριο είτε σε εσωτερικούς παράγοντες των
επιχειρήσεων όπως η έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης. Οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις προσπαθούν να προσπεράσουν τις ατέλειες αυτές αποκτώντας έλεγχο
στις λειτουργίες που πραγµατοποιούνται στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται
εκτός των εθνικών τους συνόρων, αναπτύσσοντας τη δική τους εσωτερική αγορά
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µέσω

της

κάθετης

ολοκλήρωσης,

εκµεταλλευόµενες

τα

τυχόν

ιδιαίτερα

πλεονεκτήµατά τους.
Κατά τους Dunning, Rugman και Casson, η ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς γίνεται
µε στόχο τη µείωση του κόστους των συναλλαγών µεταξύ των επιχειρήσεων της
εσωτερικής αγοράς. Προκειµένου να γίνει κατανοητή η ύπαρξη των πολυεθνικών
είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε τη θεωρία του κόστους συναλλαγής. Κατά την
θεωρία της επιχείρησης όπως αναπτύχθηκε από τον Coase, η επιχείρηση είναι µια
οργανωτική µονάδα που προσπαθεί να αποφύγει τα υπερβολικά κόστη της έξω
αγοράς χρησιµοποιώντας εσωτερικές τιµές. Όπου το συναλλακτικό κόστος µιας
ενδοεπιχειρησιακής συναλλαγής είναι χαµηλότερο από το κόστος πραγµατοποίησης
της συναλλαγής αυτής στην αγορά, τότε η αγορά εσωτερικοποιείται και η συλλογική
αποτελεσµατικότητα των διαφορετικών µονάδων του εταιρικού σχήµατος αυξάνεται.
Οι επιχειρήσεις εσωτερικοποιούν κόστη όπως αυτά των διαπραγµατεύσεων, της
αναζήτησης πελατών και προµηθευτών, του ελέγχου, της σύναψης και επιβολής
συµβολαίων, της τεχνολογικής γνώσης, της έρευνας και ανάπτυξης κλπ..
Η εσωτερικοποίηση των αγορών οφείλεται στις ατέλειες της αγοράς. Έχουν
αναγνωριστεί πέντε τύποι ατελειών στην αγορά που αποτελούν κίνητρο για
ενδοεπιχειρησιακή ολοκλήρωση των αγορών:
1. Τα χρονικά κενά που συνεπάγονται οι συναλλαγές µέσω της κανονικής
αγοράς.
2. Οι ατέλειες στην κοστολόγηση σε µια εξωτερική αγορά και στην
εκτίµηση της ποιότητας.
3. Η διµερής συγκέντρωση της δύναµης της αγοράς η οποία οδηγεί σε µια
ασταθή διαπραγµατευτική κατάσταση. Οι επιχειρήσεις αποφεύγουν τα
κόστη, στις περιπτώσεις της αυξηµένης διαπραγµατευτικής δύναµης, είτε
µέσω της επίτευξης µιας συµφωνίας µ’ ένα µακροχρόνιο συµβόλαιο ή
µέσω µιας πιο µόνιµης συµφωνίας που προκύπτει από συγχωνεύσεις ή
εξαγορές.
4. Η αβεβαιότητα σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων από τα
εµπορικά συµβαλλόµενα µέρη.
5. Ο κρατικός παρεµβατισµός στις διεθνείς αγορές και τις ασυµφωνίες
ανάµεσα στις χώρες σε όρους εισοδήµατος και φορολόγησης των κερδών.
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Η δηµιουργία µιας εσωτερικής αγοράς συνεπάγεται και διάφορα είδη κόστους, τα
οποία προκύπτουν από την προσπάθεια πραγµατοποίησης των αρχικά εµπορικής
φύσεων συναλλαγών εντός της ίδιας της επιχείρησης. Είναι πιθανό λοιπόν να
προκύψουν φθίνουσες αποδόσεις κλίµακας της επιχειρηµατικότητας, υψηλότερο
κόστος παραγωγικών συντελεστών, καθώς και διάφορα λάθη προερχόµενα από τη
γεωγραφική

διασπορά

και

τη

διαφορετικότητα

των

συναλλαγών

που

πραγµατοποιούνται πλέον εντός της επιχείρησης. Εποµένως, η ενδοεπιχειρησιακή
ολοκλήρωση πραγµατοποιείται µέχρι εκείνο το βαθµό όπου το οριακό κόστος της
πραγµατοποίησης µιας συναλλαγής εντός των ορίων της επιχείρησης εξισώνεται µε
το οριακό κόστος της πραγµατοποίησής της µέσω της αγοράς.

1.5.6.

Το Εκλεκτικό παράδειγµα

Το εκλεκτικό παράδειγµα που αναπτύχθηκε από τον Dunning αποτελεί στην
ουσία µια σύνθεση όλων των προγενέστερων προσεγγίσεων και για αυτό το λόγο
αποτελεί µια ευρύτερα αποδεκτή και περισσότερο προσφιλή εξήγηση των
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε µειονεκτική θέση έναντι των
εγχώριων επιχειρήσεων από την άποψη ότι δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον
λιγότερο γνωστό και συνεπώς µε περισσότερους κινδύνους και δυσκολίες που σε
τελική ανάλυση αποτελούν επιπλέον κόστη για αυτές. Εποµένως για να αποφασίσουν
να εισέλθουν σε µία ξένη αγορά θα πρέπει να έχουν κάποια άλλου είδους
πλεονεκτήµατα έναντι των τοπικών επιχειρήσεων.
Κατά το εκλεκτικό παράδειγµα, η απόφαση µιας επιχείρησης να διεθνοποιήσει
την παραγωγή της εξαρτάται από την ταυτόχρονη ύπαρξη των εξής πλεονεκτηµάτων:
 τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας (ownership advantages)
 τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας (location advantages)
 τα πλεονεκτήµατα εσωτερικοποίησης (internalization advantages).
Πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας: Τα πλεονεκτήµατα από την προνοµιακή κατοχή
οικονοµικών ή άυλων στοιχείων από τις επιχειρήσεις συγκεκριµένης ιδιοκτησίας ή
εθνικότητας. Πρόκειται για πλεονεκτήµατα που µπορούν να δηµιουργηθούν ή να
αποκτηθούν από την επιχείρηση και είναι συγκεκριµένα ως προς την επιχείρηση και
µεταφερόµενα σε διαφορετικές τοποθεσίες. Τέτοια πλεονεκτήµατα είναι το µέγεθος
της επιχείρησης, η φήµη της, τα συστήµατα οργάνωσης και marketing, τα νοµικά
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προστατευόµενα δικαιώµατα (πατέντες, όνοµα κατασκευαστή κ.α.), η πελατεία, η
τεχνογνωσία, οι διοικητικές ικανότητες, οι ικανότητες εµπορίας σε δύσκολες αγορές.
Τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας θεωρούνται ικανά να καταστήσουν την επιχείρηση
συναγωνίσιµη των επιχειρήσεων της φιλοξενούµενης χώρας, αποζηµιώνοντας την για
το επιπλέον κόστος της δραστηριοποίησής της στην ξένη χώρα.
Πλεονεκτήµατα

τοποθεσίας: Είναι

µη

µεταφερόµενα

και

αφορούν τα

πλεονεκτήµατα που έχουν ορισµένες γεωγραφικές περιοχές και οι επιχειρήσεις που
είναι εγκατεστηµένες σε αυτές από την ύπαρξη κυρίως σχετικά άφθονων και
φθηνότερων πόρων. Μια επιχείρηση ενδιαφέρεται να αναπτύξει εµπορικές ή/ και
παραγωγικές δραστηριότητες σε χώρες περισσότερο ελκυστικές από τη χώρα
προέλευσής της, δηλαδή σε χώρες που απολαµβάνουν πλεονεκτήµατα τοποθεσίας.
Τέτοια πλεονεκτήµατα είναι οι φυσικοί πόροι και οι ανθρώπινοι πόροι, το µέγεθος
της αγοράς, η ύπαρξη αξιόπιστης κεφαλαιαγοράς, αλλά και το θεσµικό πλαίσιο και η
δοµή της αγοράς, το εµπορικό περιβάλλον κλπ.
Πλεονεκτήµατα εσωτερικοποίησης: Αφορούν την περίπτωση που είναι
περισσότερο επικερδές για την επιχείρηση να εκµεταλλευτεί τα παραπάνω
µεταφερόµενα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας της σε συνδυασµό µε τα µη µεταφερόµενα
πλεονεκτήµατα τοποθεσίας των ξένων χωρών, µεταφέροντας και αξιοποιώντας τα
πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας της στην ξένη αγορά, από το να τα παραχωρήσει προς
εκµετάλλευση σε επιχειρήσεις της ξένης αγοράς ή να µεταφέρει τη γνώση της σε έναν
σύµµαχο. Στην πραγµατικότητα, η επιχείρηση πραγµατοποιώντας µια άµεση ξένη
επένδυση, έχει ένα επιπρόσθετο κόστος συναλλαγών – κόστος οργάνωσης, διοίκησης
και γνώσης των αγορών – ενώ έχει ένα σηµαντικό όφελος από την αντικατάσταση
άλλων µορφών διείσδυσης των αγορών, όπως το εµπόριο και οι συµµαχίες, και από
τον βέλτιστο συνδυασµό των πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας και τοποθεσίας. Στην
ουσία,

η

άµεση

ξένη

επένδυση

είναι

µια

διαδικασία

εσωτερικοποίησης

(ενδοεπιχειρησιακής ολοκλήρωσης) ανεξάρτητων αγορών από τις επιχειρήσεις την
οποία θα προτιµήσουν οι επιχειρήσεις αν εκτιµούν ότι θα έχουν περισσότερα οφέλη.
Η τελική διαµόρφωση της πολυεθνικής επιχείρησης εξαρτάται από την ύπαρξη ή
ανάπτυξη των παραπάνω πλεονεκτηµάτων και από την εκτίµηση της επιχείρησης για
τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η
σύνδεση των διαφόρων πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας µε διάφορα πλεονεκτήµατα
τοποθεσίας.
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Πηγή: J.H. Dunning, “Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor?”, Journal of
International Business, 29, 1998.

1.6

Παράγοντες και κίνητρα χωροθέτησης των ΑΞΕ
Οι παράγοντες τοποθεσίας κατά τον Chen, µπορούν να οµαδοποιηθούν στις εξής

κατηγορίες: (1) πρόσβαση σε εθνικές και τοπικές αγορές, (2) διαθεσιµότητα και
κόστος των εισροών (3) πολιτικές των χωρών απέναντι στις ΑΞΕ, (4) διαθεσιµότητα
και ποιότητα των υποδοµών, (5) οικονοµίες συγκέντρωσης (economies of
agglomeration).

Εποµένως,

µια

επιχείρηση

µπορεί

να

αποφασίσει

να

πραγµατοποιήσει µια ΑΞΕ σε µια συγκεκριµένη χώρα επειδή σε αυτή µπορεί να βρει
σε αφθονία ή/και µε µικρότερο κόστος παραγωγικούς συντελεστές που χρειάζεται και
στη µητρική της χώρα είναι σπάνιοι και σχετικά ακριβοί. Πολύ συχνά, το κίνητρο για
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επέκταση της παραγωγής στο εξωτερικό και ιδίως στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες
είναι το χαµηλότερο κόστος εργασίας. Πλεονεκτήµατα προκύπτουν συνήθως και από
την εγκατάσταση της παραγωγής κοντά στην αγορά στόχο. Η τοπική αγορά µπορεί να
ερευνηθεί καλύτερα, οι απαιτήσεις της µπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα και τα
κόστη µεταφοράς να περιοριστούν σηµαντικά. Επίσης, είναι αλήθεια ότι είναι πιο
εύκολα αποδεκτή η είσοδος µιας ξένης επιχείρησης σε µια αγορά µέσω της
εγκατάστασης και παραγωγής στην αγορά αυτή παρά µε απευθείας εξαγωγή των
προϊόντων της.
Όσον αφορά στις πολιτικές των κυβερνήσεων απέναντι στις ΑΞΕ, αυτές
στοχεύουν στην παροχή κινήτρων για την προσέλκυση των ξένων επενδυτών. Η βάση
αυτών των κινήτρων βρίσκεται στη διαµόρφωση για τους επενδυτές ενός
περιβάλλοντος

στο

οποίο

θα

πραγµατοποιούν

τις

επιχειρηµατικές

τους

δραστηριότητες επικερδώς και µε του λιγότερους κατά το δυνατό κινδύνους. Η
εµπειρία έχει δείξει ότι κάποιοι από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που
λαµβάνουν υπόψη οι επενδυτές για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης είναι12:
 ένα προβλέψιµο και ενιαίο ρυθµιστικό περιβάλλον, χωρίς την ύπαρξη
αναίτιων γραφειοκρατικών εµποδίων.
 ένα σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον
 επαρκείς και προσβάσιµοι πόροι και σχετικές υποδοµές.
Συνήθη κίνητρα αποτελούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις, ο περιορισµός της
γραφειοκρατίας, η εφαρµογή προνοµιακών δασµολογικών µέτρων, οι επιδοτήσεις, η
δηµιουργία υποστηρικτικών υποδοµών κ.α.
Τα κίνητρα που προσφέρουν οι κυβερνητικές αρχές για την προσέλκυση των
ΑΞΕ εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες13:
1. Ρυθµιστικά κίνητρα. Πρόκειται για πολιτικές προσέλκυσης ΑΞΕ που
προσφέρουν στις ξένες επιχειρήσεις χαλαρότερη εφαρµογή των διαφόρων
νοµοθετικών ρυθµίσεων. Για παράδειγµα, πολλές κυβερνήσεις προσφέρουν ως
κίνητρο την χαλαρότερη εφαρµογή των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και
εργασιακών ρυθµίσεων.
2. Οικονοµικά κίνητρα. Τα πιο συνήθη οικονοµικά κίνητρα είναι:
 Η δηµιουργία φυσικών υποδοµών, όπως δρόµοι, λιµάνια κλπ, που
εξυπηρετούν τις ανάγκες των επενδυτών
12
13

Hans Christiansen, “Checklist for Foreign Direct Investment Policies”, OECD, 2003.
Ibid
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 Επιδοτήσεις εκπαίδευσης

στην περίπτωση

που η επένδυση

αφορά

δραστηριότητες καινούριες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιδοτήσεις αυτές έρχονται
να µετριάσουν το µειονέκτηµα της έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού
 Προσωρινή επιδότηση µισθών κατά τον πρώτο καιρό λειτουργίας της νέας
επιχείρησης
 Συµµετοχή στο κόστος πρώτης εγκατάστασης της ξένης επιχείρησης
 Πώληση ακίνητης περιουσίας σε τιµές χαµηλότερες της αγοράς
 Παροχή πίστωσης προς τους ξένους επενδυτές είτε µέσω επιδότησης
επιτοκίων είτε µέσω παροχής εγγυήσεων πίστωσης
3. ∆ηµοσιονοµικά κίνητρα. Χαρακτηριστικά δηµοσιονοµικά κίνητρα είναι:
 Μείωση τη άµεσης φορολόγησης. Για παράδειγµα, µείωση της φορολογίας
εισοδήµατος των επιχειρήσεων, απαλλαγή από φόρους για ένα αρχικό διάστηµα
λειτουργίας, δηµιουργία ειδικών ζωνών προνοµιακής φορολόγησης κ.α.
 Γρηγορότερη απόσβεση ορισµένων κεφαλαιακών εξόδων
 Φορολογική πίστωση ως ποσοστό ορισµένων εξόδων και φορολογική
πίστωση για την επανεπένδυση των κερδών
 ∆ιευκόλυνση των διασυνοριακών λειτουργιών (µεταξύ της χώρας υποδοχής
και της µητρικής χώρας). Η διευκόλυνση µπορεί να φορά µειωµένη παρακράτηση
στα εµβάσµατα προς τη µητρική χώρα, µειωµένη εισοδηµατική φορολογία για τα
στελέχη της επιχείρησης που προέρχονται από τη µητρική χώρα, µείωση των
τελωνειακών δασµών κ.α.
 Μείωση άλλων φόρων, όπως του ΦΠΑ, του φόρου ιδιοκτησίας κ.α.
Ένα τυπικό παράδειγµα χώρας όπου η πολιτική των κινήτρων, κυρίως
δηµοσιονοµικών, είχε σηµαντική θετική επίδραση στην προσέλκυση ΑΞΕ14 αποτελεί
η Ιρλανδία.
Κατά τους Rugman και Verbeke15, οι χώρες µπορούν να δηµιουργήσουν
πλεονεκτήµατα τοποθεσίας µέσω της συµµετοχής τους σε συµφωνίες απελευθέρωσης
του εµπορίου και των επενδύσεων. Η συµµετοχή σε συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου
αυξάνει την εισροή ξένων άµεσων επενδύσεων και η εµπειρία από την Ε.Ε. και τη
NAFTA υποστηρίζουν αυτή τη θέση. Οι Kravis και Lipsey16, σε έρευνά τους
14

M. Blomstrom, (2002). “The Economics of International Investment Incentives”, OECD.
A.M. Rugman & A. Verbeke, (1998). “Multinational Enterprises and Public Policy”, Journal of
International Business Studies, 29.
16
Kravis I.B. & Lipsey R.E. (1982). “Location of overseas production and production for exports by
US multinational firms”, Journal of International Economics, 12, 201-223.
15
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αναφέρουν ότι ο βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας της χώρας υποδοχής αποτελεί
έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες τοποθέτησης των πολυεθνικών
επιχειρήσεων. Θεωρητικά, οι ΑΞΕ και το εµπόριο µπορεί να είναι είτε υποκατάστατα
είτε συµπληρωµατικά. Συγκεκριµένα, στο βαθµό που οι ΑΞΕ υποκινούνται από την
εφαρµογή εµπορικών περιορισµών από τη χώρα υποδοχής, η µείωση ή η κατάργηση
αυτών των περιορισµών µπορεί να έχει ως αρχικό αποτέλεσµα την αποθάρρυνση των
ξένων άµεσων επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά, στο βαθµό που οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις εµπλέκονται ολοένα και περισσότερο σε γεωγραφική διαφοροποίηση της
παραγωγής και σε ενδοεπιχειρησιακό εµπόριο, ελκυστικότερους προορισµούς για τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν οι χώρες που εµπλέκονται σε ελεύθερο εµπόριο
µε τις υπόλοιπες γειτονικές τους χώρες.
Οι ξένοι επενδυτές δίνουν επίσης πολύ µεγάλη σηµασία στην υποδοµή της
πιθανής χώρας εγκατάστασης. Οι πιθανότητες επένδυσης σε µια χώρα αυξάνονται
όταν αυτή διαθέτει επαρκείς και ποιοτικές υποδοµές επικοινωνίας, διακίνησης των
προϊόντων κλπ. Ακόµη, σηµαντικός παράγοντας κατά τον Chen για τη συσσώρευση
επενδύσεων είναι οι οικονοµίες που προκύπτουν από τη γεωγραφική συγκέντρωση
και

τη

δικτύωση

επιχειρήσεων

οµοειδών

και

συµπληρωµατικών

τοµέων

(agglomeration effects). Οµοίως, οι Wheeler και Mody17, τονίζουν τη σηµασία των
υπαρχουσών ΑΞΕ σε µια περιοχή και της επαρκούς υποδοµής ως στοιχεία που
προκύπτουν από τη γεωγραφική συγκέντρωση.
Τέλος, όσον αφορά το µέγεθος της αγοράς φαίνεται να υπάρχει οµοφωνία για τη
σηµαντικότητά του ως προσδιοριστικό παράγοντα για την επέκταση σε µια ξένη
αγορά. Κατά τον Krugman18, η ύπαρξη µεγάλων αγορών επιτρέπει την ανάπτυξη
οικονοµιών κλίµακας, τη µείωση του κόστους µεταφοράς καθώς και την ανάπτυξη
οικονοµιών µέσω της γεωγραφικής συγκέντρωσης των επιχειρήσεων και των
υποστηρικτικών υπηρεσιών του ίδιου κλάδου. Ο παράγοντας µέγεθος της αγοράς
τυγχάνει έντονης υποστήριξης τόσο από την κλασσική όσο και από τη σύγχρονη
βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

17

Wheeler D. & Mody A., (1992). “International investment location decisions: the case of US firms”,
Journal of International Economics, 33, 57-76.
18
Krugman P.R., (1998). “What’s new about the New Economic Geography?”, Oxford Review of
Economic Policy, Oxford University Press.
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Ωστόσο, η αυξανόµενη σηµασία που δίνεται στα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας που
µπορούν να δηµιουργηθούν, ιδίως στην γνώση και στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων19,
έχει µειώσει τη σηµασία του µεγέθους της αγοράς ως παράγοντα τοποθέτησης των
ΑΞΕ. Πλέον, ακόµη και µια µικρή χώρα µπορεί να είναι ανταγωνιστική ως προς την
εισαγωγή ΑΞΕ προσφέροντας ένα ικανοποιητικά ελκυστικό πακέτο διαφόρων
κινήτρων.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο
και την Ανάπτυξη (UNCTAD), οι χώρες συνεχώς υιοθετούν νέους νόµους και
ρυθµιστικά πλαίσια για να καταστήσουν περισσότερο ελκυστικό το περιβάλλον τους
για τους ξένους επενδυτές. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1.1., το 2004 102 χώρες
εισήγαγαν συνολικά 271 αλλαγές στα επενδυτικά τους καθεστώτα, από τις οποίες οι
235 είχαν στόχο τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ενώ 36 είχαν στόχο
να καταστήσουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον δυσµενέστερο για τους ξένους
επενδυτές.
Πίνακας 1.1: Αλλαγές στα εθνικά επενδυτικά καθεστώτα 1991-2004
(πλήθος)
Χώρες που
εισήγαγαν
αλλαγές
Αλλαγές
Ευνοϊκές
αλλαγές α
∆υσµενείς
αλλαγές β

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
35
82

43
79

57
102

49
110

64
112

65
114

76
151

60
145

63
140

69
150

71
208

70
248

82
244

102
271

80

79

101

108

106

98

135

136

131

147

194

236

220

235

2

.-

1

2

6

16

16

9

9

3

14

12

24
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α: περιλαµβάνει αυξήσεις των κινήτρων, αλλαγές για την ενδυνάµωση των λειτουργιών της αγοράς και
αλλαγές σχετικά µε την απελευθέρωση των επενδύσεων.
β: περιλαµβάνει µείωση των κινήτρων και αύξηση του ελέγχου.
Πηγή: UNCTAD: World Investment Report 2005: Transnational Corporations & Internationalisation of
R&D.

1.7

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις σε µεταβατικές οικονοµίες
1.7.1

Η έννοια της οικονοµικής µετάβασης

Η µετάβαση µιας οικονοµίας από οικονοµία κεντρικά σχεδιασµένη σε οικονοµία
της αγοράς έχει να κάνει µε την αντικατάσταση ενός συνόλου κυβερνητικών θεσµών
19

Dunning H. John, (1998). “Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor?”, Journal
of International Business, 29.
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που καθορίζουν την οικονοµική δραστηριότητα από τους µηχανισµούς της αγοράς.
Κατά τη σοσιαλιστική περίοδο, ο κεντρικός σχεδιασµός αποτελούσε το βασικό θεσµό
ρύθµισης της οικονοµικής δραστηριότητας και οι δραστηριότητες συνδέονταν έντονα
κάθετα αλλά ελάχιστα οριζόντια, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν υψηλά συναλλακτικά
κόστη µεταξύ των επιχειρήσεων εντός των εφοδιαστικών αλυσίδων. Βασικό
χαρακτηριστικό του κεντρικού σχεδιασµού ήταν ότι επικεντρωνόταν σε ποσοτικούς
στόχους για την παραγωγή, αγνοώντας σχεδόν τα ποιοτικά κριτήρια.
Η στροφή προς τους µηχανισµούς της αγοράς αποσκοπούσε σε έναν
αποτελεσµατικότερο συντονισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, το
κεντρικά σχεδιασµένο οικονοµικό σύστηµα κατέρρευσε πριν ακόµη τεθούν σε
λειτουργία οι µηχανισµοί της αγοράς, αφήνοντας τις οικονοµικές δραστηριότητες να
πραγµατοποιούνται χωρίς την ύπαρξη συστηµάτων πληροφόρησης, ελέγχου και
νοµικών ρυθµίσεων µε αποτέλεσµα την αποτυχία της αγοράς.
Από την πλευρά των επιχειρήσεων, η µετάβαση απαιτεί αφενός µια τυπική,
νοµική µεταρρύθµιση και αφετέρου µια άτυπη, εσωτερική µεταρρύθµιση. Η νοµική
µεταρρύθµιση πραγµατοποιήθηκε κυρίως µε µαζικές ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών
επιχειρήσεων. Η ιδιωτικοποίηση όµως των επιχειρήσεων δεν είναι επαρκής συνθήκη
για να ξεκινήσει και η απαραίτητη εσωτερική µεταρρύθµιση, καθώς δεν εξασφαλίζει
την ανάπτυξη ισχυρών κινήτρων που θα οδηγήσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων
στην πραγµατοποίηση ουσιαστικών οργανωτικών αλλαγών. Σε ένα σύστηµα όπου ο
αριθµός των εργαζοµένων δεν προέκυπτε από τις ανάγκες της επιχείρησης αλλά ήταν
προκαθορισµένος µε βάση τον κεντρικό σχεδιασµό και µε σχέσεις εργασίας εφόρου
ζωής, είναι πολύ δύσκολο για την διοίκηση της επιχείρησης να λειτουργήσεις ως
ηγέτης.
Παρά

τις

µεγάλες

προσπάθειες

αναδόµησης

των

ιδιωτικοποιηµένων

επιχειρήσεων, τελικά το µεγαλύτερο µέρος της πρόσφατης οικονοµικής ανάπτυξης
στις µεταβατικές οικονοµίες προέκυψε από την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Οι νέες
επιχειρήσεις απολαµβάνουν, σε αντίθεση µε τις ιδιωτικοποιηµένες, απλούστερες
διοικητικές δοµές και µεγαλύτερη ευελιξία. Χωρίς το βάρος της κληρονοµιάς από
έναν προηγούµενο οργανισµό, η διοίκησή τους µπορεί να προσλαµβάνει ελεύθερα
τους πλέον κατάλληλους υπάλληλους και µε σχέσεις εργασίας που βασίζονται στη
διάρκεια της ανάγκης που ο κάθε εργαζόµενος καλύπτει και στην επιτυχία που έχει
στην εργασία του.
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Εντούτοις, η ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων δυσχεραίνεται
συχνά από την έλλειψη πόρων και διαµορφωµένου θεσµικού πλαισίου. Η έλλειψη
οικονοµικών πόρων υπήρξε από τα σηµαντικότερα αρχικά εµπόδια λόγω των µη
ανεπτυγµένων αγορών κεφαλαίου, ενώ η καθιέρωση των κοινοπρακτικών
επιχειρήσεων άρχισε µόλις την τελευταία δεκαετία. Όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο
λειτουργίας των επιχειρήσεων, ακόµη υπάρχουν εµπόδια στην ίδρυση και περαιτέρω
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδίως στις οικονοµίες που η µεταβατική διαδικασία
πραγµατοποιείται µε πιο αργό ρυθµό. Τέτοια εµπόδια είναι η υπερβολική
γραφειοκρατία, η ασθενής προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων και η
διαφθορά.
1.7.2

Η ανάγκη των µεταβατικών οικονοµιών για εισροή Άµεσων Ξένων

Επενδύσεων
Υπάρχουν σηµαντικές αποδείξεις στη βιβλιογραφία ότι η ευρύτερη εισροή
κεφαλαίων έχει θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής, εποµένως είναι πολύ
σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των οικονοµιών σε µετάβαση. Σύµφωνα µε τις
θέσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, η ροή κεφαλαίων σε µεταβατικές
οικονοµίες έχει πολύ θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη της αγοράς. Οι χώρες
υποδοχής µπορούν να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα επένδυσης, ταχύτερη οικονοµική
ανάπτυξη, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Επιπλέον επωφελούνται από τη
µεταφορά τεχνολογίας και δεξιοτήτων διοίκησης. Αυτή η τελευταία επίδραση είναι
πολύ σηµαντική για τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Η µεταφορά τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας συνεισφέρει στην οικονοµική ανάπτυξη µέσω της αναβάθµισης των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και της βελτίωσης της παραγωγικότητας των
επιχειρήσεων.
Η φύση και ο βαθµός επίδρασης των ΑΞΕ σε µια οικονοµία εξαρτάται από το
στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, την οικονοµική πολιτική της και το γενικό
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Σε µια κλειστή οικονοµία ή όπου η κινητικότητα του
κεφαλαίου υπόκειται σε περιορισµούς, το επίπεδο της εγχώριας επένδυσης
περιορίζεται από το επίπεδο της εγχώριας αποταµίευσης (I=S). Ο περιορισµός αυτός
όµως, δεν υπάρχει στην περίπτωση που η χώρα µπορεί να εισάγει κεφάλαια. Έτσι,
µέσω της πραγµατοποίησης ΑΞΕ σε µια χώρα µπορεί να αυξηθεί και το επίπεδο
εγχώριας επένδυσης της χώρας υποδοχής.
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Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου µπορεί να προκύψει αφενός µε την αύξηση
των πραγµατικών µισθών και αφετέρου µε τη µείωση των τιµών. Καθώς η ποσότητα
του κεφαλαίου στη χώρα υποδοχής αυξάνεται, το οριακό προϊόν του κεφαλαίου
µειώνεται και συνεπώς µειώνεται το περιθώριο κέρδους, αφού αυτό ισούται µε το
οριακό προϊόν. Ταυτόχρονα πραγµατοποιείται αναδιανοµή εισοδήµατος από τους
κατόχους κεφαλαίου στους κατόχους εργασίας µε επακόλουθη αύξηση της αµοιβής
της εργασίας. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους απολαµβάνουν µείωση των τιµών
λόγω της αύξησης του ανταγωνισµού µε την είσοδο ξένων ανταγωνιστών.
Οι ΑΞΕ στην περίπτωση των αναπτυσσόµενων οικονοµιών έχουν επίδραση και
στο επίπεδο της απασχόλησης. Σε φτωχές οικονοµίες όπου η έλλειψη κεφαλαίου
εµποδίζει την ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα απασχόλησης, η πραγµατοποίηση
ΑΞΕ αυξάνουν τις θέσεις εργασίας στον τοµέα αυτό, περιορίζοντας αντίστοιχα τη
µετανάστευση της εργασίας.
Μεταξύ των θετικών επιδράσεων της εισροής κεφαλαίων σε µια οικονοµία,
συγκαταλέγεται και η βελτίωση στο ισοζύγιο πληρωµών. Η κίνηση κεφαλαίων δίνει
τη δυνατότητα σε µια οικονοµία να καλύπτει τυχόν ελλείµµατα στο ισοζύγιο
πληρωµών της µε καθαρή εισροή κεφαλαίου (διεθνή δανεισµό), χωρίς να χρειάζεται
να µειώσει τα συναλλαγµατικά της διαθέσιµα20. Ακόµη, έµµεση θετική επίδραση των
ΑΞΕ στο ισοζύγιο πληρωµών προέρχεται από την υποκατάσταση των εισαγωγών µε
εγχώρια παραγόµενα προϊόντα και από την αύξηση των εξαγωγών στην περίπτωση
που η ξένη επιχείρηση πραγµατοποιεί εξαγωγές των εγχώρια παραγόµενων
προϊόντων.
Ένα από τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα της πραγµατοποίησης ΑΞΕ για την
χώρα υποδοχής είναι η επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη. Η πραγµατοποίηση
ΑΞΕ παρότι δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη για την οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί
σηµαντικό συστατικό της. Οι ΑΞΕ αποτελούν περισσότερο αξιόπιστη οδό προς την
οικονοµική ανάπτυξη από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου δεδοµένου ότι συνεπάγονται
σχετικά µακροχρόνια δέσµευση στη χώρα υποδοχής και εποµένως περισσότερο
σταθερή εισροή κεφαλαίου. Οι µεταβατικές οικονοµίες χαρακτηρίζονται γενικά από
χαµηλό λόγο κεφαλαίου προς εργασία ο οποίος συνεπάγεται υψηλή απόδοση του
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Λεβεντάκης Α. Ιωάννης, (1995). Μακροοικονοµική Ανοικτής Οικονοµίας, Εκδόσεις Α. Σταµούλης.
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κεφαλαίου. Έτσι, η εισροή κεφαλαίου οδηγεί προσωρινά21 σε υψηλότερο ρυθµό
ανάπτυξης.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, σίγουρα η πραγµατοποίηση ΑΞΕ σε µια
οικονοµία έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της, Ωστόσο, υπάρχουν και
αρνητικές επιδράσεις που µετριάζουν τη θετική επίπτωση στην ανάπτυξη.
Συγκεκριµένα, ενώ η εισροή κεφαλαίου έχει θετική επίδραση στο ισοζύγιο
πληρωµών, η εισαγωγή ενδιάµεσων προϊόντων από τη χώρα προέλευσης της ξένης
επιχείρησης έχει ακριβώς αντίθετη επίδραση, το ίδιο και ο επαναπατρισµός των
κερδών. Επιπλέον, η θετική επίδραση στην αύξηση του κεφαλαίου και της
απασχόλησης προέρχεται από την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Αν όµως η ΑΞΕ γίνεται
µέσω εξαγοράς υπάρχουσας επιχείρησης, συγχώνευσης ή ιδιωτικοποίησης τότε η
ΑΞΕ ίσως να µην έχει καµία τέτοια επίδραση, ενώ παράλληλα µειώνει τον
ανταγωνισµό στην εγχώρια αγορά και συνήθως αυξάνει τη δύναµη των πολυεθνικών
επιχειρήσεων στην αγορά. Η µέχρι τώρα εµπειρία από τις ΑΞΕ στις µεταβατικές
οικονοµίες της Ανατολικής Ευρώπης δείχνει ότι η πλειοψηφία αυτών αφορά
ιδιωτικοποιήσεις σε τοµείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, οι τραπεζικές και
ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν συνεπάγονται µεγάλο όγκο εξαγωγών ώστε να
έχουν κάποια θετική επίδραση στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας υποδοχής.
1.7.3

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες και τα κίνητρα για την ανάπτυξη

ΑΞΕ σε µεταβατικές οικονοµίες
Οι αναφορές στους προσδιοριστικούς παράγοντες των ΑΞΕ προς µεταβατικές
οικονοµίες, επικεντρώνονται κυρίως στα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας των χωρών
αυτών τα οποία µπορούν να επηρεάσουν την απόδοση µιας επένδυσης. Όπως
αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι βασικοί παράγοντες τοποθέτησης είναι το µέγεθος
της αγοράς, το κόστος των εισροών της παραγωγικής διαδικασίας και ιδίως το κόστος
των φυσικών πόρων και της εργασίας και ο βαθµός επικινδυνότητας της επένδυσης
όπως καθορίζεται από τις γενικότερες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες ή, όπως
αποκαλούνται σε πολλές µελέτες,«συνθήκες διακυβέρνησης»22.
Το βασικό µέγεθος µέτρησης του µεγέθους της αγοράς είναι το ΑΕΠ το οποίο
αντικατοπτρίζει το επίπεδο της παραγωγής και τη δυνατότητα επίτευξης οικονοµιών
21

Από ένα σηµείο και µετά η απόδοση του κεφαλαίου γίνεται φθίνουσα.
Globerman St. & Shapiro D. (2002). “Global Foreign Direct Investment Flows: Thw Role of
Governance Infrastucture”, World Development, 30, 1898-1919.
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κλίµακας. Η απόδοση µιας επένδυσης θα είναι υψηλότερη αν η χώρα υποδοχής έχει
υψηλό ΑΕΠ. Μεγαλύτερη επίσης θα είναι η απόδοση αν οι συντελεστές παραγωγής
στη χώρα υποδοχής είναι φθηνότεροι23 από ό,τι στη χώρα προέλευσης της επένδυσης.
Για την πλειοψηφία των µεταβατικών οικονοµιών, ο συντελεστής παραγωγής µε το
µεγαλύτερο βάρος είναι η εργασία. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης, το κόστος εργασίας στις µεταβατικές οικονοµίες και
ιδίως σε αυτές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σε σχέση µε αυτό χωρών µε
συγκρίσιµο κατά κεφαλήν εισόδηµα είναι χαµηλό δεδοµένων των προσφερόµενων
δεξιοτήτων και του επιστηµονικού υπόβαθρου του εργατικού δυναµικού. Βέβαια, η
δυνατότητα εξοικονόµησης από το χαµηλότερο κόστος εργασίας θα πρέπει να
εκτιµάται σε συνδυασµό µε την παραγωγικότητα της εργασίας. Η επιχείρηση θα έχει
όφελος από την εγκατάστασή της σε µια χώρα µε χαµηλότερους µισθούς εφόσον
αυτοί δεν συνεπάγονται και χαµηλότερη παραγωγικότητα.
Όσον αφορά στη σηµασία του ευρύτερου πολιτικοοικονοµικού περιβάλλοντος,
µια σειρά ερευνών αποδεικνύει τη σηµασία του για την προσέλκυση ξένων άµεσων
επενδύσεων. Συνοπτικά, ένα πλαίσιο διακυβέρνησης ενθαρρυντικό τόσο για εγχώριες
όσο και για ξένες άµεσες επενδύσεις χαρακτηρίζεται από οικονοµική ελευθερία,
προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων, «έντιµο» και αποτελεσµατικό δηµόσιο
τοµέα, ένα ελάχιστο επίπεδο µέτρων περιορισµού του εµπορίου και κυβερνητική
διαφάνεια. Η καλή διακυβέρνηση θα πρέπει να οδηγεί σε καλές οικονοµικές
επιδόσεις οι οποίες µε τη σειρά τους ενθαρρύνουν την είσοδο ξένων επενδύσεων
διευρύνοντας τα περιθώρια επιτυχίας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

Η

«καλή διακυβέρνηση» στηρίζεται σε τρεις βασικές παραµέτρους: πρώτον την
µακροοικονοµική σταθερότητα µε στοιχεία αναφοράς το ρυθµό ανάπτυξης, το ρυθµό
µεταβολής του πληθωρισµού και το συναλλαγµατικό κίνδυνο, δεύτερο τη θεσµική
σταθερότητα µε στοιχεία αναφοράς τη φορολογία, τις πολιτικές απέναντι στις ΑΞΕ,
τη διαφάνεια των νοµικών διαδικασιών και το επίπεδο διαφθοράς και τρίτο την
πολιτική σταθερότητα µε στοιχείο αναφοράς την πολιτική βία (πόλεµοι,
επαναστάσεις, τροµοκρατία).
Ένας ακόµη παράγοντας που αποδεικνύεται να επηρεάζει την τοποθέτηση των
ΑΞΕ µεταξύ των µεταβατικών οικονοµιών είναι η συµµετοχή της χώρας ή η
πιθανότητα συµµετοχής της χώρας σε συµφωνίες εµπορίου ή σε υπερεθνικές δοµές

23

Η σύγκριση πάντοτε γίνεται κατόπιν αναγωγής των τιµών στο νόµισµα της χώρας προέλευσης.

42

όπως η Ε.Ε. Για παράδειγµα, η συµµετοχή µιας χώρας σε κάποια συµφωνία
ελεύθερου εµπορίου µεταξύ ορισµένων χωρών αποτελεί κίνητρο για µια επιχείρηση
να εγκαταστήσει κάποια θυγατρική στη χώρα αυτή ώστε να µπορεί να εξάγει και στις
υπόλοιπες της συµφωνίας χωρίς δασµούς. Η ένταξη µιας χώρας για παράδειγµα στην
Ε.Ε. και συνεπώς στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, δίνει τη δυνατότητα
µετεγκατάστασης µιας επιχείρησης σε κάποια άλλη χώρα της Ένωσης όπου το κόστος
των εισροών είναι χαµηλότερο. Εποµένως µια επιχείρηση που εκτιµά την
πραγµατοποίηση ΑΞΕ σε µια µεταβατική αγορά θα έχει όφελος να επιλέξει µια υπό
ένταξη στην Ε.Ε. χώρα. Άλλωστε, η προοπτική ένταξης µιας χώρας στην Ε.Ε.
µεταφράζεται από τους επενδυτές και ως µείωση του κινδύνου µιας επένδυσης
δεδοµένου ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας αντικατοπτρίζει την πρόοδό της ως
αναφορά τη µετάβαση σε οικονοµία της αγοράς, αλλά και τη µακροοικονοµική,
πολιτική και θεσµική σταθερότητά της δεδοµένων των κριτηρίων εισόδου.
Ακόµη, δεδοµένης της συχνότητας των εξαγορών και των συγχωνεύσεων ως
πρακτικής άµεσων ξένων επενδύσεων, ο βαθµός ιδιωτικοποίησης σε µια χώρα παίζει
σηµαντικό ρόλο για την προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων. Κατά τους Holland
και Pain24, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης αποτελεί έναν από τους πλέον
καθοριστικούς παράγοντες του ύψους των εσωστρεφών άµεσων ξένων επενδύσεων.
Ωστόσο, τα αποτελέσµατα των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι όµοια σε όλες τις
µεταβατικές οικονοµίες µε χαρακτηριστικό παράδειγµα διαφοροποίησης αυτό της
Ρωσίας. Η πολιτική των µαζικών ιδιωτικοποιήσεων οδήγησε σε φυγή του κεφαλαίου
επειδή εφαρµόσθηκε σε µια εποχή που οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις και η άσκηση
των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας µόλις είχαν αρχίσει να πραγµατοποιούνται. Εποµένως,
ένας γρήγορος ρυθµός ιδιωτικοποιήσεων µπορεί να µην ευνοεί την ανάπτυξη ΑΞΕ αν
οι υπόλοιπες συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.
Εν τέλει, ακόµη ένας σηµαντικός παράγοντας για την προσέλκυση ΑΞΕ είναι η
αποτελεσµατικότητα και η ρευστότητα της αγοράς κεφαλαίου. Η πρόσβαση των
επιχειρήσεων σε χρηµατοδότηση από τις ξένες αγορές κεφαλαίου διευκολύνει την
ανάληψη επενδυτικών δραστηριοτήτων σε ξένες χώρες, ιδίως συγχωνεύσεων και
εξαγορών.

24

Holland D. & Pain N., (1998). “The Diffusion of Innovations in Central and Eastern Europe: A Study
of the Determinants and Impact of Foreign Direct Investment”, National Institute of Social and
Economic Research Discussion Papers, No 137.
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Σε έρευνά τους οι Alan Bevan και Saul Estrin του Centre for New and Emerging
Markets του London Business School, η οποία εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2000 από
το William Davidson Institute, προσπάθησαν να εκτιµήσουν τους προσδιοριστικούς
παράγοντες των ΑΞΕ σε µεταβατικές οικονοµίες. Τα στοιχεία του δείγµατος
αφορούσαν τη ροή ΑΞΕ από τις χώρες µε το µεγαλύτερο όγκο εξωστρεφών ΑΞΕ το
199825 προς τις µεταβατικές οικονοµίες µε το µεγαλύτερο όγκο εσωστρεφών ΑΞΕ το
199826 για το χρονικό διάστηµα από το 1994 έως και το 1998. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα, υπάρχει σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ του ΑΕΠ και του όγκου
των εισερχόµενων ΑΞΕ σε µια χώρα και µεταξύ του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ και
των ΑΞΕ, πράγµα που επιβεβαιώνει την επίδραση του µεγέθους της αγοράς και του
ρυθµού ανάπτυξης της χώρας υποδοχής στην επιλογή της χωροθέτησης των ΑΞΕ.
Επίσης, τόσο η απόσταση όσο και το κόστος εργασίας φαίνεται να συνδέονται µε
αρνητική σχέση µε τις ΑΞΕ. Η αρνητική σχέση µεταξύ της απόστασης και των ΑΞΕ
εξηγείται µε την αύξηση του κόστους επικοινωνίας καθώς µαζί µε την αύξηση της
πραγµατικής απόστασης αυξάνεται και η πολιτισµική απόσταση καθιστώντας την
επικοινωνία των εµπλεκόµενων µερών όλο και πιο δύσκολη27. Αντίστοιχα, η
αρνητική σχέση µε το κόστος εργασίας δείχνει ότι οι επιχειρήσεις προσελκύονται από
χώρες µε φθηνή εργασία. Τέλος, η σταθερότητα του πολιτικοοικονοµικού
περιβάλλοντος αποδεικνύεται, όπως ήταν αναµενόµενο, καθοριστικός παράγοντας για
την εγκατάσταση δραστηριοτήτων σε µια ξένη χώρα. Ο βαθµός κινδύνου µιας
οικονοµίας σχετίζεται σηµαντικά και φυσικά αρνητικά µε τον όγκο των εισερχόµενων
ΑΞΕ.
Πέρα από τους κλασσικούς παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή του τόπου
εγκατάστασης µιας άµεσης ξένης επένδυσης, οι κυβερνήσεις προσφέρουν συνήθως
µια σειρά κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων λόγω των θετικών
αποτελεσµάτων που έχουν οι τελευταίες στην ανάπτυξη των χωρών υποδοχής. Στη δε
περίπτωση των µεταβατικών οικονοµιών, τα κίνητρα αυτά είναι περισσότερα µια και
αυτές οι χώρες έχουν περισσότερο ανάγκη τις θετικές επιπτώσεις των ΑΞΕ. Στις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το βασικότερο κίνητρο που
25

Ε.Ε -14, Ιαπωνία, Ελβετία, ΗΠΑ, Κορέα (οι εξωστρεφείς ΑΞΕ αυτών συνολικά εκπροσωπούσαν το
87% των εξωστρεφών ΑΞΕ παγκοσµίως),
26
Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Ουκρανία (οι εσωστρεφείς ΑΞΕ αυτών συνολικά εκπροσωπούσαν το 82% των εσωστρεφών
ΑΞΕ στην περιοχή, εξαιρουµένης της Ρωσίας, της Γιουγκοσλαβίας και των άλλων κρατών µελών της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους).
27
Από την έρευνα δεν προκύπτει ότι η σχέση αυτή είναι γραµµική.
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προσφέρεται στους ξένους επιχειρηµατίες είναι η µειωµένη φορολογία. Παράδειγµα
επιτυχούς κινήτρου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων είναι η δηµιουργία ειδικών
οικονοµικών ζωνών όπου οι επενδυτές απολαµβάνουν για ένα διάστηµα περίπου 10
χρόνων εξαίρεση από τη φορολογία28. Στην Πολωνία υπάρχουν σχεδόν είκοσι τέτοιες
οικονοµικές ζώνες. Άλλα κίνητρα είναι τα επιδόµατα εκπαίδευσης, η επιδότηση των
νέων θέσεων εργασίας, η παροχή γης και εγκαταστάσεων σε χαµηλές τιµές, η
ανάπυξη υποστηρικτικών υποδοµών κλπ.
1.7.4

Η επικινδυνότητα του ευρύτερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος

Στα πλαίσια της ίδιας έρευνας, ελέγχονται και οι προσδιοριστικοί παράγοντες του
κινδύνου µιας χώρας. Συγκεκριµένα, όσον αφορά στους µακροοικονοµικούς
παράγοντες, το µερίδιο του ιδιωτικού τοµέα στο ΑΕΠ φαίνεται να αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα του εκτιµώµενου κινδύνου µιας χώρας και επίσης σηµαντική
αρνητική σχέση φαίνεται να υπάρχει µεταξύ του κινδύνου και του µεριδίου του
βιοµηχανικού κλάδου στο ΑΕΠ. Επίσης φαίνεται ότι η ύπαρξη κυβερνητικών
ελλειµµάτων αυξάνει το κίνδυνο µιας οικονοµίας, ενώ η ύπαρξη αυξηµένων
συναλλαγµατικών αποθεµάτων

µειώνει το βαθµό κινδύνου. Από την άλλη, ο

πληθωρισµός και το επίπεδο του εξωτερικού χρέους, όπως είναι φυσικό, συνδέονται
θετικά µε το βαθµό κινδύνου της οικονοµίας. Όσον αφορά στους θεσµικούς
παράγοντες, πολύ σηµαντικός παράγοντας αποδεικνύεται η διαφορά. Ο παράγοντας
αυτός σχετίζεται θετικά µε το βαθµό κινδύνου. Ως προς τον κίνδυνο θεσµικής ή / και
µακροοικονοµικής αστάθειας οι Lankes και Venable29 διαπιστώνουν ότι αποτελεί
σηµαντική παράµετρο στην απόφαση των επιχειρήσεων για το αν θα επενδύσουν ή
όχι όταν η οικονοµία της υποψήφιας χώρας υποδοχής βρίσκεται σε µεταβατικό
στάδιο.
Τέλος, όσον αφορά στην πολιτική σταθερότητα ως παραµέτρου εκτίµησης του
κινδύνου του ευρύτερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, από διάφορες έρευνες
προκύπτει ότι οι επενδυτές λαµβάνουν υπόψη την πολιτική σταθερότητα τόσο για την
απόφαση επένδυσης όσο και για το ύψος της επένδυσης. Ένα ασταθές πολιτικό
περιβάλλον µπορεί να καταστήσει µια κατά τα άλλα ελκυστική χώρα υποδοχής σε µη
ελκυστική ή να αποθαρρύνει την επανεπένδυση ή ακόµη και να προκαλέσει φυγή των
28

Andrew Charlton, (2003). “Incentive Bidding for Mobile Investment: Economic Consequences and
Potential Responses” OECD Development Centre Working Papers, No 203.
29
Lankes & Venable, (1996). “Foreign Direct Investment in Economic Transition: The changing
Pattern of Investments”, Economics of Transition, 4, 331 – 347.
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ΑΞΕ. Επιπλέον, σε περιόδους πολιτικής αναταραχής η απόδοση των υπαρχουσών
επενδύσεων µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά µέσω δυσµενών κυβερνητικών
πολιτικών, όπως απαγόρευση της εξόδου κεφαλαίων από τη χώρα και υψηλή
φορολόγηση ενώ στις περιπτώσεις εµφύλιων πολέµων συνηθίζεται και η
απαλλοτρίωση των περιουσιακών στοιχείων και η αλλαγή καθεστώτων. Ακόµη, σε
χώρες µε έντονη τροµοκρατική δράση η πραγµατοποίηση ΑΞΕ γίνεται λιγότερο
ελκυστική τόσο από την άποψη της πιθανότητας καταστροφής των υποδοµών,
ύφεσης, µαζικής µετανάστευσης κλπ, όσο και από την άποψη των εξονυχιστικών
ελέγχων και της στενής παρακολούθησης των ιδιωτικών οικονοµικών συναλλαγών
για την πιθανότητα να αποσκοπούν στη χρηµατοδότηση τροµοκρατικών δράσεων30.
Oι Holland και Pain βρίσκουν ότι το επίπεδο των άµεσων ξένων επενδύσεων στις
ευρωπαϊκές µεταβατικές οικονοµίες σχετίζεται σηµαντικά και αρνητικά µε έναν
δείκτη κινδύνου ο οποίος προκύπτει από τη σύνθεση τεσσάρων βασικών στοιχείων:
το ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ, τον πληθωρισµό, το λόγο των συναλλαγµατικών
αποθεµάτων προς την αξία των εισαγωγών και τη µέση επίδοση της χώρας ως προς
τους δείκτες µετάβασης, η οποία δηµοσιεύεται ετησίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης.
1.7.5

Στρατηγικές εισόδου και των ξένων επιχειρήσεων σε µεταβατικές

οικονοµίες
Παίρνοντας ως παράδειγµα τις µεταβατικές οικονοµίες της Ευρώπης, στην αρχή
της µεταβατική διαδικασίας, οι επενδυτές αποφεύγοντας την ανάληψη υψηλού
κινδύνου, προτιµούν την είσοδο σε µια οικονοµία µέσω των εισαγωγών.

Στις

οικονοµίες που η µετάβαση δεν έχει προχωρήσει αρκετά όπως στα πρώην σοβιετικά
κράτη, οι εξαγωγές είναι ακόµη ο κύριος τρόπος εισόδου των ξένων επιχειρηµατιών.
Στις υπόλοιπες όµως χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης γρήγορα οι ξένες
επιχειρήσεις προχώρησαν από την εξαγωγική δραστηριότητα σε µορφές Άµεσων
Επενδύσεων. Στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας, η µόνη νοµικά επιτρεπτή
µορφή άµεσης επένδυσης ήταν η κοινοπρακτική επιχείρηση. Από τότε το διεθνές
πλαίσιο πολιτικής εξελίχθηκε σταδιακά και ευνοϊκά µέσω της µείωσης των
εµπορικών και επενδυτικών περιορισµών και της συµµετοχής των χωρών σε διεθνείς
30

Quan Li (2005). “Political Violence and Foreign Direct Investment”. In Conference on Regional

Integration and Security, Kelley School of Business, Indiana University .
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και περιφερειακούς οργανισµούς, ώστε στα µέσα της δεκαετίας παρατηρήθηκε µια
µαζική στροφή προς την πλήρη ιδιοκτησία τόσο των νέων επιχειρήσεων όσο και των
ιδιωτικοποιηµένων. Οι ξένοι επενδυτές στις µεταβατικές οικονοµίες συνήθως
επιδιώκουν τον πλήρη έλεγχο των επιχειρήσεων, ωστόσο, στην αρχική τους είσοδο σε
µια χώρα συµβιβάζονται και µε µικρότερα µερίδια ιδιοκτησίας, καθώς µη έχοντας οι
ίδιοι εµπειρία από το επιχειρηµατικό περιβάλλον της χώρας και τους κινδύνους του,
ένας τοπικός εταίρος µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµος. Συµπερασµατικά, οι
στρατηγικές εισόδου που συνεπάγονται µεγαλύτερα µερίδια ιδιοκτησίας και συνεπώς
µεγαλύτερη δέσµευση κεφαλαίων επιλέγονται στις χώρες όπου η οικονοµική
µετάβαση είναι σε προχωρηµένο στάδιο, ενώ στις λιγότερο ανεπτυγµένες µεταβατικές
οικονοµίες είναι προτιµότερες στρατηγικές χαµηλότερου κινδύνου.
Οι ξένοι επενδυτές που επιθυµούν να ελέγχουν εξολοκλήρου µια επιχειρηµατική
δραστηριότητα µπορούν να το επιτύχουν εξαγοράζοντας µια ήδη υπάρχουσα
επιχείρηση, συνήθως στα πλαίσια των ιδιωτικοποιήσεων που επιχειρούνται από τις
µεταβατικές οικονοµίες. Για την διεκπεραίωση της εξαγοράς βέβαια θα πρέπει να
εµπλακούν συχνά σε περίπλοκες διαπραγµατεύσεις τόσο µε τις κυβερνητικές αρχές
όσο και µε τη διοίκηση της επιχείρησης και να αναλάβει και την ευθύνη της
λειτουργικής αναδόµησης της επιχείρησης, πράγµα που µπορεί να απαιτεί µια
µετέπειτα επένδυση η οποία µπορεί να είναι µεγαλύτερη σε αξία από την εξαγορά. Τα
κίνητρα για την ανάληψη µιας τέτοιας επένδυσης αντί για την ίδρυση µιας εντελώς
νέας επιχείρησης είναι η πρόσβαση σε έµπειρο και τεχνολογικά εξειδικευµένο
ανθρώπινο δυναµικό, η εκµετάλλευση του εδραιωµένου brand name, η εκµετάλλευση
των υφιστάµενων καναλιών διανοµής, η εκµετάλλευση των τυπικών αλλά και άτυπων
δικτύων και των υφιστάµενων σχέσεων µε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και πολλές
φορές η αποφυγή γραφειοκρατικών εµποδίων για την έκδοση αδειών κλπ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ανατολικοευρωπαϊκές οικονοµίες, ενώ ως
κατάλοιπο του κοµµουνισµού δεν υπάρχει εµπιστοσύνη προς τους θεσµούς του
κράτους

υπάρχει

υψηλή

εµπιστοσύνη

στους

κοινωνικούς

δεσµούς.

Οι

ανατολικοευρωπαίοι φροντίζουν πάντοτε να αναπτύσσουν προσωπικά επιχειρηµατικά
δίκτυα και να συνάπτουν µεταξύ τους άτυπες συµφωνίες. Η έντονη σηµασία των
προσωπικών σχέσεων αφενός εγείρει θέµατα επιχειρηµατικής ηθικής για τις τοπικές
επιχειρήσεις

και

πολύ

περισσότερο

για

τους

ξένους

επιχειρηµατίες

που

δραστηριοποιούνται στην περιοχή και αφετέρου µπορεί να υπονοµεύσει την
εφαρµογή ποιοτικών κριτηρίων στη σύναψη συµφωνιών συνεργασίας.
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Παρά τα πλεονεκτήµατα της εξαγοράς µιας υπάρχουσας επιχείρησης, ολοένα και
περισσότεροι ξένοι επενδυτές προτιµούν να µην µπουν στη διαδικασία και το κόστος
της εσωτερικής αναδόµησης µιας επιχείρησης και να στήσουν µια νέα επιχείρηση
εφαρµόζοντας από την αρχή την εταιρική στρατηγική τους.
Οι Lankes και Venable31 τονίζουν τα πλεονεκτήµατα της «στρατηγικής της
πρώτης κίνησης» για την πολυεθνική που εισέρχεται πρώτη σε µια ξένη αγορά,
κυρίως στη βιοµηχανία καταναλωτικών αγαθών. Μακροπρόθεσµα, η επιχείρηση αυτή
απολαµβάνει αναγνώριση της φίρµας της, έλεγχο των καναλιών διανοµής και
προνοµιακή πρόσβαση στους προµηθευτές. Επιπλέον, µπορεί να είναι σε θέση
επηρεάσει ευνοϊκά για αυτή τη διαµόρφωση του τοπικού ρυθµιστικού πλαισίου. Από
την άλλη, αµφισβητούν τα πλεονεκτήµατα της πρώτης επιχείρησης

συχνά

αµφισβητούνται καθώς σηµαντικότερο ρόλο για τη µακροχρόνια επιτυχία παίζει η
διαφοροποίηση του προϊόντος και η διαµόρφωσης µιας καλής στρατηγικής
marketing. Επίσης, στην περίπτωση των µεταβατικών οικονοµιών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης όπου οι καταναλωτές πειραµατίζονται ακόµη µε νέα προϊόντα,
η αναγνωρισιµότητα της φίρµας δεν έχει και τόσο µεγάλη αξία. Μελέτες
περιπτώσεων δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις η πρώτη επιχείρηση απέτυχε να
προσπεράσει

τα

τοπικά

εµπόδια

και

να

αποκτήσει

τα

προαναφερθέντα

πλεονεκτήµατα, ενώ η δεύτερη επιχείρηση αποφεύγοντας τα λάθη της πρώτης
κατάφερε να αναπτύξει µια περισσότερο επικερδή δραστηριότητα. Πολλοί είναι
επίσης οι επενδυτές που προτιµούν µια µέση οδό, επιδιώκοντας την είσοδό τους
νωρίς στην αγορά αλλά καθυστερώντας τη δέσµευση σηµαντικών κεφαλαίων. Τέλος,
πολλοί

επενδυτές

εισέρχονται

στις

ευρωπαϊκές

µεταβατικές

οικονοµίες

ακολουθώντας τους πελάτες τους εφόσον αυτοί εγγυώνται µια αρκετά µεγάλη και
σίγουρη ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στη νέα αγορά.
Ταυτόχρονα µε την επιλογή της στρατηγικής εισόδου στην αγορά στόχο, οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαµορφώσουν και την κατάλληλη στρατηγική
προώθησης των προϊόντων τους, προσαρµόζοντας το προϊόν τους στην αγοραστική
δύναµη των καταναλωτών της νέας αγοράς που στις µεταβατικές οικονοµίες είναι
σχετικά χαµηλή σε σύγκριση µε αυτή των ανεπτυγµένων οικονοµιών. Ωστόσο,
πολλές πολυεθνικές προτιµούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στις νέες αυτές
αγορές χωρίς καµία διαφοροποίηση στην τιµή, στοχεύοντας αρχικά στους
31

Lankes & Venable, (1996). “Foreign Direct Investment in Economic Transition: The changing
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καταναλωτές µε σχετικά υψηλό εισόδηµα και αναµένοντας ότι σταδιακά το εισόδηµα
του µέσου νοικοκυριού θα προσεγγίσει το µέσο εισόδηµα των ανεπτυγµένων
οικονοµιών.
Μια ακόµη δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι νεοεισερχόµενες πολυεθνικές σε µια
µεταβατική οικονοµία είναι ο καθορισµός της καταναλωτικής συµπεριφοράς
δεδοµένου ότι οι στάσεις των καταναλωτών διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή ενώ ο
αντίκτυπος της διαφήµισης και της στρατηγικής marketing δεν είναι εύκολα
προβλέψιµος.

1.8

Τάσεις και πρόσφατες εξελίξεις στις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις

1.8.1. ∆ιαχρονική εξέλιξη των ΑΞΕ
Την προηγούµενη δεκαετία (1990-2000) η διεθνής οικονοµική δραστηριότητα
αυξήθηκε δραµατικά και ιδίως των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και των κυριότερων χωρών
µελών της Ε.Ε., ενώ οι χώρες µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στη διεθνή
δραστηριοποίηση παρέµειναν κατά κύριο λόγο οι ίδιες κατά τις δύο προηγούµενες
δεκαετίες: οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερµανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Μεγάλη
Βρετανία32. Το 2000 ξεκίνησε µια σταδιακή πτώση της διεθνούς ροής επενδύσεων,
τόσο στις εκροές όσο και στις εισροές, η οποία συνεχίστηκε µέχρι και το 2003. Ένας
λόγος για αυτή την πτώση είναι οι σχετικά κακές µακροοικονοµικές επιδόσεις των
µεγαλύτερων κυρίως οικονοµιών. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι υπερβολικές σε
αριθµό επενδύσεις σε ορισµένους τοµείς που πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη της
προηγούµενης δεκαετίας εισήλθαν σε µια φάση σταθεροποίησης.
Ωστόσο, παρά την πρόσφατη συστολή των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, οι
τελευταίες βρίσκονται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από το µέσο όρο της περιόδου
1993-1998, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.2., ακόµη και αν βρίσκονται πολύ
χαµηλότερα σε σχέση µε το 2000 που ήταν η χρονιά των υψηλότερων επιδόσεων.
Το 2004 παρατηρείται µια ανάκαµψη των εισροών και εκροών ΑΞΕ η οποία
εξηγείται κυρίως από τη βελτίωση των επιδόσεων των αναπτυσσόµενων και
µεταβατικών χωρών. Η αύξηση των εισροών ΑΞΕ σε διεθνές επίπεδο ήταν της
τάξεως του 2%, στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες υπήρξε αύξηση κατά 40%, στις
αναπτυγµένες όµως οικονοµίες οι εισροές ΑΞΕ µειώθηκαν κατά 14% (διάγραµµα
32

Rugman A. M. & Hodgetts R. M., (2000). International Business: A Strategic Management
Approach, Prentice Hall.
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1.1.). Το µερίδιο των αναπτυσσόµενων οικονοµιών στις συνολικές εισροές ΑΞΕ
διαµορφώθηκε στο 36%, το µεγαλύτερο ποσοστό µετά το 1997. Οι ΗΠΑ διατήρησαν
την πρωτιά ως χώρα υποδοχής ΑΞΕ µε το Ηνωµένο Βασίλειο και την Κίνα να
ακολουθούν.
Πίνακας 1.2.: Εισροή ΑΞΕ ανά κατηγορία χωρών, 1993-2004 (δις $ και %)
1993-1998
(ετήσιος

1999

2000

2001

2002

2003

2004

401,7

1092,1

1396,5

825,9

716,1

632,6

648,1

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ανεπτυγµένες

256,2

849,1

1134,3

596,3

547,8

442,2

380,0

οικονοµίες

63,8%

77,7%

81,2%

72,2%

76,5%

69,9%

58,6%

Αναπτυσσόµενες

138,9

232,5

253,2

217,8

155,5

166,3

233,2

οικονοµίες

34,6%

21,3%

18,1%

26,4%

21,7%

26,3%

36,0%

ΝΑ Ευρώπης και

6,6

10,5

9,1

11,8

12,8

24,1

34,9

1,6%

1,0%

0,6%

1,4%

1,8%

3,8%

5,4%

µέσος)
Κόσµος

Κοινοπολιτεία
Ανεξάρτητων
Χωρών
Πηγή: UNCTAD, World Investment Report 2005: Transnational Corporation and the Intrnationalization of R & D.

Από την άλλη, οι εκροές ΑΞΕ αυξήθηκαν το 2004 σε ποσοστό περίπου 18%, µε
τις αναπτυγµένες χώρες να παραµένουν οι κύριοι εξαγωγείς επενδύσεων. Με
εξαίρεση τις χώρες της Ε.Ε. όπου η εκροή ΑΞΕ µειώθηκε σηµαντικά (25%), στις
υπόλοιπες αναπτυγµένες χώρες η εκροή κεφαλαίου αυξήθηκε, στις ΗΠΑ δε σχεδόν
διπλασιάστηκε.
Ο λόγος της µεγάλης αύξησης της εισροής ξένων επενδύσεων στις
αναπτυσσόµενες οικονοµίες είναι ότι ο έντονος ανταγωνισµός σε πολλούς τοµείς
οδηγεί τους επενδυτές σε αναπτυσσόµενες και µεταβατικές οικονοµίες όπου οι
αγορές δεν είναι κορεσµένες και οι ρυθµοί ανάπτυξης είναι µεγαλύτεροι ευνοώντας
την ενίσχυση των πωλήσεων τους αλλά και µε στόχο την εκµετάλλευση των
φθηνότερων πόρων που υπάρχουν σε αυτές τις οικονοµίες.
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Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 1.1., η εισροή ΑΞΕ στις ήδη ανεπτυγµένες χώρες
συνέχισε να µειώνεται και στο 2004, παρόλο που η µείωση ήταν µικρότερη από ό,τι
στο 2003 δείχνοντας ίσως µια τάση ανατροπής της πτωτικής πορείας. Εξαιρέσεις από
τη γενικότερη πτώση στις ανεπτυγµένες χώρες αποτέλεσαν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και το
Ηνωµένο Βασίλειο όπου παρουσιάστηκε αύξηση των ΑΞΕ αλλά και τα 10 νέα µέλη
της Ε.Ε., παρά τη µείωση των ΑΞΕ σε συνολικό επίπεδο Ε.Ε., λόγω των σχετικά
υψηλών ρυθµών ανάπτυξης, της προσφοράς οικονοµικότερων πόρων –κυρίως
ανθρώπινων- και της µειωµένης αβεβαιότητας που σχετίζεται µε την είσοδό τους
στην Ένωση. Αντίθετα, στη ∆ανία, τη Γερµανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία
σηµειώθηκαν σηµαντικές µειώσεις.

2003

ΝΑ Ευρώπη &
χώρες της
Κοινοπολιτείας

Λατ. Αµερική &
Καραϊβική

Ασία &
Ωκεανία

2004

Αφική

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Αναπτυγµένες
χώρες

∆ισεκατοµµύρια $

∆ιάγραµµα 1.1: Εισροή ΑΞΕ ανά περιοχή, 2003, 2004

Πηγή: UNCTAD: World Investment Report 2005: Transnational Corporations & Internationalisation of
R&D.

Μεταξύ των αναπτυσσόµενων χωρών, οι χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας
ξεχωρίζουν ως πρώτοι σε προτίµηση προορισµοί ΑΞΕ, αλλά και ως εξαγωγείς ΑΞΕ,
κυρίως λόγο της δραµατικά αυξηµένων ροών –εισροών και εκροών- ΑΞΕ της Κίνας.
Η αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητα της εν λόγω περιοχής υποστηρίχθηκε από
διάφορες πολιτικές αλλαγές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως η υπογραφή
συµφωνίας µεταξύ της Κίνας και της Ένωσης Νοτιοανατολικών Ασιατικών Κρατών
(ASEAN) για την ίδρυση ζώνης ελεύθερου εµπορίου το 2010, αλλά και η συµφωνίες
ελεύθερου εµπορίου µεταξύ πολλών ασιατικών κρατών και των ΗΠΑ.
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Η εισροή ΑΞΕ αυξήθηκε σηµαντικά (44%) και στις χώρες της Λατινικής
Αµερικής και της Καραϊβικής, µε σηµαντικότερους προορισµούς τη Βραζιλία και το
Μεξικό, µε τη Χιλή και την Αργεντινή να ακολουθούν. Ωστόσο, σε πολλές άλλες
χώρες της περιοχής οι ΑΞΕ µειώθηκαν λόγω µεταβολών στη νοµοθεσία που
καθιστούσαν λιγότερο ελκυστικές τις χώρες αυτές για τους ξένους επενδυτές. Στη
Βενεζουέλα δε και στη Βολιβία, η µείωση των ΑΞΕ οφείλεται στην υπάρχουσα
αβεβαιότητα σχετικά µε τη νοµοθεσία για την εξαγωγή πετρελαίου.
Αντίθετα, στην Αφρική η κατάσταση παρέµεινε σταθερή σε χαµηλά επίπεδα,
παρά το γεγονός ότι πολλά αφρικανικά κράτη εισήγαγαν νέα µέτρα και πρωτοβουλίες
για τη διευκόλυνση των ΑΞΕ. Τα µέτρα αυτά αφορούσαν κυρίως την απελευθέρωση
των επενδύσεων και τη βελτίωση του ευρύτερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενώ
δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχες βελτιώσεις στις οικονοµικές και κοινωνικές
πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί η προσέλκυση των ξένων
επενδυτών στην περιοχή.
Τέλος, όσον αφορά στη ροή ΑΞΕ προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
και τα Ανεξάρτητα Κράτη της Κοινοπολιτείας, αυτή συνέχισε να αυξάνεται και στο
2004. Η περιοχή αυτή, όπως φαίνεται από τον πίνακα 1.2. είναι η µόνη που δεν
υπέστη την τριετή ύφεση (2000-2003), αλλά αντίθετα σηµείωσε ανοδικές επιδόσεις.
Η αύξηση των εισροών ΑΞΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη άρχισε να είναι σηµαντική
από το 2003, χρονιά πολλών συµφωνιών ιδιωτικοποίησης. Στα κράτη της
Κοινοπολιτείας οι ΑΞΕ άρχισαν να αυξάνονται σηµαντικά λίγα χρόνια νωρίτερα
λόγω της δραµατικής ανόδου των τιµών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο
πρώτος σε προτίµηση προορισµός των ΑΞΕ στην περιοχή είναι η Ρωσία.
Στα επόµενα οι ροή ΑΞΕ αναµένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, σύµφωνα µε
στοιχεία της UNCTAD33, δεδοµένου του αναµενόµενου ευνοϊκού µακροοικονοµικού
κλίµατος και των αυξανόµενων εταιρικών κερδών που διευκολύνουν τη
χρηµατοδότηση περαιτέρω επέκτασης των επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο ανταγωνισµός
µεταξύ των χωρών για την προσέλκυση ΑΞΕ είναι πολύ έντονος, ώστε κάθε χώρα
προσφέρει ολοένα και περισσότερα κίνητρα και υιοθετεί συνεχώς νέα µέτρα για τη
διευκόλυνση των ΑΞΕ.
Από την άλλη, εντοπίζονται και κάποιο κίνδυνοι που θα µπορούσαν να
υπονοµεύσουν την αναµενόµενη αυξητική πορεία των ΑΞΕ, µεταξύ των οποίων ο
33

UNCTAD, (2005). Prospects for Foreign Direct Investment and the Strategies of Transnational
Corporations, 2005-2008, United Nations Publication.
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προστατευτισµός, η βραδεία ανάπτυξη και η οικονοµική αστάθεια των ανεπτυγµένων
οικονοµιών, η αστάθεια των τιµών των ακατέργαστων πρώτων υλών και η πολιτική
αστάθεια.
Οι αναπτυσσόµενες και µεταβατικές οικονοµίες αναµένεται να συνεχίσουν να
αποτελούν τους πρώτους σε προτίµηση προορισµούς για τις ΑΞΕ, ενώ η εισροή ΑΞΕ
στις αναπτυγµένες χώρες αναµένεται να παρουσιάσει κάποια ανάκαµψη. Οι ΗΠΑ θα
παραµείνουν ο πιο ελκυστικός προορισµός ΑΞΕ µεταξύ των αναπτυγµένων χωρών,
ενώ οι προβλέψεις για τις χώρες της Ε.Ε., εκτός από τα νέα µέλη, δεν είναι ιδιαίτερα
ευνοϊκές. Στο σύνολο των προορισµών, οι πέντε σηµαντικότεροι προορισµοί µε
φθίνουσα σειρά θα είναι: Κίνα, ΗΠΑ, Ινδία, Ρωσία και Βραζιλία. Όσον αφορά στις
επιδόσεις των χωρών στην εκροή ΑΞΕ, οι σηµαντικότεροι εξαγωγείς αναµένεται να
είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία και η Κίνα. Επίσης, αρκετές
αναπτυσσόµενες χώρες αρχίζουν να παίζουν σηµαντικό ρόλο ως προς την εξαγωγή
ΑΞΕ. Τέλος, ως προς τις µεθόδους πραγµατοποίησης ΑΞΕ, οι εξαγορές και
συγχωνεύσεις θα συνεχίσουν να αποτελούν σηµαντικό µέσο πραγµατοποίησης ΑΞΕ,
ενώ οι στρατηγικές συµµαχίες αναµένεται να συνεχίσουν να παίζουν σηµαντικό ρόλο.
1.8.2.

Η κατανοµή και εξέλιξη των ΑΞΕ µεταξύ των διαφόρων τοµέων

∆ιαχρονικά, οι ΑΞΕ αυξήθηκαν και στους τρεις τοµείς –πρωτογενή, µεταποίηση,
υπηρεσίες- ωστόσο η κατανοµή µεταξύ των τοµέων άλλαξε προς όφελος των
υπηρεσιών. Η µεταστροφή αυτή οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι στην περίοδο
1998-2002 πολλές από τις νέες υψηλής τεχνολογίας δραστηριότητες, οι οποίες
αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών, αφορούσαν τον τοµέα
των υπηρεσιών.34
Πίνακας 1.3.: Μέσες ετήσιες εισροές ΑΞΕ ανά κατηγορία χωρών και ανά τοµέα, 1989-1991 και
2001-2002 (Εκατοµµύρια $)
1990
2002
Τοµέας / κλάδος
Πρωτογενής
Γεωργία, Αλιεία
κλπ

Αναπτυγµέ
νες
οικονοµίες
8 805

Αναπτυσσ
όµενες
οικονοµίες

Κόσµο
ς

Αναπτυγµέ
νες
οικονοµίες

Αναπτυσσόµενες
οικονοµίες

Κεντρ. &
Ανατολ.
Ευρώπη

Κόσµο
ς

3 689

12 494

46 218

19 290

923

66 431

-23

634

612

81

1 694

110

1 885

34

Christiansen H. & Bertrand A., (2005). “Trends and Recent Developments in Foreign Direct
Investment”, International Investment PerspectUives 2005, OECD.
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Ορυχεία, λατοµία,
εξύρυξη
πετρελαίου
Άλλο

8 788

3 054

11 842

46 091

17 596

813

64 499

40

-

40

47

-

-

51 033

17 045

68 078

90 156

76 578

6 965

47
173
699

6 291

2 529

8 820

7 969

3 222

1 825

13 016

2 354

283

2 637

88

442

122

652

Ξυλεία
Εκδόσεις

2 602
945

262
-

2 864
945

3 001
1 589

178
117

546
1

3 726
1 707

Άνθρακας και
πετρελαιοειδή

- 1 104

246

-858

377

677

137

1 191

Χηµικά
Ελαστικά και
πλαστικά
Μη µεταλλικά
ορυκτά
Μέταλλα και
µεταλλικά
προϊόντα
Μηχανήµατα και
εξοπλισµός
Ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός
εξοπλισµός
Μηχανήµατα
ακριβείας
Αυτοκίνητα και
άλλα µέσα
µετακίνησης
Άλλοι κλάδοι
µεταποίησης
Ανακύκλωση
Άλλο

12 716

2 280

14 996

11 466

3 902

554

15 922

1 319

35

1 355

346

291

421

1 058

1 309

249

1 559

2 895

294

102

3 290

4 548

1 391

5 939

4 872

1 636

470

6 978

5 181

3 202

8 383

13 349

4 451

696

18 495

4 317

876

5 194

10 090

3 762

446

14 298

909

1

910

2 971

126

37

3 134

4 829

321

5 150

7 577

2 363

665

10 605

3 861

1 057

4 918

12 668

1 820

940

15 428

956

4 311

5 267

10 899

22
53 277

1
2

Υπηρεσίες

83 157

11 232

94 389

371 190

97 139

19 905

Ενέργεια
Κατασκευές
Εµπόριο
Ξενοδοχεία και
εστιατόρια
Μεταφορές,
αποθήκευσης,
επικοινωνία
Οικονοµικές
υπηρεσίες
Υπηρεσίες προς
επιχειρήσεις

844
446
16 557

1 288
554
2 467

2 132
1 000
19 025

15 120
3 248
42 375

6 261
2 108
14 322

721
421
3 614

22
64 177
488
235
22 102
5 776
60 311

3 903

957

4 860

1 398

900

167

2 465

1 190

1 349

2 540

51 514

15 408

7 708

74 630

34 201

2 252

36 453

81 354

22 204

5 191

108 749

11 602

1 272

12 874

109 888

24 581

1 732

136 201

Μεταποίηση
Τρόφιµα, ποτά,
καπνός
Κλωστοϋφαντουργί
α, δέρµα
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∆ηµόσια διοίκηση
και άµυνα

2 516

-

2 517

3 334

7

-

3 341

8

5

12

-8

31

6

29

74

24

98

108

166

-

274

2 468

4

2 472

14 793

3 948

37

18 777

8 461
887

727
332

9 187
1 219

42 586
5 480

4 613
2 591

307
-

47 506
8 071

Αγοραπωλησίες
ιδ. ιδιοκτησίας

124

-

124

308

-

-

308

Άλλο

7 571

4 031

11 602

12 941

4 674

1 875

19.490

Εκπαίδευση
Υπηρεσίες υγείας
και κοινωνικές
υπηρεσίες
Κοινοτικές
υπηρεσίες
Άλλες υπηρεσίες
Άλλο

Πηγή: UNCTAD, World Investment Report 2004: The Shift Towards Services.

Παρότι η εισροή ΑΞΕ στον πρωτογενή τοµέα πενταπλασιάστηκε, όπως φαίνεται στον
πίνακα 1.3., η αύξησή τους ήταν µικρότερης κλίµακας σε σχέση µε τις ΑΞΕ στη
µεταποίηση και τις υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα το ποσοστό τους στο σύνολο των ΑΞΕ
παγκοσµίως να µειωθεί από 9% το ’90 σε 6% το 2002, όπως φαίνεται στο διάγραµµα
2. Η εισροή ΑΞΕ του πρωτογενή τοµέα είναι µεγαλύτερη στην Αυστραλία και τον
Καναδά από τις ανεπτυγµένες χώρες, αλλά και σε αναπτυσσόµενες χώρες όπως η
Βολιβία, η Χιλή, ο Ισηµερινός και το Καζακστάν, χώρες πλούσιες σε φυσικούς
πόρους. Όσον αφορά στην κατανοµή των ΑΞΕ µεταξύ των δραστηριοτήτων του
πρωτογενούς τοµέα, το µεγαλύτερο µερίδιο διαχρονικά –πάνω από 90%- κατέχουν η
µεταλλευτική, η λατοµία και η εξόρυξη πετρελαίου, ενώ µε κατά πολύ µικρότερο
µερίδιο

ακολουθούν

η

γεωργία,

αλιεία,

υλοτοµία.

Οι

επενδύσεις

στην

προαναφερθείσα οµάδα δραστηριοτήτων αυξήθηκαν µόλις κατά 2% µέσα στη
δεκαετία, αξιοσηµείωτο είναι δε ότι ενώ το 1990 οι ΑΞΕ στις αναπτυγµένες και στις
αναπτυσσόµενες χώρες ήταν στο ίδια επίπεδο σε απόλυτους αριθµούς, το 2002 στις
αναπτυσσόµενες χώρες οι επενδύσεις αυτές ήταν υπερδιπλάσιες από ό,τι στις
ανεπτυγµένες.
Οι ΑΞΕ στον µεταποιητικό τοµέα τριπλασιάστηκαν µέσα στην τελευταία
δεκαετία το ποσοστό τους όµως µειώθηκε από 42% σε 34%. Αυτό που µπορεί να
παρατηρήσει κανείς από τον πίνακα 1.3. είναι ότι ενώ το 1990 η µέση ετήσια εισροή
ΑΞΕ στον τοµέα της µεταποίησης ήταν πολύ µεγαλύτερη στις αναπτυγµένες χώρες
σε σχέση µε τις αναπτυσσόµενες, το 2002 η διαφορά έχει µειωθεί αισθητά. Το
ποσοστό των αναπτυγµένων χωρών στις ετήσιες εισροές ΑΞΕ του µεταποιητικού
τοµέα ήταν περίπου 75% και αυτό των αναπτυσσόµενων χωρών περίπου 25%. Το
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2002 το ποσοστό των ανεπτυγµένων χωρών έχει πέσει στο 52% περίπου ενώ των
αναπτυσσόµενων έχει ανέβει στο 44%, ενώ το υπόλοιπο 4% αφορά τις εισροές των
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο τοµέας της µεταποίησης είναι θα
λέγαµε ώριµος, εποµένως δικαιολογηµένα δεν παρατηρείται κάποια δραµατική
αλλαγή. Επιπλέον από τον πίνακα 1.3. φαίνεται είναι ότι το ποσοστό των ΑΞΕ σε
βιοµηχανίες εντάσεως εργασίας όπως η κλωστοϋφαντουργία, η επεξεργασία
τροφίµων και η επεξεργασία πλαστικών και ελαστικών, µειώθηκε σταδιακά από 1990
στο 2002. Η µείωση αυτή των επενδύσεων σε δραστηριότητες εντάσεως εργασίας
οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη της τεχνολογίας και την υποκατάσταση της εργασίας
από το κεφάλαιο και τη γνώση. Εποµένως οι επενδύσεις στον µεταποιητικό τοµέα
στρέφονται πλέον περισσότερο σε βιοµηχανίες εντάσεως τεχνολογίας και οι
περισσότερο ελκυστικοί προορισµοί είναι οι χώρες µε συσσωρευµένη γνώση και
παραγωγή καινοτοµίας.
∆ιάγραµµα 1.2.: Κατανοµή ΑΞΕ ανά τοµέα και ανά κατηγορία χωρών, 1990,2002
Κόσµος
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Αναπτυσσόµενες οικονοµίες
1990

2002

7%

7%

47%

38%

55%

46%

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
2002
3%

Πρωτογενής τοµέας
Βιοµηχανία

39%
58%

Υπηρεσίες

Πηγή: UNCTAD, World Investment Report 2004: The Shift Towards Services.

Τέλος, στο τοµέα των υπηρεσιών το ποσοστό των ετήσιων εισροών στο σύνολο
των ετήσια εισροών ΑΞΕ αυξήθηκε κατά 15% περίπου, από 50% το 1990 σε 65% το
2002. Η ένταση των επενδύσεων στον τοµέα των υπηρεσιών εξηγείται αφενός από τη
σταδιακή αύξηση της συνεισφοράς των υπηρεσιών στο ΑΕΠ των χωρών35 και
αφετέρου από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες είναι λιγότερο εµπορεύσιµα αγαθά.
Επιπλέον, τοµείς υπηρεσιών που ήταν παραδοσιακά “εθνική υπόθεση”, όπως οι
τηλεπικοινωνίες, διεθνοποιούνται.
Tο 1990 οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες έρχονταν πρώτες στην ετήσια εισροή
ΑΞΕ µε ποσοστό περίπου 39% στην κατανοµή των ΑΞΕ µεταξύ των διαφόρων
υπηρεσιών και δεύτερες µε ποσοστό περίπου 20% έρχονταν οι υπηρεσίες εµπορίου.
Το 2002, οι δύο αυτές κατηγορίες υπηρεσιών εξακολούθησαν να είναι σηµαντικές µε
ποσοστά περίπου 22% και 12% αντίστοιχα, ωστόσο, άλλες κατηγορίες υπηρεσιών,

35

Σύµφωνα µε στοιχεία της UNCTAD, το 2001 οι υπηρεσίες είχαν ποσοστό 72% στο ΑΕΠ των
ανεπτυγµένων χωρών, 52% στο ΑΕΠ των αναπτυσσόµενων και 57% στο ΑΕΠ των µεταβατικών
οικονοµιών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
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όπως οι τηλεπικοινωνίες (15%) και οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (28%)
παρουσίασαν δυναµικότερη αύξηση.
Στον τοµέα των υπηρεσιών, οι αναπτυγµένες χώρες κυριαρχούν ως προορισµοί
των ξένων επενδύσεων. Οι ΗΠΑ είναι ο πρώτος σε προτίµηση προορισµός µε την
Κίνα να έρχεται δεύτερη και τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης να ακολουθούν. Στις
αναπτυσσόµενες χώρες παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση –κατά 50%- των
επενδύσεων σε κατασκευές. Σηµαντική είναι επίσης η αύξηση του ποσοστού των
υπηρεσιών εµπορίου, φιλοξενίας και εστίασης και των υπηρεσιών διοίκησης και
διαχείρισης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Αντίθετα, µειώθηκαν κατά πολύ το
ποσοστό των επενδύσεων σε υπηρεσίες του τοµέα µεταφορών και επικοινωνιών.
Τέλος, σηµαντική είναι η παρουσία ξένων άµεσων επενδύσεων στις χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπου την προηγούµενη δεκαετία λόγω του
κεντρικού σχεδιασµού ήταν ανύπαρκτες. Η προετοιµασία και στη συνέχεια η είσοδος
αυτών των χωρών στην Ε.Ε. είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των πιέσεων για τη
βελτίωση των υπηρεσιών και τη σταδιακή σύγκλιση µε τους αντίστοιχους τοµείς των
παλαιών χωρών-µελών. Γενικότερα στην περιοχή αυτή παρατηρείται στροφή των
επενδύσεων από τη µεταποίηση στις υπηρεσίες, µε µεγάλη ένταση σε υπηρεσίες
υποδοµής όπως τραπεζικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες ενέργειας κλπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στις χώρες της ΝοατιοΑνατολικής
Ευρώπης – η ελληνική επενδυτική παρουσία
2.1.

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά
των οικονοµιών της ΝΑ Ευρώπης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
πραγµατοποιήθηκε η µέχρι τώρα µετάβασή τους και το οικονοµικό, θεσµικό, πολιτικό
και γενικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον στην περιοχή σε σύγκριση µε τις
περισσότερο αναπτυγµένες οικονοµίες της Κεντρικής Ευρώπης και τις ώριµες αγορές
του κόσµου. Στη συνέχεια απεικονίζεται η εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά των
εισερχόµενων ΑΞΕ στην περιοχή και ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά και οι παράµετροι
της

ελληνικής

επενδυτικής

δραστηριότητας.

Το

κεφάλαιο

κλείνει

µε

τη

συγκεντρωτική παρουσίαση των δυνατών / αδύνατων σηµείων και των ευκαιριών /
απειλών της δραστηριοποίησης ξένων επιχειρήσεων στην περιοχή.

2.2

Τα βασικά χαρακτηριστικά των µεταβατικών οικονοµιών της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης
2.2.1.

Η πορεία προς την οικονοµία της αγοράς

Η κατάρρευση των οικονοµικο-πολιτικών συστηµάτων της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης και η διαδικασία µετάβασης των κρατών αυτών από κεντρικά
σχεδιασµένες οικονοµίες σε οικονοµίες της αγοράς διαµόρφωσαν ένα νέο οικονοµικό
– επιχειρηµατικό χάρτη στην Ευρώπη. Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι χώρες της
µετάβασης ακολουθούν µια πορεία ανάπτυξης και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η οποία
διαφοροποιείται για κάθε χώρα ή οµάδα χωρών, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες πολιτικές,
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής της. Έτσι, µπορούµε να
διακρίνουµε τις διαφορές ανάµεσα στην αναπτυξιακή πορεία των κρατών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης που υπέστησαν τις συνέπειες του υπέρµετρου εθνικισµού,
των µειονοτικών διαφορών, των κινηµάτων απόσχισης, των πολεµικών συγκρούσεων

59

και των εµφύλιων πολέµων και στην σχετικά «ανώδυνη» αναπτυξιακή πορεία των
µεταβατικών οικονοµιών της Κεντρικής Ευρώπης και της Βαλτικής.
Η πολιτική αστάθεια στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτέλεσε και
σε ορισµένες περιπτώσεις αποτελεί ακόµη τροχοπέδη στη συνολική ανάπτυξη των
χωρών αυτών. Το χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης, συνδυάζεται δε µε υψηλή εξάρτηση
από τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, υψηλό βαθµό οικονοµικής εξάρτησης και
χαµηλό επίπεδο υποδοµών.
Τα χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη ΝΑ Ευρώπη
καθορίστηκαν σε µεγάλο βαθµό από τις ιδιαίτερες συνθήκες µετάβασης των χωρών
της περιοχής. Το άνοιγµα βέβαια των συνόρων και η Ευρωπαϊκή ενσωµάτωση
δηµιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις οικονοµικής ανάπτυξης και σε συνδυασµό µε
ειδικά προσαρµοσµένες και κυρίως σταθερές πολιτικές δηµιουργεί νέες δυνατότητες
για το εµπόριο των χωρών και για την προσέλκυση ΑΞΕ. Οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης
ήδη αποτελούν σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους της Ε.Ε. και αναµένεται να γίνουν
σηµαντικότεροι και αποτελούν πόλους έλξης ΑΞΕ κυρίως από γειτονικές χώρες.
Ταυτόχρονα, ο έντονος ανταγωνισµός για προσέλκυση κεφαλαίου και η σταδιακή
συνειδητοποίηση της σηµασίας της ανάπτυξης σταθερού θεσµικού πλαισίου στη
αγορά για την προσέλκυση των ξένων επενδυτών, επιτάχυνε τη διαδικασία της
αναµόρφωσης στις χώρες αυτές. Για να προσελκύσουν ξένους επενδυτές µε
µακροπρόθεσµους στόχους οι χώρες αυτές χρειάζεται έπειτα από την σταθεροποίηση
του µακροοικονοµικού τους τοµέα και την απελευθέρωση της αγοράς, που
λαµβάνουν χώρα στα πρώτα χρόνια της µετάβασης, να καταβάλουν επιπλέον
προσπάθεια (σε σχέση µε τις αναπτυγµένες οικονοµίες) ώστε να διαµορφώσουν ένα
φιλικό για τους επενδυτές περιβάλλον.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόµηση και
Ανάπτυξη για τους ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης, οι 7 χώρες της ΝΑ Ευρώπης τα
πρώτα χρόνια της µετάβασης βίωσαν απανωτές δραµατικές µειώσεις του ΑΕΠ τους
µε την Αλβανία και τη Σερβία-Μαυροβούνιο να παρουσιάζουν µείωση του ΑΕΠ τους
µέχρι και κατά 30% µέσα σε µία χρονιά. Το αρχικό γκρίζο για την ανάπτυξη στάδιο
της µετάβασης ακολούθησε περίοδος υψηλών ρυθµών ανάπτυξης οι οποίοι διέφεραν
σηµαντικά µεταξύ των χωρών, µε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να παρουσιάζει µέσο ρυθµό
αύξησης του ΑΕΠ την περίοδο 1994-1999 37,1%, την Αλβανία 6,9% την ίδια
περίοδο, την Κροατία 4,5% και τις υπόλοιπες χώρες µεταξύ 0,5 και 1,7% µε εξαίρεση
τη Βουλγαρία στην οποία για το εν λόγω διάστηµα ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης ήταν
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αρνητικός. Είναι αξιοσηµείωτη η βελτίωση του ΑΕΠ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κατά
4,77 φορές περίπου στο διάστηµα 1996-199936. Την τελευταία πενταετία ο µέσος
ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης στην περιοχή ανέρχεται σε 4,6% µε µεγαλύτερο αυτόν της
Αλβανίας (6%) και 2ο της Ρουµανίας (5,1%). Οι υπόλοιπες χώρες ακολουθούν µε
ρυθµούς µεταξύ 4,2% και 5% εκτός από την ΠΓ∆Μ η οποία παρουσιάζει µέσο ρυθµό
ανάπτυξης για την τελευταία πενταετία µόλις 1,9% (πίνακας 2.1).
Το 2005 ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης υποχώρησε από 6,4% την προηγούµενη
χρονιά σε 4,8%. Το χαµηλότερο ρυθµό ανάπτυξης είχε η ΠΓ∆Μ (3,6%) ενώ τον
υψηλότερο είχαν οι Αλβανία, Βουλγαρία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη (5,5%) (πίνακας
2.1), µε τις άλλες τρεις χώρες να σηµειώνουν ενδιάµεσους ρυθµούς, ενώ και για το
επόµενο έτος προβλέπεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα µε µικρές αποκλίσεις.
Στο σύνολο της περιοχής, ο ρυθµός της ανάπτυξης θεωρείται πολύ καλός δεδοµένου
η µέση επίδοση των χωρών της ∆ύσης για το 2004 και 2005 ήταν 5,8% και 4,1%.
Ο πληθωρισµός, στο σύνολο της περιοχής έχει ακολουθήσει πτωτική πορεία από
το 2002 και έπειτα37. Τα τελευταία 3 έτη παραµένει σταθερός και σε χαµηλά επίπεδα
εκτός από τη Σερβία-Μαυροβούνιο (16,3% το 2005) και τη Ρουµανία (9,5%)
(πίνακας 2.1).
Πίνακας 2.1.: Βασικοί µακροοικονοµικοί δείκτες στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης

ΠΛΗΘΥ
ΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΚ.

ΡΥΘΜΟ
Σ
ΑΝΑΠΤ
ΥΞΗΣ
2005 (%)

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σ 2000-2005
(%)

ΚΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΗΝ
ΑΕΠ 2005
(€)

ΠΛΗΘΩ
ΡΙΣΜΟΣ
2005 (%)

ΑΝΕΡΓ
ΙΑ 2005
(%)

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΗΤΑΣ %

ΑΛΒΑΝΙΑ

3,2

5,5

6,0

2.314,1

2,3

14,7

5,4

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

7,8

5,5

5,0

2.910,9

5,0

10,1

10,4

ΒΟΣΝΙΑΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

3,8

5,5

4,9

2.055,6

2,1

42,0*

-

ΚΡΟΑΤΙΑ

4,4

4,3

4,2

7.346,8

3,3

3,3

6,1

ΠΓ∆Μ

2,0

3,6

1,9

2.406,5

0,1

36,5

7,4

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

21,7

4,1

5,1

3.844,2

9,5

5,9

10,3

ΣΕΡΒΙΑΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

8,3

5,0

4,9

2.642,2

16,3

31,7**

8,5

4,8

4,6

3.360,0

5,5

-

8,02

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Πηγή: EBDR Transition Report 2005
Επεξεργασία: Ιδία
* Τελευταία στοιχεία 2003
** Τελευταία στοιχεία 2004
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EBDR Transition Report 2005, ιδία επεξεργασία στοιχείων.
Μέσος πληθωρισµός στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης 2001:25%, 2002:10%, 2003:6%, 2004:5,6%,
2005:5,5%.
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Όσον αφορά την εργασία στις µεταβατικές οικονοµίες της ΝΑ Ευρώπης, οι
µισθοί είναι ιδιαίτερα χαµηλοί αν και αυξάνονται σταδιακά, αλλά χωρίς να
αναµένονται σηµαντικές µεταβολές για τα επόµενα έτη. Στη Ρουµανία ο µέσος
ακαθάριστος µηνιαίος µισθός ανέρχεται σε 270€, στη Βουλγαρία σε 250€, στην
ΠΓ∆Μ σε 200€ και στην Αλβανία σε 195€. Επιπλέον, στο διάστηµα 1999-2004,
σύµφωνα µε στοιχεία της Έκθεσης για τις µεταβατικές οικονοµίες 2005 της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόµηση και Ανάπτυξη, σηµειώθηκε ταχεία
ανάπτυξη των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τοµέα συµπεριλαµβανοµένων των
νοικοκυριών, γεγονός που υποδηλώνει τη θεσµική βελτίωση του πιστωτικού
συστήµατος αλλά και την αύξηση των εισοδηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από
το 1999 έως το 2004 το ύψος των πιστώσεων στα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 95%
στη Ρουµανία, 58% στη Σερβία-Μαυροβούνιο και 45% στη Βουλγαρία, ενώ το ύψος
των πιστώσεων προς µη κυβερνητικούς οργανισµούς στις ίδιες χώρες αυξήθηκε κατά
28%, 5%, και 32% αντίστοιχα38.
Η ανεργία (πίνακας 2.1), αν εξαιρέσουµε την Κροατία και τη Ρουµανία βρίσκεται
σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας για την Ανοικοδόµηση και Ανάπτυξη φτάνει το 42% στη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, 36,5% στην ΠΓ∆Μ, 31,7% στη Σερβία-Μαυροβούνιο, 14,7% στην
Αλβανία, 10,1% στη Βουλγαρία, 5,9% στη Ρουµανία και 3,3% στην Κροατία. Τα
στοιχεία αυτά προκύπτουν από την καταγεγραµµένη εργασία, ωστόσο, δεν είναι
αντιπροσωπευτικά δεδοµένου της έντονης παραοικονοµίας και της αδήλωτης
εργασίας στις χώρες αυτές, σε µερικές από τις οποίες µάλιστα φτάνει και το 50% της
συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας.
2.2.2.

Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος

∆ιάφορες µελέτες, µεταξύ των οποίων και η Ετήσια Μελέτη του Επιχειρηµατικού
Περιβάλλοντος που πραγµατοποιείται από την Παγκόσµια Τράπεζα σε συνεργασία µε
την International Finance Corporation, έχουν δείξει ότι χώρες µε υψηλά ποσοστά
ανεργίας έχουν µεγαλύτερο βαθµό επιχειρηµατικής δυσκολίας από ό,τι χώρες µε
χαµηλά επίπεδα ανεργίας. Συγκεκριµένα στη σχέση αιτίας-αιτιατού µεταξύ ανεργίας
και βαθµού επιχειρηµατικής δυσκολίας, η αιτία είναι ο βαθµός επιχειρηµατικής
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δυσκολίας και το αιτιατό η ανεργία. Στις χώρες όπου η συµµόρφωση µε τους
θεσπισµένους κανόνες συνεπάγεται υψηλό κόστος, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που
επιλέγουν να κινούνται άτυπα, παραµένοντας µικρές και δηµιουργώντας λίγες θέσεις
εργασίας. Εποµένως, ο βαθµός επιχειρηµατικής δυσκολίας σε µια χώρα συνδέεται
επίσης και µε το επίπεδο παραοικονοµίας. Στις χώρες όπου η νόµιµη οδός
συνεπάγεται σηµαντική δυσκολία και υψηλό κόστος, τόσο η παράνοµη εργασία όσο
και οι παράνοµες – µη καταγράψιµες συναλλαγές είναι ιδιαίτερα έντονα φαινόµενα.
Ταυτόχρονα, η παραγωγικότητα της εργασίας σηµειώνει βελτίωση σε καθεµία
από τις εν λόγω χώρες µε σηµαντικότερη βελτίωση από το 2000 έως το 2005 αυτή
της παραγωγικότητας στη βιοµηχανία της Βουλγαρίας (πίνακας 2.1). Βέβαια, η
παραγωγικότητα διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των επιχειρήσεων ανάλογα µε το
ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση µε τις κρατικές
επιχειρήσεις στις ιδιωτικοποιηµένες επιχειρήσεις η παραγωγικότητα της εργασίας
είναι κατά 10% µεγαλύτερη, στις νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις κατά 18% και στις ξένες
επιχειρήσεις κατά 38% (διάγραµµα 2.1). Η παραγωγικότητα διαφέρει επίσης και
ανάλογα µε τη δοµή της αγοράς, ο όγκος των πωλήσεων που αντιστοιχεί ανά εργάτη
είναι κατά 13,7% µεγαλύτερος στις εξαγωγικές επιχειρήσεις όπου ο ανταγωνισµός
στην αγορά τους είναι πολύ πιο έντονος σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε εγχώριες ανταγωνιστικές αγορές, γεγονός που δείχνει την
πίεση που ασκεί ο εξωτερικός ανταγωνισµός για την αύξηση της παραγωγικότητας
των επιχειρήσεων.

∆ιάγραµµα 2.1 : Παραγωγικότητα Επιχειρήσεων στο σύνολο
των µεταβατικών οικονοµιών της Ευρώπης
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Ιδιωτικοποιηµένες επισειρήσεις Νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις
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Ξένες επιχειρήσεις

Το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης φαίνεται αρκετά
βελτιωµένο από την έναρξη των µεταβατικών διαδικασιών σε κάθε χώρα µέχρι
σήµερα στους περισσότερους τοµείς, ωστόσο, τα εµπόδια στην επιχειρηµατική
δραστηριότητα παραµένουν πολύ πιο έντονα από ό,τι στις ώριµες οικονοµίες της
αγοράς. Με βάση τους δείκτες µετάβασης που έχει διαµορφώσει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα για την Ανοικοδόµηση και Ανάπτυξη (πίνακας 2.2), ο µέσος όρος των
σταθµισµένων δεικτών µετάβασης για κάθε χώρα είναι 3,0239 δείχνοντας ότι οι
διαδικασίες µετάβασης έχουν προχωρήσει αρκετά. Σε επίπεδο τοµέων, την καλύτερη
συνολική επίδοση εµφανίζει η απελευθέρωση του εµπορίου, αποτέλεσµα των πολλών
διµερών συµφωνιών που έχουν αναπτυχθεί, των ζωνών ελευθέρου εµπορίου, της
σταδιακής µείωσης των δασµολογικών και άλλων περιοριστικών µέτρων στο εµπόριο
µε την Ε.Ε. και της εισόδου 5 από τις 7 χώρες στον Παγκόσµιο Οργανισµό
Εµπορίου40, και η απελευθέρωση των τιµών (4,14), ενώ τη χειρότερη επίδοση
εµφανίζει η πολιτική ανταγωνισµού (1,92).
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Πίνακας 2.2: ∆είκτες Μετάβασης 2005
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40

Κλίµακα από 1(χειρότερο) έως 5 (καλύτερο).
Αλβανία (2000), Βουλγαρία (1996), Κροατία (2000), ΠΓ∆Μ (2003), Ρουµανία (1995).
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Στους υπόλοιπους τοµείς οι επιδόσεις κυµαίνονται µεταξύ 2,05 και 3,71. Όσον
αφορά

στις

υποδοµές

που

αποτελούν

καθοριστικό

παράγοντα

για

την

πραγµατοποίηση επενδύσεων, παρά το γεγονός ότι όλες οι χώρες καταβάλουν
σηµαντική προσπάθεια για την προώθηση µεταρρυθµίσεων και επενδύσεων στον
τοµέα αυτό, υπάρχει περιθώριο και ανάγκη για επιπλέον βελτίωση. Σε επίπεδο
χωρών, την καλύτερη συνολική επίδοση εµφανίζει η Κροατία (3,44), ενώ τη
χειρότερη η Σερβία-Μαυροβούνιο (2,86).
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η
παραοικονοµία, µε πολλούς επιχειρηµατίες να κινούνται µε συναλλαγές που δεν
καταγράφονται, δηµιουργώντας αθέµιτο ανταγωνισµό και ανεβάζοντας το κόστος για
όσους επιλέγουν τη νόµιµη οδό, η διαφθορά, τα ισχυρά επιχειρηµατικά λόµπυ, το
ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο,

τα περιορισµένα δικαιώµατα ιδιοκτησίας, η υψηλή

φορολογία, η γραφειοκρατία και η δυσκολία πρόσβασης σε πηγές χρηµατοδότησης
για τις µικρότερες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες εκτός των µεγαλύτερων
πόλεων. Τις µεγαλύτερες δυσκολίες αντιµετωπίζουν οι νέες ιδιωτικές εταιρίες, ενώ
χαµηλότερος είναι ο βαθµός δυσκολίας για τις ιδιωτικοποιηµένες και σχεδόν
µηδενικός για τις κρατικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά στο µέγεθος της
γραφειοκρατίας και της δωροδοκίας (διαγράµµατα 2.2 & 2.3), αν και έχουν
υποχωρήσει την τελευταία 3ετία, και µάλιστα σε κάποιες χώρες σε σηµαντικό βαθµό
δείχνοντας τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος και τις προσπάθειες
καταπολέµησης της διαφθοράς, σε σχέση µε τις ώριµες οικονοµίες της αγοράς τα
προβλήµατα αυτά είναι ακόµη αρκετά πιο έντονα.
∆ιάγραµµα 2.2: Ποσοστό του χρόνου που αφιερώνουν τα στελέχη γα διαδικασίες µε
το δηµόσιο
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Ροµ
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∆ιάγραµµα 2.3: Ποσοστό των ετήσιων εσόδων που αφιερώνονται σε δωροδοκίες
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Ως προς το βαθµό δυσκολίας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε σχέση µε
το ρυθµιστικό-κανονιστικό πλαίσιο σε κάθε χώρα, αυτός εξαρτάται από επιµέρους
σετ παραγόντων που καθιστούν απλές ή δύσκολες τις διάφορες επιχειρηµατικές
διαδικασίες όπως η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η έκδοση των
απαραίτητων αδειών, η πρόσβαση σε δανεισµό, η ευελιξία ή δυσκαµψία της
εργατικών προτύπων, η προστασία των επενδυτών, η απόκτηση δικαιωµάτων
ιδιοκτησίας, η φορολόγηση, η πραγµατοποίηση διεθνών εµπορικών συναλλαγών, η
σύναψη και τήρηση συµβολαίων, το κλείσιµο µιας επιχείρησης κλπ. Με βάση έναν
δείκτη «ευκολίας επιχειρηµατικής δραστηριότητας» που έχει κατασκευάσει η
Παγκόσµια Τράπεζα και ο οποίος στηρίζεται στην επεξεργασία των στοιχείων για
τους προαναφερθέντες παράγοντες, η κατάταξη των χωρών υπό µελέτη µεταξύ 155
χωρών έχει ως εξής: Βουλγαρία 62η, Ρουµανία 78η, ΠΓ∆Μ 81η, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
87η, Σερβία-Μαυροβούνιο 92η, Αλβανία 117η και Κροατία 118η. Οι τιµές των
περισσότερων από τους επιµέρους δείκτες φαίνονται στον πίνακα 2.3.
Συνοπτικά σηµειώνονται τα εξής: Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την
έναρξη, λήξη, έκδοση αδειών κλπ είναι περισσότερες και αρκετά χρονοβόρες σε
σχέση µε τις χώρες του ΟΟΣΑ όπου τα εισοδήµατα είναι υψηλότερα, αν και σε σχέση
µε το Μ.Ο. των 155 χωρών υπό µελέτη από την Παγκόσµια Τράπεζα διαφέρουν πολύ
λιγότερο αλλά προς τα πάνω. Γενικά, η γραφειοκρατία αποτελεί σοβαρό πρόβληµα
στην περιοχή οδηγώντας πολλούς επιχειρηµατίες σε «πλάγιες» οδούς. Οι δείκτες
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δυσκολίας πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού µετρούν το σύνολο των
κοινωνικών εισφορών και επιδοµάτων και το σύνολο των αποζηµιώσεων αντίστοιχα.
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Πίνακας 2.3: ∆είκτες βαθµού δυσκολίας επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
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ΕΓΓΡΑΦΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΝ.
ΠΛΗΘ
ΦΟΡΟΙ
ΟΣ
% ΕΠΙ
ΠΛΗΡ
ΤΩΝ
ΩΜΩΝ ΜΙΚΤΩΝ
/ ΕΤΟΣ ΚΕΡ∆ΩΝ
49,9

44,9

35,5

46,5

16,3

45,4

Σχετικά µε το βαθµό δυσκολίας πρόσληψης / απόλυσης προσωπικού, η περιοχές
της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας έχουν τις υψηλότερες
ασφαλιστικές εισφορές41. Συγκεκριµένα, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει τις υψηλότερες
ασφαλιστικές εισφορές στον κόσµο, για κάθε 100$ που κερδίζει έναν εργαζόµενος ο
εργοδότης πληρώνει 41$ ασφαλιστικές εισφορές42. Ως προς των πρόσβαση σε
δανεισµό παρατηρείται µειωµένη πληροφόρηση των εν δυνάµει δανειοληπτών. Ο
δείκτης προστασίας των επενδυτών είναι σχετικά χαµηλός αντικατοπτρίζοντας την
αδιαφάνεια και τη διαφθορά που επικρατεί ακόµη στις διαδικασίες ανάθεσης έργων
και προµηθειών. Συγκεκριµένα από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, η Αλβανία και η
Κροατία συγκαταλέγονται µεταξύ των 10 χωρών στις οποίες οι επενδυτές είναι
λιγότερο προστατευµένοι. Τέλος, όσον αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, ενώ
το συνολικό ύψος των φόρων δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το Μ.Ο. των υπόλοιπων
περιοχών, το πλήθος των ετήσιων πληρωµών είναι τριπλάσιο από το αντίστοιχο των
σωρών του ΟΟΣΑ.
Υπό τις παραπάνω συνθήκες, έχοντας σχετικά µικρό µέγεθος αγοράς και
ευρισκόµενες σε διαδικασία αναδόµησης του οικονοµικο-πολιτικού περιβάλλοντός
τους που όµως χαρακτηρίζεται από πολλά εµπόδια και αργό ρυθµό σε σχέση µε άλλες
ευρωπαϊκές µεταβατικές οικονοµίες, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
φαίνεται να µπορούν να διαδραµατίσουν µόνο περιφερειακό ρόλο, τουλάχιστον όσον
αφορά στο άµεσο µέλλον. Οι προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής είναι θετικές,
ωστόσο η βελτίωση του επιχειρηµατικού και επενδυτικού κλίµατος και η σύγκλιση µε
τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελούν ακόµη σηµαντικές προκλήσεις.

2.3

Η

παρουσία

ξένων

επενδύσεων

στις

χώρες

της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης
2.3.1

Οι ΑΞΕ στις χώρες ΝΑ Ευρώπης

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της περιοχής καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το
συναγωνισµό µε άλλες περιοχές για προσέλκυση επενδύσεων. Η Νοτιοανατολική
Ευρώπη αποτελεί περιοχή χαµηλής επενδυτικής δραστηριότητας µε συνολικό ύψος

41

Σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, οι ασφαλιστικές εισφορές στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας κατά µέσο όρο είναι 28% των µισθών, ενώ στις χώρες
του ΟΟΣΑ είναι κατά µέσο όρο 18% και στο σύνολο του κόσµου 1%.
42
World Bank & International Finance Corporation, Doing Business in 2006 Report.
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εισερχόµενων ΑΞΕ για το 2004 7,94 δις € (πίνακας 2.4), περίπου 1,63% των
παγκόσµιων ΑΞΕ, ποσοστό ελάχιστο σε παγκόσµιο επίπεδο εισερχόµενων ΑΞΕ.
Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία πέντε χρόνια, η εισροή Άµεσων Ξένων Επενδύσεων
παρουσιάζεται ολοένα και πιο δυναµική. ∆εδοµένης της αυξανόµενης πολιτικής και
οικονοµικής σταθερότητας στην περιοχή µετά το 2000, κάποιες από τις χώρες της ΝΑ
Ευρώπης έχουν γίνει αρκετά ελκυστικότερες σε σχέση µε το παρελθόν τόσο ως
προορισµοί χαµηλού κόστους παραγωγής για εξαγωγικές επιχειρήσεις όσο και ως
καταναλωτικές αγορές. Οι οικονοµίες των βαλκανικών χωρών παρ’ ό,τι µικρές
ακόµη, αναπτύσσονται ταχέως. Οι προοπτικές για διατήρηση των υψηλών ρυθµών
ανάπτυξης, οι διαρθρωτικές αλλαγές, η προσαρµογή του θεσµικού πλαισίου, το
προχωρηµένο στάδιο ιδιωτικοποιήσεων, και γενικότερα η προσαρµογή των χωρών
της περιοχής σε συνθήκες ελεύθερης οικονοµίας είναι τα στοιχεία εκείνα που
προσέλκυσαν και προσελκύουν τις ξένες επιχειρήσεις κυρίως από χώρες της
Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης και σε σηµαντικό βαθµό από την Ελλάδα, ώστε η
εισροή ΑΞΕ στην περιοχή να αυξηθεί απότοµα τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας
σχεδόν στα 8 δις € το 2004, ενώ στο τέλος του ίδιου έτους, η περιοχή είχε
απορροφήσει περισσότερα από 34 δις € (πίνακας 2.4).
Πίνακας 2.4.: Εισροές ΑΞΕ στη ΝΑ Ευρώπη σε εκ. € (2001-2004)
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Πηγή: UNCTAD, Country Factsheets
Επεξεργασία: Ιδία
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∆ιάγραµµα 2.4.: Ποσοστό ΑΞΕ ανά χώρα στο σύνολο της ΝΑ Ευρώπης, απόθεµα
2004
ΣερβίαΜαυροβούνιο
Αλβανία 3,23%
8,42%

Βουλγαρία
16,15%ΒοσνίαΕρζεγοβίνη
3,54%

Ρουµανία
38,43%
ΠΓ∆Μ 2,51%

Κροατία 27,72%

Πηγή: UNCTAD, Country Factsheets
Επεξεργασία: Ιδία

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2.4 και το διάγραµµα 2.4, οι τρεις υποψήφιες προς
ένταξη στην Ε.Ε. χώρες – Ρουµανία, Κροατία, Βουλγαρία- έχουν προσελκύσει το
µεγαλύτερο όγκο επενδύσεων. Εκτός από την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, οι
χώρες αυτές επωφελούνται και από την είσοδό τους στην Ε. Ε., σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα43. Συνολικά 82,3% του ξένου επενδυµένου κεφαλαίου στην περιοχή
κατευθύνθηκε σε αυτές τις τρεις χώρες οι οποίες καλύπτουν το 66% του συνολικού
πληθυσµού της περιοχής. Η βελτίωση όµως των γενικών συνθηκών και στις
υπόλοιπες χώρες, είχε αποτέλεσµα σηµαντικές αυξήσεις των εισερχόµενων
επενδύσεων.
Επειδή οι χώρες υπό µελέτη είναι αρκετά διαφορετικές µεταξύ τους ως προς το
µέγεθος, καλύτερα συµπεράσµατα µπορούµε να βγάλουµε από τη σύγκριση της αξίας
των ΑΞΕ σε κάθε χώρα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της κάθε χώρας (διάγραµµα 2.5.).
Σε σχέση µε το ΑΕΠ της κάθε χώρας, η Βουλγαρία και η Κροατία έχουν προσελκύσει
σχετικά περισσότερες ΑΞΕ, ακολουθούν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ΠΓ∆Μ και η
Ρουµανία και τελευταίες έρχονται η Αλβανία και η Σερβία-Μαυροβούνιο. Παρά την
πρόσφατη δυναµική ανάπτυξη των ξένων επενδύσεων στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης,
σε σύγκριση µε τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης – νέα µέλη της Ε.Ε.- (Ουγγαρία,

43

Η Ρουµανία και η Βουλγαρία από τον Ιανουάριο του 2007.
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Πολωνία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία) όπου ο σταθµισµένος µέσος του ίδιου
µεγέθους είναι περίπου 43%44, οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης βρίσκονται αρκετά πίσω.
∆ιάγραµµα 2.5.: Απόθεµα ΑΞΕ 2004 ως % του ΑΕΠ
43%

ΧΩΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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ΑΛΒΑΝΙΑ
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Πηγή: UNCTAD, Country Factsheets
* Στοιχεία για το ΑΕΠ των χωρών από EBDR Transition Report 2005
Επεξεργασία: Ιδία

Παρά την εµφανή βελτίωση της εισροής ΑΞΕ στην περιοχή, πολλοί επενδυτές
διστάζουν ακόµη να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προκύπτουν, λόγω
σηµαντικών άλυτων ακόµη προβληµάτων όπως η αναποτελεσµατική δηµόσια
διοίκηση, η αναποτελεσµατικότητα του δικαστικού συστήµατος, η διαφθορά, η
πολιτική αστάθεια και η απόκλιση από τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Ωστόσο, η ενταξιακή
προοπτική των χωρών της περιοχής στην Ε.Ε. εγγυάται τη συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων και τη βελτίωση των υποδοµών και του θεσµικού περιβάλλοντος,
καθιστώντας ευοίωνες τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των ξένων
επενδύσεων.
Οι ξένες επενδύσεις που προσελκύονται στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης
εντάσσονται στις κατηγορίες των επενδύσεων προς αναζήτηση αποτελεσµατικότητας
(efficiency seeking) λόγω του φθηνής ανειδίκευτης και µερικώς εξειδικευµένης
εργασίας και προς αναζήτηση αγορών (market seeking) αφού µεγάλο µέρος των
εγκατεστηµένων ξένων επιχειρήσεων διαθέτει σηµαντικό µέρος της παραγωγής της
και στις γειτονικές και άλλες χώρες. Τα τελευταία χρόνια, πολλές αναπτυγµένες
χώρες χρησιµοποιούν άλλες χώρες για προµήθεια εργασίας και υλικών εκτός των
44

Bank Austria Creditanstalt, 2006, Investment Guide Romania.
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παραγωγικών δοµών των επιχειρήσεων (outsourcing) στον τοµέα της τεχνολογίας της
πληροφορικής, συµπεριλαµβανοµένων και χωρών της ΝΑ Ευρώπης, κυρίως της
Βουλγαρίας και της Ρουµανίας. Η αγορά outsourcing, ειδικά για τα κέντρα ανάπτυξης
λογισµικού, τείνει να µετακινηθεί από την κεντρική προς την Ανατολική Ευρώπη.
Σηµειωτέο ότι όσον αφορά στο ∆είκτη Ικανότητας Καινοτοµίας, οι χώρες της
Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης εντάσσονται στην κατηγορία των χωρών µε µέτρια
ικανότητα, ενώ κάποιες από αυτές θεωρούνται ότι ανήκουν στο γκρουπ των χωρών
υψηλής ικανότητας45.
2.3.2

Η ελληνική παρουσία στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης

Η παρουσία των Ελλήνων επενδυτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι πολύ
σηµαντική τόσο σε όγκο επενδυµένων κεφαλαίων όσο και αριθµό επενδυτικών
σχεδίων. Η έλλειψη σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από τις ∆υτικές χώρες
για την περιοχή, έδωσε στις ελληνικές επιχειρήσεις το πλεονέκτηµα να γίνουν
πολυεθνικές επενδύοντας σε γειτονικές χώρες µεγάλα ποσά. Η Ελλάδα για
περισσότερο από µία δεκαετία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις που
διαδραµατίζονται στην περιοχή, παρά την ύπαρξη σηµαντικών δυσκολιών. Τα
τελευταία δε χρόνια, η ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ελληνικών
συµφερόντων στην περιοχή έχει εισέλθει σε αρκετά δυναµικότερη φάση συγκριτικά
µε το παρελθόν.
Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, η ελληνική επενδυτική
δραστηριότητα συγκεντρώνεται στην περιοχή των Βαλκανίων όπου αναπτύσσονται
περισσότερες από 3.500 ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως θυγατρικές, έχοντας
δηµιουργήσει περίπου 200.000 θέσεις εργασίας46, ενώ το επενδυµένο κεφάλαιο
φτάνει τα 8 δις47 €. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση µεταξύ των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον αριθµό των εταιρειών που είναι
καταχωρηµένες στα Βαλκάνια. ∆εύτερη ακολουθεί η Ιταλία µε 1.500 επιχειρήσεις
(2.000 επιχειρήσεις λιγότερες), ενώ σε παγκόσµια κλίµακα η Ελλάδα είναι Τρίτη
µετά από τη Ρωσία και την Τουρκία. Είναι γεγονός όµως, ότι πολλές από τις
ελληνικές καταχωρηµένες επιχειρήσεις είναι µη ενεργές. Οι ελληνικές επιχειρήσεις
45

UNCTAD, (2005). World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the
internationalization of R & D, United Nations Publications.
46
Αλεξίου Παναγιώτης, 01/04/2006, “Το στοίχηµα των ελληνικών επιχειρήσεων”, Κεφάλαιο, σελ. 96
47
Καπερναράκου Κατερίνα, 01/07/2006, “Επενδύσεις σε Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και
Βαλκάνια”, Επιλογή, σελ. 30-37.
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καταλαµβάνουν περίπου το 25% του συνόλου των άµεσων ξένων επενδύσεων στη
Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και η διείσδυσή τους υλοποιείται είτε µε εξαγορές
εταιριών πολλές εκ των οποίων κρατικές είτε µε ίδρυση νέων σε κλάδους όπως η
µεταποίηση, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές, ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας, η
ενέργεια κ.α. Στον πίνακα 2.5. απεικονίζεται η ελληνική επιχειρηµατική
δραστηριότητα στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης µε τον αριθµό των επιχειρήσεων και των
θέσεων εργασίας που δηµιουργούν.

Πίνακας 2.5.: Αριθµός ελληνικών επιχειρήσεων και
θέσεων εργασίας στη ΝΑ Ευρώπη (κατά προσέγγιση)
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ΠΓ∆Μ

ΣΥΝΟΛΟ
Στοιχεία από διάφορες πηγές

Οι µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν σε περισσότερες από µία χώρες στη
περιοχή της Βαλκανικής. Σύµφωνα µε έρευνα της ICAP48, στο σύνολο των ελληνικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Βαλκανικές χώρες το µεγαλύτερο ποσοστό
δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία (59%) και στη συνέχεια στη Ρουµανία (43%).
∆ευτερεύοντες προορισµοί µε σειρά σπουδαιότητας είναι η ΠΓ∆Μ (24%), η Αλβανία
(29%) και η Σερβία (18%)49.
Όσον αφορά στην κλαδική κατανοµή των ελληνικών επενδύσεων στην περιοχή,
εντονότερη δράση έχει αναπτυχθεί στον κλάδο της βιοµηχανίας (76%), έπειτα στον

48

ICAP News, 05/12/2002, “Penetration the Greek enterprises in the Balkans”.
Το άθροισµα των ποσοστών υπερβαίνει το 100% διότι πολλές από τις επιχειρήσεις του δείγµατος
δραστηριοποιούνταν σε περισσότερες από µία βαλκανικές χώρες.
49
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κλάδο των εµπορικών εταιριών (15%) και τέλος στον κλάδο των υπηρεσιών (9%)50.
Ειδικότερα, στις περιοχές κοντά στα σύνορα της Ελλάδας υπερέχουν οι επενδύσεις
στους κλάδους της µεταποίησης και ιδίως στον κλάδο του φασόν αλλά και της
ελαφριάς βιοµηχανίας. Αντίθετα, στις πρωτεύουσες και στις µεγάλες πόλεις
υπερέχουν οι κλάδοι των υπηρεσιών, ειδικότερα στις πρωτεύουσες υπερέχουν ο
τραπεζικός κλάδος, το χονδρικό και το λιανικό εµπόριο, οι σύµβουλοι επιχειρήσεων
και η τεχνολογία αιχµής, ενώ στις υπόλοιπες µεγάλες πόλεις υπερέχουν οι κλάδοι των
κατασκευών και του τουρισµού και ακολουθούν µε χαµηλότερο ενδιαφέρον ο
τραπεζικός κλάδος και οι σύµβουλοι επιχειρήσεων. Στις υπόλοιπες, µικρότερες,
πόλεις µόνο ο κλάδος του τουρισµού και των κατασκευών παρουσιάζουν κάποιο
επενδυτικό ενδιαφέρον.
∆ιάγραµµα 2.6.: Κατανοµή των ελληνικών ΑΞΕ ανά τοµέα δραστηριότητας

Εµπόριο
15%

Υπηρεσίες
9%

Βιοµηχανία
76%
Πηγή: ICAP News, 05/12/2002, “Penetration the Greek enterprises in the Balkans”.

Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραµατίζουν οι τράπεζες µε επενδύσεις περίπου 1,9 δις
€ στις αγορές των βαλκανικών χωρών (συµπεριλαµβανοµένης της Κύπρου) µε δίκτυο
806 υποκαταστηµάτων και 14.000 περίπου υπαλλήλους51. Όσον αφορά στη
δραστηριότητα των τραπεζών στη περιοχή, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα 2.7.,
το 67% του συνόλου του ενεργητικού του βαλκανικού τραπεζικού συστήµατος
ελέγχεται από τράπεζες ξένων συµφερόντων, µε τις ελληνικές τράπεζες να ελέγχουν
το 13%, ενώ το µεγαλύτερο µερίδιο ελέγχου κατέχουν οι Αυστριακές τράπεζες
(25%). Παρ’ όλο που οι επενδύσεις τους δεν έχουν αποφέρει ακόµη τις αναµενόµενες
αποδόσεις, τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών από τις εργασίες τους στη Βαλκανική
50

ICAP News, 05/12/2002, “Penetration the Greek enterprises in the Balkans”.
Καπερναράκου Κατερίνα, 01/07/2006, “Επενδύσεις σε Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και
Βαλκάνια”, Επιλογή, σελ. 30-37.
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ανήλθαν κατά το 2004 σε 130 εκατ. ευρώ από 70 εκατ. ευρώ που ήταν το 2003
(αύξηση 86%). Ωστόσο, κατά τα επόµενα έτη προβλέπεται περεταίρω επέκταση των
µεγάλων ελληνικών τραπεζών, µε στόχο τα κέρδη τους από τις εργασίες στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να φθάσουν το 2007 µέχρι και στο
20% των συνολικών τους κερδών από 4% έως 9% που είναι σήµερα (5,7% µέσο
όρο).
∆ιάγραµµα 2.7.: Μερίδιο ελέγχου του ενεργητικού του βαλκανικού τραπεζικού
συστήµατος
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Αυστριακές
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Πηγή: Κεφαλάς Χρήστος, “Η δυναµική της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στη ΝΑ Ευρώπη”,
∆ιεύθυνση οικονοµικών µελετών της Alpha Bank.

Πέρα από τον τραπεζικό τοµέα που είναι και ο πλέον αναπτυγµένος και ευρέως
δικτυωµένος, και στους λοιπούς τοµείς, οι ελληνικές επενδύσεις θεωρείται ότι δεν
έχουν αποδώσει ακόµη τα αναµενόµενα. Παρά τη γενικότερη εικόνα ανάπτυξης των
ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης τα τελευταία χρόνια και το
σηµαντικό τους ρόλο στην ανάπτυξη και στην τόνωση της απασχόλησης των
περιοχών αυτών, η ελληνική παρουσία είναι περισσότερο ηχηρή παρά ισχυρή, καθώς
οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν ελέγχουν τις τοπικές ηγετικές επιχειρήσεις, µε
ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ο ΟΤΕ µε το πλειοψηφικό πακέτο στον οργανισµό
τηλεπικοινωνιών της Ρουµανίας, της θυγατρικής της Cosmote – Globul στη
Βουλγαρία, της Coca-Cola HBC και της Αθηναϊκής Ζυθοποιείας που ελέγχουν τη
µεγαλύτερη Βουλγαρική Ζυθοποιεία στη Βουλγαρία. Το ενδιαφέρον για τις αγορές
της ΝΑ Ευρώπης και από άλλες χώρες της ∆υτικής και Κεντρικής Ευρώπης ενισχύει
τον ανταγωνισµό, ανεβάζοντας το κόστος της διείσδυσης ολοένα και περισσότερο.
Επιπλέον, η ελληνική πολιτεία δεν έχει επιτύχει από τις κυβερνήσεις των κρατών
αυτών συµπεριφορά ανάλογη της ελληνικής επιχειρηµατικής υποστήριξης, µε
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αποτέλεσµα σηµαντικές συµβάσεις προµηθειών αλλά και µεγάλα έργα υποδοµής να
παραχωρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές και αµερικανικές εταιρίες52.
Στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίµων και ποτών, η αποτίµηση για τις ελληνικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν µε παραγωγικές µονάδες στις γειτονικές χώρες
είναι θετική στις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς µετά προβλήµατα των πρώτων
χρόνων, κατάφεραν να εδραιωθούν, αποκτώντας σηµαντικά µερίδια αγοράς και
εκτεταµένα δίκτυα. Λαµπρό παράδειγµα η ∆έλτα Βιοµηχανία Παγωτού που επί σειρά
ετών κατέχει ηγετική θέση σε 5 (µη συµπεριλαµβανοµένης της ελληνικής) αγορές της
περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και συγκεκριµένα στη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, τη
Σερβία-Μαυροβούνιο,

την

ΠΓ∆Μ

και

τη

Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

διαθέτοντας

παραγωγικές µονάδες εκτός από την Ελλάδα στη Ρουµανία, στη Βουλγαρία και τη
Σερβία, περισσότερα από 80.000 σηµεία πώλησης και περισσότερους από 50
εκατοµµύρια καταναλωτές53. Από τη δραστηριότητα της εταιρίας στις χώρες αυτές
προέρχεται το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών της.
∆εύτερο παράδειγµα του κλάδου, ο όµιλος της Coca-Cola 3Ε. Αναγνωρίζοντας
εγκαίρως τις σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην περιοχή, από τις αρχές της δεκαετίας
του ’90, µε πρώτο σταθµό τη Βουλγαρία. Σήµερα, παρά τις αρχικές δυσκολίες, το
επενδυτικό και επιχειρηµατικό εγχείρηµα στέφεται µε επιτυχία, εξασφαλίζοντας
σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης από την επιτυχηµένη δραστηριοποίηση του
Οµίλου σε 10 χώρες στην περιοχή: Αρµενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία,
Ελλάδα, ΠΓ∆Μ, Μολδαβία, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία και Μαυροβούνιο και
Ουκρανία. Με την εξαίρεση της Ελλάδας, οι υπόλοιπες χώρες αποτελούν
«αναδυόµενες» αγορές για τον όµιλο. Η σηµασία της αγοράς της ΝΑ Ευρώπης
αναδεικνύεται από τα οικονοµικά αποτελέσµατα των χωρών αυτών και τη συµβολή
τους στα συνολικά οικονοµικά αποτελέσµατα του οµίλου. Συγκεκριµένα, κατά το
2004, οι χώρες αυτές συνεισέφεραν 41% στον συνολικό όγκο πωλήσεων του οµίλου
και 37% στα κέρδη προ τόκων και φόρων.
Στον τοµέα του λιανικού εµπορίου, οι επεκτατικές κινήσεις στις αναπτυσσόµενες
αγορές της ΝΑ Ευρώπης, αν και χαρακτηρίζονται από τη στρατηγική της κάθε
επιχείρησης, εκφράζουν κατά κύριο λόγο την προνοητική στάση των επιχειρήσεων
52

Καπερναράκου Κατερίνα, 01/07/2006, “Επενδύσεις σε Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και
Βαλκάνια”, Επιλογή, σελ. 30-37.
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Πέτρου Κυρέλα, 09/12/2005, “Νέες αγορές στα Βαλκάνια στο στόχο των εταιριών τροφίµων”,
Κέρδος, Ένθετο Βιοµηχανία Τροφίµων Ποτών, σελ. 4.
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που προβλέπουν τη συγκράτηση της ανάπτυξή τους στην ελληνική αγορά λόγω της
καταναλωτικής συγκράτησης και επιπλέον τη διεκδίκηση µιας θέσης στο διεθνές
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυξάνεται κάθε χρόνο µε τη µεγαλύτερη
αύξηση στις πωλήσεις αγαθών πλην τροφίµων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιδόσεις
στις γειτονικές αγορές του οµίλου Σαράντη ο οποίος διατηρώντας ηγετική θέση στη
χώρα µας τόσο στην αγορά καλλυντικών επιλεκτικής διανοµής µέσω της Este Lauder,
όσο και στα ευρείας διανοµής προϊόντα προσωπικής φροντίδας, επενδύει ήδη από τη
δεκαετία του ’90 στη διεθνή επέκτασή του από την οποία προσδοκά την ανάπτυξή
του. Οι επενδύσεις στη ΝΑ Ευρώπη έχουν ήδη αποδώσει καρπούς προσφέροντας
αυξηµένους τζίρους ύψους σχεδόν 45% των ενοποιηµένων πωλήσεων του οµίλου
αλλά και καθαρή κερδοφορία54.
Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών η Cosmote αποτελεί την εταιρία µε την
ευρύτερη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη. Με θυγατρικές σε 4 χώρες στην περιοχή και
συγκεκριµένα την AMC στην Αλβανία, την GloBul στη Βουλγαρία, την Cosmofon
στην ΠΓ∆Μ και την Cosmote Ρουµανίας, η εταιρία συνολικά στην περιοχή
παρουσιάζει εξαιρετική πορεία παρά το γεγονός ότι καθεµιά από τις θυγατρικές
βρίσκεται σε διαφορετική φάση ανάπτυξης. Η AMC κατέχει περίπου το 52% της
αλβανικής αγοράς µε ποσοστό διείσδυσης περίπου 51% το 2005 παρουσιάζοντας
σταθερά αυξανόµενες πωλήσεις και κερδοφορία και ενισχύοντας την πελατειακή της
βάση. Η GloBul κατέχει το 40% περίπου της βουλγαρικής αγοράς µε ποσοστό
διείσδυσης που φτάνει το 78% το 2005 παρουσιάζει εντυπωσιακά αποτελέσµατα και
αυξανόµενη δυναµική. Η Cosmofon έχει µερίδιο αγοράς 32% ενώ η συνδροµητική
της βάση παρουσιάζει ραγδαία αύξηση όπως ισχυρή είναι και η αύξηση των εσόδων
της παρά το γεγονός ότι η καθαρή κερδοφορία της εταιρίας είναι ακόµη αρνητική.
Τέλος, για την Cosmote Ρουµανίας που βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης µε
µερίδιο αγοράς 2%, η θετική υποδοχή από την αγορά της Ρουµανίας δηµιουργεί
ισχυρή δυναµική. Η συµµετοχή των θυγατρικών στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών
για το 2005 υπερβαίνει το 16%, ενώ πλέον του 9% των ενοποιηµένων καθαρών
κερδών της εταιρίας προέρχονται από τη δραστηριότητα των θυγατρικών µε
προοπτικές βελτίωσης τα επόµενα χρόνια55.
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Στον τοµέα της βιοµηχανίας, η ALUMIL στον κλάδο της παραγωγής
συστηµάτων αλουµινίου αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες παραγωγούς βιοµηχανίες
στη ΝΑ Ευρώπη µε παραγωγικές µονάδες στην Αλβανία, τη Σερβία, τη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία και κέντρα πώλησης εκτός από τις
προηγούµενες και στην ΠΓ∆Μ, µε ηγετική δε θέση στη Ρουµανία, τη ΣερβίαΜαυροβούνιο και τη Βουλγαρία. Η πολυετής παρουσία της στη Βαλκανική και στην
Ανατολική Ευρώπη αποτέλεσε πρωταρχικό στρατηγικό στόχο για την περαιτέρω
ανάπτυξή της. Οι βαλκανικές θυγατρικές συνεισφέρουν περίπου 28% στις ετήσιες
συνολικές πωλήσεις (31/12/2005) και 24% περίπου στα κέρδη του οµίλου56.
Όσον αφορά τον κλάδο των κατασκευών, οι βαλκανικές χώρες αποτελούν το
επίκεντρο των τεχνικών επιχειρήσεων όπου ιδρύουν θυγατρικές εταιρίες µε στόχο τη
διεκδίκηση και ανάληψη έργων. Τα έργα υποδοµής και οδοποιίας

που

χρηµατοδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς, προσελκύουν το έντονο ενδιαφέρον
των ελληνικών τεχνικών εταιριών. Ενδεικτικά, η τεχνική εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
κέρδισε το περασµένο έτος έργο κατασκευής 38 χλµ σιδηροδροµικού δικτύου αξίας
85,7 εκ € στη Βουλγαρία, ενώ παρόµοιο έργο αξίας 40 εκ. € υλοποιούσε ήδη στη
Ρουµανία57, ενώ στην ΠΓ∆Μ πρόσφατα ανέλαβε την κατασκευή του περιφερειακού
άξονα Σκοπίων
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. Στην ΠΓ∆Μ ειδικά, το 50% της συνολικής αξίας των έργων

υποδοµής αντιστοιχεί σε ελληνικές επιχειρήσεις.
Στον κλάδο της βιοµηχανίας τσιµέντου, ο όµιλος ΤΙΤΑΝ, µε τη µεγαλύτερη
παραγωγή τσιµέντου στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται µε τρία εργοστάσια παραγωγής
στη ΝΑ Ευρώπης στην ΠΓ∆Μ, τη Σερβία-Μαυροβούνιο και τη Βουλγαρία και
τέσσερις µονάδες έτοιµου σκυροδέµατος στην ΠΓ∆Μ. Οι δραστηριότητες στη ΝΑ
Ευρώπη συνεισφέρουν όλο και περισσότερο στην κερδοφορία του οµίλου, κυρίως
λόγω αύξουσας ζήτησης τσιµέντου στην αγορά. Το 2005 η συνεισφορά των
επιχειρήσεων της ΝΑ Ευρώπης στον κύκλο εργασιών του οµίλου έφτανε το 12%, ενώ
η συνεισφορά στα κέρδη προ φόρων το 17%, µε καλύτερες επιδόσεις κατά σειρά στη
Βουλγαρία, στην ΠΓ∆Μ και τη Σερβία59.
Ακόµη, στον κλάδο της διύλισης πετρελαίου η Ελληνικά Πετρέλαια έχει
επενδύσει µε παραγωγική µονάδα στα Βαλκάνια και συγκεκριµένα στην ΠΓ∆Μ µέσω
56
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της ΟΚΤΑ καλύπτοντας το 85% των αναγκών της χώρας, ενώ παράλληλα
δραστηριοποιείται και στο εµπόριο καυσίµων µε επιχειρήσεις και πρατήρια σε όλες
τις βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία-Μαυροβούνιο, ΠΓ∆Μ, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη). Το διυλιστήριο στην ΠΓ∆Μ συµβάλει κατά 6% περίπου στον κύκλο
εργασιών των διυλιστηρίων της εταιρίας την τετραετία 2002-2005.
Στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της βιοµηχανίας ένδυσης η εξάρτηση
από το κόστος εργασίας επιδρά σηµαντικά στην ανταγωνιστικότητα. Η αναζήτηση
χαµηλότερου εργατικού κόστους έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην εικόνα της
παγκόσµιας βιοµηχανίας ένδυσης. Η αύξηση του εργατικού κόστους στην Ελλάδα, σε
συνδυασµό µε το αντίστοιχο µειωµένο στις χώρες της Ασίας και της Ανατολικής
Ευρώπης, έχουν οδηγήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης σε συρρίκνωση. Κάτω
από την πίεση του εργατικού κόστους, η ελληνική βιοµηχανία ένδυσης αναγκάστηκε
να στραφεί προς τις χώρες των Βαλκανίων, οι οποίες προσέφεραν µια τεράστια
παραγωγική βάση σε χαµηλό κόστος. Ήδη µεγάλος αριθµός ελληνικών επιχειρήσεων
έχουν µεταφέρει τις εντάσεως εργασίας δραστηριότητές τους, στις γειτονικές
βαλκανικές χώρες, ενώ ο αριθµός τους αυξάνεται συνεχώς. Υπολογίζεται ότι σήµερα,
περισσότερες από 200 ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης λειτουργούν στα Βαλκάνια.
Σύµφωνα µε την έρευνα της ICAP του 2002 (διάγραµµα 2.8.), από τις ελληνικές
επιχειρήσεις που επένδυσαν στις βαλκανικές χώρες, η πλειοψηφία επέλεξε την
ανάπτυξη δικτύων διανοµής. Ανά χώρα, στην Αλβανία, τη Σερβία-Μαυροβούνιο και
στην ΠΓ∆Μ η πλειοψηφία των επενδύσεων πραγµατοποιήθηκε σε δίκτυα διανοµής,
ενώ

στη

Βουλγαρία

και

στη

Ρουµανία

περισσότερες

επενδύσεων

έχουν

πραγµατοποιηθεί στην ανάπτυξη παραγωγικών µονάδων.
∆ιάγραµµα 2.8.: Ελληνικές επενδύσεις ανά είδος, ανά χώρα
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Πηγή: ICAP News, 05/12/2002, “Penetration the Greek enterprises in the Balkans”
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Το πρώτο κύµα ελληνικών επενδύσεων στα Βαλκάνια πραγµατοποιήθηκε µετά το
1990 και αφορούσε κυρίως µετακίνηση µεταποιητικών επιχειρήσεων για λόγους
εκµετάλλευσης της φθηνότερης εργασίας. Οι περισσότερες όµως από αυτές τις
επιχειρήσεις δεν τα πήγαν καλά. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα πρώτα αποτελέσµατα
του ερευνητικού κοινοτικού προγράµµατος MOVE, µόλις το 5% των επιχειρήσεων
ένταση εργασίας που επέλεξαν τη µεταφορά της παραγωγικής τους δραστηριότητας
στα Βαλκάνια έχουν βελτιώσει τα θέση τους60. Το δεύτερο κύµα που ήταν
περισσότερο οργανωµένο, πραγµατοποιήθηκε µετά το 1998 και αφορούσε
µετακίνηση εργοστασίων από επιχειρήσεις που διατήρησαν την έδρα τους στην
Ελλάδα. Το τρίτο κύµα που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 µε 4 περίπου χρόνια αφορά
επενδύσεις στο χώρο των υπηρεσιών και των κατασκευών.
Στη Βουλγαρία στο τέλος του 2005 η Ελλάδα κατατάσσεται 2η χώρα προέλευσης
επενδύσεων µε απόθεµα 863,7 εκατ. € µε πρώτη την Αυστρία.61 Εάν όµως,
συνυπολογισθούν και οι επενδύσεις ελληνικών συµφερόντων που χρηµατοδοτούνται
µε κεφάλαια από παραρτήµατα ελληνικών τραπεζών στη Βουλγαρία και γενικά από
τράπεζες εκτός Ελλάδας τα οποία δεν καταγράφονται ως ελληνικά κεφάλαια που
εισρέουν στη χώρα, τότε το ύψος του συνολικού επενδυµένου ελληνικού κεφαλαίου
στη Βουλγαρία είναι πολύ µεγαλύτερο. Στη Ρουµανία, σύµφωνα µε στοιχεία της
Κεντρικής Τράπεζας, η Ελλάδα κατέχει τη 6η θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών µε
2.826 επιχειρήσεις και συνολικά επενδυµένα κεφάλαια 1.233 εκατ. € – 8,2% του
συνόλου των ξένων επενδύσεων στη χώρα62. Τα εν λόγω στοιχεία δεν απεικονίζουν
την πλήρη εικόνα διότι δεν αποτυπώνουν σηµαντικό µέρος του ελληνικού
επιχειρηµατικού κεφαλαίου που έχει εισρεύσει στη χώρα µέσω εταιριών ελληνικών
συµφερόντων που έχουν την έδρα τους σε άλλες χώρες. Σύµφωνα µε έγγραφες
δηλώσεις των εταιριών ελληνικών συµφερόντων προς το Γραφείο Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, το ελληνικό
επενδυµένο κεφάλαιο ανέρχεται σε περίπου 2,2 δις €, κατατάσσοντας την Ελλάδα
µεταξύ των τριών πρώτων επενδυτών στη Ρουµανία. Στην Αλβανία, σύµφωνα µε
στοιχεία του Αλβανικού Οργανισµού Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων, η Ελλάδα
έρχεται 2η στην κατάταξη των ξένων επενδυτών µε περίπου 353 εκατ. € µέχρι το
60
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τέλος του 2004, 34,2% του συνόλου των ξένων επενδύσεων στη χώρα. Πρώτη
έρχεται η Ιταλία µε ποσοστό 47,9%63. Οι ελληνικές επενδύσεις στην ΠΓ∆Μ
ανέρχονταν στο τέλος του 2005 σε 246,86 εκατ. € καταλαµβάνοντας την 2η θέση
στην κατάταξη των χωρών64. Τα στοιχεία αυτά δεν αντιπροσωπεύουν την
πραγµατικότητα για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν και προηγουµένως και
ακόµη επειδή δεν αφορούν και εξαγορές και συγχωνεύσεις. Σύµφωνα µε στοιχεία του
Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια, το µέγεθος των
ελληνικών επενδύσεων (αρχικό και επανεπενδυµένο κεφάλαιο) ανέρχεται σε
περισσότερα από 850 εκατ. € στο τέλος του 2005, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην
1η θέση της σχετικής κατάταξης. Στη Σερβία – Μαυροβούνιο, η Ελλάδα
κατατάσσεται 1η στον πίνακα των ξένων επενδυτών. Οι ελληνικές άµεσες και
έµµεσες επενδύσεις στη χώρα στο τέλος του 2004 ανέρχονται σε 1,4 δις €65. Στην
Κροατία µε 1,5 εκ. € και στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη όπου οι ελληνικές επενδύσεις
κατέχουν την 7η θέση µεταξύ των επενδυτών, η ελληνική παρουσία δεν είναι τόσο
έντονη.
Σχετικά µε το ύψος των ελληνικών επενδύσεων στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης,
αξίζει να σηµειωθεί ότι το πραγµατικό ύψος αυτών είναι µεγαλύτερο από το
καταγεγραµµένο, διότι αφενός ως επένδυση καταγράφεται µόνο η καταβολή
µετρητών και όχι και τα ποσά που προκύπτουν από δανεισµό ή από πιστώσεις των
µητρικών εταιριών και αφετέρου διότι σηµαντικός όγκος επενδύσεων ελληνικών
συµφερόντων πραγµατοποιούνται από επιχειρήσεις µε έδρα την Ολλανδία και την
Κύπρο, όπου το φορολογικό καθεστώς επαναπατρισµού κεφαλαίων είναι ευνοϊκότερο
από αυτό της χώρας µας66.
Επιχειρώντας να παίξει έναν ειδικό ρόλο στο χώρο των Βαλκανίων και να
ανταποκριθεί σε µια πρόκληση που έδινε διέξοδο και ζωτικό χώρο στις µεγάλες
ελληνικές επιχειρήσεις, η Ελλάδα από το 1998 αποφάσισε να παρέµβει µε εθνικούς
πόρους στην ανάπτυξη της περιοχής αναπτύσσοντας το Ελληνικό Σχέδιο για την
Οικονοµική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) συνολικού ύψους 550 εκατ. €
για την περίοδο 2000-2006. Πιο συγκεκριµένα, 265 εκ. € προορίζονται για τη ΣερβίαΜαυροβούνιο, 74,84 εκ. για την ΠΓ∆Μ, 70,93 εκ. € για τη Ρουµανία, 54,79 εκ €. για
63
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τη Βουλγαρία, 49,89 εκ €. για την Αλβανία και 19,53 εκ. € για τη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη. Το 79% των πόρων προορίζεται για τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής,
το 20% για την επιδότηση ελληνικών ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή και το
υπόλοιπο 1% θα το διαχειριστούν οι κατά τόπους ελληνικές πρεσβείες για τη
χρηµατοδότηση έργων µικρής κλίµακας. Μεταξύ των µορφών οικονοµικής στήριξης
του ΕΣΟΑΒ περιλαµβάνονται η δωρεάν παροχή κεφαλαίων µέχρι ποσοστού 30% της
συνολικής και η καταβολή µέρους των τόκων για την εξυπηρέτηση δανείων που
συνάπτονται για το σκοπό της επένδυσης. Οι επιχορηγήσεις αφορούν επενδύσεις
συνολικού ύψους από 800.000 € έως 5.000.000 € για επενδύσεις που αφορούν την
ίδρυση παραγωγικών µονάδων στον τοµέα της µεταποίησης και από 300.000 € έως
1.500.000 € για επενδύσεις σε γεωργικές επιχειρήσεις θερµοκηπιακού τύπου, σε
κτηνοτροφικές

επιχειρήσεις

(ηµι-)εσταβλισµένου

τύπου

και

σε

αλιευτικές

επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας67.
Η απορροφητικότητα του ΕΣΟΑΒ το 2004 βρισκόταν περίπου στο 2,4% ενώ στις
αρχές του 2006 φτάνει σχεδόν το 11%68. Λόγω της χαµηλής µέχρι σήµερα
απορροφητικότητας,

αλλά

και

εξαιτίας

σηµαντικών

προβληµάτων

και

καθυστερήσεων, η διάρκεια του Σχεδίου παρατέθηκε µέχρι το 2011. Η
απορροφητικότητα του κονδυλίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή κινήθηκε
σε διαφορετικά επίπεδα από χώρα σε χώρα. Έτσι, στη Βουλγαρία άγγιξε το 100% µε
10,55 εκατ. € σε 13 επενδυτικά σχέδια και 121.000€ σε µικρά έργα, στη Ρουµανία το
90% µε 11,68 εκατ. € σε 19 επενδυτικά σχέδια και 135.000€ σε µικρά έργα, στην
Αλβανία το 85% µε 8,85 εκατ. € σε 12 επενδυτικά σχέδια και αργό ρυθµό
χρηµατοδότησης µικρών έργων, στην ΠΓ∆Μ το 16,5% µε 2,4 εκατ. € σε 5 επενδυτικά
σχέδια και 365.000€ σε µικρά έργα, στη Σερβία-Μαυροβούνιο το 6,5% µε 2,97 εκατ.
€ σε τρία επενδυτικά σχέδια και 391.452€ σε µικρά έργα. Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και
στην Κροατία η επιδότηση ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει προχωρήσει λόγω
απουσίας επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος69.
Επιπλέον, ένας από τους βασικούς στόχους της τρέχουσας ελληνικής οικονοµικής
διπλωµατίας αποτελεί η διαµόρφωση ενιαίου οικονοµικού χώρου στην περιοχή των
Βαλκανίων µε την ανάπτυξη Ζώνης Ελευθέρου Εµπορίου µε την επίτευξη συµφωνίας
67

Νόµος 2601/1998, ΦΕΚ Νο 81/Α/15.041998
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που θα διαθέτει διατάξεις βασισµένες σε ευρωπαϊκά πρότυπα για την εναρµόνιση
κανόνων και κανονισµών, που θα αντικαταστήσουν τις πολύπλοκες διµερείς
συµφωνίες70.

2.4

Οι

παράγοντες

της

δραστηριοποίησης

των

ελληνικών

επιχειρήσεων στη ΝΑ Ευρώπη.
Όπως προκύπτει από διάφορες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί τόσο από το
∆ιαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Κέντρο (∆ΙΠΕΚ), το Σύνδεσµο
Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), αλλά και µεγάλες εταιρίες συµβούλων, οι
βασικοί λόγοι και τα κίνητρα της δραστηριοποίησης των Ελλήνων επιχειρηµατιών
στις γειτονικές χώρες της ΝΑ Ευρώπης είναι από τη µια λόγοι ώθησης και από την
άλλη πλευρά λόγοι έλξης. Οι βασικότεροι λόγοι

που ωθούν - έλκουν τη

δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή είναι οι ακόλουθοι:


Η ωρίµανση της εγχώριας αγοράς. Η διείσδυση στην τοπική αγορά και η
απόκτηση µεριδίου πριν τον ανταγωνισµό µια και οι καταναλωτικές συνήθεις
των κατοίκων της περιοχής προσεγγίζουν όλο και περισσότερο αυτές της
∆ύσης παρουσιάζοντας έντονο καταναλωτισµό.



Η αξιοποίηση των ελλείψεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που εµφανίστηκαν
µετά το «άνοιγµα» των αγορών.



Η ανάγκη να καταστήσουν τις επιχειρήσεις τους ανταγωνιστικές.



Η ευκολότερη διείσδυση σε αγορές τρίτων χωρών. Για παράδειγµα, οι
Έλληνες παραγωγοί που είναι εγκαταστηµένοι στη Βουλγαρία χρησιµοποιούν
τη Ζώνη ελευθέρου Εµπορίου Κεντρικής Ευρώπης CEFTA (Central European
Free Trade Association) που έχει αναπτυχθεί µεταξύ των κρατών Βουλγαρίας,
Τσεχίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας, Σλοβενίας, Ρουµανίας και Πολωνίας µέσω
της οποίας καθιστούν τις συναλλαγές τους περισσότερο επικερδείς σε µια
αγορά που αποτελείται από 90 εκατ. καταναλωτές και στην οποία το 80% του
εµπορίου βιοµηχανικών προϊόντων είναι ελεύθερο.

Η έξοδος στις χώρες των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ
Ευρώπης αποτελεί για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις µία απάντηση στο ζήτηµα της
αντιµετώπισης του θέµατος της ωρίµασης της εγχώριας αγοράς, εξέλιξη αναπόφευκτη

70

Από οµιλία της Υπ. Εξωτερικών Ντ. Μπακογιάννη στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒΕ.
Εφηµερίδα Καθηµερινή, 01/06/2006.

83

µετά πολλά χρόνια έντονης ανάπτυξης σε ορισµένους κλάδους όπως ο
χρηµατοπιστωτικός. Η γεωγραφική γειτνίαση, τα συγκρατηµένα έξοδα διακίνησης, οι
παρεµφερείς προτιµήσεις, συνθήκες διαβίωσης και νοοτροπία δίνουν, µεταξύ άλλων,
την αίσθηση ότι οι γειτονικές αγορές είναι ευκολότερες για ξεκίνηµα. Αυτή η
αντίληψη είναι εν µέρει ορθή και λειτουργεί ως συγκριτικό πλεονέκτηµα, αλλά δεν
αποτελεί το µόνο κριτήριο αξιολόγησης µιας επενδυτικής πρωτοβουλίας.
Στην επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων συµβάλλουν πολύ οι εξελίξεις
γενικότερα στη ΝΑ Ευρώπη. Η µετατροπή των παλαιών αλλά και των νεότερων
κρατών σε οικονοµίες αγοράς, µε τα όποια προβλήµατα, και η σταδιακή είσοδος στην
Ε.Ε., αναµφίβολα διευκολύνουν τις συναλλαγές, αφού κόστη και εµπόδια αίρονται,
απλοποιούνται ή µειώνονται σταδιακά ή και απότοµα. Οι δροµολογηµένες αλλαγές
στην εθνική νοµοθεσία αρκετών από τα κράτη της περιοχής δρουν ως πρόσθετη
διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας σε ένα ξένο περιβάλλον.
Στον πίνακα 2.6. παρατίθενται στοιχεία από την έρευνα της ICAP του 2002
σχετικά µε τα κίνητρα της δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στις
γειτονικές βαλκανικές οικονοµίες και την επαλήθευση ή όχι αυτών των κινήτρων από
την πραγµατικότητα. Όπως φαίνεται, επικρατέστερο κίνητρο είναι η ανάπτυξη
πωλήσεων στις χώρες Βαλκανικής, ενώ η ύπαρξη φθηνού εργατικού δυναµικού
ακολουθεί. Μεταξύ των κινήτρων που δεν είχαν επαληθευθεί κατά την
πραγµατοποίηση της έρευνας, αυτός της στρατηγικής ανάπτυξης στις χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ξεχωρίζει, ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί ότι
απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αξιολογηθεί σε σχέση µε τους υπόλοιπους.
Πίνακας 2.6.: Παράγοντες απόφασης δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων στις
βαλκανικές χώρες και ποιοι από αυτούς τελικά αποδείχθηκαν βάσιµοι (σκιασµένα κελιά)
ΣερβίαΑλβανία
Μαυροβούνιο
ΠΓ∆Μ
Βουλγαρία
Ρουµανία
Φθηνό εργατικό
δυναµικό
38% 33% 33% 33% 39% 36% 67% 65% 46% 46%
Πωλήσεις στις
βαλκανικές χώρες
83% 71% 80% 80% 79% 64% 58% 52% 83% 69%
Επιδοτήσεις
4%
4%
0
0
0
0
2%
2%
6%
6%
Φθηνές πρώτες ύλες
Ύπαρξη
εγκαταστάσεων προς
εκµετάλλευση
Στρατηγική
ανάπτυξης στις χώρες

8%

4%

0

0

11%

7%

17%

15%

20%

20%

4%

0

0

0

11%

4%

19%

10%

9%

9%

38%

29%

67%

60%

43%

29%

40%

33%

60%

43%
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της Κεντρ. &
Ανατολ. Ευρώπης
Φορολογικά κίνητρα
Ύπαρξη υποδοµών
(οδικό δίκτυο,
λιµάνια κ.α.)
Άλλοι λόγοι

8%

8%

13%

7%

14%

14%

8%

6%

3%

3%

0
0

0
0

0
13%

0
7%

4%
0

4%
0

0
0

0
0

3%
0

3%
0

Πηγή: ICAP News, 05/12/2002, Penetration the Greek enterprises in the Balkans”

Φυσικά, δεν είναι όλα ρόδινα ούτε είναι δεδοµένη η επιτυχία. Τα προβλήµατα
είναι πολλά και θα παραµείνουν πολλά για αρκετό χρόνο. Οι περισσότερες χώρες δεν
είχαν παράδοση στην ελεύθερη οικονοµία ούτε έχουν ενστερνιστεί ακόµα την
αντίστοιχη νοοτροπία. Οι καταναλωτές, παρά το ότι προσαρµόζονται ταχύτατα,
διαθέτουν µάλλον βραδύτερα αντανακλαστικά από τον τυπικό Έλληνα και έχουν
χαµηλή αγοραστική δύναµη. Επιπλέον, θέµατα όπως η έλλειψη στοιχείων αγοράς, ο
πληθωρισµός, τα µεταβαλλόµενα νοµοθετικά πλαίσια, οι διεθνείς εξελίξεις και
ισορροπίες και οι ανεξέλεγκτες µεταβολές, ακόµα και συνόρων, φαίνεται ότι
προβληµατίζουν αρκετά τις ήδη εγκατεστηµένες στην περιοχή ελληνικές επιχειρήσεις
αλλά και τις σκεπτόµενες να επενδύσουν στο χώρο.
Οι επενδυτές που πηγαίνουν στις χώρες της εν λόγω περιοχής πρέπει να είναι
καλά προετοιµασµένοι, όσο το δυνατό καλύτερα ενηµερωµένοι και να µην έχουν
ψευδαισθήσεις σχετικά µε τις ευκαιρίες που προσφέρονται, όπως δηλώνουν ελληνικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην περιοχή. Είναι πολύ σηµαντικό να
βρίσκονται τοπικοί συνεργάτες ο οποίοι να γνωρίζουν καλά την οικονοµική
κατάσταση, την αγορά, το θεσµικό περιβάλλον µε τις τυπικές και άτυπες
παραµέτρους του.
Στη

συνέχεια

παρουσιάζονται

συγκεντρωτικά

τα

πλεονεκτήµατα

–

µειονεκτήµατα και οι ευκαιρίες – απειλές της δραστηριοποίησης των ξένων
επιχειρηµατιών και ιδίως των ελληνικών στις γειτονικές χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Strengths

Weaknesses

• Μακροοικονοµική σταθερότητα & σταθερή

• Φτωχά µακροοικονοµικά µεγέθη. Όσον

οικονοµική ανάπτυξη.

αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε σχέση µε

• Σταθερή και βελτιούµενη επενδυτική και

τις χώρες µέλη και τη υποψήφιες προς
ένταξη στην Ε.Ε., οι χώρες της ΝΑ

πιστοληπτική αξιολόγηση.

85

• Έντονη παρουσία ελληνικών τραπεζών

Ευρώπης καταλαµβάνουν από τις

• Ισχυροί εµπορικοί δεσµοί µε τρίτες ευρωπαϊκές

τελευταίες θέσεις.
• Χαµηλός βαθµός περιφερειακής

και ανατολικές χώρες, µέσω διµερών και

ολοκλήρωσης.

πολυµερών συµφωνιών.

• Ανεπάρκεια υποδοµών. Οι ελληνικές

• Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς: χαµηλοί
συντελεστές φορολόγησης των κερδών, γύρω

επιχειρήσεις, ενώ δηλώνουν αρκετά

στο 15% έναντι 32% στην Ελλάδα και

ικανοποιηµένες από την υποδοµή στις

επιπλέον φορολογικά κίνητρα, ζώνες µε

τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες

ευνοϊκούς συντελεστές φορολόγησης,

διαδικτύου, θεωρούν ανεπαρκείς τις

φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές.

υποδοµές σε σχέση µε τις συγκοινωνίες και
τις µεταφορές.

• Προτιµησιακά δασµολογικά καθεστώτα και

πλεονεκτήµατα ελεύθερου εµπορίου µε α) την • Ανεπαρκές δικαστικό σύστηµα, επικρατεί
Ε.Ε. β) µε βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες

µεροληψία, ενώ συχνά είναι τα κρούσµατα

κατόπιν συνάψεως διµερών συµφωνιών γ) µε

µε σεβασµού των διατάξεων και των όρων

τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης µέσω

των συµβολαίων.
• Έλλειψη ολοκληρωµένων νοµικών –

διµερών και πολυµερών συµφωνιών. Ισχυροί
εµπορικοί δεσµοί µε τρίτες ευρωπαϊκές και

θεσµικών επενδυτικών πλαισίων για τις

ανατολικές χώρες, µέσω διµερών και

ξένες επενδύσεις Κενά και αστάθεια στους

πολυµερών συµφωνιών.

επενδυτικούς νόµους και κανόνες είναι από

• ∆ιάφορες πηγές άντληση χρηµατοδοτήσεων

τα σηµαντικότερα εµπόδια.
• ∆ιαφθορά στη δηµόσια διοίκηση και το

µεταξύ των οποίων α) Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης τόσο για

δικαστικό σύστηµα, διακριτική µεταχείριση

σηµαντικά επενδυτικά σχέδια όσο και ΜΜΕ,

µεταξύ εγχώριων και αλλοδαπών επενδυτών

από β) Ελληνικό Σχέδιο για την

και αδιαφάνεια στην πραγµατοποίηση

Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων γ) Τράπεζα

δηµοσίων διαγωνισµών. Τα ισχυρά

Ευξείνου Πόντου δ) Ε.Ε. µέσω Ευρωπαϊκής

κατάλοιπα κρατικισµού, που µπλοκάρουν

Τράπεζας Επενδύσεων, Ευρωπαϊκής

µεγάλες συµφωνίες και δυσκολεύουν

Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης και ειδικών

ιδιωτικοποιήσεις.
• Τα ισχυρά ιδιωτικά συµφέροντα και η έντονη

προγραµµάτων (Cardes, Phare κ.α.) ε)
πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία

παρουσία των επιχειρηµατικών λόµπυ που

• Χαµηλό κόστος εργασίας και πρώτων υλών.

χρησιµοποιούν πολιτικούς δεσµούς για να

• Μεγάλη προσφορά ανειδίκευτου και µερικώς

αποτρέψουν των εξωτερικό ανταγωνισµό.
• Μεγάλο µέγεθος παραοικονοµίας. Η

ειδικευµένου εργατικού δυναµικού.
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• Σχετικά χαλαρή εργατική και περιβαλλοντική

γραφειοκρατία, ο µεγάλος αριθµός των
διατάξεων έκδοσης αδειών, το µη

νοµοθεσία.
• Γεωγραφική και πολιτισµική εγγύτητα.

ανεπτυγµένο νοµικό σύστηµα και το

• Καλή παράδοση στις διµερείς σχέσεις µε

επίπεδο φορολόγησης επιτείνουν τις
συνθήκες ανάπτυξης της παραοικονοµίας.

αµοιβαίες συµφωνίες προώθησης και

• Κακή φήµη των επενδυτικών πρακτικών :

προστασίας των επενδύσεων, συµφωνίες

υπαναχωρήσεις τελευταίας στιγµής,

αποφυγής διπλής φορολόγησης κ.α.

ακυρώσεις συµβολαίων και άλλα αιφνίδια

• Σχετικά καλή γνώση των επιχειρηµατικών

εµπόδια.

συνθηκών και της καταναλωτικής

• Έλλειψη ενεργούς παρουσίας των

συµπεριφοράς η οποία µοιάζει αρκετά στην

επαγγελµατικών ενώσεων και σωµατείων.

αντίστοιχη ελληνική.

• Περιορισµένα δικαιώµατα ιδιοκτησίας και
ασάφειες στους νόµους για την ιδιοκτησία
γης και ακινήτων. Τα αλλοδαπά φυσικά και
νοµικά πρόσωπα έχουν δικαιώµατα
ιδιοκτησίας υπό προϋποθέσεις.
• Νοµοθετικές απαγορεύσεις για την
πραγµατοποίηση ΑΞΕ σε ορισµένους
κλάδους.
• Μη εφαρµογή διεθνώς αποδεκτών λογιστικών
προτύπων.
• Χαµηλό επίπεδο αγοραστικής δύναµης.
• Χαµηλός βαθµός ανάπτυξης κεφαλαιαγοράς
και έλλειψη ρευστότητας.
• Μη ικανοποιητικός βαθµός ανάπτυξης των
καναλιών διανοµής.
• Έλλειψη εργατικού δυναµικού υψηλής
εξειδίκευσης και ικανών στελεχών στις
υψηλές διοικητικές βαθµίδες.
• Σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα εργασίας.
• Αδύναµοι δεσµοί µεταξύ επιχειρηµατικής
δράσης, επιστήµης και εκπαίδευσης,
χαµηλό επίπεδο καινοτοµίας.
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• Χαµηλό τεχνολογικό επίπεδο, πεπαλαιωµένες
τεχνολογίες και απαξιωµένο και µερικώς
αναξιοποίητο παραγωγικό δυναµικό.
• Χαµηλή ποιότητα και ανεπάρκεια του τοµέα
B2B (Business to Business), ο οποίος
βρίσκεται σε εµβρυακό στάδιο ανάπτυξης.

Opportunities

Threats

• Προοπτική ένταξης στην Ε.Ε. και εισροή

• Παγκόσµια ύφεση: οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης

κοινοτικών κεφαλαίων πολλών δις €. Η

έχουν µικρό µέγεθος (εξαίρεση η Ρουµανία)

Βουλγαρία και η Ρουµανία από το 2007 θα

και υψηλό βαθµό εξωστρέφειας και σε

είναι κανονικά κράτη-µέλη.

περίπτωση που οι εµπορικοί τους εταίροι

• Ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών

βυθιστούν σε ύφεση οι εξαγωγές τους θα

χρηµατοδότησης και του µη τραπεζικού

µειωθούν σηµαντικά επηρεάζοντας

χρηµατοοικονοµικού τοµέα: η εµπλοκή στην

αρνητικά τα εµπορικά τους ισοζύγια.

εγχώρια αγορά επενδυτικών ταµείων υψηλού

• Πολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή:

κινδύνου και η ανάπτυξη της

τυχόν επιδείνωση της ασφάλειας στην

χρηµατιστηριακής αγοράς σε συνδυασµό µε

περιοχή των Βαλκανίων θα επιδεινώσει το

την ανάπτυξη νέων οχηµάτων

επενδυτικό κλίµα µε αποτέλεσµα να µειωθεί

χρηµατοδότησης και εγγύησης των

η ειροή ΑΞΕ.

πιστώσεων θα διευκολύνει την πρόσβαση των • Κίνδυνος καθυστέρησης της εκπλήρωσης των
ΜΜΕ σε πόρους.

ενταξιακών προϋποθέσεων που θέτει η

• Υποχρέωση σταδιακής εναρµόνισης των

Ε.Ε.: Αν δεν σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος

παραγωγικών προτύπων µε τα κοινοτικά

σε τοµείς όπως η καταπολέµηση του

πρότυπα.

οργανωµένου εγκλήµατος, της απάτης και

• Η ενταξιακή πορεία των εν λόγω χωρών στην

της διαφθοράς, και η εναρµόνιση των

Ε.Ε η οποία θα οδηγήσει στη δηµιουργία των

παραγωγικών πρακτικών ζωικής µε αυτές

απαραίτητων συνθηκών για ευηµερία και

που ισχύουν στην αγορά της Ε.Ε., τότε η

ανάπτυξη

ένταξη των χωρών της Βαλκανικής θα
καθυστερήσει πολύ.

• Βελτίωση του διοικητικού και οικονοµικού

• Κίνδυνος περιθωριοποίησης (περαιτέρω) της

περιβάλλοντος προς όφελος της ανάπτυξης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας: οι

περιοχής και δυσκολία προσαρµογής της

συντονισµένες προσπάθειες για τη βελτίωση

στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου

του διοικητικού πλαισίου, τη διατήρηση

µε δεδοµένο το διαφορετικό βαθµό
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ευνοϊκού επενδυτικού κλίµατος και την

ενσωµάτωσης των βορείων χωρών (Τσεχία,

ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών προς τις

Πολωνία, Ουγγαρία) στην Ε.Ε. από ό,τι των

επιχειρήσεις θα στηρίξουν την περαιτέρω

νοτίων (Βουλγαρία, Ρουµανία, Κροατία)
• Ελλιπής προετοιµασία των εγχώριων

ενίσχυση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας

επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν στις

• Ανάπτυξη του τοµέα της πληροφορικής:

απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος. Η

σύµφωνα µε ταξινόµηση των χωρών από το

ανικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις

Economist Intelligence Unit (EIU) ως προς

συνθηκών υγιεινής, προστασίας του

την οικονοµική, τεχνολογική, πολιτική,

περιβάλλοντος, και ισχυρού ανταγωνισµού

κοινωνική ετοιµότητα στον τοµέα της

εγκυµονεί κινδύνους µαζικών πτωχεύσεων.
• Αύξηση των τιµών ενέργειας σε συνδυασµό

πληροφορικής οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης
σηµειώνουν σηµαντική βελτίωση τα

µε την υψηλή ανά µονάδα προϊόντος

τελευταία δύο έτη, ενώ προσελκύουν πλέον

κατανάλωση ενέργειας η οποία οδηγεί σε

το outsourcing σηµαντικών επιχειρήσεων

αύξηση του κόστους παραγωγής.

στον τοµέα της ηλεκτρονικής, της

• Αυξηµένος ανταγωνισµός από ασιατικές

εφαρµοσµένης πληροφορικής και µηχανικής.

χώρες στις βιοµηχανίες εντάσεως εργασίας.

Ο χαµηλός βαθµός χρήσης των τεχνολογιών

• Αρνητικές δηµογραφικές τάσεις: η γήρανση

της πληροφορικής αποτελεί ευκαιρία για την

και η επιδείνωση της διάρθρωσης του

ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας

πληθυσµού κατά επίπεδο εκπαίδευσης σε

στους τοµείς τεχνολογίας της πληροφορικής

συνδυασµό µε την εσωτερική και εξωτερική

και αυτοµατισµού γραφείου.

µετανάστευση από συγκεκριµένες περιοχές

• Τα κανάλια διανοµής βρίσκονται υπό

της χώρας προκαλεί µείωση της

αναµόρφωση. Υπάρχει ικανοποιητικός

ανταγωνιστικότητας των υφιστάµενων

αριθµός δικτύων διανοµής αλλά υστερεί ως

ανθρώπινων πόρων.

προς το επίπεδο σύνθετης οργάνωσης

• Η βραδεία πρόοδος της θεσµικής

προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης

µεταρρύθµισης ιδιαίτερα στον τραπεζικό

δραστηριοτήτων µεγάλης κλίµακας στον

και χρηµατοπιστωτικό τοµέα.

τοµέα αυτό.
• ∆ηµιουργία µεσαίας τάξης καταναλωτών που
αναζητούν ποιοτικά και επώνυµα προϊόντα.
• Σχετικά χαµηλό επίπεδο τοπικού και
εξωτερικού ανταγωνισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
Μελέτη του επενδυτικού κλίµατος 4 χωρών της ΝΑ Ευρώπης
3.1.

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται το επενδυτικό προφίλ τεσσάρων χωρών από την
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, η επιλογή των οποίων έγινε µε κριτήριο τη γεωγραφική
γειτνίαση µε την Ελλάδα και το ύψος των συνολικών ΑΞΕ ελληνικών συµφερόντων
που έχει πραγµατοποιηθεί. Αναλύεται για καθεµία χώρα ξεχωριστά το επενδυτικό
περιβάλλον και η εξέλιξη της εισροής ΑΞΕ και ειδικά η εισροή ελληνικών
επενδύσεων. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται συνολικά τα συµπεράσµατα
που προκύπτουν στο σύνολο της εργασίας.

3.2

Το επενδυτικό κλίµα στη Βουλγαρία
3.2.1

Γενικά στοιχεία για το οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον

Η Βουλγαρία (πρωτεύουσα Σόφια) έχει έκταση 110.994 τετραγωνικών
χιλιοµέτρων και περίπου 7,8 εκατοµµύρια κατοίκους εκ των οποίων 85% Βούλγαροι,
10% Τούρκοι, 3,4% Αθίγγανοι (Roma) και 1,6% άλλων εθνοτήτων. Βρίσκεται σε
στρατηγική θέση στη Βαλκανική χερσόνησο λόγω των πολλών συνόρων µε άλλες
χώρες και διότι όλες οι οδοί από την Ευρώπη για την Ανατολή περνούν από την
επικράτειά της. Βόρεια συνορεύει µε τη Ρουµανία, νότια µε την Ελλάδα και την
Τουρκία, δυτικά µε τη Σερβία – Μαυροβούνιο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, ενώ στα ανατολικά της έχει σύνορο τη Μαύρη
Θάλασσα. Είναι κυρίως ορεινή χώρα, αν και το 41% της επιφάνειάς της είναι
καλλιεργήσιµη γη.
Η έναρξη της διαδικασίας της πολιτικοοικονοµικής µεταρρύθµισης της
Βουλγαρίας χρονολογείται περίπου στις αρχές του 1990, µε τα πρώτα χρόνια να
παρουσιάζει πολλά προβλήµατα, µε µεγαλύτερα τις απανωτές αυξήσεις του
πληθωρισµού και υποτιµήσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η πορεία του ΑΕΠ,
του πληθωρισµού και της ανεργίας από το 1991 και έπειτα φαίνεται στον πίνακα 3.1.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το πραγµατικό εισόδηµα των Βουλγάρων µειώθηκε κατά
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66% το χρονικό διάστηµα 1990 – 199671, ενώ ο πληθωρισµός το 1997 είχε φτάσει το
1.082%. Η ανεργία από 1,6% το 1990, το 1991 εκτοξεύεται στο 10,5%72 και έκτοτε
κυµαίνεται σε διψήφια ποσοστά µε αυξοµειώσεις από 10,1% (2005) έως και 19,5%
(2001). Η οικονοµική κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται στα τέλη του 1997 µε την
εφαρµογή προγράµµατος σταθεροποίησης που συµφωνήθηκε µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και την Παγκόσµια Τράπεζα.
Το 1998 η χώρα εισέρχεται σε µια φάση σταθεροποίησης. Τα µακροοικονοµικά
µεγέθη αρχίζουν να βελτιώνονται, το πραγµατικό εισόδηµα αυξάνεται, αυξάνεται η
κατανάλωση ενώ ο πληθωρισµός µειώνεται σηµαντικά. Από τα σηµαντικότερα
γεγονότα αυτής της χρονιάς για την µετέπειτα πορεία της οικονοµίας αποτελούν η
είσοδος στη Ζώνη Ελευθέρου Εµπορίου της Κεντρικής Ευρώπης και η εφαρµογή
ενός

µεσοπρόθεσµου

προγράµµατος

οικονοµικών

µεταρρυθµίσεων

µε

την

υποστήριξη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το οποίο περιλαµβάνει µέτρα
βελτίωσης της δηµοσιονοµικής διαφάνειας, βελτίωσης της αποδοτικότητας και τη
διαχείρισης του φορολογικού συστήµατος καθώς και τη µεταρρύθµιση των
συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, ασφάλειας και συντάξεων.

ΑΝΕΡΓΙΑ 10,5
15,0 16,3 18,6
* Πρόβλεψη
Πηγή: EBDR Transition Report 2005
Επεξεργασία: Ιδία
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Όσον αφορά στη διάρθρωση της βουλγαρικής οικονοµίας, όπως φαίνεται και στο
διάγραµµα 3.1., τη µεγαλύτερη συµµετοχή στο ΑΕΠ της χώρας έχουν οι υπηρεσίες µε
συνολικό ποσοστό 61%, ενώ το 30% περίπου του ΑΕΠ προέρχεται από τη
βιοµηχανία και το 9% µόνο από τη γεωργία.
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Επιχειρηµατικός Οδηγός Βουλγαρίας, ∆ΙΠΕΚ, 1999.
EBDR Transition Report 2005
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∆ιάγραµµα 3.1.: ∆ιάρθρωση του ΑΕΠ της Βουλγαρίας
Γεωργία
9%
Βιοµηχανία
30%
Υπηρεσίες
61%

Πηγή: CEE Economic data, Outlook for 2007 Issue 1, Bank Austria Creditanstalt, Economics
department.
Επεξεργασία: Ιδία

Με βάση τους δείκτες µετάβασης που δηµοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα για την Ανοικοδόµηση και Ανάπτυξη για το 2005 (Πίνακας 2.2),

η

η

Βουλγαρία έχει τη 2 καλύτερη επίδοση (3,42) ως προς τη διαδικασία µετάβασης
µεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης (1η η Κροατία µε 3,44). Μεγαλύτερες
βελτιώσεις έχει πετύχει µέχρι σήµερα στους τοµείς των ιδιωτικοποιήσεων, της
απελευθέρωσης του εµπορίου και της αναµόρφωσης του τραπεζικού τοµέα, ενώ η
αναµόρφωση στους τοµείς των επιχειρήσεων, της πολιτικής ανταγωνισµού και της
ανάπτυξης µη τραπεζικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων δεν έχει προχωρήσει
αρκετά. Οι υποδοµές της χώρας, παρ’ ό,τι έχουν βελτιωθεί αρκετά, δεν βρίσκονται σε
ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να προωθούν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας.
Όσον αφορά το βαθµό οικονοµικής ελευθερίας της χώρας, σύµφωνα µε το δείκτη
οικονοµικής ελευθερίας για το 200673, η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 64η θέση
µεταξύ 121 χωρών. Σε βαθµολογηµένη κλίµακα από το 1-καλύτερο ως το 5χειρότερο βαθµολογείται µε 2,88 ανήκοντας έτσι στην κατηγορία των «κυρίως
ελευθέρων οικονοµιών». Παρ’ ό,τι σε σχέση µε το 2005 η τιµή του δείκτη το 2006
είναι λίγο χειρότερη, σε βάθος δεκαετίας η βελτίωση του δείκτη είναι αρκετά
σηµαντική, από 3,50 το 1996, 3,4 το 2000, 3,28 το 2002, 2,98 το 2004. Ο εν λόγω
δείκτης προκύπτει από την επεξεργασία τιµών 50 µεταβλητών οι οποίες εντάσσοντ\αι
στις εξής γενικές κατηγορίες: εµπορική πολιτική, δηµοσιονοµική πολιτική,
κυβερνητικές παρεµβάσεις, νοµισµατική πολιτική, ξένες επενδύσεις, τραπεζικό και
χρηµατοδοτικό σύστηµα, µισθοί και τιµές, δικαιώµατα ιδιοκτησίας, νοµοθεσία και
παραοικονοµία. Οι επιδόσεις της χώρας είναι κατώτερες των νέων κρατών-µελών της
73

2006 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation and Wall Street Journal.
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Ε.Ε. και ο κύριος λόγος που η χώρα είναι η φτωχότερη στην Ε.Ε. οφείλεται κατά
κάποιους στον χαµηλό δείκτη οικονοµικής ελευθερίας.
Ως προς τους επιµέρους δείκτες, η χώρα συγκεντρώνει καλή βαθµολογία στους
τοµείς των ξένων επενδύσεων (2,00), του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος (2,00), το
οποίο έχει βελτιώσει κατά πολύ τις πρακτικές του δεδοµένης της εποπτείας του
Νοµισµατικού Συµβουλίου, στον τοµέα των µισθών – τιµών (2,00) όπου ισχύει ο
κατώτερος µισθός αλλά η πλειοψηφία τιµών-µισθών καθορίζονται από την αγορά, αν
και το κράτος συνεχίζει να επιδοτεί κάποιους τοµείς και τέλος, στον τοµέα της
δηµοσιονοµικής πολιτικής (2,3) λόγω της µειωµένης φορολογίας εισοδήµατος και
εταιρικών κερδών Μέτρια βαθµολογία συγκεντρώνει ως προς την κυβερνητική
παρέµβαση στην οικονοµία (2,5), δεδοµένου ότι ποσοστό περίπου 9% των
κυβερνητικών εσόδων προέρχεται από κρατικές επιχειρήσεις και κρατική ιδιοκτησία
και ως προς τη νοµισµατική πολιτική (3,00) όπου ο σταθµισµένος µέσος
πληθωρισµός της δεκαετίας 1995 – 2004 είναι 6,04%.
Κακή βαθµολογία συγκεντρώνει στο τοµέα των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας (4,00)
όπου παρά την ύπαρξη σχετικών νόµων, η εφαρµογή τους όµως βρίσκει εµπόδιο την
αναποτελεσµατικότητα του δικαστικού συστήµατος, και στον τοµέα του νοµικού
πλαισίου (4,00) όπου η ύπαρξη πολλών σχετικών µεταξύ των και «σκορπισµένων» σε
διάφορους νόµους κανονισµών, καθώς και η αυθαίρετη µετάφρασή τους αποτελούν
σηµαντικό εµπόδιο στη νόµιµη οικονοµική δραστηριότητα. Κακή επίσης βαθµολογία,
συγκεντρώνει όσον αφορά στην εµπορική πολιτική (3,5) λόγω του υψηλού
προστατευτισµού και στην παραοικονοµία (3,5) –η έλλειψη διαφάνειας αποτελεί
µείζον θέµα της κυβερνητικής πολιτικής.
Όσον αφορά στις γενικότερες κανονιστικές συνθήκες που διευκολύνουν την
επιχειρηµατική δραστηριότητα, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, η
Βουλγαρία κατατάσσεται 62η µεταξύ 155 χωρών, έχοντας την υψηλότερη θέση
µεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης74. Στους επιµέρους δείκτες, ο χρόνος και οι
διαδικασίες που απαιτούνται για έναρξη και κλείσιµο επιχείρησης είναι κοντά στους
αντίστοιχους µέσους όρους της περιοχής. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι όσον
αφορά στο κλείσιµο µιας επιχείρησης, στη Βουλγαρία ο ρυθµός ανάκτησης των
απαιτήσεων στην περίπτωση χρεοκοπίας είναι σχετικά υψηλός (33,5% έναντι 24,9%
Μ.Ο.). Οι διαδικασίες έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας είναι πολύ λιγότερο χρονοβόρες
74

∆είκτης «ευκολίας επιχειρηµατικής δραστηριότητας» που δηµοσιεύεται στην Έκθεση «Doing
Business in 2006» από την Παγκόσµια Τράπεζα και το International Finance Corporation.
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από ό,τι σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής (19 ηµέρες έναντι 244,7 ηµέρες
Μ.Ο.) αν και οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι περισσότερες (9 έναντι 6,9 Μ.Ο.).
Αντίστοιχα για την έκδοση των διαφόρων αδειών οι διαδικασίες είναι µεν
περισσότερες από το µέσο όρο, ωστόσο είναι λιγότερο χρονοβόρες, αλλά και οι
διαδικασίες πραγµατοποίησης εισαγωγών και εξαγωγών διαρκούν λιγότερο από ότι
στις υπόλοιπες χώρες.
Στη Βουλγαρία η αποδέσµευση προσωπικού είναι ευκολότερη και φθηνότερη (ως
ύψος των αποζηµιώσεων) και για την ακρίβεια ο δείκτης δυσκολίας απόλυσης είναι
10 έναντι του 34,3 Μ.Ο. σε κλίµακα 0-100, ενώ η δυσκολία πρόσληψης προσωπικού
είναι κοντά στο µέσο όρο της περιοχής. Η τιµή του δείκτη πληροφόρησης για την
πρόσβαση σε δανεισµό είναι 3 σε κλίµακα από 0 ως 6 και παρ’ ό,τι είναι ελαφρώς
καλύτερη από το µέσο όρο (2,3) οι µαρτυρίες των επενδυτών σε διάφορες έρευνες
που έχουν πραγµατοποιηθεί δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης. Η προστασία
των επενδυτών δεν είναι ικανοποιητική στην ευρύτερη περιοχή, το ίδιο και στη
Βουλγαρία παρά το γεγονός ότι η τιµή του δείκτη (5,3 σε κλίµακα 0 ως 10) είναι
ελαφρώς καλύτερη του µέσου όρου (4,7). Τέλος, ως προς τη φορολόγηση των
επιχειρήσεων οι ετήσιες πληρωµές είναι οι λιγότερες στην περιοχή (27 έναντι 49,9
Μ.Ο.) αλλά και οι συνολικοί πληρωτέοι φόροι ως ποσοστό επί των µεικτών κερδών
είναι χαµηλότεροι του µέσου όρου75 (38,6% έναντι 44,9% Μ.Ο) λόγω κυρίως των
φορολογικών κινήτρων σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα του World
Economic Forum76, ως προς την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη (growth
competitiveness index), µεταξύ 117 χωρών, η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 58η
θέση για το 2005, βελτιώνοντας την επίδοσή της κατά 2 θέσεις σε σχέση µε το 2004.
Όσον αφορά στη µακροοικονοµική σταθερότητα έρχεται στην 51η θέση από την 54η
της προηγούµενης χρονιάς. Σε χαµηλή θέση 88η κατατάσσεται η χώρα όσον αφορά
στην ποιότητα των δηµοσίων οργανισµών, ενώ σε χαµηλή θέση επίσης βρίσκεται ως
προς την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφοράς.
Αν και η ποιότητα της εκπαίδευσης των επιστηµών εκείνων που δηµιουργούν
προϋποθέσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας εκτιµάται θετικά, η σύνδεση της
επιστηµονικής έρευνας µε την αγορά θεωρείται αναποτελεσµατική. Στη µη εφαρµογή
75

Το χαµηλότερο ποσοστό είναι αυτό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Ενηµερωτικό δελτίο για την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις ελληνο-βουλγαρικές
οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις για το 1 εξάµηνο του 2005, Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια,
Γραφείο οικονοµικών και εµπορικών υποθέσεων.
76
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των αποτελεσµάτων των ερευνών στην οικονοµική δραστηριότητα συµβάλλει
ιδιαίτερα η αυτονοµία των κρατικών ερευνητικών ιδρυµάτων σε συνδυασµό µε το
σύστηµα χρηµατοδότησης. Όσον αφορά στην εισαγωγή τεχνολογίας η Βουλγαρία
κατατάσσεται σε σχετικά καλή θέση – 58η , ενώ µη ικανοποιητική θεωρείται από τους
επιχειρηµατίες η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην παραγωγή. Αντίθετα, σχετικά καλή
θέση κατέχει όσον αφορά τις ευέλικτες συνθήκες της αγοράς εργασίας, στη σύνδεση
µισθού και παραγωγικότητας και την πρόσβαση σε δανεισµό.
Όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
µεταξύ 116 χωρών η Βουλγαρία κατέχει την 78η θέση. Ως προς τις λειτουργίες και τη
στρατηγική των εταιριών, η 82η θέση υποδηλώνει την έλλειψη εξειδίκευσης και
επαγγελµατισµού στη διοίκηση των εταιριών, ενώ ως προς την ποιότητα του εθνικού
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος έρχεται στην 71η θέση77. Εν τέλει, η θέση της
Βουλγαρίας όσον αφορά στη στρατηγική των εταιριών και το επιχειρηµατικό
περιβάλλον δηµιουργεί ερωτηµατικά σχετικά µε την ετοιµότητα των βουλγαρικών
επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις του ανταγωνισµού της Ε.Ε.
3.2.2

Οι ΑΞΕ στη Βουλγαρία

Ως προς την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία, η σταδιακή
βελτίωση και σταθεροποίηση των νοµισµατικών µεγεθών συνέβαλαν αποφασιστικά
στον περιορισµό του επενδυτικού κινδύνου και στη σηµαντική αύξηση των
επενδυτικών εισροών παραγωγικού χαρακτήρα από το εξωτερικό την τελευταία
δεκαετία. Η βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος ευνόησε την επανεπένδυση των
κερδών από ξένες επιχειρήσεις που είχαν εγκατασταθεί στη χώρα είδη από τις αρχές
του 1990.
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 3.2 και το διάγραµµα 3.2, η εισροή ΑΞΕ στη
Βουλγαρία µέσα στην τελευταία δεκαετία σηµείωσε ανοδική πορεία µε το
µεγαλύτερο όγκο άµεσων ξένων επενδύσεων (πάνω από 60%) να έχει
πραγµατοποιηθεί από το 2003 και έπειτα, ενώ η µεγαλύτερη αύξηση στη ροή των
επενδύσεων σηµειώθηκε το 1997 (215,3%) έτος ορόσηµο για τη βελτίωση των
οικονοµικών µεγεθών της χώρας λόγω της εφαρµογής του Νοµισµατικού
Συµβουλίου. Οι επόµενες πιο σηµαντικές αυξήσεις σηµειώθηκαν το 2003 (88,8%) και
το 2004 (47,39%). Αντίθετα, το 2005 καταγράφεται µείωση των εισερχόµενων ΑΞΕ
77

Global Competitiveness Report 2005-2006, Business Competitive Index, ιστοσελίδα Παγκόσµιας
Τράπεζας, http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2005/09/200506_global_c_1.html.
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στη χώρα κατά 34,41% µε κυριότερο λόγο την αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων κατά
το πρώτο εξάµηνο το οποίο αποτέλεσε προεκλογική περίοδο. Το συντριπτικό
ποσοστό των ΑΞΕ του συγκεκριµένου έτους αφορά επεκτάσεις, εξαγορές και
ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων και όχι εισροή κεφαλαίων για συµµετοχή σε σχέδια
ιδιωτικοποιήσεων78.
Πίνακας 3.2. / ∆ιάγραµµα 3.2.: Εξέλιξη ΑΞΕ στη Βουλγαρία 1996 – 2006 σε εκ. €
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Η επικείµενη ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. έχει συντελέσει σε υψηλό βαθµό στη
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα λόγω των απαιτήσεων που
συνεπάγεται για θεσµικές αλλαγές και συµµόρφωση στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, και ως
εκ τούτου στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η είσοδος στην Ε.Ε. µειώνει το
κόστος των εµπορικών συναλλαγών µε τις υπόλοιπες χώρες µέλη και µε διάφορες
άλλες χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συµφωνίες µε την Ένωση, πράγµα που
αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα για την προσέλκυση επενδυτών µε εξαγωγικό
ενδιαφέρον προς τις χώρες της Ένωσης, ενώ η υιοθέτηση του Ευρώ θα µειώσει το
συναλλαγµατικό κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά όµως, η είσοδος της χώρας στην Ε.Ε.
µπορεί να αυξήσει το επιχειρηµατικό κόστος µια και η συµµόρφωση µε το
78

Ενηµερωτικό δελτίο για την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις ελληνο-βουλγαρικές
αοικονοµικές και εµπορικές σχέσεις για το 1 εξάµηνο του 2005, Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια,
Γραφείο οικονοµικών και εµπορικών υποθέσεων.
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ΕΙΣΡΟΗ ΑΠΟΘΕΜΑ
ΕΤΟΣ
ΑΞΕ
ΑΞΕ
1996
137,3
600,3
1997
570,2
737,6
1998
605,1
1.307,8
1999
866,0
2173,8
2000
1103,3
2900,9
2001
903,4
3323,6
2002
980,0
3902,3
2003
1850,5
4946,2
2004
2727,5
6768,7
2005
1789,0
8530,7
α΄6µηνο
2006*
1411,8
9.942,5
* Προσωρινά δεδοµένα
Πηγή: Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας
Επεξεργασία: Ιδία

περιβάλλον της Ενιαίας Αγοράς συνεπάγεται την υιοθέτηση των περιβαλλοντικών και
εργασιακών standards, την κατάργηση των ειδικών ζωνών στις οποίες προσφέρονται
φορολογικά και άλλα κίνητρα κλπ.
Η εισροή ελληνικών κεφαλαίων ήταν αύξουσα κατά την περασµένη δεκαετία, µε
το µεγαλύτερο όγκο ελληνικών επενδύσεων να έχει πραγµατοποιηθεί από το 1995 και
έπειτα (πίνακας 3.3) Το 2005 παρουσιάζει µείωση 11,06% σε σχέση µε το 2004 και η
πτώση αυτή εξηγείται εν µέρει και από την υπερβολική επένδυση των προηγούµενων
ετών. Οι περισσότερες βιοµηχανίες µε ενδιαφέρον επένδυσης στη χώρα το έχουν ήδη
πραγµατοποιήσει και πλέον το ελληνικό επενδυτικό ενδιαφέρον στη χώρα εντοπίζεται
σε εµπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι επενδύσεις των
οποίων απαιτούν µικρότερα κεφάλαια.

Πίνακας 3.3.: Ετήσιες εισροές ελληνικών ΑΞΕ στη Βουλγαρία 1996 – 2006 σε εκ. €
ΕΤΟΣ
ΕΙΣΡΟΗ
ΕΛΛΗΝ
ΙΚΩΝ
ΑΞΕ
%ΣΥΝΟ
ΛΙΚΩΝ
ΕΙΣΡΟΩ
Ν

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ά6µηνο
2006*

2,7

4,6

22,7

2,3

105,8

262,3

240,1

198,9

203,5

181,0

141,0

1.362,1

1,9%

0,8%

3,7%

0,3%

9,6%

29,0
%

24,5
%

10,7
%

7,5%

10,1
%

10,0%

10,5%

* Προσωρινά δεδοµένα
Πηγή: Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας
Επεξεργασία: Ιδία

Τέλος στο α΄ εξάµηνο του 2006 η επένδυση ελληνικών κεφαλαίων φτάνει τα 141
εκατ. € και είναι πολύ σηµαντική δεδοµένου ότι ανέρχεται στο 77,9% της συνολικής
ελληνικής επένδυσης του προηγούµενου έτους. Στη σχετική κατάταξη των ετήσιων
εισροών, η Ελλάδα έρχεται 5η για το εξάµηνο αυτό, µε 1ο το Ην. Βασίλειο και την
Αυστρία, την Ολλανδία και την Ουγγαρία να ακολουθούν.
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Πίνακας 3.4.: Απόθεµα ΑΞΕ στη Βουλγαρία
1999 – 2005 ανά χώρα προέλευσης σε εκ. €
ΧΩΡΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΑΛΛΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΑΞΙΑ
2415,6
863,7
529,9
522,0
515,9
415,1
379,4
343,6
135,4
2.410,1

ΠΟΣΟΣΤΟ
%
28,3
10,1
6,2
6,1
6,0
4,9
4,4
4,0
1,6
28,3

8530,7

100,00

* Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας
Επεξεργασία: Ιδία

Ως προς το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο, µέχρι το 2001 στη Βουλγαρία
κυριαρχούσαν τα γερµανικά κεφάλαια φέρνοντας τη Γερµανία πρώτη στην κατάταξη
των χωρών µε τις µεγαλύτερες επενδύσεις στη χώρα, από το 2002 και έπειτα όµως, τη
θέση αυτή κατέχει η Αυστρία και τη 2η θέση κατέχει η Ελλάδα όπως προκύπτει από
τον πίνακα 3.4. Σηµαντικό ρόλο για την ανάβαση της Ελλάδας στη 2η θέση ως χώρα
προέλευσης ΑΞΕ στη Βουλγαρία έπαιξαν οι εκτεταµένες ελληνικές επενδύσεις στο
διάστηµα 2000-2002 και ιδίως οι εξαγορές τραπεζών που αναβάθµισαν την ελληνική
επιχειρηµατική παρουσία φέρνοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση της κατάταξης
των ετήσιων εισροών για τη διετία 2001-2002. Στη Βουλγαρία δραστηριοποιούνται
ήδη 5 ελληνικές τράπεζες οι οποίες παραχωρούν το 23,5% περίπου των πιστώσεων
προς µη χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στη χώρα και συγκεντρώνουν το 19,3%
(α΄ εξάµηνο 2005) των παγίων και υποχρεώσεων της αγοράς79.
Η κατανοµή του αποθέµατος των ΑΞΕ ανά κλάδο το 2005 παρουσιάζεται στο
διάγραµµα 3.3.

79 Ενηµερωτικό ∆ελτίο Νο 11 Για την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις ελληνο-βουλγαρικές
οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις, Ελληνική Πρεσβεία στη Σόφια, Γραφείο Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων, Νοέµβριος 2005.
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∆ιάγραµµα 3.3.: ΑΞΕ στη Βουλγαρία ανά κλάδο δραστηριότητας
Κατασκευές

7,8%

12,8%

3,3%

20,4%

Οικονοµικές υπηρεσίες
Βιοµηχανία
Real estate και leasing

26,1%

20,5%

Μεταφορές
Χονδρικό και λιανικό
εµπόριο
Λοιπά

9,0%

Πηγή:Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας.
Επεξεργασία: Ιδία

Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν σε επιχειρηµατικό οδηγό για τη
Βουλγαρία από το ∆ΙΠΕΚ, οι Έλληνες επιχειρηµατίες δραστηριοποιούνται σε όλους
του οικονοµικούς κλάδους µε πρώτους αυτούς της παραγωγής ενδύµατος και
παραγωγής-επεξεργασίας τροφίµων. Άλλα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις
ελληνικών συµφερόντων είναι προϊόντα χάρτου, αλουµινίου, συσκευασίας,
τηλεπικοινωνιακό υλικό, επεξεργασµένα καπνά κ.α. Τέλος, πολλές ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν στραφεί στην ανάπτυξη δικτύου διανοµής στη γείτονα χώρα.
Σύµφωνα

µε

διαθέσιµα

στοιχεία

της

Οργανωτικής

Επιτροπής

του

Ελληνοβουλγαρικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, οι άµεσες
ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία αφορούν κυρίως σε projects στον τοµέα της
βιοµηχανίας (51,4%), του εµπορίου (16,5%), του τουρισµού (4,2%), των µεταφορών
(21,%) και των τηλεπικοινωνιών (1,7%)80.
Η επικείµενη ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα αφού θα είναι η πρώτη φορά που η τελευταία θα
αποκτήσει κοινοτικά σύνορα. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη χώρα δείχνουν να έχουν εµπιστοσύνη στις οικονοµικές
προοπτικές της και λαµβάνουν σοβαρά υπόψη την ένταξή της στην Ε.Ε.81.
Παρά την ικανοποιητική πορεία των ΑΞΕ στη χώρα, οι κατά κεφαλήν ΑΞΕ την
κατατάσσουν πολύ πίσω από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης κυρίως λόγω της
µικρής εσωτερικής αγοράς, της σχετικής τεχνολογικής υστέρησης, της µη έγκαιρης
80

«Ανάπτυξη Συστήµατος Αξιολόγησης της ∆ιεθνοποίησης και της Ανταγωνιστικότητας των
Επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου που πραγµατοποιούν Επενδύσεις σε Βαλκανικές Χώρες»,
Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος.
81 Ibid
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ολοκλήρωσης της εφαρµογής των µέτρων προσαρµογής στις κοινοτικές ρυθµίσεις.
Επιπλέον, παρά τις όποιες θετικές εξελίξεις των προηγούµενων ετών, εξακολουθούν
να υφίστανται στη χώρα σοβαρά προβλήµατα µεταξύ των οποίων η θεσµική
ανεπάρκεια, οι αργοί ρυθµοί µε τους οποίους κινείται η δηµόσια διοίκηση, η
διαφθορά κ.α.

3.3.

Το επενδυτικό κλίµα στη Ρουµανία

3.3.1.

Γενικά στοιχεία για το οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον

Η Ρουµανία (πρωτεύουσα Βουκουρέστι) είναι µια χώρα 238.931 τετραγωνικών
χιλιοµέτρων και 21,7 εκατοµµυρίων κατοίκων που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της
περιοχής την Νοτιοανατολική Ευρώπης. Συνορεύει µε την Ουκρανία, τη Μολδαβία,
τη Βουλγαρία, τη Σερβία – Μαυροβούνιο και την Ουγγαρία και έχει δύο λιµάνια στη
Μαύρη Θάλασσα και 11 κατά µήκος του ∆ούναβη. Το 89,5% του πληθυσµού της
είναι Ρουµάνοι, 6,6% Ούγγροι, 2,5% Αθίγγανοι (Roma) και 1,4% άλλων εθνοτήτων.
Χαρακτηρίζεται από εδαφική ποικιλοµορφία µε µεγάλες ορεινές εκτάσεις και
αφθονία φυσικών πόρων όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτη, κάρβουνο, σίδηρο,
ξυλεία, ορυκτά.
Η Ρουµανία εισήλθε σε τροχιά µετάβασης στο σύστηµα της οικονοµίας της
αγοράς στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας, µε την πτώση του για 25 χρόνια
δικτάτορά της Τσαουσέσκου το 1989. Στα δεκαπέντε περίπου χρόνια της µετάβασης
σηµειώθηκαν σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές σε πολιτικό, κοινωνικό και
οικονοµικό επίπεδο. Οι πρώτες µεταρρυθµίσεις ενίσχυσαν και διασφάλισαν τις αρχές
της δηµοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ενώ σηµαντική
προσπάθεια καταβάλλεται ακόµη σήµερα για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος και για την πάταξη της διαφθοράς.
Η οικονοµική ύφεση που χαρακτήρισε την περίοδο της µετάβασης είχε ως
αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση της παραγωγής, υπερπληθωρισµό, ανεργία,
ελλείµµατα στο εµπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο πληρωµών. Στη δεκαετία 19902000, η πορεία της οικονοµίας της χώρας χαρακτηρίστηκε από απότοµες µεταβολές.
Τα δύο πρώτα χρόνια (’90- ’92) το ΑΕΠ της χώρας µειώθηκε κατά 25%, από το ’93
και µέχρι το ’95 υπήρξε µια ανάκαµψη λόγω σηµαντική αύξησης των εξαγωγών, ενώ
τα εµπόδια στις διαρθρωτικές αλλαγές και η έντονη περιοριστική πολιτική που
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ακολούθησε έριξαν οικονοµία της χώρας και πάλι σε κρίση κατά την οποία τα
µακροοικονοµικά µεγέθη της χώρας επιδεινώθηκαν σηµαντικά. Από το 1995 µέχρι το
2000 η χώρα βρέθηκε αντιµέτωπη µε υψηλό εξωτερικό χρέος και έλλειψη εξωτερικής
οικονοµικής βοήθειας.
Λόγω των παραπάνω προβληµάτων, αλλά και κατόπιν έντονων πιέσεων από
διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, η κυβέρνηση ενέκρινε πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων των µεγάλων κρατικών επιχειρήσεων σε καίριους τοµείς όπως οι
µεταφορές και ο τραπεζικός τοµέας και το 1999 τελικά η χώρα υπέγραψε συµφωνία
δανειοδότησης µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Επιπλέον, το 1999 αποτέλεσε
έτος έναρξης των διαπραγµατεύσεων για την είσοδο της χώρας στην Ε.Ε., η οποία θα
πραγµατοποιηθεί το 2007, γεγονός που οδήγησε τη χώρα σε αυστηρή οικονοµική και
νοµισµατική πολιτική προκειµένου να καταπολεµηθεί ο πληθωρισµός και να
εξασφαλισθεί µακροοικονοµική σταθερότητα.
Το 2000 τα µακροοικονοµικά µεγέθη της χώρας τελικά σταθεροποιούνται και
έκτοτε επιτυγχάνεται σταθερή ανάπτυξη µε µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης την
τελευταία πενταετία 5,1% και µεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ το 2004, 8,4% (πίνακας
2.13). Ο πληθωρισµός αποτέλεσε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της
ρουµάνικης οικονοµίας καταγράφοντας τριψήφια νούµερα κατά τη δεκαετία του ’90.
Από το 1999 και έπειτα το τοπίο αλλάζει καθώς ο ρυθµός αύξησης των τιµών
µειώνεται σταθερά κάθε έτος, ενώ εδώ και δύο χρόνια έχει περιοριστεί σε µονοψήφιο
αριθµό.
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Πηγή: EBDR Transition Report 2005
Επεξεργασία: Ιδία

Οι κυβερνητικές µεταρρυθµίσεις είχαν σοβαρές επιπτώσεις και στην αγορά
εργασίας. Η πτώση της παραγωγής και η µείωση της αγοραστικής δύναµης είχαν ως
αποτέλεσµα τον περιορισµό του προσωπικού στις επιχειρήσεις, ενώ τα διάφορα
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προγράµµατα εξυγίανσης των ζηµιογόνων επιχειρήσεων και ανασυγκρότησης του
βιοµηχανικού τοµέα είχαν ως αποτέλεσµα τη συνεχιζόµενη άνοδο της ανεργίας. Το
1999 η ανεργία άγγιξε το 11,5%, ενώ από το 2004 και έπειτα µειώνεται σταθερά
έχοντας πέσει στο 5,9% το 200582.
Όσον αφορά στη διάρθρωση της Ρουµανικής οικονοµίας, όπως φαίνεται και στο
διάγραµµα 3.4, τη µεγαλύτερη συµµετοχή στο ΑΕΠ της χώρας έχουν οι υπηρεσίες µε
συνολικό ποσοστό 62%, ενώ το 28% περίπου του ΑΕΠ προέρχεται από τη
βιοµηχανία και το 10% από τη γεωργία.
∆ιάγραµµα 3.4.: ∆ιάρθρωση του ΑΕΠ της Ρουµανίας
Γεωργία
10%
Βιοµηχανία
28%
Υπηρεσίες
55%
Κατασκευές
7%

Πηγή: CEE Economic data, Outlook for 2007 Issue 1, Bank Austria Creditanstalt, Economics
department.
Επεξεργασία: Ιδία

Με βάση τους δείκτες µετάβασης που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την
Ανοικοδόµηση και Ανάπτυξη για το 2005 (Πίνακας 2.2), η Ρουµανία έχει την 3η
καλύτερη επίδοση (3,22) ως προς τη διαδικασία µετάβασης µεταξύ των χωρών της
ΝΑ Ευρώπης ακολουθώντας την Κροατία και τη Βουλγαρία. Μεγαλύτερες
βελτιώσεις έχει πετύχει µέχρι σήµερα στους τοµείς της απελευθέρωσης του εµπορίου
και των τιµών, στην πορεία των ιδιωτικοποιήσεων της αναµόρφωσης των υποδοµών,
ενώ η αναµόρφωση των επιχειρήσεων, της πολιτικής ανταγωνισµού και της
ανάπτυξης µη τραπεζικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων δεν έχει προχωρήσει
αρκετά.
Όσον αφορά στο βαθµό οικονοµικής ελευθερίας της χώρας, σύµφωνα µε το
δείκτη οικονοµικής ελευθερίας για το 200683, η Ρουµανία κατατάσσεται στην 92η
θέση µεταξύ 121 χωρών µε βαθµολογία 3,19 ανήκοντας στην κατηγορία των «κυρίως
µη ελευθέρων οικονοµιών». Η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη των τελευταίων 10
82
83

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ρουµανίας.
2006 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation and Wall Street Journal.
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ετών. Ως προς τους επιµέρους δείκτες, η χώρα σηµειώνει πολύ καλή επίδοση ως προς
την κυβερνητική παρέµβαση στην οικονοµία (1,5) δεδοµένου ότι ποσοστό περίπου
µόλις 4,93% των κυβερνητικών εσόδων προέρχεται από κρατικές επιχειρήσεις και
κρατική ιδιοκτησία, αλλά και στον τοµέα της δηµοσιονοµικής πολιτικής (1,9) λόγω
της µειωµένης φορολογίας εισοδήµατος και εταιρικών κερδών. Μέτρια επίδοση
σηµειώνει στους τοµείς των ξένων επενδύσεων (3,00) λόγω των συνεχών
ρυθµιστικών αλλαγών και της µη εφαρµογής των κανόνων, του χρηµατοοικονοµικού
συστήµατος (3,00)84, στον τοµέα των µισθών – τιµών (3,00) όπου κάποιες τιµές
τίθενται από τις κρατικές εταιρίες σε τοµείς όπως της ενέργειας, των µεταφορών, των
χηµικών, των µετάλλων κ.α. Από την άλλη πλευρά, κακή επίδοση (4,00) σηµειώνουν
οι τοµείς της νοµισµατικής πολιτικής λόγω του υψηλού πληθωρισµού, του
ρυθµιστικού πλαισίου λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας, των ιδιοκτησιακών
δικαιωµάτων λόγω των συχνών αλλαγών στη νοµοθεσία και της ανεπιτυχούς
εφαρµογής της και της παραοικονοµίας. Τέλος, και στην εµπορική πολιτική
σηµειώνεται κακή επίδοση (3,5) καθότι η διαφθορά αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στο
εµπόριο.
Όσον αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η
Ρουµανία κατατάσσεται 78η µεταξύ 155 χωρών, έχοντας την 2η καλύτερη θέση
µεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης µετά τη Βουλγαρία85. Στους επιµέρους δείκτες,
ο χρόνος και οι διαδικασίες που απαιτούνται για έναρξη επιχείρησης είναι οι
µικρότεροι της περιοχής (µόλις 5 διαδικασίες και 11 ηµέρες έναντι 10,6 και 35,7
αντιστοίχως µέσοι όροι της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης). Αντίθετα, για το κλείσιµο
µιας επιχείρησης ο χρόνος που απαιτείται είναι ο µεγαλύτερος της περιοχής (4,6 έτη
έναντι 3,5 µέσο όρο), ενώ ο ρυθµός ανάκτησης των απαιτήσεων στην περίπτωση
χρεοκοπίας είναι ο 2ος χαµηλότερος της περιοχής (17,5% έναντι 24,9% Μ.Ο.). Η
έκδοση αδειών και τίτλων ιδιοκτησίας παρ’ ότι απαιτεί λιγότερες διαδικασίες από ό,τι
σε άλλες χώρες της περιοχής, οι διαδικασίες αυτές είναι αρκετά χρονοβόρες (290 και
170 ηµέρες αντίστοιχα). Τέλος, σχετικά µε την πραγµατοποίηση εισαγωγών και
εξαγωγών, οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι κοντά στο µέσο όρο της περιοχής,
ωστόσο διεκπεραιώνονται γρηγορότερα από ό,τι σε όλες τις άλλες χώρες της
περιοχής.
84

Η βαθµολογία διαµορφώθηκε πριν την πώληση της Banca Commerciala Romana η οποία κατείχε
µερίδιο 26% της αγοράς.
85
∆είκτης «ευκολίας επιχειρηµατικής δραστηριότητας» που δηµοσιεύεται στην Έκθεση «Doing
Business in 2006» από την Παγκόσµια Τράπεζα και το International Finance Corporation.
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O βαθµός δυσκολίας και τα κόστη για την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού
στη Ρουµανία είναι τα µεγαλύτερα µεταξύ των χωρών της περιοχής. Ιδίως το κόστος
απόλυσης είναι σχεδόν διπλάσιο του µέσου όρου (98 έναντι 46,3). Ως προς την
πληροφόρηση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες δανεισµού, η τιµή του σχετικού
δείκτη είναι σχετικά καλή, αλλά όχι ικανοποιητική (4 µε µέσο όρο 2,3 σε κλίµακα 16). Η προστασία των επενδυτών επίσης δεν είναι ικανοποιητική αν και η τιµή του
δείκτη είναι υψηλότερη της µέσης (5,7 µε µέση τιµή 4,7 σε κλίµακα 0 ως 10). Τέλος,
ως προς τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, τόσο ο αριθµός των ετήσιων πληρωµών
όσο και το ύψος των συνολικών πληρωτέων φόρων ως ποσοστό επί των µεικτών
κερδών (62 πληρωµές και 51,1% µε µέσους όρους 49,9 και 44,9% αντίστοιχα) είναι
σχετικά υψηλά και µάλιστα είναι τα δεύτερα υψηλότερα µετά της Αλβανίας.
Βάσει του ∆εικτών Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum, ως προς
την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη (growth competitiveness index) και ως προς
την ανταγωνιστικότητα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για το 2005 η Ρουµανία
καταλαµβάνει την 67η θέση µεταξύ 117 και 116 χωρών αντίστοιχα86. Ως προς τις
λειτουργίες και τη στρατηγική των εταιριών η χώρα έρχεται 69η και 67η ως προς την
ποιότητα του εθνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, έχοντας καλύτερη κατάταξη
από τις υπόλοιπες 6 χώρες της υπό µελέτη περιοχής.
Η Ρουµανία διαθέτει άφθονο καλά εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό, ειδικότερα
στη βιοµηχανία και στις υπηρεσίες. Οι µισθοί στη Ρουµανία είναι οι µεγαλύτεροι της
ΝΑ Ευρώπης, ωστόσο απέχουν κατά πολύ από αυτούς της ∆υτικής Ευρώπης αλλά
και από αυτούς των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. Ο µέσος µεικτός µηνιαίος
µισθός ανέρχεται σε 270€. Ο κατώτατος µισθός είναι 80€ περίπου, ωστόσο σε
ορισµένα

επαγγέλµατα

όπου

η

προσφορά

εξειδικευµένης

εργασίας

είναι

περιορισµένη, οι µισθοί φτάνουν τα 500€.87 Η δε αγοραστική δύναµη των Ρουµάνων
είναι χαµηλή καθώς οι χαµηλές αυξήσεις των µισθών δεν µπορούν να καλύψουν το
συνεχώς αυξανόµενο κόστος ζωής. Η ποσοστιαία κατανοµή της ιδιωτικής
κατανάλωσης είναι: τρόφιµα –ποτά 60%, κατοικία και οικιακά είδη 12,7%, ενδύµατα
–υποδήµατα 10,7%, µεταφορές επικοινωνίες 6%, θεάµατα, εκπαίδευση 4,8%,

86

Global Competitiveness Report 2005-2006, Business Competitiveness Index, ιστοσελίδα
Παγκόσµιας Τράπεζας, http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2005/09/200506_global_c_1.html.
87
PricewaterhouseCoopers, Business Guide to Romania 2005.
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φάρµακα – ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 1,2% και λοιπές προσωπικές δαπάνες
4,6%88.
3.3.2.

Οι ΑΞΕ στη Ρουµανία

Οι δυσκολίες και τα έντονα προβλήµατα των πρώτων χρόνων της µετάβασης,
µεταξύ των οποίων οι οικονοµικές κρίσεις, η πολιτική και νοµοθετική αστάθεια, τα
προβλήµατα διοίκησης και η διαφθορά, καθυστέρησαν και εµπόδισαν σηµαντικά την
εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων στη Ρουµανία. Οι ξένες επενδύσεις άρχισαν να
αναπτύσσονται µετά το πρώτο κύµα ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα το 1997.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η αξία των εισερχόµενων ΑΞΕ µόνο το 1997 ήταν
µεγαλύτερη από την αθροιστική αξία των ΑΞΕ στο διάστηµα 1991 - 199689. Στον
πίνακα 3.6. και το διάγραµµα 3.5. απεικονίζεται η εξέλιξη της εισροής και του
αποθέµατος ΑΞΕ από το 1997 µέχρι σήµερα. Το 1998 η εισροή των ΑΞΕ στη χώρα
κορυφώθηκε φτάνοντας τα 1.763 εκ. €, ωστόσο τα επόµενα χρόνια η ανακοπή της
πορείας των ιδιωτικοποιήσεων σε συνδυασµό µε µια εθνική οικονοµική κρίση αλλά
και την παγκόσµια ύφεση λίγο αργότερα είχαν αρνητική επίπτωση στη ροή των
επενδύσεων ανακόπτοντας τη δυναµική που είχε αρχίσει να αποκτά και περιορίζοντάς
τη σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτό του 1998 µέχρι το 2003 όπου έφτασε τελικά στα
1.946 εκ €.
Αν και µε αργό ρυθµό, µετά το 1999 που ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις για την
ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. η εισροή των ξένων επενδύσεων στη Ρουµανία είναι
αύξουσα, ενώ καθώς πλησιάζει η ηµεροµηνία ένταξης η αύξηση των επενδύσεων
είναι πολύ πιο έντονη. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη σαφή βελτίωση που
παρατηρείται αναφορικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία στη χώρα και τη συνεχή
προσαρµογή της στα κοινοτικά δεδοµένα. Σηµαντική πρόοδος σηµειώθηκε το 2003
και το 2004 όπου πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές σε τοµείς
µεταξύ των οποίων και αυτός της ενέργειας. Στα δύο αυτά έτη εισέρευσαν στη χώρα
επενδύσεις συνολικής αξίας άνω των 7 δις €, µε αποτέλεσµα το απόθεµα των ΑΞΕ το
2004 να ξεπεράσει τα 15 δις €. Η πορεία αυτή συνεχίστηκε και το 2005 µε αρκετές
ιδιωτικοποιήσεις τραπεζών, ενώ ήδη το πρώτο εξάµηνο του 2006, το ύψος των
εισερχόµενων ΑΞΕ ξεπερνά το 60% της συνολικής εισροής του 2005.

88
89

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Γραφείο οικονοµικών και εµπορικών υποθέσεων.
Bank Austria Creditanstalt, 2006, Investment Guide Romania.
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Πίνακας 3.6. / ∆ιάγραµµα 3.5.: Εξέλιξη ΑΞΕ στη Ρουµανία 1997-2006 σε εκ. €
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10.000
5.000

ΕΙΣΡΟΗ ΑΞΕ
ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΞΕ

Η ελληνική επενδυτική παρουσία στη Ρουµανία είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η
βελτίωση των ελληνο-ρουµανικών σχέσεων τα τελευταία χρόνια οδήγησε αφενός σε
αύξηση του διµερούς εµπορίου, αλλά επίσης και στη βελτίωση του µεγέθους των
ελληνικών επενδύσεων στη χώρα. Μετά το 2000 παρατηρείται σηµαντική αύξηση
των ελληνικών επενδύσεων στη Ρουµανία Σύµφωνα µε στοιχεία του µητρώου
εµπορικών εταιριών,

τα οποία όµως αφορούν µόνο το αρχικό κατατεθειµένο

κεφάλαιο κατά την ίδρυση της εταιρίας, στο τέλος του Ιουλίου 2006 υπήρχαν
εγγεγραµµένες 3.446 (3.164 το ∆εκέµβριο του 2005) εταιρίες µε συµµετοχή
ελληνικού κεφαλαίου στη σύστασή τους, 2,73% (2,84% το ∆εκέµβριο του 2005) στο
σύνολο των επιχειρήσεων µε ξένο κεφάλαιο στη Ρουµανία, µε αρχικό επενδυµένο
κεφάλαιο περίπου 516,3 εκ. € (505,5 εκ. € το ∆εκέµβριο του 2005) αν και σύµφωνα
µε στοιχεία του Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της ελληνικής
πρεσβείας στο Βουκουρέστι οι ενεργές επιχειρήσεις είναι λιγότερες από 1.000
(περίπου 600 στο τέλος του 2004).
Τα παραπάνω στοιχεία όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως αφορούν µόνο το
αρχικό επενδυµένο κεφάλαιο και όχι το πραγµατικό επενδυµένο κεφάλαιο το οποίο
αποτυπώνεται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κεντρικής Τράπεζας της
Ρουµανίας. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3.7., µε βάση τα στοιχεία της Εθνικής
Τράπεζας της Ρουµανίας στο τέλος του 2004 το ποσοστό των ελληνικών επενδύσεων
στο σύνολο των ξένων επενδύσεων στη Ρουµανία ανέρχεται σε 8,2% κατατάσσοντας
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ΑΠΟΘΕΜΑ
2.128
3.783
5.446
6.968
8.656
8.516
10.072
15.040
20.130

97

ΕΙΣΡΟΗ
ΑΞΕ
1.077
1.763
964
1.147
1.294
1.212
1.946
5.183
5.197

ΕΚΑΤΟ Μ Μ . €

ΕΤΟΣ
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
α΄6µηνο
2006*

την Ελλάδα στην 6η θέση ως χώρα προέλευσης µε 1η χώρα την Ολλανδία. Ωστόσο,
και τα στοιχεία αυτά δεν είναι εντελώς αντιπροσωπευτικά διότι δεν αποτυπώνουν το
ελληνικό επιχειρηµατικό κεφάλαιο που έχει εισρεύσει στη χώρα µέσω εταιριών
ελληνικών συµφερόντων που έχουν την έδρα τους σε άλλες χώρες. Σύµφωνα µε
έγγραφες δηλώσεις των εταιριών ελληνικών συµφερόντων προς το Γραφείο
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι,
το ελληνικό επενδυµένο κεφάλαιο ανέρχεται σε περίπου 2,2 δις €, κατατάσσοντας την
Ελλάδα µεταξύ των τριών πρώτων επενδυτών στη Ρουµανία.
Πίνακας 3.7.: Απόθεµα ΑΞΕ στη Ρουµανία
2004 ανά χώρα προέλευσης σε εκ. €
ΧΩΡΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΛΕΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΤΑΛΙΑ
Η.Π.Α.
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΑΛΛΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΑΞΙΑ
2.456
2.355
1.552

ΠΟΣΟΣΤΟ %
16,3
15,7
10,3

1.316

8,8

1.300
1.233
724
650
605
446
277
268
222
207
1.424

8,6
8,2
4,8
4,3
4,0
3,0
1,8
1,8
1,5
1,4
9,5

15.040

100,0

* Προσωρινά δεδοµένα
Πηγή: Εθνική Τράπεζα Ρουµανίας
Επεξεργασία: Ιδία

Η κατανοµή των επενδύσεων ανά τοµέα παρουσιάζεται στο διάγραµµα 3.5.
και έχει ως εξής: 53,8% στη βιοµηχανία, το οποίο επιµερίζεται σε 45,6% στη
µεταποίηση, µε τις µεγαλύτερες επενδύσεις στη µεταλλουργία και στα τρόφιµα και
ποτά, και 8,1% στον κλάδο των ορυχείων, 14,5% στο εµπόριο, 11,4% στις
χρηµατοοικονοµικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες 10,6% τις τηλεπικοινωνίες, 5,6%
σε υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (leasing, real estate κλπ), από 1,1% στις κατασκευές
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και στις µεταφορές, 0,2% εγκαταστάσεις φιλοξενίας και εστίασης και 1,7% λοιπές
επενδύσεις.
∆ιάγραµµα 3.6.: ΑΞΕ στη Ρουµανία ανά τοµέα δραστηριότητας

Βιοµηχανία

2,40%
10,60%
5,60%

Εµπόριο

1,70%
Χρηµατοοικονοµικέςασφαλιστικές υπηρεσίες
Real estate, leasing

53,8%

11,40%

Τηλεπικοινωνίες
Λοιπές υπηρεσίες

14,50%

Λοιπές επενδύσεις

Πηγή: Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας.
Επεξεργασία: Ιδία

Οι κυριότεροι τοµείς στους οποίους έχουν πραγµατοποιηθεί ελληνικές επενδύσεις
είναι

ο

τραπεζικός

τοµέας,

οι

τηλεπικοινωνίες,

οι

συµβουλευτικές

και

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, οι κατασκευές, ο τοµέας των τροφίµων-ποτών, η
κλωστοϋφαντουργία, η πληροφορική και τα ναυτιλιακά. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο
ότι σχεδόν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Ρουµανία προέκυψαν ως επέκταση των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην εν λόγω αγορά και όχι από µετεγκατάσταση
ελληνικής εταιρίας από την Ελλάδα στη Ρουµανία. Επιπλέον, λόγω του ευνοϊκότερου
σχετικά κλίµατος, όπως και στη Βουλγαρία, αναπτύχθηκαν στη χώρα αρκετές
παραγωγικές µονάδες βιοµηχανιών ελληνικών συµφερόντων.
Στο µέλλον αναµένεται να βελτιωθεί περαιτέρω η ελκυστικότητα της Ρουµανίας
ως τόπος πραγµατοποίησης ξένων επενδύσεων. Η αναµενόµενη ανάπτυξη της
Ρουµανικής οικονοµίας και η µελλοντική ένταξη της στην Ε.Ε. θα δηµιουργήσουν τις
προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων. Μεταξύ των άλλων χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα για την Ελλάδα (κοινοί
πολιτιστικοί και ιστορικοί θεσµοί) και υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές για την
περαιτέρω ανάπτυξη των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων των δύο χωρών.
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3.4.

Το επενδυτικό κλίµα στην Αλβανία

3.4.1.

Γενικά στοιχεία για το οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον

Η Αλβανία (πρωτεύουσα Τίρανα) είναι χώρα 28.748 τετραγωνικών χιλιοµέτρων
και 3,1 εκατοµµυρίων κατοίκων. Συνορεύει µε την Ελλάδα, την ΠΓ∆Μ και τη
Σερβία-Μαυροβούνιο και βρέχεται από την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος. Το 85%
- 92% του πληθυσµού της είναι Αλβανοί, 6% - 12% Έλληνες και το υπόλοιπο
Βλάχοι, Αθίγγανοι, Σέρβοι και Βούλγαροι. Είναι χώρα ορεινή ενώ στους φυσικούς
της πόρους συγκαταλέγονται πετρέλαιο, κάρβουνο, φυσικό αέριο, χρώµιο, χαλκός,
νικέλιο και ξυλεία.
Από τις αρχές της δεκαετία του ’90 η χώρα προσπαθεί να προσαρµοστεί στο
σύστηµα της ελεύθερης αγοράς µε σηµαντικά προβλήµατα τα πρώτα χρόνια, υψηλό
ποσοστό φτώχιας και αθρόα µετανάστευση στις γειτονικές χώρες (κυρίως Ελλάδα και
Ιταλία). Στην τριετία 1990-1992 τα παραγόµενο προϊόν της χώρας µειώθηκε
συνολικά σχεδόν 40%, ενώ ο πληθωρισµός το 2002 έφτασε στο 226%. Το 1992
ξεκίνησε η εφαρµογή σταθεροποιητικού προγράµµατος για την επίλυση των
οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων. Βάσει των οδηγιών του ∆ΝΤ, οι
δηµόσιες δαπάνες περιορίζονται στο ήµισυ µε την άµεση περικοπή των δαπανών
ενίσχυσης των κρατικών επιχειρήσεων και τη σταθεροποίηση των δαπανών για
κοινωνικές ανάγκες.
Η διαδικασία ανάκαµψης προχώρησε ικανοποιητικά µέχρι το 1996, µε
σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης (10% για το διάστηµα 1993-1996) και τάσεις
ιδιωτικοποίησης, ωστόσο ανακόπηκε το 1997 µε την κρίση που ξέσπασε από την
κατάρρευση των πυραµιδικών οικονοµικών σχηµάτων90. Η συγκεκριµένη κρίση
έδειξε τις περιορισµένες δυνατότητες της αλβανικής οικονοµίας. Μερικά από τα
δυσµενέστατα αποτελέσµατα αυτής της κρίσης ήταν η µείωση του ρυθµού
ανάπτυξης, αύξηση του πληθωρισµού, η µείωση της εγχώριας ζήτησης και της
βιοµηχανικής παραγωγής, η επιδείνωση του εξωτερικού εµπορίου, η σηµαντική
υποτίµηση του εγχώριου νοµίσµατος, η αύξηση του εσωτερικού χρέους, η ανακοπή
της υλοποίησης έργων. Ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ το 2007 έπεσε σε -10,9% από
9,1 που ήταν την προηγούµενη χρονιά, ενώ ο πληθωρισµός ήταν ανησυχητικός ήδη
από την προηγούµενη χρονιά.
90

Γρηγορίου Παν., Λιούσης Νικ., Μπόση Μαρ., 2001. Βαλκανικό Παρατηρητήριο, συµπληρωµατικός
τόµος, ΙΣΤΑΜΕ, Μέρος δεύτερο, Λιούσης Νικ., Νέες οικονοµικές δοµές και ανάπτυξη.
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ΑΛΒΑΝΙ
Α
ΜΕΤΑΒΟ
-28,0 -7,2
9,6
8,3
ΛΗ ΑΕΠ
ΠΛΗΘΩΡ
35,5 226,0 85,0 22,6
ΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ
8,3
24,4 18,6 16,0
* Πρόβλεψη
Πηγή: EBDR Transition Report 2005
Επεξεργασία: Ιδία
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Πίνακας 3.8..: Ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ και των τιµών (%), ανεργία (%)

13,3

9,1

10,9

8,6

13,2

6,5

7,1

4,3

5,7

6,7

5,5

5,0

7,8
10,2

12,7
12,4

33,2
14,9

20,6
17,8

0,4
18,4

0,1
16,8

3,1
14,5

5,2
15,8

2,4
15,0

2,9
14,5

2,3
14,7

3,0
-

Μετά την κρίση επαναφέρεται ο νοµισµατικός και δηµοσιονοµικός έλεγχος. Το
1998 εγκρίνεται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο σχέδιο διαρθρωτικής
προσαρµογής το οποίο σε συνδυασµό µε τη λήψη µέτρων οικονοµικής εξυγίανσης
συµβάλλει

σηµαντικά

στην

ανάκαµψη.

Μεταξύ

των

σηµαντικότερων

µεταρρυθµίσεων ήταν η αύξηση του ΦΠΑ από 12,5% σε 20%, η βελτίωση του
φορολογικού συστήµατος, η ανάληψη των πυραµιδικών εταιριών από εξωτερικές
διοικήσεις και η αναµόρφωση του τραπεζικού κλάδου91. Η παροχή δανείων από το
εξωτερικό και τα εµβάσµατα των µεταναστών συνέβαλαν στην ώθηση του αλβανικού
ΑΕΠ στο 8,6% το 1998. Ο πόλεµος στο Κόσοβο τον επόµενο χρόνο και η εισροή
αλβανοφώνων

προσφύγων

αντιµετωπίστηκε

ικανοποιητικά

µε

εξωτερική

ανθρωπιστική βοήθεια και αυστηρή νοµισµατική πολιτική µε αποτέλεσµα ο
πληθωρισµός να είναι σχεδόν µηδενικός, ενώ ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ το
επόµενο έτος

(2000) µειώθηκε µεν αλλά διαµορφώθηκε σε καλό πάλι επίπεδο

(6,5%).
Η πολιτική σταθερότητα που επικρατεί στην Αλβανία, τα µεταναστευτικά
εµβάσµατα και οι ξένες επενδύσεις τα επόµενα έτη οδήγησαν σε µακροοικονοµική
σταθερότητα µε µέσο ρυθµό ανάπτυξης

την τελευταία πενταετία 5,8% και

πληθωρισµό περίπου 3,8%. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τους υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης, η οικονοµία της χώρας ξεκίνησε από πολύ χαµηλή βάση,
συρρικνώθηκε κατά το ήµισυ στην περίοδο 1990-1992, ενώ µόλις στις αρχές τις
τρέχουσας δεκαετίας η παραγωγή της χώρας και το βιοτικό επίπεδο έφτασαν στα
επίπεδα της προ µετάβασης εποχής.

91

∆ΙΠΕΚ, 2002, Επιχειρηµατικός Οδηγός Αλβανίας.
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Οι οικονοµικές συστάσεις του ∆ΝΤ για την ανασυγκρότηση της αλβανικής
οικονοµίας προέβλεπαν τη µείωση του αριθµού των εργαζοµένων στο δηµόσιο, µε
σκοπό την περιστολή των δηµοσίων δαπανών και τη µεσοπρόθεσµη ιδιωτικοποίηση
των δηµοσίων επιχειρήσεων. Παρά τις µεταρρυθµίσεις της αλβανικής κυβέρνησης για
την τόνωση της επιχειρηµατικότητας, το ποσοστό της ανεργίας κυµαίνεται σε υψηλά
επίπεδα µε υψηλότερο το 1992 24,5%. Η αδυναµία του ιδιωτικού τοµέα να
απορροφήσει ικανοποιητικό τµήµα του πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού που
δηµιουργείται από τη συρρίκνωση της απασχόλησης στις κρατικές επιχειρήσεις
οδηγεί στην αύξηση της εξωτερικής µετανάστευσης και στη διόγκωση της ανεργίας.
Από το 1992 οπότε και κορυφώθηκε και για τα επόµενα 3 έτη, η τάση της ανεργίας
είναι πτωτική, όχι όµως για πολύ αφού από το 1996 και πάλι αρχίζει να διογκώνεται
φτάνοντας στο επόµενο µέγιστο 18,4% το 1998.
Όσον αφορά στη διάρθρωση της Αλβανικής οικονοµίας, όπως φαίνεται και στο
διάγραµµα 3.7., τη µεγαλύτερη συµβολή στο ΑΕΠ της χώρας έχουν οι υπηρεσίες µε
συνολικό ποσοστό 66%, ενώ το ¼ περίπου του ΑΕΠ προέρχεται από τον πρωτογενή
τοµέα και το 1/10 µόνο από τη βιοµηχανία.
∆ιάγραµµα 3.7.: ∆ιάρθρωση ΑΕΠ Αλβανίας
Βιοµηχανία
10%
Γεωργία
24%

Λοιπές υπηρεσίες
47%

Μεταφορές
10%

Κατασκευές
9%

Πηγή: Ετήσια έκθεση 2004, Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, Γραφείο Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων.
Επεξεργασία: Ιδία

Η διαδικασία µετάβασης στην Αλβανία δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό
βαθµό από ό,τι δείχνουν οι δείκτες µετάβασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την
Ανοικοδόµηση και Ανάπτυξη για το 2005 (Πίνακας 2.2). Η συνολική επίδοση της
Αλβανίας 2,89 είναι αρκετά χαµηλότερη από τις αντίστοιχες της Κροατίας,
Βουλγαρίας, Ρουµανίας και βρίσκεται σε παρόµοιο επίπεδο µε αυτή της ΠΓ∆Μ. Είναι
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δε λίγο καλύτερη από τις υπόλοιπες 2 χώρες, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία –
Μαυροβούνιο. Η καθυστέρηση στη µετάβαση προέρχεται κυρίως από του χαµηλούς
βαθµούς ανάπτυξης των τραπεζικών και µη τραπεζικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων ενώ υστέρηση παρατηρείται και στην αναµόρφωση των επιχειρήσεων και
της πολιτικής ανταγωνισµού.
Το επίπεδο των υποδοµών στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ήταν ανεπαρκές και
εντελώς ακατάλληλο για την προσαρµογή της οικονοµίας στις απαιτήσεις της
ελεύθερης αγοράς. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω µε τις σοβαρές ζηµίες που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την µεταβατική περίοδο. Ως συνέπεια µεγάλο τµήµα του
οδικού δικτύου παραµένει δίχως ασφαλτόστρωση. ∆υσµενέστερη είναι η κατάσταση
του σιδηροδροµικού δικτύου. Το σύστηµα υδροδότησης είναι εξίσου προβληµατικό.
Παράνοµες συνδέσεις και ταχύτατοι ρυθµοί απαξίωσης επιφέρουν συχνές διακοπές
και υποβάθµιση της ποιότητας του νερού. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά την
τελευταία δεκαετία ήταν εξαιρετικά περιορισµένη, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και
στην ύπαιθρο, ενώ προβλήµατα διαχείρισης επέτειναν την κατάσταση και οδήγησαν
σε ενεργειακή κρίση. Οι συνθήκες όσον αφορά τις υποδοµές στον χώρο της υπαίθρου
(ιδιαίτερα στην ΒΑ Αλβανία) είναι υποδεέστερες από τις αντίστοιχες των αστικών
κέντρων. Το οδικό δίκτυο δεν ανταποκρίνεται ούτε στις βασικές απαιτήσεις µε
ιδιαίτερες επιπτώσεις στην ενεργό ενσωµάτωσή των τοπικών κοινωνιών στην εθνική
οικονοµία92.
Όσον αφορά το βαθµό οικονοµικής ελευθερίας της χώρας, σύµφωνα µε το δείκτη
οικονοµικής ελευθερίας για το 200693, η Αλβανία κατατάσσεται 52η µεταξύ 121
χωρών µε βαθµολογία 2,75 ανήκοντας στην κατηγορία των «κυρίως ελευθέρων
οικονοµιών», σηµειώνοντας σταδιακή βελτίωση ετησίως από το 2000 και έπειτα.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρά το χαµηλότερο επίπεδο µετάβασης σε σχέση µε τις
περισσότερες από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, ως προς την οικονοµική ελευθερία
βρίσκεται σε καλύτερη θέση όλες τις χώρες της εν λόγω περιοχής. Ως προς τους
επιµέρους

δείκτες,

η

χώρα

έχει

καλή

βαθµολογία

στους

περισσότερους

µακροοικονοµικούς τοµείς, αναλυτικά στους τοµείς της νοµισµατικής πολιτικής
(1,00), της κρατικής παρέµβασης (2,00), των ξένων επενδύσεων (2,00), των τραπεζών
(2,00), των τιµών και µισθών (2,00) και της δηµοσιονοµικής πολιτικής (2,5). Οι
92

Ετήσια Έκθεση 2004, Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα, Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών
Υποθέσεων.
93
2006 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation and Wall Street Journal.

112

επιδόσεις είναι µη ικανοποιητικές στους τοµείς της εµπορικής πολιτικής (4,00), των
ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων (4,00), του ρυθµιστικού πλαισίου (4,00) και της
παραοικονοµίας. Είναι γεγονός, ότι πλέον του ήµισυ της οικονοµικής δραστηριότητας
στην Αλβανία εµπίπτει στον χώρο της παραοικονοµίας, πράγµα που αποτελεί ένδειξη
της θεσµικής ανεπάρκειας του συστήµατος. Λειτουργώντας ως ένα βαθµό θετικά στο
επίπεδο της απασχόλησης η παραοικονοµία δεν παύει να υπονοµεύει την
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη διαστρεβλώνοντας τους όρους λειτουργίας της αγοράς.
Σε επίπεδο ρυθµιστικού πλαισίου των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η
Αλβανία κατατάσσεται 117η µεταξύ 155 χωρών, έχοντας την προτελευταία θέση
µεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης94. Με βάση τους επιµέρους δείκτες, είναι
χαρακτηριστικό ότι όλες οι διαδικασίες είναι περισσότερο χρονοβόρες από το µέσο
όρο των χωρών της περιοχής, µε εξαίρεση τις διαδικασίες καταχώρησης τίτλων
ιδιοκτησίας. Επιπλέον, οι δείκτες δυσκολίας πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού
είναι χαµηλότεροι των µέσων όρων, όχι όµως και τα σχετικά κόστη. Οι τοµείς µε τις
χειρότερες επιδόσεις είναι και από τους πλέον κρίσιµους για την ανάπτυξη
επενδύσεων. Στην Αλβανία, η πληροφόρηση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες
χρηµατοδότησης είναι σχεδόν ανύπαρκτη αφού η τιµή του σχετικού δείκτη είναι
µηδενική, ενώ αδύναµη είναι και η προστασία των επενδυτών (2,47 σε κλίµακα 0-10)
Τέλος, το ύψος των συνολικών πληρωτέων φόρων ως ποσοστό επί των µεικτών
κερδών είναι το υψηλότερο µεταξύ των χωρών της περιοχής (71,6% έναντι 44,9%
Μ.Ο.).
Ως προς την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη (growth competitiveness
index) και ως προς την ανταγωνιστικότητα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για το
2005 µε βάση τους ∆είκτες Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum, η
Αλβανία καταλαµβάνει πολύ χαµηλές θέσεις και συγκεκριµένα λαµβάνει αντίστοιχα
την 100η θέση µεταξύ 117 και τη 112η θέση µεταξύ 116 χωρών95. Αντίστοιχα σε
χαµηλές θέση κατατάσσεται ως προς τις λειτουργίες - στρατηγική των εταιριών και
την ποιότητα το εθνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (104η και 113η αντίστοιχα).
Σηµειωτέο ότι βρίσκεται σε χειρότερη θέση σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες χώρες της
ΝΑ Ευρώπης.
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∆είκτης «ευκολίας επιχειρηµατικής δραστηριότητας» που δηµοσιεύεται στην Έκθεση «Doing
Business in 2006» από την Παγκόσµια Τράπεζα και το International Finance Corporation.
95
Global Competitiveness Report 2005-2006, Business Competitiveness Index, ιστοσελίδα
Παγκόσµιας Τράπεζας, http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2005/09/200506_global_c_1.html.
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Η «ειδικευµένη εργατική δύναµη της χώρας» αναφέρεται σε µελέτες ως ένα από
τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της Αλβανίας96. Όµως, το ανθρώπινο αυτό
δυναµικό προτίµησε να µεταναστεύσει προς την Ελλάδα και την Ιταλία. Η
εκτεταµένη φτώχια του πληθυσµού είναι πραγµατικότητα για την Αλβανία, σύµφωνα
δε µε εκτιµήσεις της Παγκόσµιας Τράπεζας κατά το 2003 το ένα τέταρτο του
πληθυσµού διαβιούσε κάτω από το βασικό όριο της φτώχειας. Ο µέσος µεικτός
µηνιαίος µισθός ανέρχεται µόλις σε 195€, ενώ ο επίσηµος κατώτερος µισθός είναι
περίπου 80€. Όσον αφορά στην κατανάλωση, το 63% αφορά τρόφιµα, το 22,5%
αγορά άλλων προϊόντων, το 12% υπηρεσίες και 2,5% περίπου στην εκπαίδευση97.
Το εξωτερικό εµπόριο της Αλβανίας διεξάγεται κυρίως µε τις χώρες της Ε.Ε., οι
οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του συνολικού όγκου εξωτερικού
εµπορίου. Το µερίδιο όµως των εισαγωγών από την Ε.Ε. παρουσιάζει µία διαχρονικά
µικρή συρρίκνωση προς όφελος των λοιπών χωρών στις οποίες περιλαµβάνονται
πρωτίστως η Κίνα και έπειτα η Τουρκία. Η Ιταλία και η Ελλάδα συνιστούν τους
κύριους εµπορικούς εταίρους της Αλβανίας µε µερίδιο 60% επί του συνολικού όγκου
εµπορίου της χώρας98. Άλλοι σηµαντικοί εταίροι από τα Βαλκάνια είναι τα Σκόπια, η
Βουλγαρία και η Τουρκία.
3.4.2.

Οι ΑΞΕ στην Αλβανία

Οι ξένες επενδύσεις στην Αλβανία παραµένουν σε χαµηλό επίπεδο κυρίως λόγω
του σχετικά ανασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, των φτωχών υποδοµών, των
διοικητικών προβληµάτων και του υψηλού βαθµού διαφθοράς. Το 2004 το απόθεµα
ΑΞΕ στη χώρα έφτανε µόλις το 1,03 δις € (πίνακας 3.9.) διατηρώντας ποσοστό µόλις
3,23% επί των συνολικών ΑΞΕ στη Ν.Α Ευρώπη, το οποίο την κατατάσσει
προτελευταία µεταξύ των χωρών της περιοχής µε τελευταία την ΠΓ∆Μ.
Στον πίνακα 3.9. και το διάγραµµα 3.8. παρουσιάζεται διαχρονικά η εξέλιξη των
ΑΞΕ στην Αλβανία. Η εισροή ΑΞΕ στη χώρα µέχρι το 2000 κυµαινόταν σε ιδιαίτερα
χαµηλά επίπεδα, ωστόσο ακολουθούσε µια αύξουσα πορεία µέχρι το 1997 οπότε και
ανακόπηκε για 3 περίπου έτη λόγω των κρίσεων που πραγµατοποιήθηκαν.
Χρειάστηκε ένα χρονικό διάστηµα µέχρι να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των
96

Γρηγορίου Παν., Λιούσης Νικ., Μπόση Μαρ., 2001. Βαλκανικό Παρατηρητήριο, συµπληρωµατικός
τόµος, ΙΣΤΑΜΕ, Μέρος δεύτερο, Λιούσης Νικ., Νέες οικονοµικές δοµές και ανάπτυξη.
97Ετήσια Έκθεση 2004, Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα, Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών
Υποθέσεων.
98
Ibid.
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επενδυτών και το 2000 η εισροή ΑΞΕ αυξήθηκε κατά πολύ τόσο σε αξία φτάνοντας
ποσό σχεδόν τριπλάσιο του προηγούµενου έτους, αλλά και σε αριθµό επιχειρήσεων
που πραγµατοποίησαν επενδύσεις. Το 2001 ήταν η καλύτερη χρονιά από άποψη αξίας
εισερχόµενων ξένων επενδύσεων κυρίως λόγω των επιτυχών ιδιωτικοποιήσεων στις
τηλεπικοινωνίες και στη βιοµηχανία. Τα επόµενα δύο έτη η εισροή ΑΞΕ µειώνεται
πάλι λόγω των κωλυµάτων που προέκυψαν κατά την ιδιωτικοποίηση µεγάλων
κρατικών εταιριών, ενώ για το 2004 η πρόβλεψη ήθελε την εισροή ΑΞΕ να φτάνει τα
221 εκ. € προσεγγίζοντας το µέγιστο του 2001.
Πίνακας 3.9. / ∆ιάγραµµα 3.8.: Εξέλιξη ΑΞΕ στην Αλβανία 1996-2004 σε εκ. €
1.200
1.000
ΕΚΑΤ Ο Μ Μ ΥΡΙΑ €

ΕΤΟΣ
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232
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305
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Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών Αλβανίας
Επεξεργασία: Ιδία

ΕΙΣΡΟΗ ΑΞΕ
ΑΠΟΘΕΜΑ

Οι επενδυτικές συνθήκες βελτιώθηκαν κατά την τελευταία διετία. Ωστόσο,
προβλήµατα όπως οι ελλιπείς υποδοµές, οι καθυστερήσεις στην κατοχύρωση
ιδιοκτησίας, η δυσκινησία και διαβλητότητα του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης
εµµένουν χαρακτηριστικά. Τα επόµενα χρόνια, εκτός απρόοπτων πολιτικών
εξελίξεων, η εισροή ΑΞΕ αναµένεται να βελτιώνεται µέχρις ότου ολοκληρωθεί η
διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων. Πάραυτα, οι αλβανικές κυβερνήσεις θα πρέπει να
προωθήσουν µεταρρυθµίσεις και να λάβουν µέτρα βελτίωσης τους ασθενούς
επενδυτικού κλίµατος ώστε να είναι σε θέση να προσελκύουν το επενδυτικό
ενδιαφέρον των ξένων και στη µετά των ιδιωτικοποιήσεων εποχή.
Με βάση την κατά χώρα κατανοµή των άµεσων ξένων επενδύσεων (πίνακας
3.10), πρώτη επενδύτρια χώρα κατατάσσεται η Ιταλία µε ποσοστό 47,9% των
συνολικών ΑΞΕ και δεύτερη η Ελλάδα µε ποσοστό 34,2% και µε 250 περίπου
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επιχειρήσεις. Μεταξύ των σηµαντικότερων επενδυτών στη χώρα εκτός από τις
αναπτυγµένες οικονοµίες, είναι αξιοσηµείωτο ότι συγκαταλέγονται και αρκετές
µικρές, γειτονικές της Αλβανίας χώρες. Ωστόσο, το 82,1% των συνολικών
επενδύσεων προέρχεται από τις δύο πρώτες χώρες, την Ιταλία και την Ελλάδα, που
είναι και οι σπουδαιότεροι εµπορικοί εταίροι της Αλβανίας, ενώ οι υπόλοιπες χώρες
περιορίζονται σε µονοψήφια ποσοστά.
Πίνακας 3.10: Απόθεµα ΑΞΕ 2004 στην
Αλβανία ανά χώρα προέλευσης σε εκ.€
ΧΩΡΑ

ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΙΤΑΛΙΑ

672,5

47,9

ΕΛΛΑ∆Α

480,2

34,2

ΠΓ∆Μ

30,9

2,2

ΤΟΥΡΚΙΑ

28,1

2,0

ΗΠΑ

28,1

2,0

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

18,3

1,3

ΓΑΛΛΙΑ

18,3

1,3

ΚΙΝΑ

18,3

1,3

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΣΕΡΒΙΑΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΒΕΛΓΙΟ

15,4

1,1

15,4

1,1

12,6

0,9

ΚΡΟΑΤΙΑ

9,8

0,7

ΑΛΛΕΣ

56,1

4,0

1404,0

100,0

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Πηγή: ANIH, Investors Guide to Albania, 2004
Επεξεργασία: Ιδία

Σύµφωνα µε στοιχεία του Αλβανικού Οργανισµού Προσέλκυσης Ξένων
Επενδύσεων (ANIH) η κλαδική κατανοµή των άµεσων ξένων επενδύσεων
παρουσιάζεται στο διάγραµµα 3.9.
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∆ιάγραµµα 3.9.: ΑΞΕ στην Αλβανία ανά κλάδο δραστηριότητας
Χονδρεµπόριο

24%

28%

Ένδυση-υπόδυση
Τρόφιµα-ποτά-καπνός
Κατασκευές

5%

Παραγωγή προϊόντων από
µη σιδηρούχα µέταλλα
Χηµικά πλαστικά

5%
5%

6%

21%

6%

Ξύλο-έπιπλα
Λοιπά

Πηγή: Ετήσια έκθεση 2004, Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, Γραφείο Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων.
Επεξεργασία: Ιδία

Από πλευράς ελληνικών επενδύσεων, κυριαρχεί η ανάπτυξη δικτύων διανοµής,
ενώ οι επενδύσεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις αναπτύσσονται µε µεγαλύτερες
επιφυλάξεις. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η παρουσία των ελληνικών Εµπορικών
Τραπεζών (Alpha Bank, Πειραιώς, Εθνική, Εµπορική), διατηρώντας µερίδιο 26,44%
επί των συνολικών κερδών των τραπεζών99. Σηµαντική, επίσης, είναι η
δραστηριότητα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, των κατασκευών, της επεξεργασίας
καπνού, της εµπορίας καυσίµων και της κλωστοϋφαντουργίας. Οι ελληνικές εταιρείες
εδρεύουν κυρίως στα Τίρανα και στην Κορυτσά.
Πολλά είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ξένες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Αλβανία. Κατά κύριο λόγο είναι τα ίδια σχεδόν
προβλήµατα µε τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, ωστόσο τουλάχιστον ως προς το
ρυθµιστικό πλαίσιο και το πλαίσιο υποδοµών είναι πολύ πιο έντονα. Το επενδυτικό
περιβάλλον της χώρας για να καταστεί ανταγωνιστικό χρειάζεται πρωτίστως
βελτίωση ως προς δύο καίριους τοµείς. Αφενός στην τήρηση της δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας, αφετέρου στη δροµολόγηση σηµαντικών επενδύσεων στις οδικές
υποδοµές οιυ θα διευκολύνει την κυκλοφορία εµπορευµάτων.
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Ετήσια Έκθεση 2004, Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα, Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών
Υποθέσεων.
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3.5. Το επενδυτικό κλίµα στην
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ)
3.5.1.

Πρώην

Γιουγκοσλαβική

Γενικά στοιχεία για το οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον

Η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (πρωτεύουσα Σκόπια)
είναι ένα µικρό κράτος µε έκταση 25.713 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και 2
εκατοµµύρια κατοίκους. Βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και
συνορεύει µε την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία-Μαυροβούνιο και την Ελλάδα.
Ο πληθυσµός της χαρακτηρίζεται από εθνική ποικιλοµορφία καθώς το 63% είναι
Σλαβοµακεδόνες, το 21% Αλβανόφωνοι, το 4% Τουρκόφωνοι, το 2% Αθίγγανοι, το
2% Σέρβοι και το υπόλοιπο 8% διαφόρων εθνοτήτων.
Οι διαδικασίες µετάβασης της ΠΓ∆Μ ξεκίνησαν στις αρχές τη δεκαετίας του
1990, αµέσως µετά την αποχώρησή της από το οµόσπονδο κράτος της
Γιουγκοσλαβίας

(1991),

παρουσιάζοντας

σηµαντικά

µακροοικονοµικά

και

δηµοσιονοµικά προβλήµατα τα πρώτα χρόνια, που έγιναν εντονότερα εξαιτίας του
εµπάργκο που επιβλήθηκε στη χώρα λόγω της υποστήριξης που πρόσφερε στο ΝΑΤΟ
κατά τη διάρκεια της κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο. Το κόστος από την κρίση του
Κοσσυφοπεδίου έχει εκτιµηθεί από την κυβέρνηση της χώρας σε 1,5 δις $, κυρίως
από ακυρώσεις συµβολαίων και από τη διακοπή των εµπορικών συναλλαγών100.
Χαρακτηριστικά της περιόδου 1990 – 1995 είναι οι συνεχείς µειώσεις του ΑΕΠ της
οικονοµίας, ο υψηλός πληθωρισµός, η µείωση των συναλλαγών και η αύξηση του
δηµόσιου χρέους. Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 3.11), µέχρι το
1995 το ΑΕΠ της χώρας µειώνεται συνεχόµενα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες
µειώσεις τα πρώτα 3 έτη. Από το 1996 όµως και έπειτα, η πορεία του ΑΕΠ
αναστρέφεται ακολουθώντας την γενικότερη τάση βελτίωσης του µακροοικονοµικού
τοµέα, µε εξαίρεση το 2001 που σηµειώνεται σηµαντική οικονοµική ύφεση κυρίως
λόγο της διεθνοτικής κρίσης που ξέσπασε και η οποία τελικά διευθετήθηκε µε
Συµφωνία της Αχρίδας. Η γενικότερη βελτίωση του µακροοικονοµικού τοµέα από το
1994 και έπειτα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εφαρµογή σταθεροποιητικού
προγράµµατος από τις κυβερνήσεις της χώρας το οποίο σχεδιάστηκε µε τη βοήθεια
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας101.

100
101

Επιχειρηµατικός Οδηγός ΠΓ∆Μ, ∆ΙΠΕΚ, 1999.
Ibid.
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Πηγή: Εθνική Τράπεζα της ΠΓ∆Μ, EBRD Transition Report, 2005
Επεξεργασία: Ιδία

Αντίστοιχα, ο πληθωρισµός κατά τα πρώτα έτη της µετάβασης σηµείωνε υψηλές
τιµές, ενώ µετά την εφαρµογή του σταθεροποιητικού προγράµµατος το 1994
µειώνεται σηµαντικά (πίνακας 3.11). Είναι αξιοσηµείωτο ότι την πρώτη χρονιά
εφαρµογής (1994-1995) µειώθηκε κατά 46,2 ποσοστιαίες µονάδες. Πλέον, το
µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας είναι η υψηλή ανεργία που το 2005 άγγιξε το 36,5%
σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία.102
Η διάρθρωση της οικονοµίας της ΠΓ∆Μ έχει ως εξής: 13% η συνεισφορά του
πρωτογενούς τοµέα, 21% η συνεισφορά της βιοµηχανίας και 66% σύνολο η
συνεισφορά των υπηρεσιών (διάγραµµα 3.10).
∆ιάγραµµα 3.10.: ∆ιάρθρωση ΑΕΠ ΠΓ∆Μ

Γεωργία
13%
Βιοµηχανία
21%
Υπηρεσίες
59%

Κατασκευές
7%

Πηγή: CEE Economic data, Outlook for 2007 Issue 1, Bank Austria Creditanstalt, Economics
department.
Επεξεργασία: Ιδία

102

Στην πραγµατικότητα το ποσοστό αυτό είναι µικρότερο δεδοµένου ότι σηµαντικό µέρος του
πληθυσµού εργάζεται παράνοµα.
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-

Με βάση τους δείκτες µετάβασης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την
Ανοικοδόµηση και Ανάπτυξη για το 2005 (Πίνακας 2.2),

η ΠΓ∆Μ δεν έχει

ικανοποιητική επίδοση (2,96) ως προς τη συνολική πορεία µετάβασης. Σε σχέση µε
τις χώρες σε µετάβαση της ΝΑ Ευρώπης η συνολική επίδοση της ΠΓ∆Μ είναι
χαµηλότερη του µέσου όρου. Στους επιµέρους τοµείς, ικανοποιητικές βελτιώσεις έχει
πετύχει µέχρι σήµερα στους τοµείς των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης του
εµπορίου, ενώ η αναµόρφωση στους τοµείς των επιχειρήσεων, της πολιτικής
ανταγωνισµού

και

της

ανάπτυξης

των

τραπεζικών

και

µη

τραπεζικών

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθµό. Οι
υποδοµές της χώρας επίσης δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς.
Ως προς το βαθµό οικονοµικής ελευθερίας της χώρας, σύµφωνα µε το δείκτη
οικονοµικής ελευθερίας για το 2006103 η ΠΓ∆Μ κατατάσσεται 57η µεταξύ 157
χωρών. Με βάση κλίµακα από 1-καλύτερο ως 5-χειρότερο, η χώρα βαθµολογείται µε
2,80 για το 2006 ανήκοντας στην κατηγορία των κυρίως ελεύθερων οικονοµιών και
σηµειώνοντας βελτίωση από 3,09 το 2004 και 3,35 το 2002. Στους επιµέρους τοµείς,
η χώρα παίρνει άριστα ως προς τη νοµισµατική πολιτική γεγονός που οφείλεται στη
διατήρηση χαµηλού πληθωρισµού (0,46% µέσος πληθωρισµός 1995-2004), ενώ πολύ
καλή βαθµολογία παίρνει ως προς τη δηµοσιονοµική πολιτική (1,5) λόγω της
µειωµένης φορολογίας εισοδήµατος και εταιρικών κερδών και τη µείωση των
κυβερνητικών εξόδων. Καλή βαθµολογία λαµβάνει επίσης ως προς την κατάσταση
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα (2,00), κυρίως λόγω της σηµαντικής προόδου στις
ιδιωτικοποιήσεις και ως προς των τοµέα των µισθών-τιµών (2,00). Μέτρια
βαθµολογία συγκεντρώνουν οι τοµείς των ξένων επενδύσεων (3,οο), της
κυβερνητικής παρέµβασης (3,00) και της εµπορικής πολιτικής (3,50) όπου η
βελτίωση από τον περιορισµό των µη δασµολογικών µέτρων και τη µείωση του
ύψους των δασµών αντισταθµίζεται εν µέρει από την ύπαρξη ενός άτυπου
«εµπορικού φόρου». Τέλος, κακή βαθµολογία συγκεντρώνει η χώρα σχετικά µε το
νοµοθετικό πλαίσιο (4,00) όπου η νοµοθεσία για την ελεύθερη αγορά είναι µη
ικανοποιητική, την παραοικονοµία (4,00) και την προστασία των ιδιοκτησιακών
δικαιωµάτων (4,00).
Όσον αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων,
όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, η ΠΓ∆Μ κατατάσσεται 81η µεταξύ

103

2006 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation and Wall Street Journal.

120

155 χωρών, έχοντας την 3η καλύτερη θέση µεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης104.
Στους επιµέρους δείκτες, ο χρόνος και οι διαδικασίες που απαιτούνται για έναρξη και
κλείσιµο επιχείρησης είναι περισσότερα από τους αντίστοιχους µέσους όρους της
περιοχής. Ωστόσο, όσον αφορά στο κλείσιµο µιας επιχείρησης ο ρυθµός ανάκτησης
των απαιτήσεων στην περίπτωση χρεοκοπίας είναι ο χαµηλότερος της περιοχής
(15,4% έναντι 24,9% Μ.Ο.). Οι διαδικασίες έκδοσης αδειών και τίτλων ιδιοκτησίας
είναι λιγότερες και λιγότερο χρονοβόρες από ό,τι σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της
περιοχής. Τέλος, σχετικά µε τις διαδικασίες πραγµατοποίησης εισαγωγών και
εξαγωγών τόσο ως όγκος όσο και ως διάρκεια είναι κοντά στο µέσο όρο της περιοχής.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια επιτάχυνσης της έκδοσης
αδειών ίδρυσης ξένων επιχειρήσεων και εγγραφής των αλλοδαπών εταιριών στο
Κεντρικό Μητρώο Εταιριών της ΠΓ∆Μ εφαρµόζοντας σύστηµα “One-Stop Shop”
από τις αρχές του 2006, µε το οποίο η έκδοση άδειας ολοκληρώνεται σε 5 µέρες αντί
48 και καταβάλλοντας 60€ αντί 80€ το 2005105.
Στην ΠΓ∆Μ ο βαθµός δυσκολίας και το κόστος για την πρόσληψη και απόλυση
προσωπικού βρίσκεται περίπου στο µέσο όρο των χωρών της περιοχής. Σε σχέση
βέβαια µε τους αντίστοιχους µέσους όρους των χωρών του ΟΟΣΑ είναι αρκετά
υψηλότερα σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, µετά την τελευταία
µεταρρύθµιση των εργασιακών θεµάτων το 2005 στην ΠΓ∆Μ το εργασιακό ωράριο
έγινε περισσότερο ελαστικό µε δυνατότητα περισσότερων υπερωριών και δυνατότητα
µετακίνησης ωρών εργασίας από περιόδους χαµηλής δραστηριότητας σε περιόδους
αιχµής στις κυκλικές βιοµηχανίες106. Επιπλέον, µειώθηκαν οι υψηλές επιβαρύνσεις
στις

απολύσεις

διευκόλυνσης

πλεονάζοντος
της

ανθρώπινου

αναδιοργάνωσης

και

δυναµικού
εξυγίανσης

σε

µια
των

προσπάθεια
ζηµιογόνων

ιδιωτικοποιηµένων επιχειρήσεων, προβλέφθηκε η δυνατότητα εξ αποστάσεως
εργασίας, η δυνατότητα δοκιµαστικής περιόδου άµισθης εργασίας διάρκειας 3 µηνών
και περιορίσθηκε η επιβάρυνση του εργοδότη σε περίπτωση αποζηµίωσης ασθενείας

104

∆είκτης «ευκολίας επιχειρηµατικής δραστηριότητας» που δηµοσιεύεται στην Έκθεση «Doing
Business in 2006» από την Παγκόσµια Τράπεζα και το International Finance Corporation.
105
∆ελτίο Οικονοµικής Ανάλυσης ΠΓ∆Μ – Ιανουάριος 2006, Πρεσβεία στα Σκόπια, Γραφείο
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
106
Στοιχεί από α) Έκθεση «Doing Business in 2006», Παγκόσµια Τράπεζα & International Finance
Corporation, β) «Οικονοµικές Εξελίξεις σε ΠΓ∆Μ, Ιούλιος 2005» Πρεσβεία στα Σκόπια, Γραφείο
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
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από 60 σε 21 ηµέρες. Ακόµη, µε τη νέα συλλογική σύµβαση που υπεγράφη τον
Ιούνιο του 2006 καταργείται ο κατώτατος µισθός.
Ως προς την πληροφόρηση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες δανεισµού, η
τιµή του σχετικού δείκτη είναι 3 σε κλίµακα από 0 ως 6 και παρ’ ό,τι είναι ελαφρώς
καλύτερη από το µέσο όρο (2,3) στον τοµέα της πληροφόρησης απαιτείται σηµαντική
ακόµα βελτίωση. Η προστασία των επενδυτών παρά το γεγονός ότι δεν είναι
ικανοποιητική σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, στην ΠΓ∆Μ η τιµή του δείκτη
είναι η υψηλότερη (6 σε κλίµακα 0 ως 10). Τέλος, ως προς τη φορολόγηση των
επιχειρήσεων οι ετήσιες πληρωµές είναι περισσότερες από το µέσο όρο στην περιοχή
(54 έναντι 49,9 Μ.Ο.) αλλά οι συνολικοί πληρωτέοι φόροι ως ποσοστό επί των
µεικτών κερδών είναι χαµηλότεροι του µέσου όρου (40,1% έναντι 44,9% Μ.Ο).
Βάσει του ∆εικτών Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum, ως προς
την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη (growth competitiveness index), µεταξύ 117
χωρών, η ΠΓ∆Μ κατατάσσεται 85η για το 2005 και ως προς την ανταγωνιστικότητα
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για το 2005 η ΠΓ∆Μ καταλαµβάνει την 83η θέση
µεταξύ 116 χωρών 107. Ως προς τις λειτουργίες και τη στρατηγική των εταιριών, η 89η
θέση δείχνει την έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων και εξειδικευµένων στελεχών στη
διοίκηση των επιχειρήσεων, ενώ στην ποιότητα του εθνικού επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος έρχεται 83η.
Οι µισθοί στην ΠΓ∆Μ είναι ιδιαίτερα χαµηλοί, θεωρούνται δε από τους
χαµηλότερους των µεταβατικών οικονοµιών. Ο µέσος καθαρός µισθός ανέρχεται
µόλις σε 100€ -µεικτός 204€-, ενώ ο µισθός των διευθυντικών στελεχών φτάνει τα
400€

µε

500€

περίπου.

Οι

υψηλότεροι

µισθοί

είναι

στον

κλάδο

των

χρηµατοοικονοµικών, ενώ οι χαµηλότεροι στους κλάδους επεξεργασίας δερµάτων και
πλαστικών

και

κλωστοϋφαντουργίας.

Όµως,

σύµφωνα

µε

την

Έκθεση

Παραγωγικότητας της ΠΓ∆Μ 2005/2006, η ΠΓ∆Μ βρίσκεται πίσω από όλες τις
υπόλοιπες βαλκανικές χώρες όσον αφορά στην παραγωγικότητα της εργασίας108.
Επιπλέον, η αγοραστική δύναµη των καταναλωτών είναι ιδιαίτερα χαµηλή. Σύµφωνα
µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΠΓ∆Μ, η ετήσια κατά κεφαλήν

107

Global Competitiveness Report 2005-2006, Business Competitiveness Index, ιστοσελίδα
Παγκόσµιας Τράπεζας, http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2005/09/200506_global_c_1.html.
108
Μηνιαία Έκθεση οικονοµίας ΠΓ∆Μ, Μάιος 2006, Γραφείο Συνδέσµου στα Σκόπια, Γραφείο
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων.
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κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 1.205€ εκ των οποίων το 50% καταναλώνεται για αγορά
τροφίµων109.
3.5.2.

Οι ΑΞΕ στην ΠΓ∆Μ

Σχετικά µε την προσέλκυση ΑΞΕ, όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.12 και το
διάγραµµα 3.11, η εισροή ΑΞΕ στην ΠΓ∆Μ ακολούθησε ανοδική πορεία από το
1997 έως το 2001, µε εξαίρεση το 1999 όπου η εισροή ΑΞΕ µειώνεται σηµαντικά
αντικατοπτρίζοντας την αντίδραση των επενδυτών στην κρίση του Κοσσυφοπεδίου,
µε τις µεγαλύτερες αυξήσεις να πραγµατοποιούνται το 2000 και το 2001. Τη διετία
αυτή πραγµατοποιούνται πολλές εξαγορές και συγχωνεύσεις από ξένους επενδυτές.
Για το 2001 ειδικά, η κατά πολύ αυξηµένη εισροή των ΑΞΕ το 2001 οφείλεται πλέον
του ήµισυ στην εξαγορά της εταιρίας τηλεπικοινωνιών στο β΄εξάµηνο. Το 2002 η
εισροή ΑΞΕ µειώνεται σε σηµαντικό επίπεδο, αφενός λόγω του περιορισµού του
εξαγορών και συγχωνεύσεων αλλά και ως αποτέλεσµα της γενικότερης µείωσης της
επενδυτικής δραστηριότητας σε τοπικό και σε παγκόσµιο επίπεδο. Μετά από µια
διετία χαµηλής δραστηριότητας οι ξένες επενδύσεις αυξάνονται και πάλι µε καλή
αύξηση να σηµειώνεται στο α΄εξάµηνο του 2006 στο οποίο η εισροή ΑΞΕ είναι ήδη
2,5 φορές µεγαλύτερη από αυτήν που πραγµατοποιήθηκε το 2005.
Πίνακας 3.12./∆ιάγραµµα 3.11.: Εξέλιξη ΑΞΕ ΠΓ∆Μ 1997-α΄6µηνο 2006 εκ.€.
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Πηγή: Εθνική Τράπεζα ΠΓ∆Μ
Επεξεργασία: Ιδία

ΕΙΣΡΟΗ ΑΞΕ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΞΕ

109

«Προς ενηµέρωση των εξαγωγέων και επενδυτών 2005», Γραφείο Συνδέσµου Ελλάδος στα Σκόπια
- Π.Γ.∆.Μ., Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, 10/05/2006.
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Όσον αφορά στην εισροή ελληνικών ΑΞΕ, σε γενικές γραµµές ακολουθεί τη
γενική πορεία των επενδύσεων στη χώρα. Παρά τη µειωµένη εισροή ελληνικών
επενδύσεων το τελευταίο ενάµισυ έτος, διαχρονικά από το 1997 και έπειτα οι
ελληνικές επενδύσεις διατηρούν σηµαντικό ποσοστό των ετήσιων εισερχόµενων
ΑΞΕ της ΠΓ∆Μ, το οποίο στην περίοδο 1997-α΄εξάµηνο 2006 φτάνει το 18,6%.
Πίνακας 3.13: Εισροή ελληνικών ΑΞΕ 1997-α΄ 6µηνο 2006 εκ. €
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*
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* Προσωρινά δεδοµένα
Πηγή: Βάση στατιστικών δεδοµένων Εθνικής Τράπεζας ΠΓ∆Μ
Επεξεργασία: Ιδία

Ως προς το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο, στο τέλος του 2005 η Ελλάδα είναι
η

2 στην κατάταξη (2η σε κατάταξη έρχεται σε όλα τα έτη από το 2000 έως το 2005)
µε 1η την Ουγγαρία (η τελευταία διατηρεί την πρωτιά από το 2001) και 3η την Κύπρο
(πίνακας 3.14). Τα στοιχεία αυτά όµως, αφενός αφορούν µόνο το αρχικό κεφάλαιο
των επενδύσεων και αφετέρου δεν αποτυπώνουν σηµαντικό µέρος του ελληνικού
επιχειρηµατικού κεφαλαίου που έχει εισρεύσει στη χώρα µέσω εταιριών ελληνικών
συµφερόντων που έχουν την έδρα τους σε άλλες χώρες. Σύµφωνα µε στοιχεία του
Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια, το µέγεθος των
ελληνικών επενδύσεων (αρχικό και επανεπενδυµένο κεφάλαιο) ανέρχεται σε
περισσότερα από 850 εκατ. € στο τέλος του 2005, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην
1η θέση της κατάταξης.

Πίνακας 3.14.: Απόθεµα ΑΞΕ 2005 σε εκ.€
ΧΩΡΑ

ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α

327,41
247,56

21,8
16,5

ΚΥΠΡΟΣ

143,7

9,6
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1997α΄6µην
ο 2006

ΕΛΒΕΤΙΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

116
115,6

7,7
7,7

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

92,7

6,2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ

56
53,2

3,7
3,5

348,33

23,2

1.500,5

100,0

ΑΛΛΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΓ∆Μ

* Προσωρινά δεδοµένα
Πηγή: Εθνική Τράπεζα ΠΓ∆Μ
Επεξεργασία: Ιδία

Η κατανοµή των επενδύσεων µέχρι το τέλος του 2003 στους διάφορους τοµείς
έχει ως εξής: 38,4 % στη βιοµηχανία µε µεγαλύτερο ποσοστό στον κλάδο των
τροφίµων (13,4%) και στον κλάδο των µεταλλικών κατασκευών (8,9%), 34,3% στις
µεταφορές και τις επικοινωνίες µε µεγαλύτερο ποσοστό στις τηλεπικοινωνίες
(33,4%), 13,4% στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, 8,1% στο εµπόριο και τις
επισκευές, 5,1% στις κατασκευές, 2,2% στις λοιπές υπηρεσίες και 1,5% σε λοιπές
κατηγορίες (διάγραµµα 3.12.).
∆ιάγραµµα 3.12.: ΑΞΕ στην ΠΓ∆Μ ανά κλάδο δραστηριότητας

Βιοµηχανία

1,5%2,2%
38,4%

34,3%

Κατασκευές
Εµπόριο και επισκευές
Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
Μεταφορές και επικονωνία

13,4%

8,1%

5,1%

Λοιπές υπηρεσίες
Λοιπές επενδύσεις

Πηγή: Εθνική Τράπεζα ΠΓ∆Μ
Επεξεργασία: Ιδία

Σύµφωνα µε στοιχεία του Γραφείου Συνδέσµου των Σκοπίων, ο αριθµός των
επιχειρήσεων ελληνικών συµφερόντων στη χώρα είναι περίπου 220 εκ των οποίων οι
135 είναι εγκατεστηµένες στα Σκόπια και ο αριθµός των θέσεων εργασίας που
προσφέρουν το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων στη χώρα φτάνει τις 20.000. Ως
προς την κατανοµή των επενδύσεων στους διάφορους τοµείς, το 28% καταλαµβάνουν
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οι επενδύσεις στον τραπεζικό τοµέα, 25% στον τοµέα πετρελαίου (διυλιστήρια), 17%
στις τηλεπικοινωνίες, 15% στη βιοµηχανία (τσιµέντα, καπνά), 10% στον κλάδο
τροφίµων (αλλαντικά, παγωτά, αναψυκτικά) και 5% σε λοιπούς τοµείς. Ένα µεγάλο
µέρος των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης (παραγωγή
ενδυµάτων, υποδηµάτων, δερµάτινων ειδών κ.α) από επιχειρήσεις ελληνικών
συµφερόντων αφορά µόνο παθητική τελειοποίηση προϊόντων εντάσεως εργασίας,
λόγω χαµηλού εργατικού κόστους και επανεξαγωγή τους.

3.6.

Συµπεράσµατα

Ανατρέχοντας στις βασικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις διεθνείς
επιχειρηµατικές δραστηριότητες, διαπιστώνει κανείς ότι παρά την ιδιαιτερότητα των
εσωτερικών κινήτρων κάθε επιχείρησης που αποφασίζει να επεκταθεί σε κάποια ξένη
αγορά, υπάρχει µία βάση παραγόντων – χαρακτηριστικών ιδιαίτερων για κάθε χώρα ή
οµάδα χωρών που αποτελούν παράγοντες ώθησης και έλξης της πραγµατοποίησης
ξένων επενδύσεων και καθοριστικά τόσο στην απόφαση πραγµατοποίησης µιας
επένδυσης όσο και στην επιλογή του τόπου όπου αυτή θα εγκατασταθεί. Στα πλαίσια
αυτής της εργασίας αναπτύχθηκαν εκτενέστερα οι παράγοντες εκείνοι των χωρών
υποδοχής που έλκουν τις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Οι παράγοντες αυτοί είναι
ποικίλης φύσης, καθώς έχουν να κάνουν µε το ευρύτερο γεωπολιτικό, οικονοµικό,
κοινωνικό και θεσµικό περιβάλλον στα πλαίσια οποίου καλούνται να λειτουργήσουν
οι επιχειρήσεις.
Τα ανεπτυγµένα επιχειρηµατικά περιβάλλοντα των δυτικών οικονοµιών,
µονοπώλησαν στο παρελθόν ως χώροι υποδοχής των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων,
ωστόσο, παρά το γεγονός ότι κατέχουν ακόµη την πρωτιά, η ανεστραµένη τάση των
τελευταίων ετών θέλει τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες να αποτελούν ολοένα και
περισσότερο σηµαντικούς πόλους έλξης ξένων επενδύσεων. Ιδιαίτερα όσον αφορά
στις µεταβατικές οικονοµίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι σε
παγκόσµιο επίπεδο το ποσοστό των εισερχόµενων ΑΞΕ που τους αναλογεί είναι πολύ
µικρό, σε περιφερειακό επίπεδο, η περιοχή παρουσιάζει έντονη επενδυτική
δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια µε θετικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Αν και το επιχειρηµατικό κλίµα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
χαρακτηρίζεται από αρκετές δυσκολίες και ελλείψεις που αποτελούν αντικίνητρα για

126

την ανάπτυξη ξένων επενδύσεων, οι προοπτικές διατήρησης της µακροοικονοµικής
σταθερότητας και των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης σε συνδυασµό µε την παροχή
κινήτρων από την πλευρά των κρατών, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες στους
οποίους στηρίζεται η επενδυτική δραστηριότητα. Από την εξέταση των παραγόντων
δραστηριοποίησης στην ευρύτερη περιοχή και του επενδυτικού προφίλ τεσσάρων
χωρών – Βουλγαρία, Ρουµανία, Αλβανία και ΠΓ∆Μ- προκύπτει ότι η ανάπτυξη των
Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στις χώρες της ΝοτιαΑνατολικής Ευρώπης κινείται σε
δύο διαφορετικές ταχύτητες µε σηµεία αναφοράς το στάδιο της µετάβασης σε κάθε
χώρα και την οικονοµική ανάπτυξη.
Στη Βουλγαρία και στη Ρουµανία όπου η µεταβατική διαδικασία έχει προχωρήσει
σε ανώτερο στάδιο, πράγµα που αποδεικνύεται και από την επικείµενη είσοδό τους
στην Ε.Ε. σε λίγους µήνες, έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες Άµεσες Ξένες
Επενδύσεις, τόσο από άποψη αξίας όσο και από άποψη όγκου. Στην Αλβανία και
στην ΠΓ∆Μ, η εισροή των ΑΞΕ άρχισε να αποκτά δυναµική µία πενταετία αργότερα
από τις δύο άλλες χώρες (περίπου το 2000) ενώ οι επενδύσεις που έχουν
πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα είναι αρκετά µικρότερες τόσο σε όγκο όσο και σε αξία
επενδυµένου κεφαλαίου.
Από τους βασικούς λόγους αυτής της διαφοράς είναι η πορεία των
ιδιωτικοποιήσεων. Στη Βουλγαρία και στη Ρουµανία, ο προχωρηµένος βαθµός των
ιδιωτικοποιήσεων µεγάλης κλίµακας είχε ως αποτέλεσµα σε δεδοµένες χρονιές να
σηµειωθεί ιδιαίτερα υψηλή εισροή ΑΞΕ για εξαγορές κρατικών επιχειρήσεων. Από
την άλλη πλευρά, στην Αλβανία και στην ΠΓ∆Μ, παρά το γεγονός ότι οι
ιδιωτικοποιήσεις µικρής κλίµακας έχουν προχωρήσει αρκετά, στην ιδιωτικοποίηση
των µεγάλων κρατικών εταιριών προκύπτουν ακόµη σηµαντικά προβλήµατα. Για τα
επόµενα έτη, η εισροή ΑΞΕ αναµένεται να περιοριστούν σε Βουλγαρία και Ρουµανία,
δεδοµένης της ολοκλήρωσης των ιδιωτικοποιήσεων, και να βελτιωθούν σε Αλβανία
και ΠΓ∆Μ, όπου τα κωλύµατα στις ιδιωτικοποιήσεις αργά ή γρήγορα θα
προσπεραστούν.
Η σηµασία του µεριδίου του ιδιωτικού τοµέα στο ΑΕΠ έγκειται στο ότι ενισχύει
τη µακροοικονοµική σταθερότητα, το ίδιο ισχύει και µε το ποσοστό του
βιοµηχανικού τοµέα στο ΑΕΠ µιας χώρας, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το
οποίο είναι µεγαλύτερο στις δύο χώρες που συγκεντρώνουν περισσότερο επενδυµένο
κεφάλαιο. Επιπλέον, ο ρυθµός ανάπτυξης την τελευταία πενταετία στη Βουλγαρία και
στη Ρουµανία κυµαίνεται στο 5%. Στην ΠΓ∆Μ ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης είναι πολύ
127

χαµηλότερος, γύρω στο 2% συνηγορώντας στη χαµηλή εισροή ΑΞΕ, στην Αλβανία
όµως, παρά το γεγονός ότι ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης την τελευταία πενταετία είναι ο
µεγαλύτερος της περιοχής, 6%, αφενός η οικονοµία της χώρας ξεκίνησε να
αναπτύσσεται από πολύ χαµηλή βάση και αφετέρου οι λοιπές συνθήκες του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος δεν ευνοούν την ανάπτυξη ΑΞΕ.
Το επιχειρηµατικό περιβάλλον αξιολογείται ανταγωνιστικότερο στη Βουλγαρία
και στη Ρουµανία, ακολουθεί η ΠΓ∆Μ, ενώ η Αλβανία συγκριτικά απέχει πολύ
τουλάχιστον από τις δύο πρώτες. Το γενικότερο ρυθµιστικό περιβάλλον, είναι
αντικειµενικά ασθενές και στις τέσσερις χώρες, ωστόσο στη Ρουµανία, στη
Βουλγαρία, αλλά και στην ΠΓ∆Μ σε κάποιους τοµείς προωθούνται τελευταία
περισσότερες µεταρρυθµίσεις µε στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών. Η ποιότητα
και σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος βαθµολογείται αρκετά καλά στη
Βουλγαρία και στη Ρουµανία, παρ’ ό,τι υπάρχει ανάγκη για βελτίωση, λιγότερο καλά
στην ΠΓ∆Μ και κάτω του µετρίου στην Αλβανία. Όσον αφορά δε στην ενηµέρωση
των επενδυτών για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης, αυτή υστερεί στην ΠΓ∆Μ σε
σχέση µε τις Βουλγαρία και Ρουµανία, ενώ στην Αλβανία θεωρείται ανύπαρκτη.
Τέλος, ο µεγαλύτερος βαθµός πολιτικής αστάθειας στην Αλβανία και στην
ΠΓ∆Μ έχει ως αποτέλεσµα οι ξένοι επενδυτές να είναι περισσότερο επιφυλακτικοί
τόσο στην απόφαση επένδυσης όσο και στο ύψος των επενδυόµενων κεφαλαίων.
Γενικά, η Βουλγαρία και η Ρουµανία φαίνεται να προσελκύουν περισσότερο ώριµες
επιχειρήσεις µε µακροπρόθεσµους στόχους, σε αντίθεση µε την ΠΓ∆Μ και ακόµη
περισσότερο στην Αλβανία όπου κατευθύνονται λιγότερο ώριµες επιχειρήσεις που
στοχεύουν στο γρήγορο κέρδος και είναι διατεθειµένες να αναλάβουν µεγαλύτερο
κίνδυνο. Στην Αλβανία ειδικά, οι επενδυτές θεωρούν ότι δεν προστατεύονται
καθόλου.
Στο διάγραµµα που ακολουθεί, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά για τις τέσσερις
υπό εξέταση χώρες η συγκριτική κατάταξή τους όσον αφορά τους βασικότερους
θετικούς (δεξιά πλευρά του διαγράµµατος) και αρνητικούς (αριστερή πλευρά του
διαγράµµατος)

παράγοντες

για

την

ανάπτυξη

ξένων

επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων, µε βάση τη συγκριτική ένταση των παραγόντων αυτών σε κάθε
χώρα.
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∆ιάγραµµα 3.13.: Συγκριτική αξιολόγηση θετικών και αρνητικών στοιχείων για
την ανάπτυξη ξένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε Βουλγαρία, Ρουµανία,
Αλβανία και ΠΓ∆Μ

Ταχεία ανάπτυξη
4
Κρατικός παρεµβατισµός

3

Ανεπτυγµένος ιδιωτικός τοµέας

2

Παραοικονοµία - διαφθορά

1

Απλουστευµένο επιχειρηµατικό
περιβάλλον

0

Ευνοϊκή σχέση εργασίας
παραγωγικοτητας

Επισφαλές θεσµικό πλαίσιο

Ασθενής προστασία επενδυτών

Έλειψη σοβαρού ανταγωνισµού
Ανεπάρκεια υποδοµών
Βουλγαρία
Ρουµανία
Αλβανία
ΠΓ∆Μ

Το διάγραµµα 3.13. επιβεβαιώνει το γενικό συµπέρασµα που αναφέρθηκε
προηγουµένως, ότι δηλαδή το επιχειρηµατικό περιβάλλον της Βουλγαρίας και τη
Ρουµανίας είναι ευνοϊκότερο για την ανάπτυξη επενδύσεων, διότι αφενός οι
σηµαντικότεροι θετικοί παράγοντες είναι περισσότερο αναπτυγµένοι στις χώρες
αυτές και αφετέρου οι αρνητικοί παράγοντες είναι χαµηλότερης έντασης. Στο
αντίθετο άκρο βρίσκεται η Αλβανία όπου σχεδόν όλοι οι αρνητικοί παράγοντες έχουν
τη µεγαλύτερη ένταση σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες, αλλά και οι θετικοί
παράγοντες που σχετίζονται µε την ευρυθµία και ευκολία του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος είναι λιγότερο ανεπτυγµένοι από ότι στις υπόλοιπες τρεις χώρες. Η
ΠΓ∆Μ τέλος, φαίνεται να βρίσκεται σε λίγο καλύτερη θέση µόνο από την Αλβανία,
όσον αφορά αµφότερους τους θετικούς και αρνητικούς παράγοντες.
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Όσον αφορά στην ανάπτυξη επενδύσεων ελληνικών συµφερόντων στις τέσσερις
υπό εξέταση χώρες, η χώρα µας κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις και στις τέσσερις
χώρες ως χώρα προέλευσης ΑΞΕ. Η γεωγραφική και πολιτισµική γειτνίαση και κατ’
επέκταση η καλύτερη γνώση των επιχειρηµατικών συνθηκών επηρέασε θετικά την
ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στις παραπάνω χώρες περισσότερο από ό,τι
στις υπόλοιπες χώρες της ΝΑ Ευρώπης.
Το ευνοϊκότερο επενδυτικό κλίµα προσέλκυσε περισσότερες και µεγαλύτερης
αξίας επενδύσεις στη Βουλγαρία πρωτίστως, η οποία βρίσκεται γεωγραφικά
εγγύτερα, και στη Ρουµανία, ενώ στην Αλβανία και στην ΠΓ∆Μ αναπτύχθηκαν
λιγότερες ελληνικών συµφερόντων επιχειρήσεις και κυρίως αρκετά µικρότερες οι
περισσότερες σε µέγεθος και σε αξία. Είναι σηµαντικό όµως ότι οι µεγάλες ελληνικές
επιχειρήσεις επεκτείνονται παράλληλα σε περισσότερες από µία χώρες της περιοχής.
Οι σηµαντικότερες ελληνικές επενδύσεις απαντώνται κυρίως στους τοµείς των
τραπεζών, της εργοληψίας και κατασκευών, της επεξεργασίας καπνού, της διύλισης
και εµπορίας καυσίµων, της κλωστοϋφαντουργίας, της επεξεργασίας τροφίµων, της
παραγωγής ειδών ένδυσης και υπόδησης. Για τις επενδύσεις ανάπτυξης παραγωγικών
µονάδων οι προορισµοί που προτιµήθηκαν ήταν η Βουλγαρία και στη Ρουµανία ενώ
στις δύο άλλες χώρες όπου το γενικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον εγκυµονεί
περισσότερους κινδύνους προτιµήθηκε η ανάπτυξη δικτύων διανοµής, που ως
εναλλακτική επέκτασης απαιτεί µικρότερη δέσµευση κεφαλαίου και συνεπάγεται
χαµηλότερο κίνδυνο, και η ανάπτυξη µονάδων παθητικής τελειοποίησης προϊόντων.
Μεταξύ των ελληνικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί
στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, µπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες: από τη µία
πλευρά, µεταποιητικές επιχειρήσεις που µετέφεραν τµήµατά τους ή µεταφέρθηκαν
και ολοκληρωτικά σε κάποια από τις γειτονικές χώρες αποκλειστικά για την
εκµετάλλευση της φθηνής εργασίας, χωρίς να έχουν στρατηγικούς στόχους
ανάπτυξης και οι οποίες δεν τα πήγαν και πολύ καλά και από την άλλη, επιχειρήσεις
που εκµεταλλεύθηκαν τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στις γειτονικές χώρες στη
βάση µακροπρόθεσµων οφελών και συµπεριέλαβαν τη δραστηριοποίησή τους στις
χώρες αυτές στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασµό για την ανάπτυξής τους. Παρά το
γεγονός ότι οι ελληνικές επενδύσεις δεν έχουν αποδώσει ακόµη τα αναµενόµενα, οι
επενδυτές της δεύτερης κατηγορίας αποκοµίζουν σηµαντικά οφέλη αφού τα
αποτελέσµατα των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν στα πλαίσια της επέκτασής τους
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στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης µακροπρόθεσµα τείνουν να είναι θετικά και
βελτιούµενα.
Είναι γεγονός ότι η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης
για τις ελληνικές επιχειρήσεις, πολύ σηµαντικό για όλους τους κλάδους αλλά και
αναγκαίο για τους οποίους η εσωτερική αγορά δεν έχει άλλα περιθώρια ανάπτυξης.
Για το λόγο αυτό, οι κινήσεις των Ελλήνων επιχειρηµατιών στην περιοχή θα πρέπει
να είναι προσεκτικές: επιθετικές µεν αλλά ενταγµένες σε µακροπρόθεσµους
στρατηγικούς σχεδιασµούς.
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