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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Το εγχείρηµα της µετάβασης των βαλκανικών χωρών στις δοµές της οικονοµίας 

της αγοράς διαµόρφωσε νέες προοπτικές για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της 

περιοχής και παράλληλα δηµιούργησε προϋποθέσεις για την πρωτοφανή εξωτερίκευση της 

ελληνικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, η 

εµπλοκή ελληνικών επιχειρήσεων στην επενδυτική και επιχειρηµατική πραγµατικότητα 

άλλων χωρών είναι τόσο δυναµική και µαζική, όπως αυτή παρατηρείται τα τελευταία 

χρόνια στην περιοχή των Βαλκανίων. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα της γεωγραφικής 

εγγύτητας, των παραδοσιακών σχέσεων φιλίας και πολιτιστικής συνάφειας, καθώς και της 

έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις κατάφεραν µέσα σε λιγότερα από 10 χρόνια, να αναδειχθούν σε έναν από 

τους σηµαντικότερους επενδυτές στις χώρες αυτές.  

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται, µέσα από την ανασκόπηση των θεωριών για 

την πραγµατοποίηση ΑΞΕ και των κινήτρων προσέλκυσής τους από τις χώρες υποδοχής, 

να δοθεί ερµηνεία στην εισροή ΑΞΕ στις χώρες της βαλκανικής χερσονήσου, εστιάζοντας 

στη σηµαντική εισροή ελληνικών επενδύσεων. Παρουσιάζεται στη συνέχεια, εν συντοµία, 

η εξέλιξη των ελληνικών επενδύσεων στα Βαλκάνια, καταγράφοντας τους παράγοντες 

προσέλκυσης, καθώς επίσης και τα προσκόµµατα που παρουσιάζονται και κατόπιν γίνεται 

αναφορά σε κάθε µία από τις βαλκανικές χώρες, σχετικά µε την οικονοµική τους 

κατάσταση και την ελληνική παρουσία. Σε κάθε µία από τις αναφορές αυτές, γίνεται 

προσπάθεια για την καταγραφή των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας που 

δραστηριοποιούνται στις βαλκανικές χώρες µέσω ΑΞΕ, παρουσιάζοντας παράλληλα και 

την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Τέλος, αναλυτικότερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση της Ρουµανίας, όπου 

επιχειρείται η σκιαγράφησή του κοινωνικού και οικονοµικού προφίλ της χώρας, µε 

αναφορές στις σηµαντικότερες επενδύσεις των βορειο-ελλαδικών επιχειρήσεων και 

καταγραφή της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν.  
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Κεφάλαιο 1ο (∆ιεθνής Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα, πολυεθνική επιχείρηση, 

άµεσες ξένες επενδύσεις, εισροές ΑΞΕ στα Βαλκάνια) 

 
1.1 ∆ιεθνής Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα - Εισαγωγικές έννοιες 

Η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εµπορίου και της µεταφοράς κεφαλαίων από 

χώρα σε χώρα έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στις συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το «άνοιγµα» των µέχρι πρόσφατα «κλειστών 

οικονοµιών», προκάλεσε την εµφάνιση πολλών  νέων ευκαιριών διεθνούς επιχειρηµατικής 

δραστηριοποίησης, δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους και έτσι σήµερα, πολύ συχνά κάνουµε λόγο για  παγκοσµιοποίηση 

των αγορών. 

Η παγκοσµιοποίηση αναφέρεται στο φαινόµενο του ανοίγµατος των οικονοµιών 

και των συνόρων, ως αποτέλεσµα της αύξησης του εµπορίου και των µετακινήσεων των 

κεφαλαίων, της κυκλοφορίας των ατόµων και των ιδεών, της διάδοσης των πληροφοριών, 

της γνώσης και της τεχνολογίας, καθώς και της διαδικασίας απορρύθµισης. Η διαδικασία 

αυτή, τόσο γεωγραφική όσο και τοµεακή, δεν είναι πρόσφατη αλλά έχει επιταχυνθεί τα 

τελευταία χρόνια.1 

Κατά συνέπεια, εκείνο που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη παγκόσµια οικονοµία είναι η 

παγκοσµιοποίηση των οικονοµικών σχέσεων και φαινοµένων µέσω της εντατικοποίησης 

των διεθνών εµπορικών συναλλαγών και της αύξουσας κινητικότητας του κεφαλαίου, της 

διεθνοποίησης της παραγωγής και του αυξηµένου ρόλου των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

 

1.2 Μορφές διεθνούς Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 

Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης αναφέρεται στην αναλογία 

εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων, πωλήσεων και περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. Όσο πιο µεγάλη είναι η αναλογία αυτή, τόσο περισσότερο διεθνοποιηµένη 

θεωρείται ότι είναι η επιχείρηση.  

Η οικονοµική θεωρία και πρακτική έχει τυποποιήσει τις διεθνείς επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες ως ακολούθως: 

                                                 
1 Εuropa–Γλωσσάριο–∆ιεθνοποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας, 
http://europa.eu/scadplus/glossary/globalisation_el.htm 
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α) ∆ιεθνές Εµπόριο Προϊόντων (International Merchandise Trade): Η κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνει τις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών που αποτελούν την περισσότερο 

παραδοσιακή διεθνή δραστηριότητα. 

β) ∆ιεθνές Εµπόριο Υπηρεσιών (International Service Trade): Η κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνει τις εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται, η µεν πρώτη 

µε πληρωµές εκτός των συνόρων της χώρας όπου δραστηριοποιείται η οικονοµική µονάδα 

ως αντάλλαγµα για την προσφορά υπηρεσιών σε αυτή από αλλοδαπές επιχειρήσεις, η δε 

δεύτερη σε εισπράξεις από το εξωτερικό για παροχή υπηρεσιών σε αλλοδαπούς. 

γ) Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (International Portofolio Investments): Η κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνει επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι οποίες έχουν τη µορφή είτε της παροχής 

δανείων στο εξωτερικό, είτε  της αγοράς µετοχών επιχειρήσεων εισηγµένων σε 

χρηµατιστήρια της αλλοδαπής, είτε της βραχυχρόνιας τραπεζικής τοποθέτησης σε ξένο 

νόµισµα. Το θεµελιώδες χαρακτηριστικό αυτών των επενδύσεων είναι ότι γίνονται µε 

αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη συνολικής απόδοσης ή κερδών υψηλότερων από αυτά 

που θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν αν τα κεφάλαια αυτά επενδύονταν στην αντίστοιχη 

εγχώρια αγορά.   

∆) Άµεση Ξένη Επένδυση (Foreign Direct Investment - FDI): Η κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνει τη µεταφορά κεφαλαίων από µία χώρα σε κάποια άλλη µε αποκλειστικό 

σκοπό τη δηµιουργία εκεί µιας νέας επιχείρησης ή την εξαγορά του συνόλου ή µέρους 

(δηλαδή της πλειοψηφίας ή της µειοψηφίας) του µετοχικού κεφαλαίου µιας τοπικής 

επιχείρησης. Είναι η ίδρυση δηλαδή θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό οι οποίες 

είναι µερικώς ή ολικώς ιδιοκτησία της µητρικής εταιρίας. Τα κεφάλαια αυτά, ή αλλιώς 

εισροές,  µπορεί να είναι είτε υλικά,  π.χ. µετοχικό κεφάλαιο, κεφαλαιουχικός εξοπλισµός, 

ενδιάµεσες και πρώτες ύλες, είτε άυλα, π.χ. τεχνογνωσία (know how) οργάνωση της 

παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, ιδιοκτησίας, marketing κλπ. Σε αντίθεση  µε τις 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου, πρωταρχικός στόχος του ιδιοκτήτη των κεφαλαίων αυτών 

είναι ο ολικός ή µερικός έλεγχος της τοπικής επιχείρησης στην οποία επενδύει τα 

κεφάλαιά του.  

Οι επιχειρήσεις οι οποίες εκτός από την ενασχόληση τους µε τις εξαγωγές και 

εισαγωγές, επεκτείνουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες εκτός των εθνικών συνόρων 

πραγµατοποιώντας ΑΞΕ αποκαλούνται Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (Multinational 

Enterprises – MNEs ή Multinational Corporations – MNCs).  Οι MNEs κατέχουν ή 

ελέγχουν παραγωγικές µονάδες (θυγατρικές επιχειρήσεις) σε περισσότερες από µία χώρες. 
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Η έννοια του ελέγχου είναι κεντρική στον ορισµό των ΑΞΕ. Έλεγχος ασκείται όχι µόνο 

µέσω πλειοψηφικής συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής αλλά και σε 

συµµετοχή µειοψηφίας. Το καθοριστικό σηµείο του ελέγχου βρίσκεται στο βαθµό που η 

µητρική εταιρία επηρεάζει τη διαδικασία και κυρίως τα κριτήρια λήψης αποφάσεων της 

θυγατρικής. Έχει παρατηρηθεί ότι η µητρική εταιρία, ακόµη και µε συµµετοχή µειοψηφίας 

στη θυγατρική, είναι σε θέση να διατηρεί αποτελεσµατικό έλεγχο, εάν είναι ο 

αποκλειστικός προµηθευτής του πακέτου των τεχνολογικών εισροών και της τεχνογνωσίας 

οργάνωσης και συντονισµού της λειτουργίας των διαφορετικών πόρων που απαιτούνται 

για την παραγωγική διαδικασία. Με αυτή την έννοια έλεγχος σηµαίνει ότι η µητρική 

εταιρία καθορίζει τη συµπεριφορά της θυγατρικής σε µια σειρά από ζητήµατα 

στρατηγικής σηµασίας, όπως είναι η επιλογή τεχνολογίας, οι σχέσεις µε τις εθνικές 

κυβερνήσεις, οι εργασιακές σχέσεις, η επενδυτική πολιτική, οι πηγές πρώτων υλών και 

ενδιάµεσων αγαθών και υπηρεσιών  κλπ. 

 Η άσκηση ελέγχου µιας πολυεθνικής επιχείρησης πάνω σε επιχειρήσεις στο 

εξωτερικό µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω άµεσων ή έµµεσων σχέσεων. Άµεσες σχέσεις 

σηµαίνουν ιδιοκτησία, όλου ή µέρους του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης που είναι 

εγκατεστηµένες στην αλλοδαπή. Οι τρόποι µε τους οποίους µια επιχείρηση µπορεί να 

προβεί σε ΑΞΕ, έχοντας άµεση σχέση µε τις θυγατρικές, είναι οι ακόλουθοι: 

- Πλήρης ιδιοκτησία υποκαταστήµατος (wholly owned subsidiary): Η περίπτωση αυτή 

αναφέρεται στην 100% ιδιοκτησία υποκαταστήµατος ή οργανισµού από µόνο µία 

επιχείρηση. Η µορφή ιδιοκτησίας αυτή επιτρέπει στην επιχείρηση τον πλήρη έλεγχο της 

παραγωγικής διαδικασίας, στοιχείο πολλές φορές καθοριστικής σηµασίας για την επιλογή 

τρόπου εισόδου σε µία αγορά. Είναι, όµως πολυδάπανη αφού απαιτείται η εγκατάσταση 

ολόκληρης µονάδας στην ξένη χώρα. 

- Κοινή επιχείρηση – κοινοπραξία (joint venture): Πρόκειται για συµφωνία µεταξύ 

διεθνών εταιριών, σύµφωνα µε την οποία καθεµία παραχωρεί κάποιο/ους παραγωγικό/ούς 

συντελεστή/ές (π.χ. κεφάλαιο, τεχνογνωσία, οργάνωση πωλήσεων, εξοπλισµό κλπ) και 

σχηµατίζουν µία συµµαχία στην οποία οι εταίροι µοιράζονται, όχι απαραίτητα σε ίση 

βάση, τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τα κέρδη. Αυτού του είδους η συνεργασία 

προτιµάται σε περιόδους αβεβαιότητας και υψηλού κινδύνου καθώς και σε περιπτώσεις 

έλλειψης γνώσης της χώρας υποδοχής της επένδυσης. Το µειονέκτηµα για τη 

συµµετέχουσα εταιρία είναι ότι δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο της κοινοπραξίας. 
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- Στρατηγικές Συµµαχίες (Strategic Alliances): Πρόκειται για ένα είδος κοινοπραξίας, η 

οποία αφορά σε πιο στρατηγικούς και µακροπρόθεσµους στόχους. Οι συµµαχίες αυτές 

συνάπτονται µεταξύ τοπικών και ξένων επιχειρήσεων, µε σκοπό την εκµετάλλευση της 

νέας τεχνολογίας και των κεφαλαίων από τις τοπικές επιχειρήσεις και την καλή γνώση της 

τοπικής αγοράς από τις ξένες. 

- Επένδυση Greenfield: Είναι η καθιέρωση µιας εξολοκλήρου νέας οντότητας από το 

µηδέν (εξαγοράς γης, µηχανηµάτων, κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων).  

- Επένδυση Brownfield: Είναι η απόκτηση µιας υπάρχουσας επιχείρησης µε κτιριακές 

εγκαταστάσεις, η οποία µετατρέπεται και αναπτύσσεται εξολοκλήρου (πχ εξαγορά ενός 

πολυώροφου πολυκαταστήµατος για να χρησιµοποιηθεί ως κεντρικό κατάστηµα και 

κεντρικά γραφεία µιας τράπεζας). 

- Απόκτηση µιας υπάρχουσας επιχείρησης (acquisition) και λειτουργία της επιχείρησης 

χωρίς σηµαντικές αλλαγές. 

- Εκµετάλλευση απόκτηση – πλειοψηφία (acquisition on majority): Είναι η απόκτηση των 

µεριδίων πλειοψηφίας µιας υπάρχουσας επιχείρησης. 

- Απόκτηση µειοψηφίας (acquisition of a minority): Είναι η απόκτηση των µεριδίων 

µειοψηφίας µιας υπάρχουσας επιχείρησης. Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γενικά αποδεκτό 

ότι η κατοχή ενός ποσοστού 25% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής είναι 

αναγκαία, ώστε να ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος. 

- Συγχώνευση και εξαγορά (merger an acquisition): Είναι η συγχώνευση δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων, συνήθως µιας µεγάλης και µιας µικρής, που έχουν ως σκοπό 

την αναδιάρθρωση της µικρής εταιρίας. Οι περιπτώσεις αυτές συχνά προσφέρουν τον πιο 

γρήγορο τρόπο εισόδου και µάλιστα, σε συγκριτικά µεγαλύτερο κοµµάτι της αγοράς σε 

σχέση µε τις εναλλακτικές λύσεις που προαναφέραµε.  

- Παράκτια επιχείρηση (offshore): Είναι η δηµιουργία offshore επιχείρησης σε µία χώρα 

όπου ορισµένες πτυχές για τη σχέση πολυεθνικών-κυβέρνησης, όπως η φορολογία, είναι 

ευνοϊκές προκειµένου να αναληφθεί µέρος ή όλες οι δραστηριότητες της µητρικής 

επιχείρησης από την επιχείρηση του εξωτερικού µε ελάχιστη φορολογία. Αυτές οι χώρες 

καλούνται φορολογικοί παράδεισοι (tax heavens). 

Έµµεσες σχέσεις αναπτύσσονται µέσω σύναψης αγοραίων συµβάσεων µεταξύ 

επιχειρήσεων εγκατεστηµένων σε διαφορετικές χώρες και δεν προϋποθέτουν κανένα 

ποσοστό ιδιοκτησίας της µίας επί της άλλης. Επιπλέον δεν προϋποθέτουν τη µεταφορά 

χρηµάτων από πλευράς του ξένου επενδυτή. Αντ’ αυτού ο ξένος επενδυτής συµβάλλει µε 
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τη γνώση και την εµπειρία του (know how – managerial skills κτλ) γύρω από το 

επενδυτικό σχέδιο µε σκοπό το αντάλλαγµα και µια ανταµοιβή, είτε οικονοµική, είτε άλλη 

(στρατηγική). Μερικά είδη µιας τέτοιας συµµετοχής είναι:  

- Συµφωνία χορήγησης αδειών (licensing): Σ’ αυτή την περίπτωση δίνεται το δικαίωµα 

στην τοπική επιχείρηση να χρησιµοποιεί τη γνώση και την τεχνολογία, που είναι 

χαρακτηριστικά που µεταφέρονται από την ξένη επιχείρηση.  

- Συµφωνία δικαιόχρησης (franchising): Στην περίπτωση αυτή η ξένη επιχείρηση επιτρέπει 

στην τοπική εταιρία να δουλέψει κάτω από το ίδιο εµπορικό σήµα της µητρικής εταιρίας, 

παράγοντας ακριβώς το ίδιο προϊόν (ή υπηρεσία), λειτουργώντας ως µια µεµονωµένη 

επιχείρηση για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, πάντοτε µε την αυστηρή καθοδήγηση της 

εταιρίας. 

Όλες οι µορφές σχέσεων µεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστηµένων σε διαφορετικές 

χώρες, από την ΑΞΕ µέχρι το franchising, συνιστούν τη διεθνή παραγωγή.  

 

1.3 Η έννοια της πολυεθνικής επιχείρησης 

Μια Πολυεθνική Επιχείρηση (Π.Ε.) µπορεί να οριστεί και να αναλυθεί σε τρία 

επίπεδα: 1) Στο οικονοµικό επίπεδο, όπου µια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως πολυεθνική 

ανάλογα µε το µέγεθος, τη γεωγραφική διασπορά και την έκταση των δραστηριοτήτων στο 

εξωτερικό. Το ποσοστό των πωλήσεων, του ενεργητικού, της παραγωγής και των κερδών 

που προέρχονται από θυγατρικές εγκατεστηµένες στο εξωτερικό αποτελούν τα κριτήρια 

προσδιορισµού της πολυεθνικότητας µιας επιχείρησης. Είναι γενικά αποδεκτό, σύµφωνα 

µε τη βιβλιογραφία, ότι 20 µε 25% τουλάχιστον της συνολικής δραστηριότητας της 

επιχείρησης πρέπει να πραγµατοποιείται από θυγατρικές στο εξωτερικό, ώστε αυτή να 

χαρακτηριστεί πολυεθνική. 2) Στο οργανωτικό πεδίο, όπου µια επιχείρηση µπορεί να 

χαρακτηριστεί πολυεθνική σύµφωνα µε το βαθµό που ενσωµατώνει τις θυγατρικές της 

µονάδες στο σύστηµα οργάνωσης, διοίκησης και παραγωγής της µητρικής εταιρίας. Τα 

κριτήρια του βαθµού πολυεθνικότητας είναι η δοµή της οργάνωσης, ο συγκεντρωτισµός 

της λήψης αποφάσεων, η στρατηγική της επιχείρησης και η δυνατότητά της να δρα ως ένα 

ενιαίο σύνολο σε παγκόσµιο επίπεδο. 3) Στη χάραξη ενιαίας στρατηγικής, όπου µία 

επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως πολυεθνική όταν οι θυγατρικές της υπόκεινται σε κοινή 

στρατηγική, η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται κάτω από µια γεωκεντρική αντίληψη, 

δηλαδή την οικοδόµηση διεθνών ή περιφερειακά ολοκληρωµένων δραστηριοτήτων. 
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Ένας απλοποιηµένος ορισµός της πολυεθνικής επιχείρησης είναι ότι αποτελεί µία 

επιχείρηση που παράγει περισσότερα του ενός προϊόντα σε παραγωγικές µονάδες που 

είναι εγκατεστηµένες σε περισσότερες από µία χώρες. Εντούτοις, η πολυεθνική επιχείρηση 

αποτελεί µία πολύπλοκη µορφή επιχείρησης η οποία καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά 

από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες όπως:  

α) Το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η πολυεθνική επιχείρηση 

(Π.Ε.), το οποίο είναι κατ’ αρχάς άγνωστο και διακρίνεται από υψηλό βαθµό 

αβεβαιότητας, λόγω της πολιτικής, µακροοικονοµίας, δοµής, κουλτούρας και των 

αντιλήψεων κάθε χώρας.  

β) Οι  στόχοι της Π.Ε., οι οποίοι δεν είναι συµβατοί µε το κλασικό σχήµα της 

µεγιστοποίησης των κερδών, διότι πολλές φορές καλείται να ενεργήσει µε σκοπό να 

επηρεάσει τις µελλοντικές συνθήκες ή να αποκτήσει εµπειρία και να οργανώσει ένα 

λειτουργικό οργανισµό, ο οποίος πρέπει να απαρτίζεται από µονάδες πιστές σε µια 

γεωκεντρική αντίληψη. 

Μία Π.Ε. διαθέτει δυνατότητες όσον αφορά στη δηµιουργία νέων προτύπων στις 

διεθνείς συναλλαγές και τον επηρεασµό της διεθνούς κατανοµής και χρήσης των πόρων 

και της κοινωνικής ευηµερίας, οι οποίες είναι πολύ µεγαλύτερες από εκείνες της εθνικής 

επιχείρησης που παράγει σε περισσότερες από µία µονάδες. Η Π.Ε. είναι ο κυρίαρχος 

φορέας του διεθνούς εµπορίου και της συσσωµάτωσης των εθνικών οικονοµικών στη 

διεθνή αγορά. Ένα µεγάλο ποσοστό της διεθνούς κίνησης κεφαλαίων, αγαθών – τελικών, 

ενδιάµεσων και πρώτων υλών – παραγωγικών εισροών και υπηρεσιών γίνεται ανάµεσα 

στα διάφορα τµήµατα των Π.Ε. χωρίς την παρεµβολή του µηχανισµού της αγοράς, είναι  

αποκαλούµενο ενδο – επιχειρησιακό εµπόριο. 

 Κάθε θυγατρική αναλαµβάνει ένα συγκεκριµένο στάδιο της παραγωγικής 

διαδικασίας του ίδιου του προϊόντος (κάθετη ολοκλήρωση) ή την παραγωγή µιας 

συγκεκριµένης ποικιλίας του προϊόντος (οριζόντια ολοκλήρωση) και µεταφέρει το προϊόν 

της σε κάποια άλλη θυγατρική, η οποία καταλαµβάνει την επόµενη θέση στην αλυσίδα 

παραγωγής ή διανοµής. Το τελικό προϊόν διανέµεται µέσω του παγκοσµίου δικτύου 

πωλήσεων της πολυεθνικής, άσχετα από τον τόπου όπου παρήχθη.  
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1.4 Θεωρίες Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 

1.4.1. Το παραδοσιακό νεοκλασικό υπόδειγµα 

Σύµφωνα µε το παραδοσιακό νεοκλασικό υπόδειγµα οι αναπτυγµένες χώρες επειδή 

είναι πλουσιότερες σε κεφάλαιο σε σχέση µε τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, 

προσφέρουν σχετικά χαµηλά επιτόκια και ποσοστά κέρδους και έτσι το κεφάλαιο τείνει να 

αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στις αναπτυσσόµενες χώρες όπου η ανεπάρκεια κεφαλαίου 

οδηγεί σε σχετικά υψηλά επιτόκια και ποσοστά κέρδους. Η ροή των κεφαλαίων από τις 

αναπτυγµένες προς τις αναπτυσσόµενες χώρες θα συνεχιστεί έως του σηµείου εξίσωσης 

των επιτοκίων και των ποσοστών κέρδους.  

Αυτό το υπόδειγµα µπορεί να δίνει µία εξήγηση των διεθνών επενδύσεων για την 

πριν από το Β’ Παγκόσµιο πόλεµο περίοδο, όταν η πλειονότητα των ΑΞΕ κατευθυνόταν 

προς τις λιγότερο αναπτυγµένες αγορές, αλλά είναι εντελώς ανεπαρκές για να ερµηνεύσει 

τη σύγχρονη πραγµατικότητα, όπου η διεθνής παραγωγή οργανώνεται κυρίως µεταξύ των 

βιοµηχανικών χωρών και οι ΑΞΕ µεταξύ των χωρών πραγµατοποιούνται στον ίδιο 

παραγωγικό κλάδο. 

 

1.4.2. Η θεωρία της βιοµηχανικής οργάνωσης 

 Η θεωρία της βιοµηχανικής οργάνωσης δίνει βαρύτητα στην ατέλεια των αγορών 

και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη συµπεριφορά και τη λειτουργία των παραγωγικών 

µονάδων, σε αυτό το µη τέλεια ανταγωνιστικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και 

νέα επιχειρήµατα για την ανάπτυξη των ΑΞΕ2.  Με αυτήν την έννοια οι πολυεθνικές 

εταιρίες, απόρροια των ΑΞΕ, βασίζονται στην εκµετάλλευση πλεονεκτηµάτων σε 

συγκεκριµένες δραστηριότητες, τα οποία µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  

• Επιχειρηµατικά Πλεονεκτήµατα από ατέλειες των αγορών προϊόντων:  

o διαφοροποίηση προϊόντος,  

o χρήση στρατηγικών marketing,  

o τµηµατοποίηση των αγορών (γεωγραφική ή κλαδική),  

o ιδιαίτερες προσβάσεις σε δίκτυα διανοµής,  

o ατελείς πληροφορίες / πατέντες προϊόντων.  

                                                 
2 Σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές για τις θεωρίες βιοµηχανικής οργάνωση: Knickerbroker ’73, 
Johnson ’68, Dunning ’73, Gray ’72, Magee ’77 
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• Επιχειρηµατικά Πλεονεκτήµατα από ατέλειες των εισροών και των 

συντελεστών παραγωγής:  

o ύπαρξη τεχνολογικών πατέντων,  

o προνοµιακή πρόσβαση στις χρηµαταγορές,  

o διευθυντικές και οργανωτικές δεξιότητες.  

• Επιχειρηµατικά Πλεονεκτήµατα από οικονοµίες κλίµακας:  

o περιλαµβάνοντας και την «κάθετη ολοκλήρωση», πλεονέκτηµα αποτελεί το 

εσωτερικό outsourcing και όχι κατ’ ανάγκη ο περιορισµός της 

δραστηριότητας.  

• Επιχειρηµατικά Πλεονεκτήµατα από τον κρατικό παρεµβατισµό.  

 Η κατοχή πλεονεκτηµάτων συνιστά ατέλεια της αγοράς στο βαθµό που η 

επιχείρηση που έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα αποκλείει άλλες επιχειρήσεις από τη 

χρήση του, είναι δηλαδή ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης του. Η κατοχή και χρήση ενός 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος επιτρέπει στην επιχείρηση - ιδιοκτήτη να βελτιώσει τη 

θέση της στην αγορά σε βάρος των ανταγωνιστικών της και να αυξήσει τα κέρδη της, 

πλεονέκτηµα το οποίο στη συνέχεια συµβάλλει στη δηµιουργία νέων ή στη βελτίωση 

υφιστάµενων πλεονεκτηµάτων και έτσι στην περαιτέρω ενδυνάµωση της θέσης της 

επιχείρησης. Επιχειρήσεις µε µικρότερη ικανότητα δηµιουργίας ανταγωνιστικών 

πλεονεκτηµάτων είτε περιθωριοποιούνται είτε εξέρχονται της αγοράς. Επίσης, τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα λειτουργούν ως εµπόδια εισόδου στην αγορά εφόσον 

οποιαδήποτε επίδοξη επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ανάλογα πλεονεκτήµατα ώστε να 

είναι σε θέση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Η δηµιουργία όµως τέτοιων 

πλεονεκτηµάτων έχει κόστος, το οποίο δυσχεραίνει την είσοδο νέων ανταγωνιστών στον 

κλάδο. Τελικά, ο βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς ανέρχεται, οι επιχειρήσεις 

µεγεθύνονται, αυξάνοντας τα µερίδια αγοράς τους και αποκτούν κάποιο βαθµό 

µονοπωλιακής δύναµης, η οποία εγγυάται τα κέρδη τους στη µακροχρόνια περίοδο.  

 

1.4.3 Η θεωρία του ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Οι πρώτες προσεγγίσεις στη θεωρία του διεθνούς εµπορίου, πραγµατοποιούνται 

στο πλαίσιο των κλασσικών πλέον υποδειγµάτων, του Ricardo και των Heckscher και 

Ohlin, οι οποίες µπορούν να αναλυθούν ως εξής:  
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∆ιαφορές στην τεχνολογία που εφαρµόζουν (Ricardo) και/ή διαφορές στη σχετική 

αφθονία των συντελεστών παραγωγής (Heckscher και Ohlin) δηµιουργούν σχετικά 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα για κάθε περιοχή σε συγκεκριµένες παραγωγές. Ως εκ τούτου η 

κάθε τοπικά προσδιορισµένη οικονοµία θα εξειδικεύεται (µερικώς) στην παραγωγή των 

συγκεκριµένων προϊόντων τα οποία και θα εξάγει στις διεθνείς αγορές. 

Οι προσεγγίσεις όµως του  Ricardo και των Heckscher και Ohlin δεν είναι σε θέση 

να ερµηνεύσουν το γεγονός ότι επιχειρήσεις µιας εθνικότητας επιθυµούν και είναι σε θέση 

να αναλάβουν κερδοφόρα δραστηριότητα σε ξένη χώρα, διότι δεν συµπεριλαµβάνουν 

δυνάµεις που διευθύνουν σήµερα την παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και τη συµπεριφορά 

της νέας διεθνούς επιχειρηµατικότητας, όπως ο αµιγής ανταγωνισµός και οι επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου. 

 

1.4.4. Θεωρία της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου 

Η θεωρία της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, η οποία τέθηκε από τους Rugman, 

Agmon και Lessard αναφέρει ότι οι ΑΞΕ υφίστανται όταν οι πολυεθνικές εταιρίες 

διαφοροποιούν τις δραστηριότητες τους µέσα σε συναφείς (related) εταιρίες για να 

διερευνήσουν τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας και για να ξεπεράσουν µερικές από τις 

ατέλειες της αγοράς. Επιπλέον µια πολυεθνική µπορεί να τροποποιήσει τις δραστηριότητές 

της µέσα από µη συναφείς βιοµηχανίες, µέσω µετατροπής ενός προϊόντος. Και στις δύο 

περιπτώσεις υπάρχει η ελπίδα για αύξηση πωλήσεων, κερδών και µεριδίου αγοράς.  

Σύµφωνα µε τους Agmon και Lessard µε την παρουσία εµποδίων στις ροές του 

κεφαλαιουχικού χαρτοφυλακίου οι πολυεθνικές έχουν ένα πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις 

εταιρίες µίας χώρας εξαιτίας της ικανότητάς τους να διαφοροποιούνται διεθνώς. Αν δεν 

υπήρχαν εµπόδια στις ροές διεθνούς κεφαλαίου και αν οι αγορές κεφαλαίου 

αναπτύσσονταν οµοιόµορφα, οι επενδυτές θα διαφοροποιούσαν τα στοιχεία 

χαρτοφυλακίου τους διεθνώς και τα απαιτούµενα ποσοστά απόδοσης των µετοχών θα 

αντικατόπτριζαν µόνο τις συνεισφορές τους στον κίνδυνο ενός πλήρους διαφοροποιηµένου 

παγκοσµίου χαρτοφυλακίου.  

 

1.4.5. Θεωρία του Κύκλου Ζωής Προϊόντος  

Η θεωρία του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος αναπτύχθηκε στα µέσα της δεκαετίας 

του 1960 από τον οικονοµολόγο Raymond Vernon, ο οποίος στήριξε τη θεωρία του στην 
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παρατήρηση ότι στη διάρκεια του εικοστού αιώνα και µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 

1960, οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ είχαν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και εισαγωγή στις 

αγορές νέων καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

παραγωγής, οι οποίες συντελούσαν στη µείωση του µέσου κόστους παραγωγής.  Επίσης 

παρατηρήθηκε ότι από κάποιο σηµείο και µετά οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ µετέφεραν την 

παραγωγή των προϊόντων αυτών σε άλλες χώρες. Έτσι ο Vernon ανέπτυξε τη θεωρία του 

κύκλου ζωή προϊόντος αναφερόµενος στο ρόλο των επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο διεθνές 

εµπόριο, ωστόσο, η θεωρία αυτή µπορεί να γενικευτεί για να ερµηνεύσει τη διεξαγωγή του 

διεθνούς εµπορίου.  

Σύµφωνα µε την εν λόγω θεωρία, ορίζονται τρεις βασικές διαφορετικές φάσεις 

στην εξέλιξη της ζήτησης ενός προϊόντος σε κάθε συγκεκριµένη αγορά, προσδιοριζόµενες 

µέσα από την εξέλιξη της συνολικής ζήτησης. Συνοπτικά, παρακάτω παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά της κάθε φάσης και τα συµπεράσµατα ως προς τις εξαγωγές και τις ΑΞΕ:  

Φάση Ανάπτυξης: Το καινοτόµο προϊόν µόλις έχει προωθηθεί στην τοπική αγορά. 

Ο µεγάλος βαθµός διαφοροποίησης του προϊόντος, η πιθανή ισχύς κάποιων 

πατεντών προϊόντος, το κόστος και η δυσκολία του σχεδιασµού και της ανάπτυξης 

καινοτόµων προϊόντων καθιστούν τις συνθήκες στην νεο-αναπτυσσόµενη αυτή 

αγορά τουλάχιστον ολιγοπωλιακές. Ως εκ τούτου η ελαστικότητα της ζήτησης ως 

προς την τιµή είναι µικρή και ο ένας ή οι πολύ λίγοι παραγωγοί / προµηθευτές 

έχουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης µονοπωλιακών κερδών. Οι πωλήσεις 

αυξάνονται µε ολοένα και εντεινόµενο ρυθµό. Σε αυτήν την φάση είναι πιθανόν 

επίσης να ανοιχθούν και δυνατότητες εξαγωγών, αλλά η κινητήρια δύναµη στην 

ανάπτυξη των παραγωγών προκύπτει από τη δυναµική εξέλιξη της εγχώριας 

αγοράς. Η χωροθέτηση των επιχειρήσεων που εξέλιξαν το καινοτόµο προϊόν, η 

επιλογή δηλαδή του χώρου εγκατάστασης, ή βλέποντας το ίδιο ζήτηµα λίγο 

διαφορετικά το σε ποια περιοχή θα αναπτυχθούν συγκεκριµένα καινούργια 

προϊόντα, εξαρτάται από τις δοσµένες παραγωγικές συνθήκες της κάθε περιοχής 

και τις ιδιαιτερότητες της ζήτησης. Σε αυτήν τη φάση δεν υπάρχει λόγος για ΑΞΕ.  

Φάση Ωρίµανσης: Η εγχώρια ζήτηση συνεχίζει να αυξάνει στο χρόνο, αλλά πλέον 

µε µια σηµαντική ποιοτική αλλαγή στην εξέλιξή της: η οριακή της αύξηση, η 

ταχύτητα ανάπτυξης των συνολικών πωλήσεων φθίνει. Οι ανάγκες των 

καταναλωτών που νεο-ανακαλύφθηκαν στην αρχή φαίνεται να φθάνουν στα 

ποσοτικά τους όρια, ενώ ταυτόχρονα άλλοι καινοτόµοι παραγωγοί εξελίσσουν 
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υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι εξαγωγές κερδίζουν συνεπώς 

περισσότερο σε σηµασία ως µια επιπλέον διέξοδος προώθησης της παραγωγής. 

Ταυτόχρονα, η αρχική επιτυχία και οι θετικές προοπτικές του εν λόγω προϊόντος 

έχουν προσεγγίσει πολλούς ανταγωνιστές, καθώς είτε έχει παρέλθει η ισχύς των 

πατέντων, είτε απλούστατα µικρο-διαφοροποιήσεις του προϊόντος καθιστούν 

δυνατή την είσοδό τους. Ο ανταγωνισµός αυξάνει, το ίδιο και η ελαστικότητα της 

ζήτησης ως προς την τιµή, µε αποτέλεσµα τα κέρδη των παραγωγών να 

συρρικνώνονται. Η πίεση αυτή γεννά κάποιες αρχικές επενδυτικές κινήσεις στο 

εξωτερικό, στην προσπάθεια εκµετάλλευσης των καλύτερων παραγωγικών 

συνθηκών άλλων χωρών (χαµηλότερο εργατικό κόστος, πιο ελαφριά φορολόγηση, 

πληθώρα φυσικών πόρων κλπ.).  

Φάση Συστολής: Πλέον η εγχώρια αγορά παρουσιάζει εµφανή σηµεία 

στασιµότητας και σταδιακής µείωσης των συνολικών πωλήσεων. Ο εγχώριος 

ανταγωνισµός ενισχύεται ακόµη περισσότερο και τα περιθώρια κέρδους 

συρρικνώνονται περαιτέρω. Αποτέλεσµα η εγχώρια παραγωγή να µικραίνει µε 

έναν ολοένα και πιο δυνατό ρυθµό: Είτε γιατί απλούστατα οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν να προσαρµόσουν το αντικείµενο των εργασιών τους, είτε γιατί 

µεταφέρουν τα κεφάλαιά τους και τα µέσα παραγωγής σε άλλες περιοχές. Η 

διαφοροποίηση σε σχέση µε την προηγούµενη φάση είναι ότι εδώ οι ΑΞΕ που 

δηµιουργούνται είναι σαφώς περισσότερες, αλλά επιπλέον είναι και εν µέρει 

διαφορετικού περιεχοµένου: οι εγχώριοι επενδυτές δεν επιλέγουν τη µεταφορά 

τους απλά σε περιοχές οι οποίες έχουν µικρότερο κόστος παραγωγής, αλλά 

ταυτόχρονα και σε αυτές που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα δυναµική (ακόµη) 

ζήτηση. Όσο πιο γρήγορα και δυναµικά συντελείται αυτή η αποεπένδυση στο 

εσωτερικό της χώρας, ο κλάδος της συγκεκριµένης οµάδας προϊόντων µπορεί να 

καταστεί ελλειµµατικός από πλευράς εµπορικού ισοζυγίου. Στην προχωρηµένη 

φάση συστολής της εγχώριας αγοράς, η χώρα που εξέλιξε αρχικά το συγκεκριµένο 

προϊόν καλύπτει τις µειωµένες πλέον ανάγκες της µε εισαγωγές.  

 Ωστόσο, η θεωρία του κύκλου ζωής δεν µπορεί να εξηγήσει τη διεξαγωγή 

εµπορίου για όλα τα προϊόντα, διότι είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί για προϊόντα µε 

σχετικά µικρό κύκλο ζωής ή για προϊόντα, η παραγωγή των οποίων δεν επηρεάζεται 

σηµαντικά από τις εξελίξεις στην τεχνολογία, καθώς και για εµπόριο υπηρεσιών. Η 

σηµαντική του όµως συνεισφορά συνίσταται στην αναγνώριση της καινοτοµίας σαν 
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παράγοντα που δηµιουργεί συγκριτικό πλεονέκτηµα και εποµένως δίνει τη δυνατότητα σε 

µια επιχείρηση να εξάγει τα προϊόντα της και δεύτερον, στην επεξήγηση της διεθνούς 

κινητικότητας (mobility) των κεφαλαίων, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. 

 

1.4.6. Η θεωρία της Εσωτερικοποίησης ή Ενδοεπιχειρησιακής Ολοκλήρωσης Αγορών  

Με τον όρο εσωτερικοποίηση ή ενδοεπιχειρησιακή ολοκλήρωση αγορών εννοούµε 

τη διαδικασία κάθετης διεύρυνσης των εταιρικών οργανισµών, µέσα από την οποία οι 

µέχρι πρότινος προµηθευτές και/ή πελάτες γίνονται και αυτοί µέρος της δοµής, την οποία 

αρχικά προµηθεύανε και/ή αγοράζανε από αυτήν. Οι µέχρι πρότινος εµπορικές τους 

συναλλαγές γίνονται πλέον ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών διαφορετικών 

ηµιαυτόνοµων µονάδων που αποτελούν όµως µέρος του ίδιου εταιρικού κολοσσού. Με 

αυτήν την έννοια, η διευρυνόµενη εταιρία εντάσσει υπό τη σκέπη της εµπορικές πράξεις 

που συντελούσε η ίδια στο πλαίσιο αγορών.  

Ο Coase (1937) διαπίστωσε ότι οι ατέλειες των πραγµατικών αγορών δηµιουργούν µια 

σειρά από λόγους και οφέλη για την αντικατάσταση των µέχρι πρότινος εµπορικών 

σχέσεων, εντάσσοντας στον οργανισµό τους προµηθευτές και/ή τους πελάτες του, όπως:  

• η αποφυγή του κόστους της προσπάθειας επανακαθορισµού της «σωστής» τιµής,  

•  η αποφυγή του κόστους της προσπάθειας επανακαθορισµού και τήρησης των 

υποχρεώσεων από τα εµπορικά συµβαλλόµενα µέρη,  

• η αποφυγή της αβεβαιότητας εκτίµησης κόστους και ποιότητας των εισροών, και 

τέλος, αλλά µε ιδιαίτερη σηµασία,  

• η αποφυγή των έµµεσων φόρων.  

Βέβαια η κάθετη διεύρυνση σηµαίνει και διάφορα είδη κόστους, τα οποία 

συνιστούν τα προβλήµατα ανάληψης / οργάνωσης των αρχικά εµπορικής φύσεως 

συναλλαγών εντός της ίδιας εταιρίας, όπως: 

• φθίνουσες αποδόσεις κλίµακας της επιχειρηµατικότητας,  

• αυξανόµενη αποτυχία στη χρήση των συντελεστών παραγωγής,  

• αυξανόµενο κόστος από λάθη προερχόµενα από τη γεωγραφική διασπορά και τη 

διαφορετικότητα των συναλλαγών που οργανώνονται στο εσωτερικό πλέον της 

επιχείρησης.  

Ο Coase, έχοντας καταγράψει τα θετικά και τα αρνητικά επακόλουθα της 

απόφασης για κάθετη εταιρική διεύρυνση, προχώρησε στη συνέχεια στην διατύπωση ενός 



 16 

θεωρήµατος, κάνοντας χρήση της λογικής των οριακών αποδόσεων και κοστών: η 

επιχείρηση ολοκληρώνεται (διευρύνεται) µέχρι του σηµείου όπου το κόστος ανάληψης µιας 

επιπλέον συναλλαγής εντός της επιχειρησιακής της οργάνωσης εξισώνεται µε το κόστος 

εκτέλεσής της µέσω της αγοράς.  

 

1.4.7. Η εκλεκτική προσέγγιση 

 Η θεωρία της εκλεκτικής προσέγγισης αναπτύχθηκε από τον Dunning 

(1981.1988.1991), σύµφωνα µε την οποία το επίπεδο της ΑΞΕ µιας εταιρίας καθορίζεται 

από τρεις οµάδες παραγόντων, οι οποίες είναι τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας (firm 

specific) (Ο), τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας (country specific) (L) και τα πλεονεκτήµατα 

εσωτερικοποίησης (internalization) (Ι). Τα αναφερόµενα πλεονεκτήµατα είναι διαφορετικά 

σε διαφορετικές χώρες, βιοµηχανίες και εταιρίες και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Η βέλτιστη χρήση των πλεονεκτηµάτων µπορεί να οδηγήσει µια εταιρία σε ΑΞΕ. 

 Η κύρια συµβολή του Dunning στις θεωρίες των ΑΞΕ είναι ότι επισύρει την 

προσοχή σε διάφορες σηµαντικές προσεγγίσεις για να οργανώσει το δικό του «γενικό 

παράδειγµα». Αποτελεί στην ουσία µια σύνθεση των προγενέστερων προσεγγίσεων και 

αυτό είναι ο λόγος που η θεωρία του καλείται εκλεκτική. 

  1) Τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας (Ο) είναι κεφάλαια ή δικαιώµατα τα οποία η 

επιχείρηση κατέχει ή στα οποία µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και τα οποία δεν είναι 

προσιτά για όλες τις εγχώριες ή ξένες εταιρίες και η χρήση τους δίνει ένα ορισµένο ποσό 

ανωτερότητας στη συγκεκριµένη εταιρία απέναντι στον ανταγωνισµό. Αυτά τα κεφάλαια ή 

τα δικαιώµατα είναι προϊόν ή διαδικασία τεχνολογικής έντασης, διαφοροποίησης 

προϊόντων, οικονοµιών κλίµακας κλπ. Τα συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα απαντούν στο 

ερώτηµα ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιτυχίας για να επενδύσει κανείς στο εξωτερικό 

(Dunning, 1996). Κατά συνέπεια, όσο µεγαλύτερα είναι αυτά τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα για µια επιχείρηση που επενδύει, τόσο πιο πιθανόν είναι να εµπλακεί αυτή 

σε ΑΞΕ ή να αυξήσει το ήδη υπάρχον κοµµάτι της συµµετοχής της. 

 Τα πλεονεκτήµατα τύπου Ο προσδίδουν κάποιο βαθµό µονοπωλιακής δύναµης, 

επιτρέπουν στην επιχείρηση να ανταγωνιστεί µε επιτυχία στις ξένες αγορές και αναλύονται 

από τη θεωρία της Βιοµηχανικής Οργάνωσης, η οποία µέσω της ανάλυσης της δοµικής 

αποτυχίας της αγοράς απαντά στο ερώτηµα γιατί οι επιχειρήσεις απολαµβάνουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους, εγχώριους και 

ξένους, κατέχοντας ένα ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή µη. ∆εν εξηγεί όµως 
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γιατί οι επιχειρήσεις που τα κατέχουν επιλέγουν την ΑΞΕ σε αντιδιαστολή µε το διεθνές 

εµπόριο ή άλλες µορφές αγοραίων συναλλαγών για την είσοδο τους σε µια ξένη αγορά.  

2) Τα πλεονεκτήµατα Τοποθεσίας (L) είναι τα κεφάλαια που είναι συνδεδεµένα µε 

τη χώρα, όπως η διαθεσιµότητα και το κόστος των φυσικών πόρων, η διαθεσιµότητα, το 

κόστος και η δυνατότητα του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και οι εµπορικοί περιορισµοί, 

οι κυβερνητικές πολιτικές, ή το µέγεθος της αγοράς και η ανάπτυξή της κλπ. Η βέλτιστη 

εκµετάλλευση τέτοιων πλεονεκτηµάτων απαιτεί την τοποθέτηση των περιοχών παραγωγής 

ή άλλων εγκαταστάσεων στην περιοχή που διαθέτει εκείνα τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας. 

Επιπλέον, όσο περισσότερα πλεονεκτήµατα τύπου L διαθέτει µία ξένη αγορά αντί της 

εγχωρίας, τόσο περισσότερες θα είναι εκείνες οι επιχειρήσεις, που θα επιλέγουν να 

αυξήσουν ή να εκµεταλλευτούν τα υπάρχοντα «Ο» χαρακτηριστικά τους µε το να 

εµπλακούν σε ΑΞΕ. 

Κατά συνέπεια, η θεωρία αυτή αναγνώρισε τη σηµασία των πλεονεκτηµάτων 

τοποθεσίας των χωρών στο να διαδραµατίσουν ρόλο-κλειδί στον προσδιορισµό της ξένης 

παραγωγής των Π.Ε. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση µε την θεωρία εσωτερικοποίησης, 

όπου η απόφαση περί τοποθεσίας θεωρείται γενικά ανεξάρτητη από τον τρόπο κατά τον 

οποίο γίνεται η µεταφορά των πόρων. 

3) Τα πλεονεκτήµατα εσωτερικοποίησης (I) είναι τα οριακά οφέλη που 

αποκοµίζονται από την εσωτερική χρήση ειδικών εταιρικών κεφαλαίων παρά από την 

πώληση των δικαιωµάτων για τη χρήση τους στις εξωτερικές αγορές ή σε εξωτερικούς 

συνεργάτες αποφεύγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το κόστος και την ανεπάρκεια αγοράς για 

την ανάληψη ορισµένων τύπων συναλλαγών. Στην ουσία στηρίζουν την επιχείρηση στο να 

διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση µέσω της προσπάθειάς της να ελέγξει ολόκληρη 

την αλυσίδα αξίας στην παραγωγή της. Το εκλεκτικό υπόδειγµα, όπως και η συγγενής σε 

αυτό θεωρία εσωτερικοποίησης, παραδέχεται ότι όσο µεγαλύτερα είναι τα καθαρά οφέλη 

από την εσωτερικοποίηση των διασυνοριακών αγορών ενδιάµεσων προϊόντων, τόσο πιο 

πιθανό είναι για µια επιχείρηση να διεξαγάγει ΑΞΕ για να προχωρήσει σε παραγωγή στο 

εξωτερικό – να µην προτιµήσει δηλαδή το licensing ή άλλες µορφές εξωτερίκευσης. 

Τα πλεονεκτήµατα τύπου Ι, αν και λύνουν το πρόβληµα της επιλογής µεταξύ των 

αγοραίων και µη αγοραίων τρόπων διεθνοποίησης της επιχείρησης δεν λύνουν το 

πρόβληµα της επιλογής µεταξύ των µη αγοραίων µορφών εισόδου σε µια ξένη αγορά, 

δηλαδή την επιλογή µεταξύ ΑΞΕ και εξαγωγών, καθώς και την επιλογή µεταξύ 

εναλλακτικών χωρών εγκατάστασης µιας συγκεκριµένης ΑΞΕ. Η απάντηση µπορεί να 
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προέλθει από τα πλεονεκτήµατα τύπου L, δηλαδή των χαρακτηριστικών των χωρών 

υποδοχής που µπορούν να συµπληρώσουν τα πλεονεκτήµατα τύπου Ο και Ι και να 

αυξήσουν την απόδοση της ΑΞΕ σε σχέση µε τις εξαγωγές. 

 

1.5 Κίνητρα για την πραγµατοποίηση ΑΞΕ 

Αναµφισβήτητα τα κίνητρα µιας επιχείρησης να προχωρήσει σε ΑΞΕ είναι πολλά. Καµία 

επιχείρηση δε θα ήθελε να αποκοπεί από το διεθνή ανταγωνισµό, καθώς έτσι αφήνει 

ανεκµετάλλευτες σηµαντικές ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, η µη επέκταση µπορεί να 

δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα ανταγωνιστικότητας. Παρακάτω θα προσπαθήσουµε 

να συνοψίσουµε τα κίνητρα αυτά στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. ∆ιείσδυση σε νέες αγορές και αποκλεισµός των ανταγωνιστών. Έχει παρατηρηθεί ότι 

αυτοί που διεισδύουν πρώτοι σε µια διεθνή αγορά συνήθως κερδίζουν µεγάλα µερίδια και 

συγχρόνως δηµιουργούν τέτοιες συνθήκες (µέσω οικονοµιών κλίµακας) ώστε να κάνουν 

ιδιαιτέρως δύσκολη την είσοδο νέων ανταγωνιστών. Έτσι δεν αρκεί για µια επιχείρηση να 

εισέλθει σε µία νέα αγορά, καλό θα είναι να είναι και η πρώτη που την ανακαλύπτει.  

2. Κορεσµός των υπαρχουσών αγορών. Ο µεγάλος βαθµός κορεσµού των αναπτυγµένων 

χωρών µπορεί να οδηγήσει µία επιχείρηση σε µια στρατηγική διεθνοποίησης σε αγορές 

των αναπτυσσόµενων χωρών, οπού κυρίως βρίσκονται µεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης. 

3. Αναζήτηση πόρων σε χαµηλότερες τιµές. Οι αµοιβές των παραγωγικών συντελεστών 

καθώς και το κόστος των ενδιάµεσων προϊόντων και πρώτων υλών αποτελούν ένα 

σηµαντικό µέρος του συνολικού κόστους παραγωγής του προϊόντος. Κατά συνέπεια ΑΞΕ 

µπορεί να πραγµατοποιηθούν λόγω της ανάγκης για πρόσβαση και απόκτηση πόρων που 

δεν είναι διαθέσιµοι στις χώρες προέλευσης των επενδυτριών επιχειρήσεων ή είναι 

διαθέσιµοι εκεί, αλλά σε υψηλότερο κόστος από αυτό που θα µπορούσε κανείς να 

συναντήσει σε άλλες τοποθεσίες. Συνεπώς, µεταβολές στο κόστος απόκτησης πόρων 

επηρεάζουν ουσιαστικά το συνολικό κόστος παραγωγής και εποµένως την τιµή και την 

ανταγωνιστικότητα του προϊόντος καθώς και τα κέρδη της επιχείρησης. 

4. Εκµετάλλευση των οικονοµικών κλίµακας. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης στις αγορές άλλων χωρών αυξάνει σηµαντικά το µέγεθος της αγοράς στην 

οποία η επιχείρηση αποκτά πρόσβαση. Εάν δε η προσπάθεια της επέκτασης στις νέες 

αγορές στεφθεί µε επιτυχία, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να αυξήσει την παραγωγή για να 

ικανοποιήσει τη ζήτηση από τους νέους πελάτες. Έτσι, η αύξηση του όγκου της 

παραγωγής, την οποία συνεπάγεται η διεθνής επέκταση, προσφέρει την ευκαιρία στις 
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πολυεθνικές επιχειρήσεις να κάνουν ορθολογικότερη εκµετάλλευση των παραγωγικών 

συντελεστών που διαθέτουν και να επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας όχι µόνο στη 

διαδικασία παραγωγής, αλλά και στις δαπάνες διαφήµισης, µεταφοράς και διανοµής του 

προϊόντος. Αυτό συντελεί και στην επίτευξη χαµηλότερου συνολικού µοναδιαίου κόστους 

παραγωγής, γεγονός το οποίο στη συνέχεια δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

διαθέσει τα προϊόντα της σε χαµηλότερες τιµές και έτσι να βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητά της στις διεθνείς αγορές.  

5) Αναζήτηση Ανταγωνιστικών Κινήτρων Στρατηγικής. Εκτός από τα προηγούµενα 

κίνητρα, τα οποία βασίζονται κυρίως σε προβληµατισµούς ως προς την εσωτερική 

στρατηγική, οι επιχειρήσεις συχνά επενδύουν σε υπερπόντιες χώρες λόγω πιέσεων του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως η πίεση του ανταγωνισµού διαφόρων ειδών. Έτσι 

γίνονται συχνά επενδύσεις ως αντίδραση σε ενέργειες των ανταγωνιστών τους, δηλαδή µια 

αρχική επένδυση από κάποιον δεσπόζοντα ανταγωνιστή θα προκαλέσει µια σειρά 

αντισταθµιστικών επενδύσεων από άλλους ανταγωνιστές.  

6. ∆ιαφοροποίηση των επιχειρηµατικών κινδύνων. Η άσκηση από τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε διάφορες χώρες και περιοχές του 

κόσµου συνεπάγεται άλλο ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα. Το πλεονέκτηµα αυτό έγκειται 

στο ότι η συνολική κερδοφορία τους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την επίδοσή τους σε 

ένα περιορισµένο αριθµό χωρών ή σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Έτσι, αν η 

επιχείρηση δεν παρουσιάσει ευνοϊκά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα σε µία χώρα ή 

περιοχή, π.χ. λόγω δυσµενών οικονοµικών συνθηκών, αυτή θα µπορούσε να 

αντισταθµιστεί από καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις σε κάποια άλλη χώρα ή περιοχή, µε 

αποτέλεσµα να µην επηρεασθούν σηµαντικά τα συνολικά κέρδη της επιχείρησης. Είναι 

φανερό λοιπόν ότι όσο πιο µεγάλη είναι η γεωγραφική διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, τόσο πιο µικρή είναι και η σχετική σηµασία των 

επιχειρηµατικών κινδύνων που συνεπάγεται για την επιχείρηση η οικονοµική κατάσταση 

σε µια συγκεκριµένη περιοχή ή χώρα.  

 

1.6 Κίνητρα προσέλκυσης ΑΞΕ από τις χώρες υποδοχής 

∆εδοµένου ότι οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες 

υποδοχής τους, όπως θα αναλύσουµε παρακάτω, οι κυβερνήσεις πολλών χωρών 

επιδιώκουν την προσέλκυση ΑΞΕ. Έτσι, τόσο αναπτυγµένες όσο και αναπτυσσόµενες 

χώρες προσφέρουν συχνά ένα αριθµό σηµαντικών επενδυτικών κινήτρων προσέλκυσης 
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ξένων επενδύσεων, όπως φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις σε βασικές εισροές κ.α. Βάσει των 

συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί στον διεθνή ανταγωνισµό, οι κυβερνήσεις των χωρών 

που επιδιώκουν να προσελκύσουν ΑΞΕ θεωρούν ότι είναι αναγκασµένες να προσφέρουν 

όλο και περισσότερα επενδυτικά κίνητρα, από φόβο µήπως οι επενδυτές αποφασίσουν να 

στραφούν σε άλλες αγορές µε τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά µε αυξηµένα επενδυτικά 

κίνητρα. Χαρακτηριστικά, κατά την κρίση του 2001-2002, ο αριθµός των αναπτυγµένων 

χωρών που προχώρησαν σε αλλαγές στο θεσµικό καθεστώς των ΑΞΕ αυξήθηκε από 12 

που ήταν το 2001 σε 19 το 2002. Σε ποσοστό µεγαλύτερο από 95% τα νέα µέτρα πολιτικής 

που υιοθετήθηκαν από τις αναπτυγµένες χώρες ευνοούσαν τις ΑΞΕ και αφορούσαν κυρίως 

φορολογικά κίνητρα (Βέλγιο, Καναδάς και Ιρλανδία) ή την παροχή εγγυήσεων (Βέλγιο, 

Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία). Όπως προαναφέρθηκε, ΑΞΕ µπορεί να πραγµατοποιηθούν 

για διαφορετικούς λόγους. Σε πολλές περιπτώσεις, η κυβέρνηση µιας χώρας δεν είναι σε 

θέση να επηρεάσει κάποιους παράγοντες που χαρακτηρίζουν την εθνική της οικονοµία 

(π.χ. το µέγεθος της αγοράς της) έτσι ώστε να προσελκύσει ΑΞΕ όλων των τύπων. 

Παρόλα αυτά είναι σε θέση να λάβει κάποια µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να αυξήσουν 

την πιθανότητα προσέλκυσης κάποιων τουλάχιστον τύπων ΑΞΕ. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούµε στα βασικότερα από αυτά τα µέτρα. 

(α) ∆ηµοσιονοµικά Κίνητρα (Fiscal Incentives) 

Τα δηµοσιονοµικά κίνητρα αποτελούν το είδος των κινήτρων που χρησιµοποιούνται πιο 

συχνά. Τα κίνητρα αυτά που συνηθίζεται να προσφέρονται από κοινού, δηλαδή σαν 

“πακέτο”, περιλαµβάνουν: 

1. Μειωµένη Άµεση Εταιρική Φορολόγηση 

Πρόκειται για µέτρα που αποσκοπούν στην χαλάρωση του εταιρικού φορολογικού βάρους. 

Τα κυριότερα παραδείγµατα τέτοιων µέτρων είναι: 

- Μειωµένοι Συντελεστές Εταιρικών Φόρων 

Το µέτρο αυτό αναφέρεται στη µείωση του συντελεστή φορολόγησης για τις εταιρίες. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι κάποιες αρχές δεν προχωράνε σε µείωση του γενικότερου 

φορολογικού συντελεστή εταιρικών εσόδων αλλά επικεντρώνονται στην µείωση του 

φορολογικού συντελεστή εταιρικών εσόδων που προέρχονται από συγκεκριµένες πηγές ή 

δραστηριότητες σε συγκεκριµένους κλάδους. 

- Φορολογικές ∆ιακοπές 
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Αυτό το µέτρο αναφέρεται στη µη υποχρέωση των “νέο-δηµιουργηµένων επιχειρήσεων” 

να πληρώσουν εταιρικό φόρο για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Εναλλακτικά οι 

επιχειρήσεις δεν πληρώνουν φόρο µέχρι να καλύψουν τα αρχικά κόστη κεφαλαίου τους. 

- Ειδικές Ζώνες Φορολογικών Προνοµίων 

Η δηµιουργία ζωνών/περιοχών µε χαµηλούς συντελεστές εταιρικού φόρου είναι ένα άλλο 

µέτρο που χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για την προσέλκυση ΑΞΕ σε συγκεκριµένες 

ζώνες/περιοχές µιας χώρας. 

2. Κίνητρα για Σχηµατισµό Κεφαλαίου (Capital Formation) 

Πρόκειται για µέτρα σύνδεσης της χαµηλής φορολόγησης µε εταιρικές επενδύσεις. 

Παράδειγµα τέτοιων µέτρων είναι: 

- Αποθεµατικό κεφάλαιο προς επένδυση (reinvested profits) 

Κάποιες αρχές προσφέρουν µειώσεις στους φόρους ή φορολογικές πιστώσεις στα 

αποθεµατικά των επιχειρήσεων που επενδύονται στη χώρα υποδοχής τους. 

3. Μειωµένα Εµπόδια στη ∆ιασυνοριακή Λειτουργία 

Οι επιχειρήσεις προσελκύονται από τοποθεσίες που το δηµοσιονοµικό σύστηµά τους 

επιβάλει ελάχιστα κόστη στη διασυνοριακή µεταφορά πόρων, αγαθών, υπηρεσιών και 

ανθρώπινου δυναµικού. ∆εδοµένου αυτού, οι αρχές κάποιες φορές παίρνουν µέτρα που 

αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση αυτού του κόστος. Παραδείγµατα τέτοιων µέτρων 

είναι: 

- Παρακρατούµενοι Φόροι 

Κάποιες χώρες προσφέρουν στις ξένες επιχειρήσεις χαµηλούς συντελεστές 

παρακρατούµενων φόρων σε εµβάσµατα στις χώρες προέλευσής τους. 

- Φορολόγηση ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Μειωµένοι φόροι εισαγωγών και τελωνειακοί δασµοί χρησιµοποιούνται µερικές φορές 

σαν κίνητρα για τις ΑΞΕ. 

- Φορολόγηση Εργαζοµένων 

Η χαµηλότερη φορολόγηση εισοδήµατος ή η µείωση στο κόστος κοινωνικής ασφάλισης 

για τους εκπατριζόµενους εργαζοµένους των ξένων επιχειρήσεων χρησιµοποιείται από 

κάποιες αρχές έτσι ώστε να γίνουν κάποιες τοποθεσίες πιο ελκυστικές για τους ξένους 

επενδυτές. 

(β) Οικονοµικά Κίνητρα (Financial Incentives) 

Οι πολιτικές της παροχής οικονοµικών κινήτρων συνήθως παρακινούνται από έναν από 

τους εξής τρεις λόγους που καθορίζουν µε τη σειρά τους τη µορφή που παίρνουν: 
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1. Μια περιοχή της χώρας µπορεί να θεωρείται ότι είναι µη προνοµιούχα σε σχέση µε 

αντίστοιχες περιοχές αλλού, εξαιτίας για παράδειγµα του σταδίου ανάπτυξής της. Σε αυτήν 

την περίπτωση, οι αρχές συνήθως προτιµούν να ακολουθήσουν µια στοχευµένη 

προσπάθεια να βοηθήσουν τους επενδυτές, η οποία ερµηνεύεται σαν πολιτική 

εξισορρόπησης του “χώρου διεξαγωγής του παιχνιδιού”. Τέτοιες “δαπάνες εξίσωσης 

τοποθεσιών” περιλαµβάνουν: 

- Επιδοτήσεις Υποδοµών 

Ένας από τους πιο συνηθισµένους τρόπους για την αύξηση της ελκυστικότητας µιας 

περιοχής είναι η παροχή υλικών υποδοµών (δρόµοι, σιδηρόδροµοι, λιµάνια) ή 

επικοινωνιακών υποδοµών προσαρµοσµένων στις ανάγκες των επενδυτών. 

- Επιδοτήσεις για την Εκπαίδευση Εργαζοµένων 

Σε πολλές περιπτώσεις και ειδικότερα στην περίπτωση που οι επενδύσεις 

πραγµατοποιούνται σε τοµείς που είναι νέοι στην περιοχή υποδοχής τους, οι επενδυτές 

αντιµετωπίζουν την ανεπάρκεια του κατάλληλου εργατικού δυναµικού. Οι αρχές 

αναλαµβάνουν να συνεισφέρουν στο να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα µέσω δηµόσιων ή 

στηριγµένων από το δηµόσιο προγραµµάτων εκπαίδευσης. 

2. Οι αρχές συχνά υποστηρίζουν ότι το κόστος που οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν όταν 

εγκαθίστανται σε νέα µέρη µπορεί να τους αποτρέψει από την επιλογή της κατάλληλης 

τοποθεσίας. Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη, η χώρα που επιθυµεί να προσελκύσει ΑΞΕ θα 

πρέπει να προσφέρει επιδοτήσεις για την κάλυψη αυτού του κόστους. Αυτή η 

υποκατηγορία οικονοµικών κινήτρων περιλαµβάνει: 

- Υποστήριξη Μετεγκατάστασης και Εκπατρισµού 

Οι αρχές προσφέρουν χρηµατικές δωρεές για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που 

αντιµετωπίζουν επιπλέον έξοδα κεφαλαίου και κόστη µετεγκατάστασης. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις µάλιστα, οι αρχές επίσης συνεισφέρουν στην κάλυψη των εξόδων 

µετεγκατάστασης συγκεκριµένων µελών του προσωπικού της επιχείρησης όπως και των 

εξόδων µετεγκατάστασης των οικογενειών τους. 

- Προσωρινές Μισθολογικές Επιδοτήσεις 

Στο αρχικό στάδιο λειτουργίας των επιχειρήσεων οι αρχές µπορεί να τις υποστηρίζουν 

καλύπτοντας µέρος των µισθών που πρέπει να πληρώσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. 

3. Πέρα από τα οικονοµικά κίνητρα που δίνονται για τους δύο παραπάνω λόγους που 

έχουν να κάνουν µε την αντιστάθµιση ατελειών της αγοράς και την κάλυψη του κόστους 

συναλλαγών, οι αρχές µπορεί απλά να παρέχουν οικονοµικά κίνητρα (το ίδιο ισχύει και 
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για τα δηµοσιονοµικά κίνητρα) για να επωφεληθούν απλά από τις πιθανές θετικές 

επιδράσεις της παρουσίας ξένων επιχειρήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούν µια 

πολιτική στοχευόµενων κινήτρων που περιλαµβάνουν µέτρα όπως: 

- Πιστώσεις στους Επενδυτές 

Οι αρχές µερικές φορές παρέχουν δάνεια µε καλούς όρους ή µε επιδοτήσεις στα επιτόκιά 

τους σε ξένες επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων επενδυτικών στόχων. 

Εναλλακτικά, βοηθούν τους ξένους επενδυτές παρέχοντας τους εγγυήσεις για τα δάνεια 

τους. 

- Real Estate (Ακίνητα) 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι εθνικές ή τοπικές αρχές πουλούν γη ή κτίσµατα σε 

ξένους επενδυτές σε τιµές χαµηλότερες από τις τιµές της αγοράς. 

- Συµµετοχή στην Κάλυψη του Κόστους 

Πέρα από την κάλυψη του κόστους των ξένων επιχειρήσεων στο στάδιο εγκατάστασής 

τους (π.χ. οι προσωρινές µισθολογικές επιδοτήσεις που προαναφέρθηκαν), οι αρχές 

µερικές φορές προχωράνε παραπέρα καλύπτοντας κόστη των επιχειρήσεων που αφορούν 

το marketing ή και κάποια συνηθισµένα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων. Η 

συµµετοχή στην κάλυψη αυτών των κερδών µπορεί να είναι είτε άµεση είτε έµµεση, π.χ. 

µέσω της παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους επενδυτές. 

(γ) Ρυθµιστικά Κίνητρα 

Τα κίνητρα αυτά αναφέρονται στην πολιτική προσέλκυσης ΑΞΕ µέσω της µείωσης ή και 

της απόσυρσης µια σειράς εθνικών ή τοπικών κανόνων και κανονισµών. Αν και θεωρητικά 

οι αρχές µπορούν να αποσύρουν κάθε είδους κανονισµού, στην πράξη τείνουν να 

χαλαρώνουν απαιτήσεις που είναι περιβαλλοντικές, κοινωνικές ή συνδέονται µε την αγορά 

εργασίας. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι τέτοιου είδους κίνητρα χρησιµοποιούνται πιο 

σπάνια από τα άλλα είδη κινήτρων και αν συµβαίνει αυτό, συµβαίνει σε συγκεκριµένους 

κλάδους χωρών που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ. 

(δ) Μακροοικονοµικά Κίνητρα 

Τα µακροοικονοµικά µέτρα που διαµορφώνουν µια σειρά σηµαντικών χαρακτηριστικών 

της χώρας επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητά της είναι επίσης σηµαντικά για την 

προσέλκυση ΑΞΕ. Είναι προφανές ότι η γενικότερη οικονοµική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται µια χώρα επηρεάζει τις ξένες επιχειρήσεις που σκέφτονται να επενδύσουν σε 

αυτή. Πέρα από την γενικότερη προσπάθεια των αρχών µιας χώρας να βελτιώσουν και να 

σταθεροποιήσουν την οικονοµική κατάσταση της χώρας, µια σειρά από µέτρα που 
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συντελούν προς την ίδια κατεύθυνση µπορούν να έχουν επίσης επίδραση στην εισροή 

ΑΞΕ στη χώρα. Παραδείγµατα τέτοιων µέτρων είναι: 

- Επενδύσεις σε Υποδοµές 

- Επενδύσεις για την Επιµόρφωση του Εργατικού ∆υναµικού 

- ∆εσµεύσεις για Ιδιωτικοποιήσεις  

- Ανάπτυξη χρηµατοοικονοµικών αγορών 

- Μείωση εµποδίων εµπορίου 

(ε) Άλλες Μορφές Κινήτρων 

Οι αρχές µιας χώρας χρησιµοποιούν σε κάποιες περιπτώσεις, πέρα από τα 

προαναφερθέντα, µια σειρά από άλλα µέτρα όπως είναι για παράδειγµα η ανάληψη 

πολιτικών προώθησης επενδύσεων. Οι πολιτικές αυτές αναφέρονται σε δραστηριότητες 

που αποσκοπούν στη διάδοση πληροφοριών (κάλυψη κενών πληροφόρησης και διόρθωση 

διάφορων αντιλήψεων για τη χώρα), στη δηµιουργία µιας καλής εικόνας και στην παροχή 

υπηρεσιών επενδύσεων στους πιθανούς επενδυτές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πολλές 

χώρες έχουν δηµιουργήσει τα λεγόµενα One Stop Investment Promotion Agencies που 

αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τόσο στην είσοδο στη χώρα ξένων επιχειρήσεων καθώς 

και στη λειτουργία ξένων επιχειρήσεων (π.χ. συµβάλλοντας στη µείωση των 

καθυστερήσεων και του κόστους διοικητικής φύσης). 

 

1.7 Κίνδυνοι που αντιµετωπίζονται στις ΑΞΕ 

 Η επέκταση των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης φυσικά και δεν αποτελεί 

πανάκεια ή µια απόλυτη συνταγή επιτυχίας. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί και 

προέρχονται σε πολλές περιπτώσεις από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι πιο 

σηµαντικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η οικονοµική και πολιτική ρευστότητα. Πρόκειται για τον πλέον σηµαντικό κίνδυνο 

που αντιµετωπίζει κάθε επιχείρηση που προχωρά σε ΑΞΕ. Η πολιτική ρευστότητα 

εκφράζεται µε αστάθεια ή ένταση στις διακρατικές σχέσεις. Ωστόσο, µεγαλύτερος 

εκτιµάται ο κίνδυνος των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, αφού οι διακυµάνσεις τους είναι 

αρκετές για να καταστήσουν µια επιχείρηση κυρίαρχη δύναµη ή να τη βγάλουν έξω από το 

παιχνίδι. Σε µια αναδυόµενη αγορά υπάρχει µεγάλη πιθανότητα µια πολιτική κρίση να 

δηµιουργήσει συναλλαγµατική κρίση και να επηρεάσει το γενικότερο οικονοµικό 

γίγνεσθαι. 
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 Γενικά, µία επιχείρηση πρέπει να εξετάζει και γενικότερα µακροοικονοµικά 

στοιχεία κάθε αγοράς, όπως το επίπεδο πληθωρισµού, τα επίπεδα ξένου δανεισµού της 

χώρας ή το ισοζύγιο πληρωµών ώστε να µπορεί να προβλέψει τις πιθανές 

συναλλαγµατικές διακυµάνσεις. Παράλληλα, δε θα πρέπει να υποτιµά δείκτες όπως το 

συνολικό προϊόν µιας οικονοµίας, το ρυθµό µεγέθυνσής της και τα επίπεδα απασχόλησης 

του εργατικού δυναµικού, ώστε να γνωρίζει τη πιθανή αγοραστική ικανότητα. 

2. Το διαφορετικό κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις χωρών 

µε ιδιόµορφα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, η ικανοποιητική κατανόησή 

τους αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας εισόδου 

στην αγορά της χώρας αυτή. Εποµένως, σε όσο περισσότερες χώρες δραστηριοποιείται µια 

Π.Ε. τόσο πιο δύσκολο είναι το έργο της. Τα λάθη και οι παραλείψεις που µπορεί να 

πραγµατοποιήσει σ’ αυτή την περίπτωση µια επιχείρηση είναι είτε στα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων που προσφέρει, είτε στις µεθόδους που χρησιµοποιεί για την προώθηση και 

διαφήµιση των προϊόντων της ή ακόµα και στις σχέσεις της µε το εγχώριας προέλευσης 

προσωπικό και τους αλλοεθνείς πελάτες, προµηθευτές και συνεργάτες της. 

3. Οι ιδιαιτερότητες του ανθρώπινου δυναµικού. Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων είναι 

επίσης ένας παράγοντας που µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά προβλήµατα, εάν δε 

ληφθούν υπόψη κάποια στοιχεία που σχετίζονται µε το εργασιακό καθεστώς και τους 

εργασιακούς νόµους της εκάστοτε χώρας. Έτσι, οι πρόσθετες παροχές (πλην µισθού) 

στους εργαζοµένους µπορεί να είναι κατά πολύ διαφορετικές ανάµεσα στα κράτη και η 

φύση τους να ποικίλλει. Η εξασφάλιση της θέσης εργασίας και η πολιτική των απολύσεων 

είναι επίσης µία µεταβλητή που διαφέρει µεταξύ των χωρών. Έχει παρατηρηθεί ότι οι 

αναπτυσσόµενες χώρες δίνουν µεγαλύτερη έµφαση σε σχέση µε τις αναπτυγµένες στη 

µονιµότητα της θέσης εξαιτίας του µικρότερου αριθµού θέσεων εργασίας και του 

ανεπαρκώς αναπτυγµένου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Ακόµη, πρέπει να 

εξετάζεται ο ρόλος των εργατικών συνδικάτων στις διάφορες χώρες. Στη Μεγάλη 

Βρετανία της δεκαετίας του ΄80, για παράδειγµα, οι σχέσεις επιχειρήσεων - εργαζοµένων 

ήταν πολιτικοποιηµένες και συχνά οξείς, ενώ αντίθετα στην Ιαπωνία τα συνδικάτα ακόµα 

και σήµερα προωθούν την ευηµερία και κερδοφορία της εταιρίας, αφού πιστεύουν ότι κάτι 

τέτοιο θα ωφελήσει άµεσα τους ίδιους τους εργαζόµενους.  

4. Το διαφορετικό νοµικό πλαίσιο. Κάθε χώρα έχει το δικό της νοµικό πλαίσιο και η 

κατανόηση και εξοικείωση µε τις διαδικασίες και τους κανονισµούς της κάθε χώρας, κάνει 

το έργο των στελεχών των πολυεθνικών επιχειρήσεων δυσκολότερο. Η διεκπεραίωση 
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κάποιων εργασιών όπως οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, η αγορά γης και κτιρίων, η 

δανειοδότηση και απόκτηση ξένου κεφαλαίου είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. 

Επιπλέον, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν διαφορετικά συστήµατα και 

νοµοθεσία όσον αφορά την τήρηση λογιστικών βιβλίων καθώς και τη φορολόγησή τους. 

Απαραίτητη είναι η επιµόρφωση και η συνεχής ενηµέρωση των αρµοδίων στελεχών για το 

νοµικό και φορολογικό πλαίσιο της χώρας, κάτι το οποίο συνεπάγεται επιπλέον δαπάνες, 

οι οποίες αυξάνουν σηµαντικά και το συνολικό κόστος λειτουργίας της επιχείρησης και 

συνεπώς επηρεάζουν δυσµενώς την ανταγωνιστικότητά της. 

 

1.8 Κόστος και όφελος των ΑΞΕ για τις χώρες υποδοχής 

Οι ΑΞΕ επηρεάζουν σηµαντικά τις χώρες υποδοχής τόσο άµεσα, όσο και έµµεσα. 

Τα αποτελέσµατα των ΑΞΕ στην αποδέκτρια χώρα µπορούν να είναι είτε θετικά, είτε 

αρνητικά, ανάλογα µε τον τρόπο που αντιµετωπίζονται από την τοπική κυβέρνηση και τον 

εκάστοτε κλάδο. Τα διακριτά χαρακτηριστικά της πολυεθνικής επιχείρησης έχουν επίσης 

σηµαντική επιρροή και πολλές φορές καθορίζουν τις επιπτώσεις στην αποδέκτρια χώρα. 

Άµεσα κέρδη / ζηµίες 

- Μακροοικονοµικά αποτελέσµατα στην αποδέκτρια χώρα: Οι ΑΞΕ αυξάνουν τις 

συνολικές πραγµατικές αµοιβές. 

- Η χώρα υποδοχής κερδίζει από το εισόδηµα της φορολογίας των ξένων κερδών. 

- Χαµηλότερες τιµές των προϊόντων που οφείλονται στον αυξανόµενο ανταγωνισµό – 

τοπική παραγωγή. Αφετέρου, στις µεταβατικές οικονοµίες πολλά από τα προϊόντα που 

παρήχθησαν στο παρελθόν από τις κρατικές εταιρίες και επιδοτήθηκαν από την 

κυβέρνηση θα κοστίσουν και θα πωληθούν περισσότερο από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

που επιδιώκουν κέρδος. 

- Οι ΑΞΕ παρέχουν σηµαντική οικονοµική ενίσχυση και οι κύριες εισροές κεφαλαίων 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κάλυψη του ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών  ή 

της πληρωµής του διεθνούς χρέους. 

- Οι ΑΞΕ έχουν επίσης µια επίδραση στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν της χώρας 

δεδοµένου ότι η παραγωγή αυξάνεται ή, εάν θεωρήσουµε δεδοµένη την παραγωγή των 

υπαρχουσών επιχειρήσεων, το ποσοστό παραγωγικότητας µπορεί να αυξηθεί. 

- Αν και οι ξένες επιχειρήσεις τείνουν να εξάγουν περισσότερο από ότι οι εγχώριες, ο 

εµπειρικός µέσος όρος καταδεικνύει ότι αυτές τείνουν επίσης να εισάγουν περισσότερα 

από τις εκροές τους και έτσι κατά µέσον όρο έχουν αρνητική επίδραση στο εµπορικό 
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ισοζύγιο. Η επίδραση στο εµπορικό ισοζύγιο εντούτοις µπορεί να είναι θετική εάν η ΑΞΕ 

είναι π.χ. επιχείρηση που αναζητά να καθιερώσει µια εξαγωγική βάση. 

- Αν και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις µπορεί να παρέχουν στη χώρα νέες θέσεις 

απασχόλησης, µπορούν να έχουν µια αρνητική επίδραση στο ποσοστό απασχόλησης αν 

τείνουν να επενδύσουν σε επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. Η 

επίδραση στο ποσοστό απασχόλησης εντούτοις µπορεί να είναι θετική εάν η ΑΞΕ π.χ. 

στοχεύει στην εκµετάλλευση του χαµηλού κόστους εργασίας στη χώρα. Επίσης, αρνητικό 

αντίκτυπο µπορεί να έχει αν η πολυεθνική έχει εξαγοράσει µέσα από ένα πρόγραµµα 

ιδιωτικοποίησης µία πρώην κρατική εταιρία και προβαίνει σε µείωση εργατικού 

δυναµικού για να γίνει πιο ανταγωνιστική. 

 Τα αποτελέσµατα των ΑΞΕ µπορούν να φανούν είτε βραχυπρόθεσµα είτε 

µακροπρόθεσµα. Τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα µπορούν αν είναι διαφορετικά από τα 

µακροπρόθεσµα από την άποψη των συνθηκών ωρίµανσης. Π.χ. το ποσοστό ανεργίας 

µπορεί να αυξηθεί βραχυχρόνια λόγω των ανταγωνιστικών πιέσεων και της εξυγίανσης 

των επιχειρήσεων, αλλά να µειώνεται µακροπρόθεσµα εάν η επιχείρηση επεκτείνει την 

παραγωγή.  

Έµµεσα κέρδη / ζηµίες 

- Η µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από ξένες πολυεθνικές µπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση της αποδοτικότητας των εγχώριων εταιριών (αύξηση παραγωγικότητας, αύξηση 

κέρδους, µείωση κόστους). Οι πολυεθνικές διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη, 

την εφαρµογή και τη µεταφορά της νέας τεχνολογίας. Σε µερικές περιπτώσεις, οι χώρες 

δεν απορροφούν την τεχνολογία που παρέχεται από τις πολυεθνικές και έτσι δεν µπορούν 

να την χρησιµοποιήσουν ή να την αναπτύξουν τοπικά χωρίς να εξαρτάται η χώρα από την 

ξένη επιχείρηση. Η µεταφορά τεχνολογίας επιταχύνεται, όταν οι τοπικές εταιρίες 

ενδιαφέρονται για τη νέα τεχνολογία.  

- Η ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των τοπικών στελεχών. Οι πολυεθνικές 

οργανώνονται πολύ αποτελεσµατικά, έτσι η κατάρτιση που παρέχουν στους τοπικούς 

διευθυντές και διοικητικό προσωπικό είναι υψηλής προστιθέµενης αξίας. Οι διευθυντές 

που εργάζονται αρχικά για ένα υποκατάστηµα πολυεθνικής µπορούν αργότερα να 

απευθυνθούν για δουλειά σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανά τον κόσµο. Η είσοδος των 

ξένων εταιριών επηρεάζει τη δοµή της οικονοµίας και την απόδοση των τοπικών εταιριών. 

Άλλες επιχειρήσεις της ίδιας βιοµηχανίας µπορούν να «κλέψουν» τις διευθυντικές τεχνικές 

από την πολυεθνική βελτιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δική τους οργανωτική δοµή. Η 



 28 

«δοµή ιδιοκτησίας» των πολυεθνικών µπορεί να παρέχει ένα παράδειγµα της δοµής για τις 

άλλες εταιρίες στη βιοµηχανία. 

- Η αύξηση του ανταγωνισµού. Η ύπαρξη έντονου ανταγωνισµού γίνεται αποδεκτή 

συνήθως ως κίνητρο για επίτευξη υψηλότερης αποδοτικότητας. Οι τοπικές εταιρίες 

«πιέζονται» από τον ανταγωνισµό µε τις ξένες πολυεθνικές για να εφαρµόσουν 

αποδοτικότερες µεθόδους. Μια πολυεθνική µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των αγαθών 

και των υπηρεσιών και έτσι να επηρεάσει τους τοπικούς παραγωγούς ώστε να 

ακολουθήσουν βελτιωµένες λειτουργίες όπως καλύτερο χρόνο παράδοσης, έλεγχο 

αποθεµάτων, καλύτερα δίκτυα ανεφοδιασµού κλπ. Η χώρα υποδοχής κερδίζει από τη 

δηµιουργία των «εξωτερικών οικονοµιών», εντούτοις υπάρχει και η αρνητική πλευρά του 

αυξανόµενου ανταγωνισµού. Η υψηλά αναπτυγµένη πολυεθνική µπορεί να οδηγήσει στην 

αποβολή των τοπικών εταιριών που είναι µικρές και αδύνατες, εάν αποτύχουν να 

διατηρηθούν στην αγορά λόγω του ανταγωνισµού µε την πολυεθνική. Η τοπική 

κυβέρνηση µπορεί να εµποδίσει τις ΑΞΕ µέσω των εξαγορών (για να µην αποβάλλονται 

από την αγορά οι εγχώριες εταιρίες) προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις των 

πολυεθνικών µέσω «Greenfield». 

- Η ανάπτυξη των σχετικών βιοµηχανιών – υπηρεσιών. Η είσοδος των πολυεθνικών που 

αναγνωρίζουν την ευκαιρία να παρέχουν απαραίτητες υπηρεσίες για την πολυεθνική µε 

σκοπό το κέρδος. Ο τοµέας των υπηρεσιών έχει ιδιαίτερα κέρδη και προοπτικές όταν 

υπάρχει παρουσία των πολυεθνικών, δεδοµένου ότι οι δραστηριότητες των πολυεθνικών 

απαιτούν την ύπαρξη τραπεζών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οικονοµικών συµβούλων ή 

οικονοµικών µεσαζόντων.  

 

1.9 Οι εισροές των ΑΞΕ στα Βαλκάνια 

Οι ΑΞΕ µπορούν να παίξουν ρόλο κλειδί στη βελτίωση της ικανότητας της χώρας 

υποδοχής να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες που προσφέρονται από την παγκόσµια 

οικονοµική ενοποίηση -ένας στόχος που αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως ένας 

από τους κύριους στόχους κάθε αναπτυξιακής στρατηγικής- και να επιτύχει ένα αυξηµένο 

ρυθµό ανάπτυξης (Bitzenis 2005). Η ιδέα της παγκοσµιοποίησης συνεπαγόταν ότι ένα 

αυξανόµενο µερίδιο των ΑΞΕ έχει παγκόσµια προοπτική και οι υπό µετάβαση χώρες, 

συγκεκριµένα, θα έπρεπε να προσελκύσουν όλο και µεγαλύτερο ποσοστό ΑΞΕ, αλλά αυτό 

δε συνέβη στην πραγµατικότητα. Υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες άνοιξαν τις 

οικονοµίες τους στο εµπόριο και δέχθηκαν εισροές ΑΞΕ, παρόλα αυτά το µερίδιο των 
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ΑΞΕ που εισέρχεται δεν είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες και οι εισροές ΑΞΕ στις λιγότερο 

αναπτυγµένες ή φτωχές χώρες εµφανίζουν µικρή ανάπτυξη (Bitzenis 2003). Η 

περιορισµένη έκταση των µεταρρυθµίσεων φιλελευθεροποίησης ή τα αναποτελεσµατικά 

προγράµµατα µετάβασης και το αυξανόµενο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παγκόσµιο 

περιβάλλον για επενδύσεις προσφέρει ποικίλες εναλλακτικές ευκαιρίες για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. 

Συνεπώς, µολονότι οι υπό µετάβαση οικονοµίες της ΝΑ Ευρώπης κατάφεραν να 

προσελκύσουν κάποιες ξένες επενδύσεις, η επιτυχία τους ήταν µάλλον περιορισµένη σε 

σύγκριση µε εκείνη των χωρών της Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης, όπως φαίνεται και 

από των παρακάτω πίνακα. 

Συγκριτικός Πίνακας εισροών ΑΞΕ στις αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες 

της Ευρώπης(σε εκ.$) 

 1999-2000 

(ετήσιος µ.ο.) 

2005 2006 2007 2008 

Μ.Βρετανία 40321 176006 156186 183386 96939 

Γαλλία 24566 84951 78154 157973 117510 

Γερµανία  29354 47440 57147 56407 24939 

Βαλκανικές 

χώρες (σύνολο) 

1576 14741 28307 33555 32450 

Πηγή: UNCTAD, World Investment Report 2009 

Αναλυτικά οι εισροές ΑΞΕ στις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας εισροών ΑΞΕ στα Βαλκάνια (σε εκ.$) 

 1999-2000 

(ετήσιος µ.ο.) 

2005 2006 2007 2008 

Αλβανία 53 264 324 658 956 

Βοσνία 

Ερζεγοβίνη 

35 613 718 2115 1009 

Βουλγαρία  301 3923 7667 11716 9205 

Κροατία 447 1788 3457 4982 4383 

π.Γ.∆.Μ. 51 97 424 699 598 

Ρουµανία 597 6483 11367 9923 13305 

Σερβία 92 1573 4350 3462 2994 

Πηγή: UNCTAD, World Investment Report 2009 
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Από τον ανωτέρω πίνακα διαφαίνεται ότι η κατανοµή των εισροών ΑΞΕ ανάµεσα 

στις χώρες της περιοχής ήταν µάλλον ανοµοιόµορφη. Η Βουλγαρία, η Κροατία και η 

Ρουµανία προσέλκυσαν τον κύριο όγκο των εισροών ΑΞΕ στην περιοχή. Πιο 

συγκεκριµένα οι εισροές ΑΞΕ προς τις τρεις χώρες κυµαίνονταν σταθερά γύρω στο 75% ή 

και παραπάνω, του συνόλου των εισροών στην περιοχή. Σηµειώνεται ότι πρόκειται για τις 

τρεις πιο µεγάλες οικονοµίες της περιοχής, καθώς και εκείνες που σηµείωσαν την 

ταχύτερη πρόοδο στον τοµέα των µεταρρυθµίσεων.  

Από την άλλη, οι εκροές ΑΞΕ από τη µία χώρα στην άλλη δεν αποτελούν θέµα 

εθνικού ενδιαφέροντος, αλλά επιλογές των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες 

βασίζονται στους στόχους που επιθυµούν να εκπληρώσουν, όπως να επενδύσουν σε 

αγορές µε ευκαιρίες ιδιωτικοποίησης, ανικανοποίητη ζήτηση, χαµηλό κόστος εργασίας, 

µεγάλο µέγεθος αγοράς κ.α. Κατά συνέπεια είναι δεδοµένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 

µία πολυεθνική να επενδύσει σε µια χώρα υποδοχής και όχι από συγκεκριµένη χώρα που 

θέλει να επενδύσει σε συγκεκριµένη χώρα. Το ενδιαφέρον είναι συγκεντρωµένο σε 

εταιρίες και αυτό αποδεικνύεται από το παράδειγµα της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης (ΚΑΕ) όπου ο όγκος των εισροών ΑΞΕ στις χώρες των ΚΑΕ προέρχεται από 40 

πολυεθνικές από 5 προηγµένες χώρες. Αυτό το µεµονωµένο ενδιαφέρον των πολυεθνικών 

είναι ξεκάθαρο και από το παράδειγµα δύο βελγικών πολυεθνικών (Union Minière και 

Solvay), οι οποίες επένδυσαν και οι δύο µαζί στη Βουλγαρία ένα ποσό περίπου 400 

εκατοµµυρίων δολαρίων, το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο από 95% του τελικού 

ποσού των βελγικών εισροών ΑΞΕ στη Βουλγαρία. 

Αφετέρου, υπάρχουν αρκετές µικροµεσαίες επιχειρήσεις που προτιµούν να 

επενδύσουν σε γειτονικές χώρες, προκειµένου να επωφεληθούν της γεωγραφικής 

εγγύτητας, του χαµηλού εργατικού κόστους, της έλλειψης εγχώριου ανταγωνισµού, της 

έλλειψης δυτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, της ανικανοποίητης ζήτησης, των ευνοϊκών 

µέτρων και νόµων για τις ξένες επενδύσεις, της ύπαρξης διµερών συµφωνιών µεταξύ 

χωρών, καθώς και άλλων παραγόντων που θα αναλύσουµε παρακάτω. 

Το παραπάνω, µπορεί να αποδειχθεί από το παράδειγµα των ελληνικών 

επενδύσεων στην περιοχή των Βαλκανίων. Παρόλο που η Ελλάδα είναι µια µικρή χώρα µε 

µια αδύναµη οικονοµία στο παγκόσµιο οικονοµικό γίγνεσθαι, οι ελληνικές επενδύσεις 

είναι σηµαντικές και σε επενδεδυµένα κεφάλαια και σε αριθµό επενδυτικών σχεδίων ΑΞΕ 

στις περισσότερες βαλκανικές χώρες. Ειδικότερα στη Βουλγαρία (περίπου 3 δισ. ευρώ), 

στη Ρουµανία (περισσότερο από 3 δισ. Ευρώ), στην π.Γ.∆.Μ. (περισσότερο από 1 δισ. 
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ευρώ). Η έλλειψη σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος για εκροές ΑΞΕ στις 

βαλκανικές χώρες έχει δώσει στις ελληνικές επιχειρήσεις το πλεονέκτηµα να γίνουν 

πολυεθνικές επενδύοντας στις γειτονικές χώρες ένα µεγάλο ποσό σε σχέση µε τη 

γενικότερη οικονοµική θέση και κατάσταση της µητρικής χώρας (Ελλάδας) στο 

παγκόσµιο στερέωµα.  

 

1.10 Προσδιοριστικοί παράγοντες της εισροής ΑΞΕ στις χώρες των Βαλκανίων 

Όπως διαπιστώθηκε και παραπάνω, οι υπό µετάβαση οικονοµίες των βαλκανικών 

χωρών δέχθηκαν σηµαντικά ποσά ΑΞΕ, τα οποία χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό 

συγκέντρωσης, ενώ ο κύριος όγκος ΑΞΕ διοχετεύθηκε στις χώρες της Κεντρικής και 

∆υτικής Ευρώπης.  

 Αυτή η αδυναµία των υπό µελέτη χωρών να συγκεντρώσουν εισροές ΑΞΕ 

οφείλεται κυρίως στην οικονοµική και πολιτική αστάθεια, αφού τα µεγαλύτερα ποσά ΑΞΕ 

προσελκύουν όσες χώρες έχουν καταφέρει να χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό 

µακροοικονοµικής αλλά και πολιτικής σταθερότητας. Η ύπαρξη καλής υποδοµής και 

έµπειρου εργατικού δυναµικού, καθώς και η επαρκής απελευθέρωση του εξωτερικού 

εµπορίου, αποτελούν πρόσθετες συνθήκες οι οποίες καθιστούν µία χώρα ελκυστική ως 

προς τους ξένους επενδυτές. Εξίσου σηµαντική θέση παίζουν η γεωγραφική θέση, το 

µέγεθος της αγοράς και οι φυσικοί πόροι. Σε ό,τι αφορά τις υπό µετάβαση οικονοµίες, η 

πρόοδος της διαδικασίας µετασχηµατισµού ήταν ζωτικής σηµασίας για τον προσδιορισµό 

της ικανότητάς τους να προσελκύσουν ΑΞΕ. Για τις οικονοµίες αυτές, οι βασικότεροι 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το µέγεθος της εισροής ΑΞΕ, περιλαµβάνουν µεταξύ 

άλλων, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην εγχώρια αγορά, τη δυνατότητα 

συµµετοχής σε µεγάλης κλίµακας ιδιωτικοποιήσεις και το βαθµό πολιτικής και 

οικονοµικής σταθερότητας που είχαν πετύχει οι χώρες υποδοχής. Παρακάτω αναλύονται 

οι παράγοντες αυτοί λεπτοµερέστερα: 

Πολιτικοί παράγοντες. Σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς παράγοντες, οι συγκρούσεις που 

ξέσπασαν µετά από τη διάλυση της πρώην ΣΟ∆ της Γιουγκοσλαβίας δηµιούργησαν ένα 

ιδιαίτερα ασταθές πολιτικό περιβάλλον, το οποίο αποτέλεσε µεγάλο εµπόδιο για τους 

υποψήφιους επενδυτές, ιδίως κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας όπου η ΝΑ 

Ευρώπη θεωρούνταν περιοχή υψηλού κινδύνου.  

Νοµικό και θεσµικό περιβάλλον. Παρόλο που η διαµόρφωση της νοµικής βάσης για τη 

δηµιουργία οικονοµίας της αγοράς έγινε αποστολή πρώτης προτεραιότητας για όλες τις 
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υπό µετάβαση χώρες από την πρώτη στιγµή της διαδικασίας µετασχηµατισµού, καθώς 

µάλιστα, οι αλλαγές του νοµικού πλαισίου ξεκίνησαν από τις αρχές της δεκαετίας του 

1990, η πρόοδος δεν ήταν πάντα ικανοποιητική. Συγκεκριµένα, στο δεύτερο µισό της 

δεκαετίας του 1990 εξακολούθησε να κυριαρχεί η νοµοθεσία του παλιού καθεστώτος σε 

σηµαντικούς κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας των υπό µετάβαση χωρών της ΝΑ 

Ευρώπης, όπως ο τραπεζικός, ο χρηµατοπιστωτικός και ο κλάδος του διεθνούς εµπορίου 

µε συνέπεια τη δηµιουργία ενός ασαφούς επενδυτικού περιβάλλοντος.  

Οικονοµικοί Παράγοντες. Το ζήτηµα της µακροοικονοµικής σταθερότητας αποτελεί 

βασικό παράγοντα, ο οποίος επηρέασε σηµαντικά τις εισροές ΑΞΕ στις χώρες των 

Βαλκανίων. Πιο συγκεκριµένα, κατά την προηγούµενη δεκαετία, το µακροοικονοµικό 

περιβάλλον χαρακτηριζόταν από συνεχείς πληθωριστικές πιέσεις και κάµψη του εθνικού 

προϊόντος, που αντανακλούσαν κυρίως την ανακολουθία των µέτρων πολιτικής, µε 

αποτέλεσµα να ξεσπούν διµερείς οικονοµικές κρίσεις.  

∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Η βραδεία πρόοδος της ιδιωτικοποίησης, καθώς και 

βασικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν, αποτέλεσαν, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη 

εµπειρία των κεντροευρωπαϊκών χωρών, πρωταρχικό στοιχείο το οποίο περιόρισε κατά 

πολύ την ανάµιξη ξένων στρατηγικών επενδυτών. Γενικότερα, η απουσία σταθερής 

δέσµευσης έναντι των µεταρρυθµίσεων καθιστούσε τους ξένους επενδυτές ιδιαίτερα 

επιφυλακτικούς σε ό,τι αφορούσε τη µετακίνησή τους στις εν λόγω οικονοµίες.  

Η ένταξη στην ΕΕ. Οι υποψήφιοι επενδυτές θεωρούν ότι η συµµετοχή στην ΕΕ µειώνει το 

βαθµό κινδύνου της χώρας, τόσο επειδή η ανάγκη συµµόρφωσης µε τις προϋποθέσεις 

ένταξης στην ΕΕ αντιπροσωπεύει την έξωθεν επικύρωση της προόδου που σηµειώνει η 

διαδικασία µετάβασης, όσο και επειδή αυτή συνεπάγεται την παροχή εγγυήσεων ως προς 

το θεσµικό και νοµικό περιβάλλον, καθώς και τη µακροοικονοµική και πολιτική 

σταθερότητα. 

Ο παραγωγικός συντελεστής εργασία. Οι Bevan και Erstin (2000) διαπίστωσαν ότι το 

µοναδιαίο εργατικό κόστος στις υπό µετάβαση οικονοµίες αποτελεί σηµαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα των εισροών ΑΞΕ, ο οποίος όµως πολλές φορές υπήρξε 

ανασταλτικός λόγω της χαµηλού επιπέδου κατάρτισης, δεξιοτήτων και παραγωγικότητας. 

Η γεωγραφική θέση. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη σηµαντικότητα της 

γεωγραφικής θέσης  βασίζονται στην εγγύτητα της χώρας υποδοχής µε τις πιθανές 

εξαγωγικές αγορές, την επιθυµία του επενδυτή να δραστηριοποιείται σε κάθε χώρα της 

περιοχής, την εγγύτητα σε αγοραστές και προµηθευτές και εν γένει γεωγραφική θέση της 
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χώρας υποδοχής. Για τις χώρες της ΚΕ, η γεωγραφική εγγύτητα στις αγορές της ΕΕ 

αποτέλεσε µείζον πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. 

 Αν και διαπιστώθηκε η ύπαρξη αδυναµίας των Βαλκανικών χωρών να 

προσελκύσουν σηµαντικό όγκο εισροών ΑΞΕ κατά την προηγούµενη δεκαετία, η οποία 

προκλήθηκε από τις δυσµενείς αρχικές συνθήκες των αγορών τους, οι οποίες 

προαναφέρθηκαν, η έναρξη του νέου αιώνα σηµατοδότησε την αρχή µιας νέας 

προσπάθειας και την ανάληψη σταθερότερης δέσµευσης από τις εν λόγω χώρες για 

επίσπευση των µεταρρυθµίσεων και επίτευξη µακροοικονοµικής και πολιτικής 

σταθερότητας. Μολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα, έχει 

σηµειωθεί ουσιαστική βελτίωση, η οποία έχει οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση των 

εισροών ΑΞΕ κατά την τρέχουσα δεκαετία.  

 

1.11 Η παγκόσµια οικονοµική κρίση και οι ΑΞΕ στα Βαλκάνια 

Όπως είναι λογικό και η περιοχή των Βαλκανίων δεν έµεινε αλώβητη από την 

παγκόσµια οικονοµική κρίση.  Η διαφαινόµενη ύφεση στο µεγαλύτερο τµήµα της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη συνεχιζόµενη διολίσθηση των τοπικών νοµισµάτων σε 

συνδυασµό µε την κατάρρευση των χρηµατιστηρίων και τον περιορισµό των κεφαλαιακών 

εισροών που προκαλεί η παγκόσµια κρίση, είχαν ως φυσικό επακόλουθο τη συρρίκνωση 

των διαθέσιµων εισοδηµάτων των πολιτών των χωρών αυτών. 

Οι ξένες επιχειρήσεις, µεταξύ αυτών και οι ελληνικές, που εισχώρησαν δυναµικά 

τα προηγούµενα χρόνια στα Βαλκάνια, εικάζεται ότι δεν αντιµετωπίζουν για την ώρα 

σηµαντικά προβλήµατα, αναθεωρούν όµως τη στάση τους και παγώνουν τα επενδυτικά 

τους προγράµµατα αρκούµενες στη διαχείριση των υφιστάµενων δραστηριοτήτων τους3. 

Αυτό που περιµένουν οι ξένοι επενδυτές είναι να δουν πόσο θα υποχωρήσουν οι ρυθµοί 

ανάπτυξης λόγω της µείωσης των άµεσων ξένων επενδύσεων και των χορηγήσεων 

δανείων από πλευράς τραπεζών.  

Παρά τις επιµέρους οµοιότητες, κάθε χώρα των Βαλκανίων έχει διαφορετική 

συµπεριφορά απέναντι στην κρίση.  

Η συµφωνία που επετεύχθη µεταξύ Σερβίας και ∆ΝΤ προβλέπει µαζικές περικοπές 

στις δηµόσιες δαπάνες, ώστε να αποφευχθούν οι δραµατικές συνέπειες της παγκόσµιας 

οικονοµικής ύφεσης. Στο πλαίσιο της διευθέτησης η οποία λήγει το Μάρτιο του 2010, η 

                                                 
3 Ανδρέας Μπελιµπασάκης, εφηµερίδα «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», 25.1.09 
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Σερβία δικαιούται να λάβει 412 εκατ. ευρώ από το ∆ΝΤ για να διατηρήσει το ποσοστό 

συναλλάγµατος για το δηνάριο, ή για να εκπληρώσει τις διεθνείς οικονοµικές της 

δεσµεύσεις. Ο υπουργός Οικονοµίας της Σερβίας, παρουσίασε επίσης ένα πακέτο 

οικονοµικών µέτρων που διαµόρφωσε η κυβέρνηση και οι εµπορικές τράπεζες της χώρας 

για την αύξηση των χορηγήσεων σε επιχειρήσεις. Το σχέδιο περιλαµβάνει δάνεια µε 

ετήσιο επιτόκιο 6%, όταν τα επιτόκια για τα επιχειρηµατικά δάνεια κυµαίνονται µεταξύ 

11% και 14%. 

Η οικονοµική ανάπτυξη στη Βουλγαρία ανήλθε στο 6,5% το 2008 διατηρώντας 

τους υψηλούς ρυθµούς των προηγούµενων χρόνων. Το 2009 όµως αναµένεται να κυµανθεί 

γύρω στο 3%. Ο µέσος πληθωρισµός αντίστοιχα θα αποκλιµακωθεί περαιτέρω από το 

12,5% στο 6,9% το 2009. Η βουλγαρική κυβέρνηση ήδη έχει ανακοινώσει δηµοσιονοµικά 

µέτρα στήριξης της οικονοµίας.  

Η οικονοµία της Ρουµανίας είναι ίσως η πιο ευάλωτη στους κραδασµούς που 

επιφέρει η παγκόσµια κρίση στην περιοχή των Βαλκανίων. Η ανάπτυξη της χώρας θα 

κυµανθεί στο 1,8% το 2009, έναντι 7,5% το 2008. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης 

προχώρησαν στην υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, γεγονός που 

κατατάσσει το δηµόσιο της χρέος στη διαβάθµιση χαµηλής φερεγγυότητας, ενώ φέρνει τη 

χώρα στο χαµηλότερο επίπεδο αξιολόγησης ανάµεσα στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το διογκωµένο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα παραµένουν οι πληγές της ρουµανικής οικονοµίας. Το τοπικό νόµισµα, λέι, θα 

συνεχίσει να δέχεται πιέσεις, σύµφωνα µε εκτιµήσεις Ρουµάνων οικονοµολόγων, εξαιτίας 

της αυξηµένης αποστροφής κινδύνου των επενδυτών για τις αναδυόµενες αγορές.  

Παρά τις δυσκολίες και τους ισχυρούς κραδασµούς που θα δεχθεί, η αγορά της 

Ρουµανίας θα συνεχίσει να παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον, κυρίως για τις 

κατασκευαστικές εταιρίες, καθώς µέχρι το 2013 αναµένεται να κατασκευαστούν 

εκατοντάδες χιλιόµετρα οδικών αξόνων. Ο προϋπολογισµός των έργων αυτών θα 

ξεπεράσει τα 13 δισ. ευρώ. 

Για την Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας διεθνείς οίκοι 

αξιολόγησης προβλέπουν ότι οι αυξηµένες τιµές εισαγόµενης ενέργειας, η µεγάλη αύξηση 

των εισαγωγών και η µείωση των τιµών των µετάλλων και της ζήτησής τους για εξαγωγή 

θα οδηγήσει στην δραµατική επιδείνωση του τρέχοντος ελλείµµατος το οποίο από 7,1% 

του ΑΕΠ θα φτάσει περίπου το 15%. Η µειωµένη δυνατότητα εξωτερικής 
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χρηµατοδότησης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε µικρότερη ανάπτυξη και πιέσεις στην τιµή 

του δηναρίου σε σχέση µε το ευρώ.  

Σε µια προσπάθεια να προστατεύσει την τοπική οικονοµία από την παγκόσµια 

οικονοµική κρίση, η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε δέκα νέα µέτρα συνολικού 

κόστους 330 εκατ. ευρώ. Συνοπτικά οι αρχές σκοπεύουν να χρεώνουν µόνο φόρους για 

κέρδη σε µερίσµατα ενώ θα µειωθούν οι δασµοί για υλικά που εισάγονται από βιοµηχανίες 

της ΠΓ∆Μ. Παράλληλα η κυβέρνηση θα διαγράψει τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές 

των επιχειρήσεων εντός τεσσάρων ετών. Για να βοηθήσει τους αγρότες, η κυβέρνηση 

µειώνει τους φόρους, ενώ τους καταργεί για όσους έχουν ετήσια εισοδήµατα κάτω των 

5.000 ευρώ. 

Τέλος, η Αλβανία φαίνεται να αντιµετωπίζει τα µικρότερα προβλήµατα. Σχεδόν 

822 εκατ. ευρώ – 20% του προϋπολογισµού – προβλέπεται να διατεθεί σε επενδύσεις για 

την κατασκευή εθνικών και τοπικών αυτοκινητοδρόµων. Τα πρώτα σηµάδια της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης έχουν αρχίσει πάντως να εµφανίζονται και στην Αλβανία.  

Το τελευταίο τρίµηνο του 2008, µειώθηκαν σηµαντικά οι εξαγωγές και η 

αγοραστική δύναµη έπεσε σε χαµηλά επίπεδα µε αποτέλεσµα την αύξηση του εµπορικού 

ελλείµµατος της χώρας, το οποίο σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Στατιστικής, τον Οκτώβριο 

έφθασε στα 33 δισεκατοµµύρια λεκ (περίπου 27 εκατ. ευρώ) και το Νοέµβριο στα 30 δις 

λεκ (24,4 εκατ. ευρώ). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις Αλβανών οικονοµολόγων, η µείωση αυτή 

των εξαγωγών και της αγοραστικής δύναµης, θα συµβάλει στην µείωση των ρυθµών της 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, η οποία αναµένεται σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο να είναι 6%. 

Σύµφωνα µε έρευνα του UNCTAD για την επενδυτική προοπτική στην περιοχή της 

ΝΑ Ευρώπης4, σηµειώνεται ότι η εν λόγω περιοχή αριθµεί περιορισµένο µερίδιο των 

παγκοσµίων αποθεµάτων ΑΞΕ, παρ’ όλη τη σηµαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και 

την ιδιαίτερη ώθηση στις εισροές ΑΞΕ το έτος 2008, οι προοπτικές για τις ΑΞΕ τα 

επόµενα τρία χρόνια είναι ανάµεικτες. Τα σχέδια των Π.Ε. για περαιτέρω ανάπτυξη έχουν 

µειωθεί σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, αν και βρίσκονται ακόµη σε σχετικά υψηλό 

επίπεδο. Αυτό οφείλεται κυρίως στη µείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των 

χωρών αυτών, ως αποτέλεσµα της πτώσης των εξαγωγών καθώς και της σοβαρής τοπικής 

κρίσης του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 

                                                 
4 WIPS 2009 -2011 
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Κεφάλαιο 2ο (Η παρουσία των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια) 

2.1 Η εξέλιξη των ελληνικών επενδύσεων στα Βαλκάνια. 

 Κατά την περίοδο 1982 – 1992 τα Βαλκάνια χαρακτηρίστηκαν ως νέο Ελντοράντο, 

εξαιτίας της εισόδου πολλών και µικρών επιχειρήσεων που είχαν ως στόχο το εύκολο 

κέρδος. Από τη µία το γεγονός ότι η δραστηριοποίηση στη ∆υτική Ευρώπη αποτελεί 

δύσκολο εγχείρηµα, δεδοµένου ότι ο χώρος κατακλύζεται από ισχυρές επιχειρήσεις που 

δηµιουργούν εµπόδια εισόδου σε επιχειρήσεις µε µικρή ανταγωνιστική θέση και από την 

άλλη το χαµηλό εργατικό κόστος στις βαλκανικές χώρες, προσέλκυσαν πολλές ελληνικές 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις στις προαναφερθείσες χώρες. Με δεδοµένη αυτή την 

κατάσταση, οι Έλληνες επιχειρηµατίες έχουν βρει έδαφος για να πραγµατοποιήσουν 

αρκετά µεγάλες επενδύσεις σε σχέση µε τα οικονοµικά µεγέθη της Ελλάδας.  

Παρόλα αυτά, 25 περίπου ελληνικές πολυεθνικές εταιρίες έχουν επενδύσει το 80% 

των συνολικών ελληνικών εκροών ΑΞΕ σε ολόκληρη τη βαλκανική περιοχή. Συγχρόνως, 

περίπου 3.500 ενεργές από τις 8.000 - 10.000 εγγεγραµµένες επιχειρήσεις προσέφεραν και 

προσφέρουν δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας στις βαλκανικές οικονοµίες, όπως νέες 

θέσεις εργασίας, προϊόντα καλύτερης ποιότητας, ευρύτερη ποικιλία προϊόντων και αύξηση 

της παραγωγής.  

Οι βαλκανικές χώρες, παρόλο που υστερούν οικονοµικά σε σχέση µε τις χώρες της 

Κεντρικής Ευρώπης, διαθέτουν εντούτοις σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης, στην 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων εµφανίζονται έντονα σηµάδια οικονοµικής ανάκαµψης, 

πολιτικο – κοινωνικής σταθερότητας και σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Εποµένως, παρουσιάζονται αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες, ιδίως για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, µε δεδοµένη την έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος από τις δυτικές 

πολυεθνικές. Οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης έχουν την προοπτική στη δεκαετία που 

διανύουµε να επιτύχουν το στόχο της ευρωπαϊκής σύγκλισης, όπως επίσης και οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις αγορές αυτές. 

 Στα έτη 1992 και 1993 100 ελληνικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν την επενδυτική τους 

δραστηριότητα στη Βουλγαρία. Κατόπιν, το 1994 υπήρξε µια συσσώρευση περίπου 450 

νέων ελληνικών επιχειρήσεων και στα έτη 1995 – 1997 περίπου 750 νέες επιχειρήσεις 

δηµιουργήθηκαν. Από το 1998 έως το 2001, έχουµε µία εγγραφή 2.400 πρόσθετων 

ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία. Επιπλέον, άλλες 290 ελληνικές επιχειρήσεις 

εγγράφονται στα έτη 2002-3 και έτσι, στο τέλος του 2003 στα βουλγαρικά αρχεία 
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εµφανίζονται πάνω από 4.000 εγγεγραµµένες ελληνικές επιχειρήσεις, από τις οποίες όµως 

λιγότερο από το 1/3 αυτών είναι ενεργές. Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 

της Βουλγαρίας, η Ελλάδα στο διάστηµα της τελευταίας επταετίας είναι ο τρίτος 

µεγαλύτερος επενδυτής στη Βουλγαρία, µε συνολική αξία επενδύσεων περίπου 3 δισ. 

ευρώ ή 8,6% των συνολικών επενδύσεων. 

 Σχετικά µε την Αλβανία, αξίζει να αναφερθεί ότι οι συνολικές αλβανικές εισροές 

ΑΞΕ σε ολόκληρη τη µεταβατική περίοδο (1989 – 2003) είναι λιγότερες από 1 δις US$. 

Αυτή η περιορισµένη απόδοση σε ΑΞΕ οφείλεται σε µια σειρά κρίσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν στην Αλβανία: πολιτικές αναταραχές που ακολούθησαν την 

κατάρρευση των πέντε σχεδίων πυραµίδων το 1997, η προσπάθεια του πραξικοπήµατος το 

Σεπτέµβριο του 1998 και η κρίση του Κοσόβου. Κατά τη διάρκεια των ετών 1999 – 2003, 

η Αλβανία πέτυχε υψηλά επίπεδα εισροών ΑΞΕ έναντι των προηγούµενων ετών, κυρίως 

λόγω των επιτυχών προγραµµάτων ιδιωτικοποίησης των δηµόσιων επιχειρήσεων, 

ιδιαίτερα στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και των τραπεζικών εργασιών. Η πλειονότητα 

των ξένων επενδυτών προήλθε από την Ιταλία και τη χώρα µας, που σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας είναι και ο πρώτος ξένος επενδυτής.   

 Περνώντας στη Ρουµανία, σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των ετών µετάβασης 

(1989 – 2003), έλαβε περισσότερο από 10 δις US$, ως συσσωρευµένο απόθεµα ΑΞΕ. Οι 

ελληνικές επενδύσεις από 20 µόνο ελληνικές εταιρίες αγγίζουν τα 1890 εκ. $, στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι επενδύσεις των παράκτιων επιχειρήσεων στο φορολογικό 

παράδεισο της Κύπρου, καθώς και η ελληνική επένδυση του ΟΤΕ η οποία 

πραγµατοποιήθηκε µέσω δανειοδότησης από ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύµατα στη Ρουµανία. 

Εκτιµάται ότι οι 530 σχετικά µεγάλες ελληνικών συµφερόντων επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στη Ρουµανία έχουν συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο περίπου 3,5 δισ. ευρώ. 

Οι ελληνικές εγγεγραµµένες επιχειρήσεις στη Ρουµανία είναι 2.555 και οι κυπριακές  

εγγεγραµµένες επιχειρήσεις είναι 1.144. Εντούτοις, λιγότερες από το 1/3 αυτών είναι 

ενεργές.  

Η διατήρηση, παραδοσιακά ιδιαίτερα καλών σχέσεων, συνεργασίας και γειτονίας, 

µεταξύ της Ελλάδας και της Σερβίας, οι οποίες έχουν τις βάσεις τους σε στέρεους 

ιστορικούς, πολιτισµικούς και φιλικούς δεσµούς, ενίσχυσαν την εδραιοποίηση ισχυρών 

οικονοµικών συναλλαγών µεταξύ των δύο χωρών. Η χώρα µας κατατάσσεται στην πρώτη 

θέση των ξένων επενδυτών στη Σερβία, µε τις άµεσες ελληνικές επενδύσεις να ανέρχονται 
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σε 2,2 δισεκατοµµύρια € το δε σύνολο των επενδύσεων (άµεσων και έµµεσων) να 

υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατοµµύρια €. 

Επιπλέον, τον µεγαλύτερο ξένο επενδυτή στην πΓ∆Μ αλλά και τον µεγαλύτερο 

εργοδότη αποτελεί η Ελλάδα, καθώς οι επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων έχουν 

επενδύσει στη γειτονική χώρα κεφάλαια ύψους ενός περίπου δισ. ευρώ, επί συνόλου ξένων 

επενδύσεων άνω των 2 δισ. δολαρίων. Οι ελληνικές επενδύσεις στην πΓ∆Μ εκτιµάται ότι 

δηµιούργησαν περίπου 9.000- 10.000 θέσεις εργασίας (σ.σ. µόνο οι 32 µεγαλύτερες 

προσφέρουν δουλειά σε περίπου 6.000 άτοµα). 

 Συµπερασµατικά µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι ελληνικές επενδύσεις στα µέσα του 

2006 στη βαλκανική περιοχή υπολογίζονται σε 7 δισεκατοµµύρια US $ 

(συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής περίπτωσης του ΟΤΕ στη Ρουµανία αλλά και της 

χρήσης από τους Έλληνες των παράκτιων κέντρων της Κύπρου (µόνο 4.25% φόρος επί 

των κερδών) και του Λουξεµβούργου, ενώ σήµερα εικάζεται ότι ξεπερνούν τα 15 δις €. 

Συγχρόνως, οι περισσότερες (άνω του 50% επί του συνόλου των επενδύσεων) από τις 

συνολικές ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια (σε όγκο επενδυµένου κεφαλαίου) 

πραγµατοποιήθηκαν από περίπου 25 µεγάλες ελληνικές πολυεθνικές. Επιπλέον, 

υπολογίζονται στις 8.000 – 10.000 οι εγγεγραµµένες ελληνικές επιχειρήσεις στα 

Βαλκάνια, αλλά µόνο 3.500 από αυτές είναι ενεργές, προσφέροντας περισσότερες από 

200.000 νέες θέσεις εργασίας, προϊόντα καλύτερης ποιότητας, ευρύτερη ποικιλία των 

προϊόντων και αύξηση παραγωγής του ΑΕΠ της κάθε γειτονικής χώρας. 

 Από την άλλη µεριά, το γεγονός ότι µόνο το 1/3 των εγγεγραµµένων ελληνικών 

επιχειρήσεων είναι ενεργές στα Βαλκάνια οφείλεται στο ότι οι Έλληνες επιχειρηµατίες 

θέλησαν το εύκολο κέρδος, χρησιµοποιώντας περιορισµένο κεφάλαιο και χωρίς να έχουν 

προηγούµενη εµπειρία στις οικονοµικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια. Μερικοί από τους 

λόγους αποτυχίας αναλύονται παρακάτω: 

- Πολλοί Έλληνες, οι οποίοι στα πρώτα χρόνια της µετάβασης έσπευσαν – χωρίς 

οποιοδήποτε σχέδιο επένδυσης και χωρίς έρευνα αγοράς – να δηµιουργήσουν εταιρίες στα 

Βαλκάνια και να τις καταχωρίσουν, γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι δεν είχαν πιθανότητα να 

δηµιουργήσουν µια επιχείρηση ελπίζοντας σε εύκολα κέρδη. 

- Η γραφειοκρατία, η δωροδοκία, ο υψηλός επιχειρηµατικός κίνδυνος και η διαφθορά είναι 

µερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν πολλούς Έλληνες να κλείσουν τις 

επιχειρήσεις τους και να επιστρέψουν (παρά την εξοικείωσή τους µε αυτά τα εµπόδια – 

αντικίνητρα). 
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- Μερικές κοινοπραξίες λόγω της ανικανότητας για συνεργασία µε τους τοπικούς 

επενδυτές οδηγήθηκαν σε αποτυχία. 

- Σε κάποιες περιπτώσεις, «ακολουθώντας τον πελάτη» απέτυχαν επειδή τα κέρδη, που οι 

επιχειρηµατίες περίµεναν µετά από µερικά χρόνια, δεν ήρθαν. Πολλοί, από αυτούς 

σταµάτησαν τις προσπάθειές τους είτε επειδή οι απώλειες ήταν σηµαντικές στα πρώτα 

χρόνια επένδυσης είτε γιατί η εδραίωσή τους στην αγορά δε φάνηκε να δίνει πιθανότητες 

για κάτι καλύτερο στο µέλλον.  

- Το χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα οδήγησε στη χαµηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση και 

επιδείνωσε τα εισοδήµατα και τα κέρδη των επιχειρήσεων. Αυτό είχε µεγαλύτερες 

επιπτώσεις στις µικρές επιχειρήσεις δεδοµένου ότι η αγορά στόχος είναι τα νοικοκυριά, τα 

οποία στις περισσότερες περιπτώσεις «δοκιµάστηκαν» από οικονοµικές κρίσεις. 

- Οι οικονοµικές κρίσεις ανάγκασαν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην 

Ελλάδα. 

- Μερικές ελληνικές επιχειρήσεις στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας και έτοιµου 

ενδύµατος επέστρεψαν στην Ελλάδα λόγω της ανεπάρκειας των ικανοτήτων των 

Βαλκάνιων εργαζοµένων, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την παραγωγή χαµηλής ποιότητας 

προϊόντων. Το χαµηλό κόστος εργασίας δεν ήταν αρκετό να κρατήσει αυτούς τους 

επενδυτές στα Βαλκάνια. 

- ∆ιάφορες µικρές ελληνικές επιχειρήσεις καθιερώθηκαν στα πρώτα χρόνια της 

µετάβασης, επιβίωσαν εντούτοις για µικρό χρονικό διάστηµα, καθώς πολύ σύντοµα οι 

δυτικές πολυεθνικές ήρθαν, προσφέροντας τα ίδια προϊόντα µε καλύτερη ποιότητα και σε 

πιο προσιτές τιµές.  

 

2.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες επενδύσεων των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα 

Βαλκάνια. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν στα 

Βαλκάνια. Οι λόγοι αυτοί είναι: 

- Τα Βαλκάνια προσφέρουν στην Ελλάδα µια εντελώς νέα αγορά, η οποία βρίσκεται πολύ 

κοντά στην Ελλάδα. 

- Στη νέα αγορά υπάρχει έλλειψη εγχώριου ανταγωνισµού. 

- Τα Βαλκάνια προσφέρουν φτηνό εργατικό κόστος. Οι µεταφερόµενες επιχειρήσεις 

συµβάλλουν στην αύξηση της ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα. 
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- Η Ελλάδα και ειδικά η Β. Ελλάδα ειδικεύεται στη φασόν παραγωγή, η οποία στηρίζεται 

επίσης στο χαµηλό κόστος της ανειδίκευτης εργασίας. Οι γειτονικές Βουλγαρία, Αλβανία 

και ΠΓ∆Μ προσφέρουν εξαιρετικά καλούς όρους από την άποψη αυτή. Είναι σηµαντικό 

να σηµειώσουµε ότι η αναλογία των αµοιβών µεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων ήταν 1: 8 

στην αρχή της µετάβασης, ενώ τώρα είναι 1:4. Εντούτοις, η παραγωγικότητα της εργασίας 

στα Βαλκάνια στα πρώτα χρόνια ήταν 1:3 σε σύγκριση µε εκείνη των Ελλήνων 

εργαζοµένων, αλλά µε την αυξανόµενη εµπειρία σε µερικές περιοχές την πλησιάζει. Η 

τελευταία εξέλιξη οφείλεται στη συγκέντρωση ενός µεγάλου αριθµού ελληνικών 

υφαντουργικών επιχειρήσεων (ιδιαίτερα στη Νότια Βουλγαρία), οι οποίες δηµιούργησαν 

υψηλότερη ζήτηση για εργασία και αύξησαν στη συνέχεια τους µισθούς. 

- Η ύπαρξη πολύ ευνοϊκών εµπορικών συµφωνιών (φορολογικές απαλλαγές, έλλειψη 

ποσοστώσεων και δασµολογιών κλπ) µεταξύ Βουλγαρίας και άλλων κοντινών χωρών, 

καθώς και η χαµηλή φορολογία (15% φόρος επί των εταιρικών κερδών στη Βουλγαρία 

από 1/1/2005). 

- Η γραφειοκρατία, η δωροδοκία, ο υψηλός κίνδυνος, η διαφθορά που χαρακτηρίζουν την 

οικονοµία των Βαλκανίων αποτελούν αποθαρρυντικούς παράγοντες για τους ∆υτικούς 

επενδυτές, ενώ οι Έλληνες ένιωσαν εξοικειωµένοι µε αυτή την πραγµατικότητα, που την 

έχουν, σε κάποιο βαθµό, βιώσει και στην Ελλάδα. 

- Υπήρξε µια γενική ευφορία που προκύπτει από την κατάρρευση των κοµµουνιστικών 

καθεστώτων και την ανάλογη ανάγκη για αγαθά και υπηρεσίες στις χώρες που 

υποδεικνύουν το γρήγορο και εύκολο κέρδος. Αυτή η ευφορία ενθάρρυνε τους Έλληνες 

επιχειρηµατίες να ενεργήσουν βιαστικά και χωρίς προηγούµενη και λεπτοµερή έρευνα 

αγοράς.  

- Η παρουσία χιλιάδων σπουδαστών στα πανεπιστήµια κυρίως της Σερβίας, της 

Βουλγαρίας και της Ρουµανίας προσέλκυσε τους Έλληνες επιχειρηµατίες για να 

επενδύσουν – ειδικά – στους κλάδους της ψυχαγωγίας, των εστιατορίων και της 

βιοµηχανίας τροφίµων. 

- Τέλος, η πώληση κρατικών επιχειρήσεων µέσω της ιδιωτικοποίησης ή της δηµιουργίας 

κοινοπραξιών έβαλε σε «πειρασµό» µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Ελληνική 

Εταιρία Εµφιάλωσης, ο Τιτάν, η Intracom, η ∆έλτα, η Goodys, η Νίκας, η Χαρτοποιία 

Θράκης και άλλες, να µπουν στην αγορά και απέκτησαν µεγάλος µέρος αυτής. Αυτή η 

συµµετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη Βαλκανική αγορά θα δώσει ώθηση στην ισχύ 

και στη θέση τους στην παγκόσµια αγορά και θα αυξήσει το παγκόσµιο µερίδιο αγοράς.  
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2.3 Προσκόµµατα ∆ιεθνοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να καταγραφούν µια σειρά από εµπόδια που 

αντιµετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία διεθνοποίησής τους. Τα 

συµπεράσµατα που ακολουθούν αποτελούν µέρος των ευρηµάτων της έρευνας µε τίτλο 

«Κίνητρα, οφέλη και στρατηγικές διεθνοποιηµένων ελληνικών επιχειρήσεων» που 

εκπόνησε το Τµήµα Τεκµηρίωσης και Μελετών του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου 

Ελλάδος το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2006.  Στην έρευνα συµµετείχαν 

συνολικά 70 επιχειρήσεις, 40 από τις οποίες έχουν θυγατρικές στο εξωτερικό, ενώ οι 

υπόλοιπες 30 ασκούν αµιγώς εξαγωγική δραστηριότητα. Όσον αφορά στη γεωγραφική 

τους προέλευση, 65% από αυτές προέρχονται από τη Βόρειο Ελλάδα και 35% από την 

Αττική. 

Σύµφωνα µε την εν λόγω έρευνα, το κύριο πρόσκοµµα στην επιχειρηµατική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων από το εγχώριο επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι η 

κραταιή γραφειοκρατία. Θεωρείται το κύριο πρόσκοµµα στην ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και ακολουθούν: οι υποδοµές για τη διευκόλυνση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και η διαφάνεια στις συναλλαγές µε το κράτος. 

Η µελέτη των εννέα κατηγοριών προσκοµµάτων (πληροφόρησης, κυβερνητικών, 

προερχόµενων από την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, που αφορούν το προϊόν και 

την τιµή, τη διανοµή και την προώθηση, τις διαδικασίες, τους προµηθευτές και τους 

πελάτες, το επιχειρηµατικό περιβάλλον, το δασµολογικό καθεστώς) οδήγησε στα 

ακόλουθα συµπεράσµατα:  

α) η πολυπλοκότητα των δικτύων διανοµής των προϊόντων στο εξωτερικό επηρεάζει 

σηµαντικά την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης. Αν αυτό συνδυασθεί µε το γεγονός ότι 

για να απευθυνθεί µια επιχείρηση σε µία ξένη αγορά θα πρέπει οπωσδήποτε να 

προσαρµόσει τα προϊόντα της στις απαιτήσεις των καταναλωτών της, τότε το εγχείρηµα 

της διεθνοποίησης δυσκολεύει ακόµη περισσότερο, 

β) η δυσκολία για τη σύναψη συµφωνιών µε πελάτες στο εξωτερικό, σε συνδυασµό µε τη 

δυσκολία επίλυσης διαφωνιών καθιστούν τη σύναψη επιχειρηµατικών συµφωνιών 

επιχειρηµατική απόφαση υψηλού ρίσκου, 

γ) η ελλιπής ή / και περιορισµένη πληροφόρηση για τον εντοπισµό και την ανάλυση νέων 

αγορών, επηρεάζει δυσµενώς τις επιχειρηµατικές αποφάσεις για την ανάπτυξη δράσεων 

διεθνοποίησης. Η αβεβαιότητα που προέρχεται από την έλλειψη της κατάλληλης 
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πληροφόρησης για τις αγορές-στόχους συνεπάγεται για τις ελληνικές επιχειρήσεις την 

ανάληψη υψηλότερου επιχειρηµατικού ρίσκου στις διεθνείς αγορές, 

δ) η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα ζητά όχι µόνο την ηθική, αλλά και την υλική 

ενίσχυση από την ελληνική πολιτεία για την υποστήριξή της στην ανάπτυξη δράσεων 

διεθνοποίησης, αφού θεωρεί ότι µ’ αυτόν τον τρόπο, συµβάλλει στη διεθνοποίηση της 

ελληνικής οικονοµίας. Μάλιστα, η διαπίστωση της ύπαρξης υψηλών δασµών στις αγορές 

στόχους είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις ζητούν την 

αρωγή της ελληνικής πολιτείας, 

ε) διαπιστώνεται έλλειψη σε στελέχη που θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση δράσεων 

διεθνοποίησης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξει επιµόρφωση τόσο των υπαρχόντων 

στελεχών των επιχειρήσεων σε ζητήµατα διεθνοποίησης, όσο και συµπερίληψη στα 

προγράµµατα σπουδών των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µαθηµάτων διεθνών 

επιχειρηµατικών σχέσεων και διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 

2.4 Η οικονοµική κατάσταση των βαλκανικών χωρών, η ελληνική παρουσία και η 

δραστηριότητα των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στις χώρες αυτές. 

2.4.1 Αλβανία 

Γενικές Πληροφορίες για την οικονοµία της χώρας 

Η Αλβανία είναι από τις χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη µε τους 

χαµηλότερους οικονοµικούς δείκτες. Από το 2007 έχει αρχίσει να υιοθετεί οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις που στόχο έχουν τη δηµιουργία και λειτουργία µιας ανοιχτής οικονοµίας 

της αγοράς. Εξάλλου, από την 1η ∆εκεµβρίου 2006 ετέθη σε ισχύ η ενδιάµεση συµφωνία 

µε την Ε.Ε., ενώ από τον Απρίλιο του 2009 έχει τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Παρά τη συνεχή βελτίωση της οικονοµίας, που ξεκίνησε 

ουσιαστικά το 2003 και µε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης της τάξεως του 5-6%, η Αλβανία θα 

χρειαστεί µεγάλο χρονικό διάστηµα προκειµένου να πετύχει επίπεδο ανάπτυξης και 

υποδοµών ικανό να της επιτρέψουν την ένταξή της στης Ε.Ε., θα είναι ωστόσο 

δεσµευµένη να προσαρµόζεται προοδευτικά στο κοινοτικό κεκτηµένο και συνεπώς θα 

µειώνονται αποφασιστικά οι πιθανότητες κινδύνου για τους ξένους επενδυτές.  

 Η οικονοµία της Αλβανίας στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στη ροή των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων, ενώ αναπτύσσεται ταχέως ο τριτογενής τοµέας. Παρότι 

πρόκειται για µια µικρή αγορά των 3,5 εκ. κατοίκων, η Αλβανία θα µπορούσε να θεωρηθεί 
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µεγάλη αγορά δεδοµένου ότι έχει ανάγκη να εισάγει σχεδόν τα πάντα και ιδιαίτερα να 

εισάγει τα είδη εκείνα, που αφορούν στην ανάπτυξη του παραγωγικού της ιστού, ενώ 

µπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου εµπορευµάτων και υπηρεσιών και προς την περιοχή 

του Κοσσόβου.  

 Πρόκειται λοιπόν για οικονοµία η οποία καλύπτει τις ανάγκες της µε τις εισαγωγές, 

µε αποτέλεσµα το εµπορικό της έλλειµµα να διευρύνεται συνεχώς και να ξεπερνά συνεχώς 

το 30% του ΑΕΠ, µε έντονη εξάρτηση από την Ε.Ε., δεδοµένου ότι πάνω από το 83% των 

αλβανικών εξαγωγών κατευθύνεται σε αυτήν, ενώ το 62,8% των αλβανικών εισαγωγών 

προέρχεται από την ΕΕ.  

 Η κακή κατάσταση των υποδοµών παρά τη συνεχή βελτίωση του οδικού δικτύου 

αποτελεί ανασχετικό παράγοντα στην οικονοµική ανάπτυξη αλλά και υπονοµεύουν την 

ανταγωνιστικότητά της.  

 Η Ελλάδα έχει ιστορικές σχέσεις µε τη χώρα αυτή, ενώ η γεωγραφική γειτνίαση 

και η ύπαρξη µεγάλου αριθµού µεταναστών έχει συµβάλει στη σηµαντική οικονοµική 

παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι σηµαντική µερίδα του πληθυσµού 

οµιλεί την ελληνική και ότι η παρουσία των Αλβανών µεταναστών δηµιουργεί 

οικονοµικούς και εµπορικούς δεσµούς είναι ένα σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα για 

τις ελληνικές επιχειρήσεις που προσεγγίζουν την αλβανική αγορά.  

 Έτσι η Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο ξένο επενδυτή στην Αλβανία (έπεται η Ιταλία) 

µε µερίδιο 28% επί των ξένων επενδύσεων και παράλληλα το δεύτερο µετά την Ιταλία, 

εµπορικό εταίρο.  

∆ιµερείς εµπορικές σχέσεις µε την Ελλάδα 

Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της Αλβανίας µετά 

την Ιταλία. Οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν ονοµαστική αύξηση. Ωστόσο το µερίδιό 

τους επί του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών συρρικνώνεται, καθώς το σύνολο των 

αλβανικών εισαγωγών αυξάνει µε ταχύτερους ρυθµούς (µε τη Γερµανία και τη Κίνα να 

αυξάνουν ουσιαστικά τα ποσοστά τους). Η Ελλάδα αποτελεί τον τρίτο πελάτη αλβανικών 

προϊόντων απορροφώντας περίπου 8% των αλβανικών εξαγωγών (έναντι 68 % της 

Ιταλίας). 

Το εµπορικό ισοζύγιο παραµένει θετικό για την χώρα µας και συγκεκριµένα για το 

2005 ανέρχεται σε 384,2 εκατ. ∆ολάρια, για το 2006 ανέρχεται σε 436,8 εκατ. ∆ολάρια. 

και για το 2007 σε 564,2 εκατ. ∆ολάρια. 
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Οι εισαγωγές της Αλβανίας από την Ελλάδα κατά το έτος 2005 ανήλθαν σε 453,4 

εκατ. ∆ολάρια και το 2006 σε 512,0 εκατ. ∆ολάρια, αυξηµένες κατά 12,9%. Το 2007 

ανήλθαν σε 652,9 εκατ. ∆ολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 27,5% σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτους. 

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές της Αλβανίας προς την Ελλάδα το έτος 2005 ανήλθαν σε 

69,2 εκατ. ∆ολάρια και το 2006 σε 75,2 εκατ. ∆ολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 8,7%. Το 

2007 ανήλθαν σε 88,7 εκατ. ∆ολάρια, αυξηµένες κατά 18% έναντι του προηγούµενου 

έτους. 

Συνεπώς ο συνολικός όγκος εµπορίου µεταξύ των δύο χωρών διαµορφώνεται για 

το 2005 σε 522,58 εκατ. ∆ολάρια, το 2006 σε 587,26 εκατ. ∆ολάρια και για το 2007 σε 

741,61 εκατ. ∆ολάρια.  

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις – Ελληνική παρουσία  

Οι τοµείς στους οποίους κυρίως οι ελληνικές εταιρίες τείνουν να επενδύουν είναι 

οι ίδιοι µε αυτούς των υπόλοιπων χωρών των Βαλκανίων. Εποµένως, η ελληνική 

επενδυτική παρουσία στην Αλβανία ακολουθεί το εξής υπόδειγµα: τραπεζικός τοµέας, 

τηλεπικοινωνίες, πετρελαιοειδή, τρόφιµα, κατασκευές και σε µικρότερο βαθµό προϊόντα 

υφαντουργίας. 

Οι σηµαντικότερες ελληνικές επενδύσεις ανά τοµέα δραστηριότητας έχουν ως 

ακολούθως: 

• Τραπεζικός τοµέας: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εµπορική Τράπεζα, Tirana Bank 

(Όµιλος τραπέζης Πειραιώς), Alpha Bank 

• Τηλεπικοινωνίες: AMC (Cosmote group), Vodafone 

• Πετρελαιοειδή: Global Petroleum (ΕΛΠΕ), Mamidoil, Euroil 

• Κατασκευές: Eγνατία, ∆ΙΕΚΑΤ, GEKTERNA, Atermon 

• Βιοµηχανικά προϊόντα: Μαϊλης (υλικά συσκευασίας), Morpack (υλικά συσκευασίας,  

Όµιλος Φιλίππου), Alumil (aluminium profiles) 

• Τρόφιµα: Λούλης (άλευρα) 

• Ασφαλιστικός τοµέας: Interalbanian (Όµιλος Ασπίς) 

• Σύµβουλοι επιχειρήσεων: Rokas and Partners 

• Μεταφορές: Ολυµπιακή, Aegean 

• Υγεία: Κεντρική Κλινική Αθηνών, όµιλος Υγεία 

Στις αρχές του 2007 ο όµιλος ΑΣΠΙΣ εξαγόρασε την ασφαλιστική εταιρία 

Interalbanian έναντι 2,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις αρχές Αυγούστου 2007 η αλβανική 
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κυβέρνηση ανακοίνωσε την έγκριση κατασκευής µονάδας παραγωγής τσιµέντου από την 

εταιρία ΤΙΤΑΝ στη περιοχή Fushe Kruja. Το επενδυτικό σχέδιο εκτιµάται σε περίπου 250 

εκατ. ευρώ. Εάν συνυπολογισθούν αυτές οι δύο επιχειρηµατικές κινήσεις το σύνολο του 

ελληνικού επενδυµένου κεφαλαίου στη χώρα για τη περίοδο 1991-2007 εκτιµάται ότι θα 

ανέλθει σε περίπου 1 δις $, επί συνόλου περίπου 2,15 δις $. 

∆ραστηριοποίηση βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στην Αλβανία 

Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρεί ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος για 

τις επιχειρήσεις µέλη του ο κάτωθι πίνακας αναφέρει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις µέλη 

του ΣΒΒΕ που έχουν ιδρύσει θυγατρική εταιρία στην Αλβανία. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΑΛΒΑΝΙΑ 

1 INTRACOM S.A. TELECOM 
SOLUTIONS  

INTRALBAN SH.A , Τηλ. +355 692080300, fax. +355 4 
265800, email: info@intralban.com, website: 
http://www.intralban.com,                Μαντάλας ∆ηµήτρης  

2 VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ  VODAFONE ALBANIA , τηλ. +3554221400, fax +355 
4283333, email : Thomas.papaspyrou@vodafone.com                                                   
Παπασπύρου Θωµάς 

3 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ. 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ   

ALUMIL ALBANIA SHPK , τηλ. +355 48 300230, fax. 
+355 48 300234, alumil_albania@yahoo.com   

4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ - 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

GLOBAL PETROLEUM, ALBANIA Sh.A , τηλ. + 355 4 
235263, fax +355 4 247011, email:h.karachalios@global-
alb.com, website: www.global-alb.com,                            
Νικόλαος Καραχάλιος Γενικός ∆/ντής  

5 ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΕ MIKABERAT SH. P.K.,  τηλ. & fax 00355-42-33372,                     
Αντώνης Χατζηχριστοδούλου             MIKAKORCA 
SH.P.K. , τηλ. & fax 00355-824-3145,                           
Χατζηχριστοδούλου Αντώνης   

6 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η 
ΑΕ  

CHRISTODOULIDIS-BARDIS PLASA SA , τηλ. 00355-
8242345, fax 00355-8252692, email: nestigusho@yahoo.com,              
Γενικός ∆/ντής Χριστοδουλίδης Αθ.  ∆/νων Σύµβουλος 
Γούσιος Ανέστης   

7 ΟΤΕ ΑΕ  AMC COSMOTE GROUP , τηλ. +355 0 4 275000, fax +355 
0 4 235157, email: contact_us@amc.al, customercare@amc.al   

8 ΣΠΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΒΕΤΕ SPANOS INDUSTRIES ALBANIA , τηλ & fax. 00355 4 
357129, website www.spanos.com.al, Ajten Babani, Dr. 
Maroo Baiardo  

9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  TIRANA BANK SA , τηλ. +355 4 269616-18, fax. +355 4 
269707, email managingdirector@tiranabank.net, website 
www.tiranabank.al,                          Dimitris Frangetis  

Πηγή ΣΒΒΕ 

 Σηµαντική κρίνεται η παρουσία των βορειο-ελλαδικών επιχειρήσεων στην 

Αλβανία, τόσο µέσω των άµεσων επενδύσεων, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ΣΒΒΕ 

για τις θυγατρικές εταιρίες των µελών του που είναι εγκατεστηµένες στη χώρα, όσο και 

µελετώντας τον κατωτέρω πίνακα όπου διαπιστώνεται αύξηση των εξαγωγών των 
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επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2004 – 2008 µε µέση ετήσια αύξηση 

6,8%. Το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί κυρίως τόσο στη γειτνίαση της περιοχής, όσο 

και στις σηµαντικές ευκαιρίες που προσέφερε η χώρα για επενδύσεις.  

Εξαγωγές Κεντρικής Μακεδονίας, σε ευρώ 

  2004 2005 2006 2007 2008 ΜΕΤ 04/08 
Αλβανία 71.097.326 73.701.231 70.065.831 95.475.768 92.474.462 6,8%
Πηγή ΣΕΒΕ 

Στην Αλβανία ο φόρος επί των εταιρικών κερδών έχει µειωθεί από το 23% στο 

20%, ενώ προσφέρεται και έκπτωση 30% στις τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας για τις 

επιχειρήσεις. Οι µέσες ακαθάριστες απολαβές στην Αλβανία είναι 200 ευρώ.  

Μεταξύ των δελεαστικότερων κινήτρων για τους επενδυτές στην Αλβανία είναι 

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

κρατικών ακινήτων (κτιρίων και γης) προβλέπει µισθώµατα χαµηλότερα από αυτά της 

αγοράς. Παράλληλα, υπάρχουν κίνητρα για επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα. 

 

2.4.2 Βοσνία – Ερζεγοβίνη 

Γενικές Πληροφορίες για την οικονοµία της χώρας 

       ∆ώδεκα  χρόνια µετά τη Συµφωνία του Dayton η µεταπολεµική εξέλιξη της Βοσνίας – 

Ερζεγοβίνης (Β-Ε) χαρακτηρίζεται µε την προσπάθειά της για σταδιακή ενσωµάτωσή της 

στο περιφερειακό και το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. Ο εν λόγω στόχος αναφέρεται 

σε φιλελευθεροποιήσεις, αναδιαρθρώσεις και ιδιωτικοποιήσεις στρατηγικών τοµέων ή 

κρατικών επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη δηµιουργία 

ευνοϊκού κλίµατος για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

Επιπλέον, προσπάθειες γίνονται και για την ενιαιοποίηση της οικονοµίας, που είναι 

κατακερµατισµένη σε επίπεδο Οντοτήτων (που τις απαρτίζουν η Οµοσπονδία, η Σερβική 

∆ηµοκρατία και η Αυτόνοµη Περιοχή BRCKO). Συνίσταται στην προσπάθεια για 

ενιαιοποίηση της νοµοθεσίας, για  θέσπιση κρατικών Ρυθµιστικών Αρχών και για 

συµβατότητα των ∆ιοικητικών Μηχανισµών των Οντοτήτων, ενώ η ιδιοκτησία των µέσων 

παραγωγής, η υλοποίηση των κεντρικών αποφάσεων και οι απαιτούµενες αναδιαρθρώσεις 

και ιδιωτικοποιήσεις παραµένουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Οντοτήτων. Η 

επιτυχής είσοδος του ενιαίου Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ-17%) από 1-1-2006 

είναι ένα κλασσικό παράδειγµα του ανωτέρω στόχου. 
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 Τον Ιούνιο του 2008 υπεγράφη Συµφωνία Σταθεροποιήσεως και Συνδέσεως µε την 

Ε.Ε., ενώ προσπάθειες γίνονται για την ένταξη της χώρας στον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Εµπορίου, όπου έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω 

προσπάθειες απαιτούν συνέπεια, συνέχεια και χρόνο για την επίτευξή τους, ιδίως αν 

ληφθούν υπόψη  το πολύπλοκο σύστηµα διακυβερνήσεως της χώρας και η συχνή έλλειψη 

συνεργασίας και διαφάνειας µεταξύ των Οντοτήτων και των Κεντρικών Οργάνων.  

        Η χώρα µας, είναι παρούσα στη µεταπολεµική ανάπτυξη της Β-Ε µε συγκεκριµένη 

πολιτική, υλοποιούµενη στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου για την Οικονοµική 

Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), που περιλαµβάνει το τµήµα ∆ηµοσίων 

επενδύσεων µε έργα ευρείας ορατότητας, το τµήµα µικρών έργων τοπικής εµβέλειας και 

το τµήµα ιδιωτικών επενδύσεων, για την προώθηση ελληνο-βοσνιακών οικονοµικών 

συνεργασιών µέσω συγκεκριµένων κινήτρων.  

∆ιµερείς εµπορικές σχέσεις µε την Ελλάδα 

Η ελληνική παρουσία στην οικονοµία και την αγορά της Β-Ε είναι  πενιχρή. 

Υπάρχουν λίγες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται µόνιµα και µε έδρα τη Β-

Ε (συνήθως µικρο-µεσαίες) ενώ δεν έχει, µέχρι σήµερα, υλοποιηθεί κανένα σχέδιο 

ιδιωτικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ, παρόλο ότι προβλέπεται επιδότηση 30% 

της συνολικής επένδυσης. Σε πολύ χαµηλά επίπεδα κινούνται και οι εµπορικές συναλλαγές 

µας, που καταγράφουν τα τελευταία 3 χρόνια (µε διακυµάνσεις) µικρό πλεόνασµα υπέρ 

της χώρα µας.  

         Το 2007 και σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε, οι 

εξαγωγές προς Ελλάδα ανήλθαν σε 10,3 εκατοµ. ΚΜ (µείωση 32,6% ως προς το 2006) 

ενώ οι εισαγωγές από Ελλάδα σε 51,2 εκατοµ. ΚΜ (αύξηση 16% ως προς το 2006). Το 

πλεόνασµα υπέρ της χώρας µας διαµορφώθηκε σε 40,9 εκατοµ. ΚΜ ή 20,9 εκατοµ. Ευρώ 

(αύξηση 42% ως προς το 2006).   

         Κυριότερα προϊόντα  εισαγόµενα από Ελλάδα είναι µεταποιηµένα βιοµηχανικά, 

προϊόντα διατροφής, χηµικά-αρωµατικά, οπωροκηπευτικά, ορυκτέλαια-καύσιµα και 

µηχανικός εξοπλισµός ενώ οι εξαγωγές της Β-Ε προς Ελλάδα καλύπτουν κυρίως πρώτες 

ύλες, µη σιδηρούχα µέταλλα, ξυλεία, µεταποιηµένα και ζωϊκά προϊόντα  

 Επισηµαίνεται, ότι λόγω των χαµηλών εισοδηµάτων και του γενικού επιπέδου της 

χώρας το στοιχείο «τιµή» είναι κυρίαρχο στην αγορά, µε την ποιότητα να έρχεται σε 

δεύτερη µοίρα. 
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Άµεσες Ξένες Επενδύσεις – Ελληνική παρουσία  

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σηµαντική αύξηση των ΑΞΕ λόγω της εισροής 

κεφαλαίων για την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων της Οντότητας της Σερβικής 

∆ηµοκρατίας που είχαν αποφασισθεί στα τέλη του 2006. Το συνολικό ποσό έφθασε το 

άνευ προηγουµένου επίπεδο των 1.628 εκατ. €, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία του 

FIPA (Οργανισµού Προώθησης των Ξένων Επενδύσεων της Β-Ε).  

 Αξίζει να σηµειωθεί, επιπλέον, ότι τα υφιστάµενα περιθώρια των προϋπολογισµών 

(σε όλες τις Οντότητες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης), για δηµόσιες επενδύσεις ή για την 

ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, είναι πολύ περιορισµένα, αφού το 90% περίπου των 

εσόδων τους κατευθύνεται σε ανελαστικές δαπάνες (µισθούς, συντάξεις, κοινωνικές 

αποζηµιώσεις). Στο πλαίσιο αυτό οι ιδιωτικοποιήσεις συνιστούν σηµαντικό µοχλό 

εκσυγχρονισµού της οικονοµίας, ελάφρυνσης των προϋπολογισµών και εξεύρεσης πόρων 

για την προώθηση των επενδύσεων.  

Η ελληνική επενδυτική παρουσία στη χώρα ανέρχεται σε επενδύσεις ύψους 

περίπου 50 µε 52 εκ. ευρώ. Κυριότερες επενδύσεις είναι της Ελληνικής Εταιρίας 

Εµφιαλώσεως 3Ε, της Αλουµίλ, των ΕΛΠΕ µε εµπορική δραστηριότητα, εταιρία Κολίγας 

στο τοµέα ξυλείας και εταιρία Καµπέρα σε προφίλ αλουµινίου. 

Αξιόλογη είναι η ελληνική παρουσία σε εταιρίες µελετών και συµβούλων που 

υλοποιούν προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραµµα 

cards) και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Παρατηρείται επίσης συµµετοχή ελληνικών 

εταιριών σε όλες σχεδόν τις προκηρύξεις έργων από αυτούς τους δύο φορείς.  

∆ραστηριοποίηση βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη: 

Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρεί ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος για 

τις επιχειρήσεις µέλη του, ο κάτωθι πίνακας αναφέρει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις µέλη 

του ΣΒΒΕ που έχουν ιδρύσει θυγατρική εταιρία στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Βοσνία - Ερζεγοβίνη 
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ COCA COLA  
NS  

COCO COLA HBC BH DOO SARAJEVO 

2 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ. 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ   
 

ALUMIL ΑLPRO AD 

Πηγή ΣΒΒΕ 
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Παράλληλα, βάσει στοιχείων του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τα 

στοιχεία των εξαγωγών των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2004 – 

2008 έχουν ως εξής: 

Εξαγωγές Κεντρικής Μακεδονίας, σε ευρώ 

  2004 2005 2006 2007 2008 ΜΕΤ 04/08 
Βοσνία 
Ερζεγοβίνη  10.355.500 12.216.235 9.480.208 13.581.849 16.211.209 11,9% 

Πηγή ΣΕΒΕ 

 Παρόλο που η Βοσνία-Ερζεγοβίνη παρουσιάζει σηµαντικά αποθέµατα 

επενδυτικών ευκαιριών, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν δυναµική παρουσία στη 

χώρα. Παρόλα αυτά από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται µία σηµαντική αύξηση της 

τάξης του 11,9% για τα έτη 2004 - 2008 στις εξαγωγές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι 

οποίες όµως είναι µικρού µεγέθους. 

 

2.4.3 Βουλγαρία  

Γενικές Πληροφορίες για την οικονοµία της χώρας 

Η βουλγαρική οικονοµία γνώρισε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης από το 1997 µέχρι 

το 2008, απόρροια των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και των συνεπών δηµοσιονοµικών 

πολιτικών που ακολούθησαν οι διαδοχικές κυβερνήσεις στην χώρα µε στόχο την επίτευξη 

σταθερού µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό υπήρξε και το γεγονός της πλήρους ένταξης της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιανουαρίου 2007.  

Κατά το διάστηµα 2004-2008, ο ρυθµός ανάπτυξης, κατά µέσο όρο, ήταν της τάξης 

του 6% και άνω και στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην εισροή επενδυτικών κεφαλαίων. Τα 

υψηλά επίπεδα τόσο  του πληθωρισµού όσο και του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, βασικών δοµικών προβληµάτων της ανωτέρω χρονικής περιόδου, 

παρουσίασαν σηµαντική υποχώρηση, κατά το 2008, εξαιτίας της τρέχουσας οικονοµικής 

κρίσης. Σε ό,τι αφορά τη συµβολή των τριών τοµέων της οικονοµίας στη σύνθεση του 

ΑΕΠ, σηµειώνεται ότι κατά το εν λόγω έτος ο γεωργικός τοµέας συµµετείχε κατά 4,6%, ο 

βιοµηχανικός κατά 28,7% και οι υπηρεσίες κατά  66,7%. 

Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης και της επιδείνωσης των προοπτικών 

ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας, η βουλγαρική οικονοµία το 2009 προβλέπεται να 

συρρικνωθεί σε πραγµατικά µεγέθη κατά 6,3% σε σχέση µε το 2008. Σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις του υπουργείου Οικονοµικών της Βουλγαρίας, η συρρίκνωση του ΑΕΠ θα 



 50 

συνεχιστεί και το 2010 µε ρυθµό της τάξης του 2%, ενώ η γενικότερη διαδικασία 

ανάκαµψης της οικονοµικής δραστηριότητας προβλέπεται να ξεκινήσει το 2011 µε 

µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,8%, κυρίως εξαιτίας της τόνωσης των εξαγωγών.  

Οι µακροοικονοµικές προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας της Βουλγαρίας είναι πιο 

αισιόδοξες, καθώς υποστηρίζουν πως η χώρα θα καταφέρει να επιστρέψει σε τροχιά 

σχετικής θετικής ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά 0,5% το 2010, ενώ το 2011 ο ρυθµός 

οικονοµικής µεγέθυνσης θα επιταχυνθεί στο 4,9%. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 6% περίπου το 2009 και κατά 1,1% το 2010, ενώ 

για το 2011 αναµένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,1%.  

∆ιµερείς εµπορικές σχέσεις µε την Ελλάδα 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ για  το 2008, ο όγκος των διµερών εµπορικών 

συναλλαγών, συνολικής αξίας  2,399 δισεκ. € κατέγραψε αύξηση κατά 21,7% σε σχέση µε 

το προηγούµενο έτος. Στην εν λόγω αύξηση συνέβαλε κυρίως η δυναµική εξέλιξη των 

βουλγαρικών εξαγωγών προς την Ελλάδα, οι οποίες σηµείωσαν άνοδο, σε αξία, κατά 35% 

έναντι του 2007, στα 1.162 δισεκ. €. Με χαµηλότερο, πλην όµως αρκετά ικανοποιητικό 

ρυθµό αύξησης (+11,0%) κινήθηκαν, κατά το ανωτέρω διάστηµα, οι ελληνικές εξαγωγές 

και διαµορφώθηκαν, σε αξία, στα 1,237 δισεκ. €. 

Οι ανωτέρω εξελίξεις (µεγαλύτερος ρυθµός αύξησης των βουλγαρικών εξαγωγών 

προς την Ελλάδα) είχαν σαν αποτέλεσµα την περαιτέρω µείωση του εµπορικού 

πλεονάσµατος της Ελλάδας στα 75 εκατ. €  (έναντι  249 εκατ. € το 2007 και 275 εκατ. € το 

2006) αλλά και την επιδείνωση των όρων εµπορίου για την χώρα µας. 

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία εξωτερικού εµπορίου του Εθνικού Στατιστικού 

Ινστιτούτου της Βουλγαρίας (INS) δεν παρεκκλίνουν σηµαντικά εκείνων της ΕΣΥΕ 

σχετικά µε το ύψος των ελληνικών εξαγωγών, που φέρουν στα  1,332 δισεκ. €, 

παρουσιάζουν όµως ουσιώδη αποµάκρυνση όσον αφορά στην αξία των  βουλγαρικών 

εξαγωγών  προς την Ελλάδα (1.475,3€). Έτσι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του INS για το 

2008, ο µεν όγκος του διµερούς εµπορίου διαµορφώνεται στα 2.806,8 δισεκ. €, (+11,0% 

σε σχέση µε το 2007), το δε εµπορικό ισοζύγιο εµφανίζεται πλεονασµατικό για την 

Βουλγαρία κατά 143,8 εκατ. €. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, η αύξηση, σε σχέση µε το 

2007, που κατέγραψαν οι ε/εξαγωγές προς την Βουλγαρία και οι β/εξαγωγές προς την 

Ελλάδα ήταν 0,6%  και 22,7%, αντίστοιχα. 
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Αναλυτικότερα, οι εµπορικές συναλλαγές Ελλάδας-Βουλγαρίας κατά  το διάστηµα 

Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2008 (και η εξέλιξή τους σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα έτη) 

παρουσίασαν την εξής εικόνα :  

Πίνακας: Εµπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Βουλγαρίας 
       Αξία : εκατ. € 
  

  2006 
  

    2007 
    

      2008 
Μεταβολή 

   08/07 
Ελληνικές εξαγωγές προς  
Βουλγαρία 

 
1.052 

 
   1.115 

 
    1.237 

 
  +11,0% 

Ελληνικές       εισαγωγές από  
Βουλγαρία 

 
777 

 
   861 

 
    1.162 

 
  +34,9% 

 
Ισοζύγιο 

 
+275 

 
 +249 

 
     + 75 

 
 

 
Όγκος εµπορίου 

 
1.829 

 
 1.971 

 
  2.399 

 
  +21,5% 

 
Όροι εµπορίου 

 
1 :  1,35 

 
 1 : 1,28  

 
 1 : 1,06  

 

 
Πηγή : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) 

 
Οι εξαγωγές προς την Βουλγαρία συµµετέχουν  µε ποσοστό  7,1% στο σύνολο των 

ελληνικών εξαγωγών του 2008  έναντι 6,5% το 2007 και 6,3% το 2006, η δε Βουλγαρία 

κατέχει την 3η θέση µεταξύ των ξένων αγοραστών ελληνικών προϊόντων σε σχέση µε την 

4η θέση που κατείχε το προηγούµενο έτος. Οι  εισαγωγές από τη Βουλγαρία βελτίωσαν  το 

ποσοστό συµµετοχής τους  στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών της ανωτέρω περιόδου 

από 1,5%  το 2006 και 1,6% το 2007 σε 1,9% το 2008 αναβαθµίζοντας συγχρόνως την 

θέση της Βουλγαρίας ως προµηθευτή της ελληνικής αγοράς από την 18η το 2007 στην 16η  

το 2008. 

Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία για το 2009 της ΕΣΥΕ, κατά το πρώτο εξάµηνο 

του 2009, ο όγκος του διµερούς εµπορίου, αξίας 955,3 εκατ. € σηµείωσε κάµψη 23,6% σε 

σχέση µε την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2008, κατά την οποία είχε καταγράψει 

αύξηση κατά 37,6% έναντι του προηγούµενου έτους. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη 

Βουλγαρία υποχώρησαν κατά  30,5%, στα 453,0 εκατ. €, κατά το εν λόγω διάστηµα, 

έναντι αύξησης +25,8% του πρώτου εξαµήνου του 2008. Με µεγαλύτερο ρυθµό µείωσης, 

34,0%, κινήθηκαν  οι βουλγαρικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, οι οποίες είχαν σηµειώσει 

εντυπωσιακή άνοδο - κατά + 52,6%- την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2008. 

Οι ανωτέρω εξελίξεις (µεγαλύτερος  ρυθµός µείωσης  των βουλγαρικών εξαγωγών 

προς την Ελλάδα)  είχαν σαν αποτέλεσµα τη διεύρυνση του εµπορικού πλεονάσµατος της 

Ελλάδας στα 50,7 εκατ. € (έναντι 33,1 εκατ. ευρώ το 2008) και την ελαφρά βελτίωση των 
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όρων εµπορίου για τη χώρα µας. Σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία διετία, το  εµπορικό 

πλεόνασµα της χώρας µας είχε εµφανίσει σταδιακή έως κατακόρυφη σµίκρυνση εξαιτίας 

της θεαµατικής αύξησης των βουλγαρικών εξαγωγών προς την Ελλάδα, το ύψος των 

οποίων είχε κατά πολύ προσεγγίσει αυτό των ελληνικών εξαγωγών προς τη Βουλγαρία.  

Στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών του πρώτου εξαµήνου του 2009, οι εξαγωγές 

προς τη Βουλγαρία συµµετέχουν µε ποσοστό 6,4% έναντι 7,4% κατά την αντίστοιχη 

χρονική περίοδο του 2008, η δε Βουλγαρία κατέχει την 4η θέση µεταξύ των ξένων 

αγοραστών ελληνικών προϊόντων σε σχέση µε την 3η θέση που κατείχε το προηγούµενο 

έτος. Στο δε σύνολο των ελληνικών εισαγωγών της ανωτέρω περιόδου, οι εισαγωγές από 

τη Βουλγαρία µείωσαν ελαφρώς  το ποσοστό συµµετοχής τους από 1,9% κατά το 2008 σε 

1,8% το 2009, ενώ, αντίθετα, βελτίωσαν την θέση τους στην κατάταξη των προµηθευτών 

της ελληνικής αγοράς (από την 16η το 2008 στην 12η  το 2009). 

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις – Ελληνική παρουσία  

Οι άµεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, ύψους 6.163 εκατ. € κατά το 2008, 

σηµείωσαν κάµψη κατά 28% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και συνεισέφεραν κατά 

18,1% στο ΑΕΠ (έναντι 29,4% το 2007), ενώ κάλυψαν µε ποσοστό 73,7% το έλλειµµα 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών µεταβιβάσεων. Σύµφωνα µε 

προβλέψεις της Βουλγαρικής Κυβέρνησης, το ύψος τους για το 2009 αναµένεται να 

υποστεί µείωση 50% και να διαµορφωθεί σε µόλις 3.000 εκατ. €, κάτι που θα συνεπάγεται 

συµβολή 9,2% στο εθνικό ΑΕΠ. 

Κατά την περίοδο των 12 τελευταίων ετών, το ύψος των  συνολικών  ξένων 

επενδύσεων στην Βουλγαρία, εκτιµάται σε 33,7 δισεκ. €. Σύµφωνα µε το κατωτέρω 

γράφηµα, από το 2002 και µετά, µε την εξαίρεση του 2008, οι ξένες επενδύσεις 

παρουσίασαν συνεχή ετήσια άνοδο, ενώ, µόνο κατά την τελευταία διετία, η Βουλγαρία 

προσέλκυσε επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό, αξίας 12 δισεκ. €. 
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Γραφική απεικόνιση των ξένων επενδύσεων στην Βουλγαρία 
(σε εκατ. €) 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις στη Βουλγαρία
(σε εκατ. €)

866

1.103

903

980 1.851
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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας (ΒΝΒ) 

 

Σηµειώνεται ότι ένα σηµαντικό µέρος, περίπου 22,0% των συνολικών ξένων 

επενδύσεων  απορροφά η αγορά ακινήτων (7,4 δισεκ.€). Σηµαντικές επίσης είναι και οι 

εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα (18,6% στο σύνολο 

ή 6,3 δισεκ. €), στην παραγωγή και µεταποίηση (18,4% στο σύνολο ή 6,2 δισεκ. €), στο 

εµπόριο (16,2% ή 5.5 δισεκ. €), στις κατασκευές (6,3% ή 2,1 δισεκ. €) και στην ηλεκτρική 

ενέργεια (5,6% ή 1,9 δισεκ. €). 

Αναφορικά µε την προέλευση των ΑΞΕ στη Βουλγαρία, ο κάτωθι πίνακας 

συνοψίζει τη συµµετοχή των κύριων ξένων επενδυτών στη διαµόρφωσή τους.  

 

Πίνακας : Μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές στην Βουλγαρία 
                                                                    Αξία :  εκατ. € 

 2005 2006 2007 2008 96 – 08 %  

ΣΥΝΟΛΟ 3.152,1 6.158,4 8.487,9 6.163,0 33.713,3 100,0 
Αυστρία 747,3 948,5 1.085,0 1.250,7 5.426,5 16,1% 
Ολλανδία 239,9 1.007,0 935,8 909,3 3.949,0 11,7% 
Ελλάδα 324,2 512,7 574,2 431,5 2.861,6 8,6% 
Ην. Βασίλειο 343,4 821,5 751,8 573,6 2.741,4 8,1% 
Γερµανία 107,1 268,3 440,5 687,7 2.185,5 6,5% 
Κύπρος 36,9 200,3 548,7 321,7 1.752,7 5,2% 
Βέλγιο & Λουξ. -55,4 -45,6 699,0 303,1 1.577,1 4,7% 
ΗΠΑ 83,0 264,4 257,4 60,1 1.218,7 3,6% 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας (ΒΝΒ) 
Σύµφωνα µε  στοιχεία για το 2008 του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της 

Βουλγαρίας (NSI),  το ύψος των  ελληνικών  άµεσων επενδύσεων ανήλθε στα 392,3 

εκατ.€, καταγράφοντας µείωση πλέον του 50%  σε σχέση µε το 2007 (801,1 εκατ.€), το δε 
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σύνολο των ελληνικών άµεσων επενδύσεων, σε αξία, που καλύπτει την χρονική περίοδο 

1996 – 2008, διαµορφώθηκε στα 2.856,2 εκατ. €.  Παρά την ανωτέρω µείωση, η Ελλάδα 

διατηρεί και κατά το 2008  την τρίτη θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών στη Βουλγαρία 

(µετά την Αυστρία και Ολλανδία) συµµετέχοντας µε ποσοστό 8,6% στις συνολικές ΑΞΕ 

στην χώρα.  

Όπως συνάγεται από το κατωτέρω γράφηµα, η επενδυτική δραστηριότητα των 

ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία γνώρισε µεγάλη ώθηση µετά το 2000 και, 

ύστερα από µία προσωρινή υποχώρηση κατά την διετία 2002-2004, έφθασε σε ύψος ρεκόρ 

το 2007 για να υποχωρήσει εκ νέου, το 2008, υπό το κράτος της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης που εκδηλώθηκε κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους. 

Γραφική απεικόνιση της εξέλιξης των ελληνικών επενδύσεων στην Βουλγαρία  
      (σε εκατ. €) 

Ελληνικές Άµεσες Επενδύσεις 
(σε εκατ. €)
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Πηγή : Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (NSI) 

Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία για το 2009 του Εθνικού Στατιστικού 

Ινστιτούτου της Βουλγαρίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2009, οι ελληνικές 

άµεσες επενδύσεις που ανήλθαν σε 69,6 εκατ. ευρώ (16,6 το α΄ τρίµηνο και 53,0 το β΄ 

τρίµηνο), µειώθηκαν κατά τέσσερις και πλέον  φορές σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 

εξάµηνο του  2008 (296,7 εκατ. ευρώ). Στη γενική κατάταξη των ξένων επενδυτών στη 

Βουλγαρία, η Ελλάδα διατηρεί την τρίτη θέση, µετά την Αυστρία και Ολλανδία, µε 

συνολικές επενδύσεις ύψους 2.818,66 εκατ. ευρώ. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει 

την συµµετοχή των επιµέρους τοµέων των ελληνικών επενδύσεων : 1) στο σύνολο των 

ελληνικών άµεσων επενδύσεων στη Βουλγαρία και 2) στο σύνολο των ΑΞΕ στην 

Βουλγαρία κατά το 2008.      
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Πίνακας : Ελληνικές Άµεσες Επενδύσεις στην Βουλγαρία 
                                                                         Αξία : εκατ. € 

Πηγή : Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας (ΒΝΒ) 
 

∆ραστηριοποίηση βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία: 

Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρεί ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος για 

τις επιχειρήσεις µέλη του ο κάτωθι πίνακας αναφέρει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις µέλη 

του ΣΒΒΕ που έχουν ιδρύσει θυγατρική εταιρία στη Βουλγαρία. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

1 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ  

AEIFOROS BULGARIA S.A. , τηλ. +359 76681605, fax +359 76681601, email 
kvamvak@sidenor.vionet.gr, website www.aeiforos.bg                                         
Κώστας Βαµβακόγλου  

2 ALFA WOOD - ΠΙΝ∆ΟΣ ΑΕΒΕ  ALFA WOOD BULGARIA S.A , τηλ. +359 52 6858 03, fax. +359 52 68 58 15, 
email sales@alfawood.com, Konstandinos Tsupelis   

3 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ. 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ   

ALUMIL BULGARIA SRL,  τηλ. +359 297 90022, fax +359 297 88467, email 
office@alumil.bg, website www.alumil.bg                   ALUMINUM VARNA 
SRL, τηλ. +359 525 03636, fax. +359 52 505663, email 
varna_alumil@yahoo.com, website www.alumil.bg  

4 AUTOHELLAS ATEE AUTOTECHNICA LTD , τηλ. 0035924390220, fax 0035928098101, email: 
office@hertz.bg, website : www.hertz.bg,                                                ∆/νων 
Σύµβουλος : ∆ηµήτριος Μαγγιώρος  

5 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ COCA COLA  

BANKYA MINERAL WATERS BOTTLING COMPANY EOOD, 
CLARINA BULGARIA LTD,                                COCA COLA HBC 
BULGARIA AD  

6 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ  BELOVO PAPER MILL SA 

7 UNITED TEXTILES SA / 
FANCO 

BULFANCO AD, τηλ. +359 36161705, fax +359 36161709, email: 
bulfanco@kardjali.com                                       TEXTILCO , τηλ. +359 
65992201, fax +359 36192634, email: textilko@eta.bg   

 
ΤΟΜΕΑΣ 

Σύνολο 
ελληνικών 
επενδύσεων 

 
Συµµετοχή 

%  

Σύνολο  ΑΞΕ  
στην Βουλγαρία 

(1998-2008) 

 
Συµµετοχή 

% 

Χρηµατοπιστωτικός 1.217,4 44,3 6.296,2 17,9 
Μεταφορές, επικοινωνίες 564,6 20,5 1.751,2 45,0 
Χονδρεµπόριο, λιανεµπόριο, 
επισκευές 369,7 13,4 5.458,2 8,8 
Παραγωγή, Μεταποίηση 320,2 11,6 6.225,4 4,2 
Αγορά ακινήτων 188,7 6,9 7.409,1 1,7 
Κατασκευές 41,6 1,5 2.131,3 1,9 
Άλλες Υπηρεσίες 15,3 0,6 290,2 4,3 

Γεωργία, δασοκοµία 9,2 0,3 184,9 3,0 
Ηλεκτρική ενέργεια 6,9 0,3 1.905,8 0,1 
Ξενοδοχ. και εστίαση 6,3 0,2 502,0 0,3 
Σύνολο 2.856,2 100,0 33.713,3 8,6 
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8 EUROBANK EFG GROUP  BULGARIA POSTBANK A.D. , τηλ. +359 2 81 66 001, fax +359 2 98 88 110, 
email: main@postbank.bg, website www.postbank.bg, ∆/νων Σύµβουλος : 
Αντώνης Χασιώτης                DZI BANK A.D. , τηλ +359 2 93 07136, fax +359 2 
98 02 623, email:info@dzibank.bg, Website:www.dzibank.bg                       ∆/νων 
Σύµβουλος : Αντώνης Χασιώτης                                          EFG LEASING 
E.A.D.& EFG AUTO LEASING E.O.O.D. , τηλ. +359 2 937 5858, Fax. +359 2 
986 4492, ∆/νων Σύµβουλος : Χάρης Βλάχος                                    BULGARIAN 
RETAIL SERVICES A.D ., τηλ. +359 2 923 6101, fax.+359 2 923 6103, Γενικός 
∆/ντής : Γιάννης Γαβαλάς  EFG PROPERTY SERVICES SOFIA A.D., τηλ. 
+359 2 811 7010, fax +359 2 981 4674, Γενικός ∆ιευθυντής : Μαντζαβινάτος 
Γιώργος                       EFG FACTORS, τηλ. +359 2 401 5000, fax +359 2 401 
5010, email: bulgaria@efgfactors.gr                Σπύρος Τσόλης                                                         

9 
ΟΤΕ ΑΕ  COSMO BULGARIA MOBILE EAD , τηλ. 02 942 8000, fax 02 942 8010, email 

CustomerCare@globul.bg, website :  webmaster@globul.bg   

10 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ 
"SUN TEX"  

DJENIGEORGIOS LTD , τηλ. +359 7430322, fax +359 74631899, email 
djenigeorgios@mail.bg, Σταύρος Αντωνιάδης  

11 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΕΑΣ 
ΑΒΕΕΑ 

DROMEAS MΠΓ SA, τηλ.00359-29769720, fax. 00359-29769721, email 
sales@dromeas.bg. Παπαπαναγιώτου Ιωάννης 

12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ - 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

EKO-ELDA BULGARIA EAD , τηλ. +359 2 8172020, fax + 359 2 9733211, 
email:ypolykandriotis@eko-elda.com, website: www.hellenic-petroleum.gr,                  
Ιωάννης Πολυκανδριώτης, Εκτελεστικός ∆/ντής 

13 
ELDON'S AEBE  ELDON'S BULGARIA  , τηλ. +359 32 674006,  fax +359 32 674008, email 

eldons_bg@abv.bg, Ιωάννης Ντόντος 

14 AGROINVEST AEBE ELISA 1 LTD 
15 ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ  ELVIAL BG - OFFICES , τηλ. & fax + 359 293 66611,  
16 ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ EMOS LTD , τηλ. +359 2 9812692, fax. +359 2 9815973, email 

thtsinaris@akritas.gr, website www.akritas.gr                               Θεόδωρος 
Τσινάρης  

17 
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ  EUROCONSULTANTS BULGARIA AD , τηλ. 003592-9866936, fax. 003592-

9863521, email : office@euroconsultants.com.gr, Πατιάς Γιάννης  

18 ΦΑΙ∆ΩΝ ΑΕ  FEDON LTD     Τηλ.00359 34402021, Fax. 34447040, Email. info@fedon.bg, 
Website: www.Fedon.bg, ∆/ντής : Σοραλάπης Παναγιώτης 

19 

FIBRAN AE  FIBRAN BULGARIA, τηλ. +359 9589909, fax +359 28504090, email 
fibran@fibran.bg, website:www.fibran.bg,                          Mr Nikolay Kaloyanov   

20 INTRACOM S.A. TELECOM 
SOLUTIONS  

INTRACOM BULGARIA S.A., τηλ. +359 2 8077777, fax. +359 2 8077788, 
email:office@intracombg.com, website: http://www.intracombg.com                    
Ρούσσος Γιώργος  

21 
ISOMAT SA  ISOMAT INTERNATIONAL, ΤΗΛ. +35929349898, fax. +35929349899, email: 

info@isomat.bg, www.isomat.net, Νατσαρίδης Σπύρος  

22 Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΑΒΕΕ  K.& N. EFTHYMIADIS BULGARIA LTD , τηλ. 00359 2 8194977, fax 00359 2 
8194970, email: info@efthymiadis-bg.com, Ελευθερίου Γεώργιος   

23 
ΚΟΥΜΑΚΗΣ Ε. ΕΜΜΑΝ. ΑΕ  KOUMAKIS EOOD , τηλ. + 359 28326670, fax. +359 29311849, Καλέµος 

Γεώργιος, Ματθαίου Γεώργιος  

24 ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ LB CHEMICALS , Τηλ. & fax +359 2 9995988, Mr. Christo Bechev  

25 

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΕ LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES AD , τηλ. 00359-746-30034, fax 00359-
746-30036, email leaftobacco@gmail.com, tobacco@infotel.bg,                                    
Μιχάλης Παπαναστασίου   

26 ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ Κ. ΑΒΕΕ LEONTARIDIS BULTRADE , τηλ. +359 2 9811792, fax +359 2 9812163, 
email: leontaridis@leontaridis.gr, website www.leontaridis.gr                                     
Todorova Krassimira  

27 
ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ  MISSIRIAN BULGARIA AD , τηλ. +359-54-800859, fax. +359-54-800862, 

email missirian@iservice.bg, Nikolay Tonchev 
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28 Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ  ODOSIMANSI BG ,τηλ. + 359 899 134 546, fax. + 359 298 10 306, email 
cmouroutis@eurocapital.bg, Μουρούτης 

29 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  PIRAEUS BANK BULGARIA AD , τηλ. + 359 2 9815733, fax + 359 2 9818579, 
email a., Κοutsopoulos@piraeusbank.bg, website www.piraeusbank.bg               
Athanasios Koutsopoulos  

30 PLANET AE PLANET BULGARIA A.D.  Τηλ. +359 2 9871300, fax.+359 2 9811411, 
Γιαννακόπουλος Χρήστος  

31 PLANO AE PLANO SOFIA  
32 ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ PYRAMIS BULGARIA OOD, τηλ. + 35 92 9790831, fax +35 92 9790649, 

email pyramis@mail.bg,             ∆ηµήτριος Κουτσκούκος  

33 
ΣΙ∆ΕΝΟΡ Β.Κ.Σ ΑΕ  STOMANA INDUSTRY , τηλ. +359 76 681013, fax +359 76 681951, email 

contact@stomana.bg, website: www.Stomana.bg,                     Mr V. Nikolov  

34 ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ 
∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ  

STROUMA SANDASKI MARMOR & GRANITE EOOD , Τριαντάφυλλος 
Τριανταφύλλου  

35 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE SUNLIGHT INDUSTRIAL EOOD, τηλ. +359 2 9769371, fax +359 2 9769377, 
email : info@sunlight.bg, website : www.sunlight.gr,           Μπέλλος Σπύρος  

36 ALTEC Sysware Bulgaria, 4-6 Lyubata Str., Sofia 1407, Tel: + 359 2 9629850 9629851, 
Fax: + 359 2 9622055, email: mail@sysware.bg, Director Ioannis Katsanidis, 
Unisoft Bulgaria SA, Lyubata 4-6, Sofia 1407, Tel: + 359 2 9629860 - 9629861, 
Fax: + 359 2 9622055, email: info@unisoft.bg, Director Tsatsoulis Fotis 

37 

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ  VITAGRAIN BG AD  Grains & Oilseeds Trading, ΤΗΛ. +359-2-9523761, fax. 
+359-2-9523719, email: martin_roussev@vitagrain.com, Γεν.∆/ντής Barry 
Boeters,            ∆/νων Σύµβουλος. Στάθης Γιαβρόγλου, Martin Roussev                       

38 ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ZLATNA PANEGA EAD , τηλ. + 359 6992 5082, fax + 359 6992 0202,  

Πηγή ΣΒΒΕ 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος δίνουν το 

δυναµικό παρόν στη γειτονική χώρα που οφείλεται κυρίως στην εγγύτητα της περιοχής 

που διευκολύνει τις µετακινήσεις και µεταφορές, καθώς και στο φθηνό εργατικό κόστος. 

Εξαγωγές Κεντρικής Μακεδονίας , σε ευρώ 

  2004 2005 2006 2007 2008 
ΜΕΤ 
04/08 

Βουλγαρία 362.980.067 357.581.509 421.898.075 321.035.429 388.318.198 1,7% 
Πηγή ΣΕΒΕ 

Οριακή καταγράφεται η αύξηση των εξαγωγών των επιχειρήσεων της Κεντρικής 

Μακεδονίας στη Βουλγαρία, µε µέση αύξηση για τα έτη 2004-2008 1,7%, µε παρόλο αυτά 

πολύ σηµαντικό όγκο συναλλαγών ο οποίος φτάνει περί το 1/3 του συνόλου των 

ελληνικών εξαγωγών. 

 

2.4.4 Κροατία 

Γενικές Πληροφορίες για την οικονοµία της χώρας 

Η διατήρηση σταθερής µακροοικονοµικής πολιτικής, η οποία συνίσταται από την 

Ε.Ε. και τους διεθνείς οργανισµούς, είχαν ως αποτέλεσµα τη συνεχή ανοδική πορεία της 

οικονοµίας της Κροατίας τα τελευταία χρόνια. Οι γνώστες πάγιες επιδιώξεις της χώρας 
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είναι: α) η επιτυχή και ταχεία συνέχιση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Ε.Ε., β) 

η µέσω διεύρυνσης της CEFTA, συµφωνία που υπεγράφη στις 19.12.06 στο Βουκουρέστι, 

επέκταση του καθεστώτος ελευθέρων συναλλαγών µε τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και την 

εξ αυτής διεύρυνση του όγκου του εµπορίου και ενδυνάµωση της πολιτικής σταθερότητας 

στην περιοχή και γ) η περαιτέρω παγιοποίηση των οµαλών σχέσεων µε τη Σερβία µετά την 

εκεί πολιτική σταθεροποίηση.  

 Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόµα αδύνατα σηµεία. Χρειάζεται βελτίωση και 

επιτάχυνση µεταρρυθµίσεων στη λειτουργία, απόδοση και διαφάνεια διαδικασιών της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έγκαιρης παροχής δικαστικής προστασίας και πάταξης της 

διαφθοράς, θέσπισης ασφαλούς συστήµατος καταγραφής ακινήτων και απόκτησης τίτλων 

ιδιοκτησίας, µείωσης του µεγέθους παρουσίας του κράτους στην οικονοµία της χώρας, 

απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, µείωση και εκλογίκευση των φορολογικών 

βαρών, επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης προβληµατικών επιχειρήσεων και των 

ιδιωτικοποιήσεων, µεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας, µείωση του ελλείµµατος 

τρεχουσών συναλλαγών και του εξωτερικού χρέους της χώρας.  

Κυριότερος εµπορικός εταίρος είναι η Ε.Ε. Κατά σειρά σπουδαιότητας χώρες στις 

εξαγωγές της Κροατίας είναι η Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γερµανία, Σλοβενία, Αυστρία 

και Σερβία-Μαυροβούνιο και στις εισαγωγές η Ιταλία, Γερµανία, Ρωσία, Κίνα, Σλοβενία, 

Αυστρία, Γαλλία και Ουγγαρία. 

∆ιµερείς Εµπορικές Σχέσεις µε την Ελλάδα 

Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος – Κροατίας από το 1995 

 
Χιλιάδες δολάρια 

Ελληνικών εισαγωγών - εξαγωγών 
% στο σύνολo 

Εισαγωγών- Εξαγωγών Κροατίας 

Έτος 
Ελληνικές 
εισαγωγές 

Ελληνικές 
εξαγωγές Όγκος εµπορίου Εξαγωγές Εισαγωγές Όγκος εµπ. 

1995 18931,7 15929,2 34860,9 0,21 0,41 0,29 
1996 7031,3 14563,1 21594,4 0,19 0,16 0,18 
1997 15318,3 22543,6 37861,9 0,25 0,37 0,29 
1998 9982,1 18517,0 28499,1 0,22 0,22 0,22 
1999 33851,8 17570,3 51422,1 0,23 0,79 0,42 
2000 89327,0 19516,8 108843,8 0,25 2,02 0,88 
2001 24024,6 26981,8 51006,4 0,29 0,51 0,37 
2002 65344,6 24158,8 89503,4 0,23 1,33 0,57 
2003 37441,9 74564,8 112006,7 0,52 0,61 0,55 
2004 14459,7 52904,2 67363,9 0,32 0,18 0,27 
2005 114371,1 63944,3 178315,4 0,34 1,30 0,65 
2006 34296,7 89162,5 123459,2 0,39 0,33 0,39 
2007 21279,4 69268,2 90547,6 0,27 0,17 0,24 
2008 38346,9 244980,4 283327,3 0,27 0,80 0,63 

Πηγή: Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής της Κροατίας 
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Όπως διαφαίνεται και από τον ανωτέρω πίνακα, οι ελληνικές εξαγωγές προς την 

Κροατία κατά το 2008 ανήλθαν σε 244,98 εκατ. δολ. παρουσιάζοντας αύξηση 253,67% σε 

σχέση µε αυτές του 2007 (69,27 εκ. δολ.). Η σηµαντική αυτή αύξηση οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στις εξαγωγές πετρελαιοειδών και πλοίων.  

Τα κυριότερα εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα για το 2008 είναι: τα µεσαία και βαριά 

λάδια από πετρέλαιο και ασφαλτούχα υλικά, τα επιβατικά πλοία, το θείο, τα ελαφρά λάδια 

από πετρέλαιο και ασφαλτούχα υλικά, τα πορτοκάλια, τα µεταλλεύµατα αργιλίου, οι 

χαλκοσωλήνες, οι συσκευασµένες οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης για τον 

καθαρισµό και το πλύσιµο εκτός σαπώνων, τα παρασκευάσµατα διατροφής, τα 

ακατέργαστα δέρµατα, το παρθένο ελαιόλαδο, τα καρπούζια, οι κλίβανοι –ηλεκτρικοί 

βιοµηχανικοί ή εργαστηρίων, οι κονσέρβες ροδάκινων (0,53% του συνόλου, 1,30 εκατ. 

δολ. έναντι 0,97 εκατ. δολ. του προηγουµένου έτους – αύξηση κατά 34,09%)5, οι ράβδοι 

και τα είδη καθορισµένη µορφής από αργίλιο όχι σε κράµα , οι συσκευές για την 

ενσύρµατη τηλεφωνία , τα διάφορα φάρµακα , τα νήµατα από βαµβάκι, οι ελιές. 

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις – Ελληνική παρουσία  

Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος είναι ουσιώδης προϋπόθεση για να 

αυξηθούν οι νέες ΑΞΕ. Αν και ο ρυθµός των άµεσων επενδύσεων είναι ικανοποιητικός, εν 

τούτοις το µεγαλύτερο µέρος (πάνω από 70%) από αυτές προέρχεται από εξαγορές. Μόνον 

γενναία µέτρα αναδιάρθρωσης της οικονοµίας θα βελτιώσουν το ρυθµό των νέων άµεσων 

επενδύσεων. Το 2006 κυρίως λόγω δύο εξαγορών µεγάλων επιχειρήσεων, της τράπεζας 

Splitska Banka (για την οποία υποψήφιος αγοραστής ήταν και η Εθνική Τράπεζα 

Ελλάδος) από την γαλλική Societe Generale και της φαρµακευτικής Pliva από την 

αµερικανική Barr, οι άµεσες ξένες επενδύσεις στην Κροατία ξεπέρασαν όχι µόνο τα 

επίπεδα του 2005 (1,5  δισ. € ) αλλά και αυτά του ρεκόρ του 2003 (1,8  δισ. € ) και 

έφθασαν  τα 2,8 δισεκ. €.  

Το 2007, οι ξένες άµεσες επενδύσεις παρουσίασαν νέα αύξηση,  σε σχέση µε το 

2006, φθάνοντας το ύψος των 3,7 δισ. €, εκ των οποίων 1,7 δισ. € αφορούν επενδύσεις 

κεφαλαίου και 494,7 εκ. € επανεπενδύσεις κερδών, µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθεί 

νέο ρεκόρ. Κατά το 2008 ανήλθαν σε 3,3 δισ. €, εκ των οποίων  1,80 δισ. € ήταν εξαγορές 

και 0,51 δισ. € επανεπενδυθέντα κέρδη και µε κυριότερη εξαγορά αυτήν του 22,15% των 

                                                 
5 ∆υναµική παρουσία βορειοελλαδικών επιχειρήσεων 
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µετοχών της εταιρίας πετρελαιοειδών INA από την ουγγρική MOL.  Από το 1993 µέχρι 

και το 2008, έχουν πραγµατοποιηθεί συνολικές Α.Ξ.Ε. στη Κροατία ύψους  21,04 δισ. € . 

Το µεγαλύτερο µέρος των ΑΞΕ προέρχεται από: 

1. Αυστρία                             27,6% 

2. Ολλανδία6                     15,3% 

3. Γερµανία                     12,9% 

4. Ουγγαρία                                   10,3%                                 

5. Γαλλία                     6,2%   

6. Λουξεµβούργο                   5,2% 

7. Ιταλία                     4,7%                                                                         

8. Σλοβενία                    4,5% 

Οι συνολικές ελληνικές επενδύσεις εκτιµώνται µόλις σε περίπου 5,5  -  6,0  εκ.  €.  

∆εν συµπεριλαµβάνεται η επένδυση 90 εκ. € της MARFIN Investment Group, εξαγοράς 

του 49,99% των µετοχών της εταιρίας χαρτοφυλακίου (συµµετοχών) «Sunce Koncern 

d.d.» που δραστηριοποιείται κυρίως στον τουριστικό τοµέα στην Κροατία, διότι στα 

στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δεν εµφανίζεται ως επένδυση προερχόµενη 

από την Ελλάδα.  

∆ραστηριοποίηση βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στην Κροατία: 

Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρεί ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος για 

τις επιχειρήσεις µέλη του ο κάτωθι πίνακας αναφέρει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις µέλη 

του ΣΒΒΕ που έχουν ιδρύσει θυγατρική εταιρία στην Κροατία. 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Κροατία 
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ COCA COLA  
NS  

COCA COLA BEVERAGES HRVATSKA DD  
 

Πηγή ΣΒΒΕ 

 

Εξαγωγές Κεντρικής Μακεδονίας , σε ευρώ 
  2004 2005 2006 2007 2008 ΜΕΤ 04/08 
Κροατία 9.291.213 8.999.286 11.255.771 11.563.112 15.124.587 13,0% 

Πηγή ΣΕΒΕ 

 

                                                 
6 Στην Ολλανδία καταχωρείται η εξαγορά της φαρµακευτικής Pliva από την αµερικανική Barr τo 2006 
έναντι περίπου 1,9 δισ. ευρώ.   
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Όπως µπορεί κανείς να διαπιστώσει και από τους ανωτέρω πίνακες µικρός είναι ο 

βαθµός διείσδυσης των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στην Κροατία µε επίσης µικρό 

όγκο εξαγωγών για τα τελευταία 5 έτη µε κύριους πρωταγωνιστές τις κονσερβοποιίες 

ροδάκινων. 

 

2.4.5 πΓ∆Μ 

Γενικές Πληροφορίες για την οικονοµία της χώρας 

 Η πΓ∆Μ ήταν η λιγότερο αναπτυγµένη οµόσπονδη δηµοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας, πριν την ανεξαρτησία της, το 1991, καλύπτοντας µόλις το 5% της 

συνολικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών της χώρας. Μετά την ανεξαρτητοποίησή 

της, η οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα σµικρύνθηκε δραστικά, µε αποτέλεσµα, κατά 

τα πρώτα έτη της µετάβασής της στην οικονοµία της αγοράς και µέχρι το 1996, να µη 

σηµειωθεί αύξηση του ΑΕΠ. 

 Από το 1996 και έως το τέλος της δεκαετίας, η ανάπτυξη παρέµεινε σε χαµηλά 

επίπεδα λόγω της χαµηλής εσωτερικής ζήτησης και της ανυπαρξίας επενδύσεων, 

αποτέλεσµα, εν πολλοίς, των ανύπαρκτων υποδοµών, των κυρώσεων του ΟΗΕ στη Σερβία 

και της κατάστασης που ακολούθησε την πολιτική αστάθεια στην περιοχή.  

 Με σκοπό την ενίσχυση της οικονοµίας, την καταπολέµηση της φτώχειας και την 

ενίσχυση της ανάπτυξης, κατόπιν συµφωνίας µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η χώρα 

έλαβε, τον Απρίλιο του 1997, πιστωτική διευκόλυνση ύψους περίπου 73,7 εκατ. US$  µε 

την παροχή δεκαετών δανείων µε ευνοϊκούς όρους για την υποστήριξη των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων στη γεωργία και τις επιχειρήσεις. 

 Η εθνοτική κρίση του 2001 οδήγησε τη χώρα σε οικονοµική ύφεση, µε το ΑΕΠ να 

καταγράφει µείωση (-4,5%) λόγω περιορισµού των εσωτερικών και διµερών εµπορικών 

συναλλαγών, περιοδικών αποκλεισµών των µεθοριακών σταθµών και επενδυτικής 

αβεβαιότητας. Ταυτόχρονα, η δηµοσιονοµική πολιτική χαλάρωσε και οι κρατικές δαπάνες 

αυξήθηκαν σηµαντικά µε αποτέλεσµα τη διακοπή, από το ∆ΝΤ, των συζητήσεων για νέα 

συµφωνία µε την τότε κυβέρνηση της χώρας, πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2002 και 

τη συνέχισή τους µε τη νέα κυβέρνηση. 

 Έκτοτε, οι κυβερνήσεις της πΓ∆Μ έχουν καταφέρει, ως επί το πλείστον, να 

διατηρήσουν µακροοικονοµική σταθερότητα αλλά δεν κατόρθωσαν να καταπολεµήσουν 
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την υψηλή ανεργία, να ενισχύσουν την ανεπαρκή πρωτογενή (εκτός ιδιωτικοποιήσεων) 

προσέλευση επενδύσεων και να τιθασεύσουν την εκτεταµένη παραοικονοµία. 

Τον Απρίλιο του 2001, η χώρα υπέγραψε Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

µε την Ε.Ε., ενώ το 2005 κατέστη υποψήφια προς ένταξη στην Ε.Ε. Η χώρα είναι επίσης 

υποψήφια προς ένταξη στο ΝΑΤΟ. 

 Αναφορικά µε το εξωτερικό εµπόριο της χώρας, η πΓ∆Μ συναλλάσσεται κυρίως 

µε δυτικοευρωπαϊκές χώρες, τις γειτονικές πρώην Γιουγκοσλαβικές δηµοκρατίες, ιδιαίτερα 

στα πλαίσια των προνοµιακών όρων της συµφωνίας CEFTA, και τη Ρωσία (λόγω 

ενέργειας). Ο ρόλος και η συµµετοχή της Ελλάδος στο πεδίο των διεθνών εµπορικών 

συναλλαγών της χώρας παραµένει σηµαντικότατος, αν όχι κυρίαρχος, όλα αυτά τα χρόνια. 

Οι δυσχέρειες που ανέκυψαν στο πολιτικό πεδίο τη χρονιά αυτή επηρέασαν σε κάποιο 

βαθµό αλλά µάλλον προσωρινά, όπως διεφάνη αργότερα, τις δραστηριότητες των 

εγκατεστηµένων στην πΓ∆Μ Ελληνικών επιχειρήσεων. 

 Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών 

της χώρας για την τριετία 2006-2008 κατά χώρα προέλευσης και προορισµού αντίστοιχα. 

Εξαγωγές πΓ∆Μ κατά χώρα προορισµού 2006 – 2008 (σε εκατ. US$) 

Α/
Α 

ΧΩΡΑ 2006 
% 

2006/05 
2007 

% 
2007/06 

2008 
% 

2008/07 

% 
ΕΞΑΓΩΓΩ

Ν 
2008 

1 Σερβία* 557,8 21,3 639,4 14,6 934,7 46,2 23,5 
2 Γερµανία 375,5 3,1 484,0 28,7 563,2 16,4 14,2 
3 Ελλάδα 361,2 15,6 420,4 16,4 535,0 27,3 13,4 
4 Ιταλία 236,8 39,5 346,8 46,5 321,0 - 7,4 8,1 
5 Βουλγαρία 130,1 71,0 242,5 86,3 376,6 55,3 9,5 
6 Βέλγιο 83,1 140,2 177,8 114,0 109,2 - 36,8 2,7 
7 Ισπανία 50,4 260,0 172,9 243,0 77,0 - 55,5 1,9 
8 Κροατία 124,2 53,1 163,9 32,0 229,0 39,7 5,8 
9 Βοσνία-

Ερζεγοβίνη 
64,7 28,2 88,0 36,0 `104,8 19,1 2,6 

10 Ηνωµένο 
Βασίλειο 

36,7 -14,4 75,1 104,6 70,0 - 6,8 1,8 

11 Αλβανία 40,6 47,6 72,7 79,1 106,8 46,9 2,7 
12 Ολλανδία 55,4 24,2 71,8 29,6 70,6 - 1,7 1,8 
13 Σλοβενία 41,2 29,6 68,7 66,7 65,1 - 5,2 1,6 
14 Τουρκία 55,2 19,2 53,2 -3,6 31,6 - 40,6 0,8 
15 ΗΠΑ 22,4 -49,5 51,6 30,4 11,1 - 78,5 0,3 
16 Λοιπές 165,4 -31,6 227,4 37,5 365,3 60,6 9,2 
 ΣΥΝΟΛΟ 2.400,7 17,5 3.356,2 39,8 3.978,2 18,5 100,0 

*Μέχρι το 2006 ‘Σερβία & Μαυροβούνιο’ 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία πΓ∆Μ 
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∆ιµερείς Εµπορικές Σχέσεις µε την Ελλάδα 

 Η χώρα µας αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους εµπορικούς εταίρους της 

πΓ∆Μ. Για τη γειτονική χώρα η Ελλάδα είναι ο 4ος µεγαλύτερος προµηθευτής και ο 3ος 

καλύτερος πελάτης. Η σχέση αυτή διατηρείται σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών. Αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι για τη χώρα µας η πΓ∆Μ δεν τοποθετείται στις 

καίριας σηµασίας εξωτερικές αγορές, παραµένει µια σπουδαία αγορά, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά τις εξαγωγές µας. Για την Ελλάδα, το 2008, η πΓ∆Μ κατέχει την 32η  θέση στον 

κατάλογο σπουδαιότητας ως προµηθεύτρια χώρα και τη 12η θέση ως χώρα-πελάτης.  

 Η διαχρονική εξέλιξη των διµερών εµπορικών συναλλαγών Ελλάδος-πΓ∆Μ 

(εισαγωγές και εξαγωγές, όγκος εµπορίου και εµπορικό ισοζύγιο) στην τριετία 2006-2008 

καθώς και στο α’ τετράµηνο 2009, παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα. 

∆ιµερές Εµπόριο Ελλάδος - πΓ∆Μ (σε εκατ. $) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Α’ 

τετραµ. 

2008 (€) 

Α’ 

τετραµ. 

2009 (€) 

Εξαγωγές Ελλάδος 357,2 407,9 469,6 535,3 648,7 134,7 113,1 

Εισαγωγές Ελλάδος 103,0 245,9 288,8 408,3 526,3 112,1 65,2 

Όγκος Εµπορίου 460,2 653,8 758,4 943,6 1.175,0 246,9 178,3 

Ισοζύγιο 254,2 162,0 180,8 127,0 122,4 22,6 47,9 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Το εµπορικό ισοζύγιο παραµένει σταθερά πλεονασµατικό για τη χώρα µας αν και 

µε τάση αποµείωσής του. Η εξήγηση της εξέλιξης αυτής είναι ότι, τα τελευταία χρόνια και 

µέχρι το 2008 τουλάχιστον, τα προϊόντα µας αντιµετωπίζουν οξύτατο ανταγωνισµό από 

οµοειδή άλλων χωρών, κυρίως από τις ευρωπαϊκές αλλά και τις γειτονικές βαλκανικές –

πρώην Γιουγκοσλαβικές δηµοκρατίες. Η εγχώρια βιοµηχανία επίσης (έστω και αν η 

ιδιοκτησία της ανήκει σε ξένους επενδυτές), έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

περισσότερα προϊόντα σε σχέση µε το παρελθόν, έστω και αν γενικά η χώρα είναι καθαρός 

εισαγωγέας.  

 Από την άλλη πλευρά, ο όγκος του διµερούς εµπορίου στην 4ετία 2004-2007 

παρουσιάστηκε θεαµατικά αυξανόµενος. Ήδη, µεταξύ των ετών 2003 και 2007, είχε 

υπερδιπλασιαστεί. Το 2008 η τάση αυτή συνεχίστηκε µε παράλληλη αύξηση τόσο των 

εισαγωγών όσο και των εξαγωγών µας προς την πΓ∆Μ. Τούτο παρά το γεγονός της 

γενικότερης κάµψης των συναλλαγών διεθνώς µετά την εµφάνιση της παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης, και παρά την πολιτική συγκυρία του Μαΐου 2008, όπου 
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παρατηρήθηκε προσωρινή επιδείνωση των διµερών σχέσεων. Επισηµαίνεται, µε την 

ευκαιρία, ότι ικανό τµήµα των συναλλαγών µας αντιπροσωπεύει την εισαγωγή στην 

πΓ∆Μ πρώτων υλών ή ηµιτελών προϊόντων, και στη συνέχεια, την εξαγωγή τους στην 

Ελλάδα ως έτοιµων προϊόντων (παθητική τελειοποίηση). 

Άµεσες ξένες επενδύσεις – Ελληνική Παρουσία 

Αρκετές διεθνείς εταιρίες δραστηριοποιούνται στη χώρα είτε µέσω greenfield 

επενδύσεων είτε, συνηθέστερα, µέσω διαφόρων άλλων µορφών εξαγορών και 

ιδιωτικοποιήσεων. Ανάµεσα στους σηµαντικότερους ξένους επενδυτές 

συµπεριλαµβάνονται οι εταιρίες Johnson Matthey (Ηνωµένο Βασίλειο), QBE Insurance 

Group Limited (Ηνωµένο Βασίλειο), Mobilkom Austria, EVN (Αυστρία), T-Home 

(Γερµανία), Societe Generale (Γαλλία) Johnson Controls (ΗΠΑ) Mittal Steel (Ολλανδία), 

Duferco (Ελβετία), και οι ελληνικών συµφερόντων ΕΛΠΕ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 

Ελληνική Εταιρία Εµφιάλωσης, και Όµιλος Τιτάν.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της πΓ∆Μ, οι άµεσες επενδύσεις 

στη χώρα διαµορφώθηκαν, κατά τα τελευταία έτη, όπως παρατίθεται στους ακόλουθους  

πίνακες: 

 
ΑΞΕ  στην πΓ∆Μ κατά έτος (2002 - 2008) 

Έτος Ποσό (σε εκατ. $) 
2002 105,6 
2003 117,8 
2004 323,0 
2005 97,0 
2006 424,2 
2007   699,1 
2008 598,5 

                                       Πηγή: Υπηρεσία για την Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων στην πΓ∆Μ 
 

Προέλευση ΑΞΕ  στην πΓ∆Μ κατά χώρα για την περίοδο 1997-2007 
Χώρα     % επί του συνόλου των ΑΞΕ 

Ολλανδία   16,9 
Ουγγαρία 16,6 
Ελλάδα 15,2 
Αυστρία 9,4 
Ελβετία 6,6 
Σλοβενία 6,5 

Ηνωµένο Βασίλειο                      4,0 
Γερµανία 3,4 

Λουξεµβούργο 2,8 
Σερβία 2,6 

Λοιπές χώρες                            16,0 

                                    Πηγή: Υπηρεσία για την Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων στην πΓ∆Μ 



 65 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της  Κεντρικής Τράπεζας της χώρας αναφορικά µε το 

πεδίο των επενδύσεων το 2008 αλλά και µε βάση ανεπίσηµες πηγές, πρόκειται κυρίως για 

επενδύσεις στον τραπεζικό τοµέα και για εξαγορές παρά για νέες άµεσες, παραγωγικές 

επενδύσεις (greenfield), καθώς µέχρι στιγµής, όσον αφορά στις τελευταίες, έχει 

πραγµατοποιηθεί µόνον η επένδυση της αµερικανικής Johnson Controls’ στη βιοµηχανική 

ζώνη Bunardzik.  

Το Ινστιτούτο της Βιέννης ανακοίνωσε ότι το επίπεδο των ξένων επενδύσεων στην 

πΓ∆Μ το 2007 υπήρξε το χαµηλότερο ανάµεσα σε 20 χώρες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Ανάλογη είναι και η εκτίµηση του ∆ΝΤ για το 2008.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της πΓ∆Μ αναφορικά µε το 

σύνολο των άµεσων ξένων επενδύσεων στην χώρα για την περίοδο 1997-2007, βάσει του 

αρχικού επενδεδυµένου κεφαλαίου των επιχειρήσεων, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη 

θέση µε ποσοστό επί του συνόλου των ΑΞΕ 15,2%, έπειτα από την Ολλανδία (ποσοστό 

16,9%) και την Ουγγαρία (16,6%).  

∆εδοµένου όµως ότι τα επίσηµα στοιχεία λαµβάνουν υπόψη µόνο το κατά την 

ίδρυση της εταιρίας επενδεδυµένο κεφάλαιο, παραβλέποντας το συνολικά επενδυµένο 

κεφάλαιο, που αφορά σε επανεπενδύσεις, µεταβιβάσεις κεφαλαίων µέσω άλλων χωρών 

(όπως Ολλανδία, Λουξεµβούργο, Κύπρος κ.ά.), ιδιωτικοποιήσεις και εξαγορές, η Ελλάδα, 

κατά την τελευταία δεκαετία, κατέχει στην πραγµατικότητα την πρώτη θέση στη χώρα, µε 

συνολικό ύψος επενδύσεων περί τα 985 εκατ. €. 

Συγκεκριµένα, στην πΓ∆Μ δραστηριοποιούνται περί τις 280 επιχειρήσεις 

ελληνικών συµφερόντων οι δέκα µεγαλύτερες εκ των οποίων έχουν επενδύσει περί τα 800 

εκατ. €. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, σε µια χώρα µε υψηλότατα επίπεδα ανεργίας, παρέχουν 

απασχόληση σε περίπου 20.000 εργαζόµενους, ενώ πολλές ακόµα θέσεις εργασίας 

δηµιουργούνται δευτερογενώς.  

Οι κύριοι τοµείς δραστηριότητας στους οποίους συγκεντρώνονται οι ελληνικές 

επενδύσεις είναι οι τράπεζες (28% επί του συνόλου των ελληνικών επενδύσεων), η 

ενέργεια (25%), οι τηλεπικοινωνίες (17% - το ποσοστό πιθανότατα έχει µεταβληθεί έπειτα 

από την πώληση, το 2009, της Cosmofon στη Slovenia Telecom), η βιοµηχανία (15%), το 

εµπόριο τροφίµων/ποτών (10%) και άλλες διάφορες επενδύσεις (5%). 

Σηµειώνεται ότι σε απόλυτο επίπεδο το ελληνικό επενδεδυµένο κεφάλαιο στη 

χώρα είναι σχετικά χαµηλό σε σύγκριση µε άλλες Βαλκανικές χώρες (Ρουµανία, 
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Βουλγαρία). Εάν, όµως, συγκριθεί σε αναλογία µε το µέγεθος της χώρας είναι αρκετά 

υψηλότερο. 

Οι µεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις στην πΓ∆Μ (2008) 

Εταιρεία στην πΓ∆Μ Εταιρεία στην Ελλάδα Επένδυση (€) ∆ραστηριότητα 
Αριθµός 

υπαλλήλων 

OKTA -SKOPJE AD ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 200.000.000 ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ 950 

STOPANSKA BANKA ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 178.000.000 ΤΡΑΠΕΖΑ 1.166 

COSMOFON* ΟΤΕ 160.000.000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 350 

USJE CEMENTARNICA ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ 75.000.000 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 600 
PIVARA ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 60.000.000 ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ 400 

MERMEREN KOMBINAT ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ 50.000.000 ΜΑΡΜΑΡΟ 451 

VERO-VEROPOULOS ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 43.000.000 SUPERMARKET 550 
ALPHA BANK ALPHA BANK 25.000.000 ΤΡΑΠΕΖΑ 79 

ZITOLUKS ELBISKO-ΦΙΛΙΠΠΟΥ 24.000.000 ΤΡΟΦΙΜΑ 668 

STRUMICA TABAK L. TOBACCO MICHAILIDIS 11.955.000 ΚΑΠΝΑ 400 

RODON HAPPENING ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΚΙΝΗΣ 6.000.000 ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 608 

PASCALIN PASCALIN 3.969.000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ 24 
DS ISKRA STEEL 
CONSTRUCTION 

DS STEEL 3.500.000 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 145 

MAKKAR-BALFINKO KEDO S.A. 3.441.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 30 
LARIN MRAMOR AD ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ 3.000.000 ΜΑΡΜΑΡΟ 42 

KRI-KRI KRI-KRI 2.930.000 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 41 

VEMED ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΑΕΒΕ 2.500.000 
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
120 

NESTLE ICE SKOPJE DELTA DAIRY HELLAS 2.000.000 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 35 
DOJRAN STEEL ΣΙ∆ΕΝΟΡ 2.000.000 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 200 

DS FOODS DS STEEL 1.700.000 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 22 

HELENA-M Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 1.400.000 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 330 

KUZMAN&DAMIAN Π. ΑΡΓΥΡΙΑ∆ΗΣ 1.300.000 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 12 
ALUMIL SYSTEMS ALUMIL HELLAS 1.000.000 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2 

IRON FROZEN ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΡΟΥΚΗΣ 1.000.000 ΤΡΟΦΙΜΑ 200 

VIMER LTD FACON-GARMENTS 800.000 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 380 

HELENA MOTORS HELENA MOTORS 750.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 70 

EUROCONSULTANTS EUROCONSULTANTS 750.000 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 5 

INTRACOM INTRACOM HELLAS 740.000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 45 

AMVROSIA ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ 700.000 ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡEΑΤΩΝ 12 

AGROEFODIA ΖΗΣΣΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ 700.000 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 10 

MIRKAT SFAKIANAKIS SA 655.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 6 
PETZETAKIS PLASTIKA PETZETAKIS PLASTIKA 600.000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ 16 

KENTAVROS ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ 500.000 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 3 
GERMANOS TELECOM GERMANOS 500.000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 170 

MICRON Ε. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 370.000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 263 
KIRKIS FARM ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ 350.000 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5 
INTERSNACK INTERSNACK 280.000 ΤΡΟΦΙΜΑ 40 

NETFON COSMOTELCO 160.000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 16 
ALPHA COPY NOKIA NOKIA HELLAS 157.000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 12 

IRAKLIS Χ. ΘΑΝΑΣΙ∆ΗΣ 120.000 ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 6 
TOYOTA AUTO CENTAR TOYOTA HELLAS 102.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 40 
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∆ραστηριοποίηση βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στην πΓ∆Μ: 

Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρεί ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος για 

τις επιχειρήσεις µέλη του, ο κάτωθι πίνακας αναφέρει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις µέλη 

του ΣΒΒΕ που έχουν ιδρύσει θυγατρική εταιρία στην πΓ∆Μ. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΠΓ∆Μ 

1 AGROINVEST AEBE 
AGROINVEST, τηλ. +389 34 213750, fax +389 34 213 750,          
Athanas Petrov  

2 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΑΕ   

ALUMIL SKOPJE DOO , τηλ. +389 2 2460 350, fax. +389 2 
2466200, email stangal@unet.com.mk 

3 ΟΤΕ ΑΕ  COSMOFON  
4 ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ  DIASTASI CONSTRUCTION SKOPJE LTD , Τηλ…. Fax… 

Email…,www.diastasicon.gr, Σιµόπουλος Ευστράτιος  

5 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ Β.Κ.Σ ΑΕ  DOJRAN STEEL, τηλ. +389 34 227502, 
email:dojranstee@sidenor.vionet.gr                                                               
κ. Μ. Κωνσταντινίδης   

6 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ  EUROCONSULTANTS DOO, τηλ. 0038923090380, fax. 
0038923060540, email:office@euroconsultants.com.mk,                        
Βασιλάτος Βασίλης,                      Slobodanka Ristofska  

7 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΕ  GEOTEHRMIKA THE, τηλ. +389 34345972, fax + 389 

34353973, email geo95@mt.net.mk, Μπάτσης Ιωάννης  

8 INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS  INTRACOM DOOEL SKOPJE , τηλ. +389 2 3170 170, fax 
+389 2 3178411, email. intracom@intracom.com.mk, website. 
Http://www.intracom.com.mk                                          Ευθύµιος 
Παρτσάλης  

9 

FIBRAN AE  IZOLMAK FIBRAN , τηλ. +389 3434 4299, fax +389 3434 
6599, email izolmak@mt.net.mk, website www.fibran.com,               
Mr Christo Kararistov  

10 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ KRI-KRI DOO KOYMANOVO FYROM , Τηλ. 00389 31 
475530, fax 00389 31 475531,                        Mr Gotse Gordana  

11 
ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ LA CHEMICALS , Τηλ. +389 23 290812, fax +389 23 290 814,                    

Mr Predrag Vukobrat 

12 ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ  LARIN MRAMOR SA , τηλ. + 389 48 402510, fax + 389 48 
402511, email : larin@larin.com.mk, website www.larin.com.mk, 
Τρανταφύλλου Τριαντάφυλλος                              BELMAR SA, 
τηλ. + 389 48 402510, fax + 389 48 402511,                   
Παπαδόπουλος Γεώργιος  

13 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

OKTA CRUDE REFINERY A.D. Τηλ. + 389 2 2532000, fax. 
+389 2 3116191, email ipsichogios@hellenic-petroleum.gr, 
website www. Hellenic-petroleum.gr,                   ∆/νων 
Σύµβουλος Ιωάννης Ψυχογιός,                       Γενικός ∆/ντής Tom 
Pavloski  

14 PILUX & DANPEX AE P&D DOOEL , τηλ. +38934214301, fax +38934214302, email 
accounting@p-d.com.mk,            Dimitris Paravantsos   

15 

ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ Β.Ε. ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ   

PETZETAKIS PLASTIKA MAKEDONIAS DOOEL, 
Τηλ. +389 43212401, fax + 389 43212403, email: 
petzetakis@mt.net.mk,                              Χατζηιωαννίδης 
∆ηµήτριος,                   Σαµαράς ∆ηµήτριος   
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16 ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ PRVOMAJSKA BB , τηλ. +3892 2782500, fax +3892 2782542, 
email usje@unet.com.mk,                      Anestis Selegidis,                        
Eleftherios Charis  

17 

ΣΠΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΒΕΤΕ SPANOS INDUSTRIES DOOEL, τηλ. & fax. 00389 2 
3298689, website www.spanos.com.mk. Γιάννης Χαραλαµπίδης, 
Dr Maroo Baiardo  

18 ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΕ STRUMICA TABAK AD , τηλ. 00389-34-346562, fax 00389-
34-346585, strtabak@mt.net.mk,                Γιάννης Μιχαηλίδης   

19 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE SUNLIGHT INDUSTRIAL EOOD,  τηλ. +389 2 2400337, fax 

+ 389 2 2400343,                         Aco Atanasovski  

20 ΒΟΥΛΗΣ - ΧΗΜΙΚΑ  VOULIS CHEM , τηλ. +389 70269169, fax +389 4723 0169, 
email vulis-hem@mt.net.mk, website www.voulis.com,                        
Zoran Svetkovski  

Πηγή ΣΒΒΕ 

Παράλληλα, βάσει στοιχείων του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τα 

στοιχεία των εξαγωγών των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2004 – 

2008 έχουν ως εξής: 

Εξαγωγές Κεντρικής Μακεδονίας, σε ευρώ 

  2004 2005 2006 2007 2008 
ΜΕΤ 
04/08 

ΠΓ∆Μ 189.808.054 200.056.033 189.344.318 256.029.225 307.667.261 12,8% 
Πηγή ΣΒΒΕ 

 Από τη σύγκριση του ανωτέρω πίνακα µε τον πίνακα του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών στην πΓ∆Μ, µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι περίπου το 1/2 των εξαγωγών 

της Ελλάδος στη γειτονική χώρα προέρχεται από την περιφέρεια της Κεντρικής 

Μακεδονίας, ενώ σηµαντικός είναι και ο αριθµός της εγκατάστασης θυγατρικών των 

βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στην πΓ∆Μ. Οδηγούµαστε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι ο 

βαθµός διείσδυσης των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στην πΓ∆Μ είναι πολύ µεγάλος, 

λόγω φυσικά της εγγύτητας και του φτηνού εργατικού κόστους, καθώς και των 

επενδυτικών κινήτρων που παρουσιάζει η χώρα για την υποδοχή ξένων επενδύσεων. 

Στην πΓ∆Μ, ο φόρος επί των εταιρικών κερδών βρίσκεται στο 10% κα σύµφωνα 

µε την Υπηρεσία για τις Ξένες Επενδύσεις στην πΓ∆Μ (MacInvest), η χώρα έχει να 

προσφέρει από τα πλέον ανταγωνιστικά εργατικά κόστη στην Ευρώπη, αλλά και 

εξειδικευµένο και καταρτισµένο εργατικό δυναµικό µε µέσες καθαρές αποδοχές φτάνουν 

τα 220 ευρώ. Παράλληλα, στην πΓ∆Μ υπάρχουν ελεύθερες οικονοµικές ζώνες µε 

φοροαπαλλαγή δέκα ετών για εταιρικά κέρδη, Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, δασµούς και 

άλλες επιβαρύνσεις. 
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2.4.6 Σερβία 

Γενικές Πληροφορίες για την οικονοµία της χώρας 

Η διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, οι πολεµικές συγκρούσεις που 

ακολούθησαν, οι κυρώσεις της διεθνούς κοινότητας, η κάθετη πτώση της παραγωγής, η 

απώλεια των αγορών, το πάγωµα των καταθέσεων στις τράπεζες του εξωτερικού, είχαν ως 

αποτέλεσµα την κατάρρευση της οικονοµίας. Το 1994 το ΑΕΠ αντιπροσώπευε µόλις το 

44% του επιπέδου 1990. 

Τον Ιανουάριο του 1994 εφαρµόστηκε το πρώτο σταθεροποιητικό πρόγραµµα µε 

θετικά αποτελέσµατα στο πεδίο της µείωσης του πληθωρισµού και της αύξησης του ΑΕΠ.  

Η κρίση όµως στο Κόσσοβο (1999) προκάλεσε για δεύτερη φορά σοβαρά 

προβλήµατα. 

 Η έξοδος της χώρας από την πολιτική και οικονοµική αποµόνωση, µετά τις 

εκλογές του 2000, η επανένταξή της  στις διεθνείς πολιτικές και οικονοµικές δοµές, η 

συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η συµµετοχή 

της στο Σύµφωνο Σταθερότητας, ο διάλογος µε την  Ε.Ε. και η άρση  των οικονοµικών 

κυρώσεων, διαµόρφωσαν το κατάλληλο διεθνές περιβάλλον για την ανάληψη εσωτερικών 

διαρθρωτικών κοινωνικοοικονοµικών αλλαγών. Ιδιωτικοποιήσεις, ξένες επενδύσεις, 

φιλελευθεροποίηση εξωτερικού εµπορίου, νέοι νόµοι σε όλες τις περιοχές της οικονοµικής 

ζωής άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. 

Την άνοιξη του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη µελέτη σκοπιµότητας και 

επιβεβαίωσε την ετοιµότητα της Σερβίας για έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την 

υπογραφή Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε την Ε.Ε. Οι διαπραγµατεύσεις 

άρχισαν επίσηµα στο Βελιγράδι το Νοέµβριο 2005. ∆ιεκόπησαν όµως αρχές Μαΐου 2006 

λόγω της αδυναµίας του Βελιγραδίου να συνεργασθεί πλήρως µε το ∆ιεθνές Ποινικό 

∆ικαστήριο της Χάγης. Επανελήφθησαν (Ιούνιος 2007) αµέσως µετά τον σχηµατισµό της 

νέας κυβέρνησης. Το Σεπτέµβριο 2007 επιτεύχθηκε συµφωνία των δύο µερών για το 

περιεχόµενο της Συµφωνίας και το Νοέµβριο 2007 πραγµατοποιήθηκε η µονογραφή της. 

Εν τω µεταξύ η Σερβία από το 2000 απολαµβάνει αυτόνοµων εµπορικών 

παραχωρήσεων καθώς και οικονοµικής υποστήριξης εκ µέρους της Ε.Ε. Την 

υποψηφιότητά της για ένταξη στην Ε.Ε. υπέβαλε επισήµως η Σερβία, το ∆εκέµβριο του 

2009, γεγονός που αποτελεί ιστορικό βήµα στην πορεία για την ευρωπαϊκή της 

ολοκλήρωση. 



 70 

 Επιπλέον, η Σερβία είναι πλήρες µέλος της Ζώνης Ελευθέρου Εµπορίου Κεντρικής 

Ευρώπης (CEFTA) ενώ έχει συνάψει συµφωνία ελευθέρου εµπορίου µε την ρωσική 

οµοσπονδία, εξασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση των προϊόντων της χωρίς δασµούς σε αγορές 

55 και 150 εκ. καταναλωτών αντίστοιχα. 

 Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας αντανακλάται στο εκπαιδευµένο εργατικό 

δυναµικό, στα χαµηλά ηµεροµίσθια, στις χαµηλές λειτουργικές δαπάνες, στο ευνοϊκό 

φορολογικό καθεστώς, στη στρατηγική της θέση στο κέντρο των Βαλκανίων, όπως επίσης 

και στη δυνατότητα επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης σε άλλες βαλκανικές χώρες µέσω 

της Σερβίας. 

∆ιµερείς Εµπορικές Σχέσεις µε την Ελλάδα 

Η Ελλάδα και η Σερβία διατηρούν παραδοσιακά, ιδιαίτερα καλές σχέσεις 

συνεργασίας και γειτονίας, οι οποίες έχουν τις βάσεις τους σε στέρεους ιστορικούς, 

πολιτισµικούς και φιλικούς δεσµούς. Στο οικονοµικό και εµπορικό πεδίο, η χώρα µας είχε 

στο παρελθόν και συνεχίζει να έχει, αξιοσηµείωτη εδώ παρουσία, η οποία ενισχύεται 

συνεχώς  µε ταχείς ρυθµούς. 

Παράλληλα η επανένταξη της Σερβίας στις περιφερειακές και διεθνείς πολιτικές 

και οικονοµικές δοµές, οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε τα τελευταία 

χρόνια και συνεχίζει να πραγµατοποιεί και η απόφασή της για σταθερή πορεία προς την 

Ε.Ε., διανοίγουν ακόµη µεγαλύτερες προοπτικές για περαιτέρω ενδυνάµωση της διµερούς 

επιχειρηµατικής και γενικότερα οικονοµικής συνεργασίας µε τη χώρα µας. 

Η αξία του συνολικού εµπορίου µεταξύ Ελλάδος και Σερβίας για το έτος 2007 

ανήλθε σε 337,0 εκατ.€. Οι ελληνικές εξαγωγές διαµορφώθηκαν σε 204,5 εκατ.€, 

σηµειώνοντας αύξηση  28,6 % έναντι του αντίστοιχου διαστήµατος του 2006, ενώ οι 

σερβικές εξαγωγές ανήλθαν σε 132,9 εκατ. € (αύξηση 9,2 % έναντι του 2006).  

Το πλεόνασµα υπέρ της Ελλάδος για το 2007 ήταν 72,0 εκατ. €. Σηµειώνεται πως η 

Ελλάδα εµφανίζεται ως ο 19ος κυριότερος εµπορικός εταίρος της Σερβίας. 

Εξήχθησαν από την Ελλάδα κυρίως πετρέλαιο και παράγωγα τούτου, σφυρήλατος 

σίδηρος και προϊόντα µετάλλου, φρούτα και λαχανικά, χρωστικές ουσίες, προϊόντα 

βυρσοδεψίας, καπνός, πλαστικά, µηχανήµατα βιοµηχανικής χρήσης, νήµατα και 

υφάσµατα 

Η χώρα µας εισήγαγε από την Σερβία ζάχαρη, πλαστικές ύλες, ακατέργαστο 

σίδηρο και χάλυβα, µη σιδηρούχα µέταλλα, ξυλεία, χαρτί – χαρτόνι.   
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       Εµπορικές Συναλλαγές µεταξύ Ελλάδος και Σερβίας (εκατ. $) 

Έτος Ελλην. Εξαγωγές  Ελλην. Εισαγωγές Όγκος Εµπορίου 
Εµπορικό 

Ισοζύγιο 

2004 170,3 110,57 280,87   +59,73 

2005 156,9 121,6 278,5   +35,3 

2006 158,9 121,7 280,6   +37,2 

2007 204,5 132,5 337,0   +72,0 

 

Άµεσες ξένες επενδύσεις – Ελληνική Παρουσία 

 Η χώρα µας κατατάσσεται 1η στον πίνακα των ξένων επενδυτών µε κυριότερους 

τοµείς: τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, πετρέλαιο, ζάχαρη, τσιµέντα, αγροτική βιοµηχανία, 

τουρισµό κ.ά.  

Πέραν του ως άνω ευρέος αντικειµένου, αξίζει να σηµειωθεί η γεωγραφική 

αποκέντρωση των ελληνικών επενδύσεων στη σερβική περιφέρεια. Στην αγορά της 

Σερβίας δραστηριοποιούνται 200 αµιγώς ελληνικές επιχειρήσεις και 250 µεικτές που 

απασχολούν περισσότερους από 25.000 εργαζοµένους. Οι άµεσες ελληνικές επενδύσεις 

ανέρχονται σε 2,2 δις € το δε σύνολο (άµεσων και έµµεσων ) υπερβαίνει τα 2,5 δις €.  

Οι ελληνικές επενδύσεις έχουν συµβάλει και συµβάλλουν σηµαντικά στον 

εκσυγχρονισµό της οικονοµίας της Σερβίας, στην αύξηση της απασχόλησης, στην 

ενίσχυση του επενδυτικού κλίµατος καθώς και στην  αύξηση των φορολογικών εσόδων.  

Μεταξύ των κυριοτέρων Ελληνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία 

περιλαµβάνονται: Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΠΕ.-Ε.Κ.Ο, Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ΤΙΤΑΝ, 3Ε, 

Βερόπουλος, Ιntracom, Αlumil-Μυλωνάς, Εθνική Τράπεζα, Αlpha Βank, Eurobank, 

Τράπεζα Πειραιώς, Αγροτική Τράπεζα, Ηλεκτρονική Αθηνών, Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα, ΙΚΡΡ 

Ρόκας, ΑΧΧΟΝ –ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Νεοχηµική Λαυρεντιάδης, Αλάπης, Marfin Investment 

Group, Lamda Development, Καζίνο Λουτρακίου, Όµιλος ∆ασκαλαντωνάκη, Όµιλος 

Λασκαρίδη κ.α. 

∆ραστηριοποίηση βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στη Σερβία: 

Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρεί ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος για 

τις επιχειρήσεις µέλη του ο κάτωθι πίνακας αναφέρει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις µέλη 

του ΣΒΒΕ που έχουν ιδρύσει θυγατρική εταιρία στη Σερβία. 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΣΕΡΒΙΑ 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ AD CRVENKA, τηλ.+381 0 25 731122, fax +381 0 25 731 727, email 
info@secerana-crvenka.co.yu, website www.secerana-crvenka.co.yu,                               
Ηλίας Βαφείδης                           AD SAJKASKA , τηλ. +381 0 21 
831462, fax + 381 0 21 832 395, email secerana@eunet.yu, website 
www.secerana-zabalj.co.yu                               Θωµάς Γκουτζιλµάνης  

2 ΑΛΤΟ ΑΕ ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ALTO GRADEVINSKI MATERIJALI D.O.O. Τηλ. +381 1131 67142, 
fax. +381 1131 67144, email: office@altogm.co.yu 

3 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΑΕ   

ALUMIL Yu INDUSTRY SA,  τηλ. +381 32 320 490, fax. +381 11 
2459073, email alumilindustry@eunet.yu, ALUMIL SRB DOO , τηλ. 
+381 11 3754820, fax. +381 11 3757457, email alumilyu@eunet.yu,   
ALUMIL COATING SRB, τηλ. +381 32 320490, fax +381 11 2459073, 
email elumilindustry@eunet.yu   

4 ΑΣΚΟ ΑΕ  ASCO VIDAK d.o.o., τηλ. 0038 121 895084, fax 0038 121 895768, 
email vidak@asco.gr,website: www.asco.gr                          Ελευθέριος 
Καλταπανίδης 

5 
ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ CEMENTARA KOSJERIC AD ,  τηλ. 031 590 320 , email : 

svukosavljevic@titan.co.yu 

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ 
COCA COLA  

COCA COLA HBC SRBIJA AD,                            VLASINKA DOO, 
FRESH & GO DOO,             COCA COLA HBC KOSOVO LLC 

7 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ  DIASTASI doo, Τηλ. 00381113614887, Fax 00381113067060, email 
diastasi@sbb.co,yu, www.diastasicon.gr Σιµόπουλος Ευστράτιος  

8 DORAL ABEE DORAL INDUSTRJA ALUMINIJUMA DOO , τηλ. + 381 11 2971084, 
fax + 381 11 2971085, email serbia@doral.gr, Χρήστος Καλλίας  

9 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

EKO YU AD - BEOGRAD , τηλ. + 381 11 2061500, fax +381 11 
2061555, email vpanagopoulos@hellenic-petroleum.gr, website 
www.hellenic-petroleum.gr                          Παναγόπουλος Βασίλειος 
Εκτελεστικός ∆/ντής  

10 ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ  ELVIAL WEST BALKAN DOO , τηλ. & fax +381 11 322 2566,  

11 
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ  EUCONS Group, τηλ.&fax 00381113230884, email: 

office@eucons.co.yu,               Zoran Anjelcovic,  

12 EUROBANK EFG GROUP  EUROBANK EFG STEDIONICA  A.D. BELGRADE,  τηλ. +381 11 
202 3353, fax +381 11 328 7163, website:www.eurobankefg.co.yu                                       
∆/νων Σύµβουλος Σταύρος Ιωάννου                        PROSPERA 
SECURITIES A.D., τηλ. +38 11 2023 171, fax. +38 11 2023 190, 
Γενικός ∆ιευθυντής Ivan Radovic                        EFG PROPERTY 
SERVICES LTD, τηλ. +38 111 202 2410, fax, +38 111 328 7122, 
Γενικός ∆ιευθυντής Goran Kuridza                                   EFG LEASING 
A.D., τηλ. +381 11 3637 107, fax +381 11 3637 111, website:  
www.efgleasing.co.yu, ∆/νων Σύµβουλος Βλάχος Χάρης                                         
Γενικός ∆/ντής Αντώνης Καπαράκος                  

13 

FIBRAN AE  FIBRAN SERBIA , τηλ +381 1131 30366, fax. +381 1131 30585, email 
fibran@Eunet.yu, website: www.fibran.co.yu,                      Mrs Vesna 
Dracic  

14 INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS  INTRACOM DOO  BELGRADE , τηλ. +381 11 20 40500, fax +381 11 
20 40501, email: arakijas@intracom.co.yu, website: 
http://yu.intracom.com,     Tomislav Bajevic INTRACOM PERFAQSIA 
KOSOVE, Ευθύµιος Παρτσάλης  

15 
ISOMAT SA  ISOMAT D.O.O. , τηλ. +381112710141, fax +381112710045, email 

info@isomat.co.yu, www.isomat.net,            Βλάχος Σπύρος 
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16 KLEEEMANN HELLAS ABEE KLEEMANN LIFTOVI Doo , τηλ. 00381 22 80280, fax 00381 22 
80090, email kleemann@Eunet.yu,               Zoran Djuric  

17 
ΚΟΥΜΑΚΗΣ Ε. ΕΜΜΑΝ. ΑΕ  KOUMAKIS DOO , τηλ .& fax + 38111217549, Καλέµος Γεώργιος, 

Ιωσηφίδης Γεώργιος  

18 ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ LG CHEMICALS , Τηλ .+381 11 3065607, fax +381 11 3065608,                    
Mrs Natasa Steuanovic 

19 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  PIRAEUS BANK AD BEOGRAD , τηλ. +381 11 3024 070, fax + 381 11 
3024045, email markovicb@piraeusbank.co.yu, website 
www.piraeusbank.co.yu, Branimir Markovic   

20 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE SUNLIGHT TRADING DOO  SRBIJA, τηλ. + 381 11 3063950, fax 
+381 11 3063959, email office@sunlight-industrial.co.yu,                  
Tanasijevic Predrag  

21 

ΟΤΕ ΑΕ  TELECOM SERBIA , τηλ. & fax +381 11 3616273, email : 
mjojic@ppt.yu, web site http://www.ptt.yu, Drasko Petrovic General 
Manager  

Πηγή ΣΒΒΕ 

Παράλληλα, βάσει στοιχείων του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τα 

στοιχεία των εξαγωγών των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2004 – 

2008 έχουν ως εξής: 

Εξαγωγές Κεντρικής Μακεδονίας, σε ευρώ 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Σερβία 0 3.869.700 8.523.749 7.769.263 18.929.489 

Πηγή ΣΕΒΕ 

∆υναµική καταγράφεται η παρουσία των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων και στη 

Σερβία µε επίσης θεαµατική αύξηση των εξαγωγών των επιχειρήσεων της Κεντρικής 

Μακεδονίας µε υπερδιπλασιασµό τους το έτος 2008, όπως εµφανίζεται στον ανωτέρω 

πίνακα. Η Σερβία έχει να προσφέρει στους δυνητικούς ξένους επενδυτές χαµηλό εργατικό 

κόστος, που βρίσκεται στο 40% του επιπέδου των ανατολικοευρωπαϊκών κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικό µάλιστα είναι πως το 2006 οι µέσες ακαθάριστες 

µηνιαίες αποδοχές ήταν 387 ευρώ, τη στιγµή, που όπως υπερτονίζει η Σερβική Υπηρεσία 

Προώθησης Επενδύσεων και Εξαγωγών, το εργατικό δυναµικό χαρακτηρίζεται από 

πολύγλωσσα, καταρτισµένα και εξειδικευµένα άτοµα. Στη Σερβία ο φόρος επί των 

εταιρικών κερδών είναι 10%, από τους χαµηλότερους στην Ευρώπη, ενώ ισχύει δεκαετής 

απαλλαγή από το φόρο εταιρικών κερδών για επενδύσεις άνω των 7,5 εκατ. ευρώ και 100 

εργαζοµένων.  

Παράλληλα, προβλέπονται επιχορηγήσεις για τη δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Η στρατηγική της θέση στη διασταύρωση των ευρωπαϊκών διαδρόµων 10 και 7 

προβάλλεται ως δέλεαρ για τους επενδυτές, ενώ η συµµετοχή της χώρας στη συµφωνία 

CEFTA προσφέρει πρόσβαση χωρίς δασµούς σε µια περιφερειακή αγορά 55 

εκατοµµυρίων ανθρώπων. Η Σερβία είναι επίσης η µόνη χώρα εκτός της Κοινοπολιτείας 
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Ανεξαρτήτων Κρατών που απολαµβάνει συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου µε τη Ρωσία, 

προσφέροντας πρόσβαση χωρίς δασµούς σε µια αγορά 150 εκατοµµυρίων ανθρώπων. 

 

2.5 Στατιστικά στοιχεία εξαγωγικής δραστηριότητας της Κεντρικής Μακεδονίας - 

Συµπεράσµατα 

Έρευνα που διεξήγαγαν ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και το 

Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) καταγράφει συγκεντροποίηση της 

εξαγωγικής δραστηριότητας στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, περιφέρειες που 

µαζί µε την Πελοπόννησο πραγµατοποίησαν στο διάστηµα 2003-2006 το 76,86% της 

ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ οι υπόλοιπες εννέα περιφέρειες της Ελλάδας 

µοιράστηκαν το 23,14%.  

Η συγκεντροποίηση των εξαγωγών αποτυπώνεται και σε επίπεδο Νοµών, καθώς το 

61,70% των ελληνικών εξαγωγών πραγµατοποιείται από τους νοµούς Αττικής και 

Θεσσαλονίκης. 

Η Αττική, όπως προκύπτει από την έρευνα, είναι η περιφέρεια που συγκεντρώνει 

την πλειονότητα των ελληνικών εξαγωγών (µέσο µερίδιο στην 4ετία 2003-3006 στο 

42,26%), αλλά και τη µερίδα του λέοντος στο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου της 

χώρας, καθώς πάνω από το 70% των εισαγωγών στην χώρα καταγράφονται εκεί. Η 

Κεντρική Μακεδονία ακολουθεί στη δεύτερη θέση, µε µέσο µερίδιο 25,01% και η 

Πελοπόννησος καταλαµβάνει την τρίτη θέση µε 9,59%. 

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας που καταγράφει την εξαγωγική 

δραστηριότητα της Κεντρικής Μακεδονίας την τελευταία πενταετία στα Βαλκάνια. 

Εξαγωγές Κεντρικής Μακεδονίας, ανά νοµό στα Βαλκάνια, σε ευρώ 
         

  2004 2005 2006 2007 2008 
Μερίδιο 

08 ΕΤ 08/07 ΜΕΤ 04/08 
Θεσσαλονίκη 613.220.088 683.063.133 781.406.771748.912.479 862.570.304 78,6% 15,2% 8,9%
Κιλκίς 36.309.808 54.201.168 70.065.217105.315.411 116.356.200 10,6% 10,5% 33,8%
Ηµαθία 29.839.989 33.818.381 32.611.568 47.137.009 62.197.653 5,7% 32,0% 20,2%
Πέλλα 24.769.733 24.764.244 22.580.403 31.637.867 36.467.522 3,3% 15,3% 10,2%
Σέρρες 19.052.331 20.744.361 28.103.102 19.105.130 20.217.914 1,8% 5,8% 1,5%
Πιερία 9.647.350 11.766.539 13.181.041 17.735.273 19.542.645 1,8% 10,2% 19,3%
Χαλκιδική 2.596.044 6.976.133 16.573.491 11.078.767 13.498.556 1,2% 21,8% 51,0%
Σύνολο 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 723.191.949 816.591.287 934.767.061952.107.896 1.097.809.593 100,0% 15,3% 11,4%
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Εξαγωγές Κεντρικής Μακεδονίας στα Βαλκάνια, σε ευρώ 
         

  2004 2005 2006 2007 2008 
Μερίδιο 

08 ΕΤ 08/07 ΜΕΤ 04/08 
Βουλγαρία 362.980.067 357.581.509 421.898.075321.035.429 388.318.198 34,3% 21,0% 1,7%
ΠΓ∆Μ 189.808.054 200.056.033 189.344.318256.029.225 307.667.261 27,2% 20,2% 12,8%
Ρουµανία 91.981.407 112.188.862 143.470.996159.203.974 178.536.705 15,8% 12,1% 18,0%
Μαυροβούνιο 0 66.731.963 110.562.987116.337.191 113.716.981 10,1% -2,3% NA
Αλβανία 71.097.326 73.701.231 70.065.831 95.475.768 92.474.462 8,2% -3,1% 6,8%
Σερβία 0 3.869.700 8.523.749 7.769.263 18.929.489 1,7% 143,6% NA

Βοσνία 
Ερζεγοβίνη  10.355.500 12.216.235 9.480.208 13.581.849 16.211.209 1,4% 19,4% 11,9%
Κροατία 9.291.213 8.999.286 11.255.771 11.563.112 15.124.587 1,3% 30,8% 13,0%
Σύνολο 735.513.567 835.344.819 964.601.935980.995.811 1.130.978.892 100,0% 15,3% 11,4%

Πηγή: EΣΥΕ    
Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών 
(ΙΕΕΣ)- ΣΕΒΕ 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα διαφαίνεται η αυξητική τάση των εξαγωγών των 

επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια µε µεγάλο 

µερίδιο να συγκεντρώνουν η Βουλγαρία, µε ποσοστό 34,3% επί του συνόλου των 

εξαγωγών για το έτος 2008 και ακολουθούν η πΓ∆Μ, µε ποσοστό 27,2% και η Ρουµανία, 

µε ποσοστό 15,8%.  

Όπως είναι φυσικό τη µεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα στην Περιφέρεια της 

Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει ο νοµός της Θεσσαλονίκης, µε ποσοστό 78,6% επί του 

συνόλου των εξαγωγών για το έτος 2008, ενώ δεύτερος έρχεται ο νόµος του Κιλκίς, µε 

ποσοστό 10,6% όπου είναι εγκατεστηµένες µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες όπως η 

ALUMIL και η KLEEMANN. 

 

2.6 Η οικονοµική κρίση και οι ελληνικές επενδύσεις 

Με τις επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης να γίνονται πλέον αισθητές, 

έντονο προβληµατισµό προκαλεί η σηµαντική έκθεση της Ελλάδας στην «επικίνδυνη» 

πλέον περιοχή των Βαλκανίων. Η κρίση, που έχει χτυπήσει τόσο την πραγµατική 

οικονοµία όσο και τα δηµοσιονοµικά µεγέθη των βαλκανικών χωρών, δηµιουργεί φόβους 

ότι σηµαντικό µέρος των ελληνικών επενδεδυµένων κεφαλαίων θα χαθεί, προκαλώντας 

ταυτόχρονα νέο πλήγµα στην ήδη προβληµατική ελληνική οικονοµία7. 

                                                 
7 Σωτήρης Νίκας, εφηµερίδα «Καθηµερινή», 08.03.09 
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Όπως προαναφέρθηκε οι ελληνικές επενδύσεις έχουν δηµιουργήσει 200.000 θέσεις 

εργασίας, µέσω των 3.500 ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

ευρύτερη περιοχή και των 3.200 παραρτηµάτων των ελληνικών τραπεζών. 

∆ηλαδή, στα Βαλκάνια και την Τουρκία τα ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

ελέγχουν το 20% της τραπεζικής αγοράς, γεγονός που δηµιουργεί επιπλέον ανησυχία για 

το αν θα µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη κρίση χωρίς να δηµιουργήσουν αρνητικές 

επιπτώσεις στις µητρικές τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα. 

Μάλιστα, το τελευταίο διάστηµα υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις σχετικά µε το 

αν οι τράπεζες που αξιοποιούν τη ρευστότητα την οποία τους προσφέρει το ∆ηµόσιο, 

µέσω του σχεδίου στήριξης της οικονοµίας έως 28 δισ. ευρώ, θα πρέπει να κατευθύνουν 

µέρος των χρηµάτων αυτών και προς τα Βαλκάνια. 

H πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων, και κατ' επέκταση της ελληνικής 

οικονοµίας, στις χώρες αυτές εξαρτάται άµεσα από: 

1. το πόσο ευάλωτες είναι στις επιπτώσεις της κρίσης, λόγω της µη συµµετοχής τους στην 

Ευρωζώνη, 

2. το µέγεθος της επιβράδυνσης της ανάπτυξης που θα έχουν τα επόµενα χρόνια, 

3. το ύψος της πιστωτικής επέκτασης που θα επιτευχθεί το προσεχές διάστηµα, 

4. το κατά πόσο η υπάρχουσα καταναλωτική δύναµη έχει χρηµατοδοτηθεί από το 

πιστωτικό σύστηµα, 

5. το αν θα υπάρξει ισχυρή καταναλωτική δύναµη τον επόµενο κρίσιµο χρόνο, που θα 

στηρίξει συνεπακόλουθα την ανάπτυξη και το τραπεζικό σύστηµα, 

6. την εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τους. 

Εκτός όµως από το σκέλος των επενδύσεων, απειλείται εξίσου και η εξαγωγική 

δραστηριότητα στις βαλκανικές χώρες, κυρίως όµως λόγω της κάµψης της κατανάλωσης 

στις χώρες αυτές. Ήδη, τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι µε ελάχιστες εξαιρέσεις 

καταγράφεται πτωτική τάση των ελληνικών εξαγωγών στα Βαλκάνια, όπως 

προαναφέρθηκε µε την περίπτωση της Βουλγαρίας. 
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Κεφάλαιο 3ο (Η περίπτωση της Ρουµανίας) 

3.1 Ιστορική αναδροµή στην οικονοµία της Ρουµανίας 
Η ρουµανική αγορά, κατά το παρελθόν, υπήρξε ένας βασικός κόµβος για τη 

διαµετακόµιση αγαθών από και προς την Ευρώπη καθώς και την Παρευξείνια ζώνη και ως 

το B΄ Παγκόσµιο Πόλεµο παρουσίαζε καλές οικονοµικές επιδόσεις, συγκριτικά προς τις 

άλλες χώρες των Βαλκανίων. Μετά την επιβολή της σοσιαλιστικής διαχείρισης, ο 

παραγωγικός προσανατολισµός της Ρουµανίας άλλαξε σταδιακά, µε αποτέλεσµα τη 

µετατροπή της, στα µέσα της δεκαετίας του ’60, σε βιοµηχανική χώρα. Η µετατροπή 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια του καταµερισµού εργασίας της ΚΟΜΕΚΟΝ. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση του κόστους παραγωγής και του κόστους των πρώτων 

υλών, χωρίς αυτά τα στοιχεία να αντιστοιχούν στις τιµές πώλησης των τελικών προϊόντων. 

Επιπρόσθετα, το κοινωνικό κόστος του προαναφερθέντος εγχειρήµατος 

αποδείχτηκε πολύ υψηλό, γιατί για να καλυφθούν τα ελλείµµατα του προϋπολογισµού και 

πρώτα απ’ όλα το εξωτερικό χρέος, το βιοτικό επίπεδο σηµείωσε σηµαντική πτώση. 

Η ανάπτυξη της Ρουµανίας, µετά την πτώση της σοσιαλιστικής διαχείρισης, 

παρουσίασε ιδιαιτερότητες οι οποίες λειτούργησαν αναδραστικά στα πρώτα έτη της 

εφαρµογής της οικονοµίας της αγοράς. Οι συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες καθόρισαν την 

πορεία ανάπτυξης, µε συνέπεια την καθυστέρηση της διεθνοποίησης της οικονοµίας της, 

παρά τις θετικές προοπτικές που προδιαγράφονταν. 

Τα έτη 1990-1996, σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, χαρακτηρίζονται από την 

προσπάθεια διατήρησης των δοµών της παλαιάς εξουσίας, τόσο στον κρατικό όσο και 

στον ιδιωτικό τοµέα, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση της απελευθέρωσης της αγοράς. 

Με τη σειρά της, η καθυστέρηση αυτή περιόρισε τις αναγκαίες εισροές κεφαλαίων από τη 

διεθνή αγορά, γεγονός που επέδρασε αρνητικά στην αναδιάρθρωση της παραγωγής, στην 

αύξηση του κρατικού ελλείµµατος και του χρέους, εσωτερικού και εξωτερικού. 

Οι χειρότερες επιδόσεις της ρουµανικής οικονοµίας σηµειώθηκαν στο διάστηµα 

1988-1993, ενώ η παραγωγή άγγιξε οριακά σηµεία ύφεσης στο διάστηµα 1990-1992. Η 

κατάσταση αυτή εκφράζεται µέσα από την πτώση του ΑΕΠ κατά 75% στο διάστηµα 1990-

92 ως προς το 1989. Η πτώση των ρυθµών ανάπτυξης στην ίδια περίοδο αντανακλώνται 

στη βιοµηχανία µε µείωση του προϊόντος της κατά 37,7% ως προς το 1989, στις 

κατασκευές µε µείωση 22,5% και στο εµπόριο µε 26,8%. 
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Στο ίδιο διάστηµα, παρά τη γενική κρίση, αυξήθηκε το προϊόν των υπηρεσιών, 

συγκεκριµένα, των τηλεπικοινωνιών κατά 21,5%, του τραπεζικού και ασφαλιστικού 

κλάδου κατά 63,3%, της εκπαίδευσης κατά 21,8% και της υγείας κατά 18,5%. 

Από το 1993 αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα σηµάδια ανάσχεσης της πτώσης των 

δεικτών µε κυρίαρχο την αύξηση του ΑΕΠ, του προϊόντος της γεωργίας, της βιοµηχανίας 

και της παραγωγικότητας της εργασίας έναντι του προηγούµενου έτους. Αντίθετα το 

εµπόριο δεν κατάφερε να προσαρµοστεί έγκαιρα στις νέες συνθήκες, ιδιαίτερα στην 

εγχώρια αγορά. 

Το 1994 σηµειώθηκε αύξηση του ΑΕΠ κατά 4% έναντι του 1993, ποσοστό που 

σηµατοδότησε την αρχή της ανάκαµψης στη σύγχρονη περίοδο της οικονοµικής 

κατάστασης της χώρας. Από την τοµεακή και κλαδική κατανοµή του ΑΕΠ διαπιστώνεται 

η σχετικά γρήγορη προσαρµοστικότητα στις νέες συνθήκες της αγοράς της γεωργίας, των 

κατασκευών, των τραπεζών, των ασφαλειών και του εµπορίου. Στους κλάδους αυτούς 

σηµειώνεται και η µεγαλύτερη ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα ο οποίος για αρκετούς 

λόγους δεν είχε τις ίδιες επιδόσεις και στη βιοµηχανία. 

Η τελική ζήτηση το 1995 φτάνει σε ποσοστό της τάξης του 109% έναντι του 1989, 

ως αποτέλεσµα της περιορισµένης αγοραστικής δύναµης του πληθυσµού, ενώ η 

κατανάλωση του κρατικού τοµέα διατηρείται σταθερή. Ωστόσο, η αύξηση της ζήτησης 

είναι κυρίως αποτέλεσµα της ανάπτυξης των ιδιωτικών αγροτικών νοικοκυριών παρά της 

κατανάλωσης των νοικοκυριών της πόλης, όπου και σηµειώνεται ισχυρή µείωση της. 

Η πτώση της καταναλωτικής ικανότητας του πληθυσµού είναι ένα βασικό στοιχείο 

της κρίσης της ρουµανικής οικονοµίας που τη διαφοροποιεί από την αντίστοιχη 

συµπεριφορά του ιδίου δείκτη σε άλλες βαλκανικές χώρες σε µετάβαση προς την 

οικονοµία της αγοράς. Η αιτία έγκειται στο γεγονός της έλλειψης οργανωµένης 

παραοικονοµίας, καθώς και στο γεγονός ότι η Ρουµανία εισήλθε στην κρίση έχοντας 

αποπληρώσει το εξωτερικό της χρέος ως το 1989. 

Μέχρι το τέλος του 1989, οι τιµές παρέµεναν σχετικά σταθερές χάρη στο 

συγκεντρωτικό σύστηµα διεύθυνσης της οικονοµίας. Από το 1990, ωστόσο, εξαιτίας της 

σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς των τροφίµων, ο πληθωρισµός εγκαταστάθηκε 

στην οικονοµία εξανεµίζοντας την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών, οι οποίοι 

παρέµειναν αντιµέτωποι µε τους κανόνες διαµόρφωσης των τιµών βάσει της προσφοράς 

και της ζήτησης.  
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Παράλληλα, µε την απελευθέρωση των τιµών άρχισε και η απελευθέρωση της 

νοµισµατικής ισοτιµίας µε την καθιέρωση διπλού συστήµατος υπολογισµού της. Το 

σύστηµα αυτό συνέβαλε στην καλύτερη προσαρµογή του εθνικού νοµίσµατος στην διεθνή 

αγορά, αλλά επηρέασε αρνητικά την εξέλιξη του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ). 

Παράλληλα η χώρα βρέθηκε αντιµέτωπη και µε την πτώση της τιµής του λέου, του 

εγχώριου νοµίσµατος, λόγω της ζήτησης για εισαγωγές. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

κεντρική τράπεζα κρατούσε µέχρι και το 1996 πλασµατική ισοτιµία του λέου έναντι του 

σκληρού συναλλάγµατος την οποία έπαυσε να ασκεί το 1994 λόγω και της µείωσης των 

συναλλαγµατικών αποθεµάτων. Η συνέπεια της µονόπλευρης νοµισµατικής πολιτικής ή 

καλύτερα του ιδιόµορφου προστατευτισµού επέφερε τη σχετικά ανεξέλεγκτη αύξηση της 

κυκλοφορίας του χρήµατος, µε αποτέλεσµα την πτώση της αξίας του και τη νοµισµατική 

κρίση του 1996. 

Το 1995 η αύξηση του ΑΕΠ και της παραγωγής ανήλθαν σε εντυπωσιακά ποσοστά 

- τηρουµένων των αναλογιών για την κατάσταση της οικονοµίας- τα οποία είναι δυνατό να 

ερµηνευθούν περισσότερο ως αποτέλεσµα του όγκου και των παραγωγικών στόχων των 

ξένων επενδύσεων του 1994 παρά ως θετική αντίδραση του δυναµικού της ρουµανικής 

οικονοµίας. 

Ένας από τους στόχους της χώρας στην περίοδο 1990-1996 ήταν η προσέλκυση 

ξένων κεφαλαίων στη ρουµανική αγορά µε κατεύθυνση τους κλάδους αιχµής στη 

βιοµηχανική παραγωγή, έτσι φυσικά όπως τους εννοούσε η τότε ηγεσία. Όµως οι 

κεφαλαιακές εισροές από ξένους επενδυτές ήταν ελάχιστες συγκριτικά προς το υπάρχον 

δυναµικό της ρουµανικής βιοµηχανίας και αγοράς, όπως και συγκριτικά προς τις άλλες 

γειτονικές της χώρες. Τρία ήταν τα βασικά σηµεία της άρνησης των ξένων κεφαλαιούχων 

για να επενδύσουν στη ρουµανική αγορά: η περιορισµένη απελευθέρωση του τραπεζικού 

συστήµατος, η διαπλοκή των οικονοµικών συµφερόντων και η έλλειψη σταθερότητας σε 

πολιτικό επίπεδο. 

Οι µόνοι ξένοι επενδυτές που αποτόλµησαν την είσοδο τους στη ρουµανική αγορά, 

µε σηµαντικού όγκου επενδύσεις, ήταν οι Κορεάτες, οι οποίοι και διέβλεψαν το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας. ∆υστυχώς για τη Ρουµανία δεν έγινε δυνατή µια 

παρόµοια κίνηση και από άλλους επενδυτές, µε συνέπεια να απωλέσει τη δυνατότητα της 

έγκαιρης εισόδου της στη νέα κατανοµή των ευρωπαϊκών αγορών. 

Από το 1997 και µετά από χρόνια στασιµότητας υπήρξε µεγάλη αύξηση στις 

ετήσιες εισροές ΑΞΕ στη Ρουµανία. Ο δείκτης των ΑΞΕ σωρευτικά επί του ΑΕΠ για την 
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τριετία 1997 -2000 ανήλθε σε 13% (έναντι 1% την περίοδο 1990 – 1996) υπογραµµίζοντας 

τη σηµαντική συµµετοχή των ΑΞΕ στην αύξηση του ΑΕΠ.  

Μετά το 1998, δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ εισέρρευσαν στη Ρουµανία µέσω 

εξαγορών και επενδύσεων, µε τις οποίες εκσυγχρονίστηκαν η βιοµηχανία και οι 

υπηρεσίες. 

Η ιδιωτικοποίηση της Dacia το 1999, η οποία σήµανε την ανάκαµψη της 

αυτοκινητοβιοµηχανίας, προσέλκυσε επενδύσεις δισεκατοµµυρίων ευρώ αργότερα. Τρία 

ακόµη δισ. ευρώ προήλθαν από τις ιδιωτικοποιήσεις στον τοµέα της ενέργειας, ενώ στον 

τραπεζικό κλάδο η πώληση της BCR µόνο έφερε στα κρατικά ταµεία 2,2 δισ. ευρώ. 

Η είσοδος της Ρουµανίας στο χάρτη των µεγαλύτερων αλυσίδων τροφίµων 

παγκοσµίως σήµαινε επιπλέον επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ και η "έκρηξη" του κλάδου 

του λιανεµπορίου τα τελευταία χρόνια έφερε τουλάχιστον 45 εµπορικά κέντρα που 

χτίστηκαν στις µεγαλύτερες πόλεις την τελευταία δεκαετία. 

Το 2007, την πρώτη χρονιά ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ρουµανικό 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έφθασε τα 100 δισ. ευρώ, αλλά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

παρέµεινε ένα από τα χαµηλότερα στην Ευρώπη.  

Ούτε όµως η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η έλευση των ξένων 

επενδυτών κατάφεραν να εκσυγχρονίσουν πλήρως τη Ρουµανία: µόνο 166 χλµ. 

αυτοκινητοδρόµων χτίστηκαν µέσα σε 20 χρόνια, ενώ ακόµη 42 θα ολοκληρωθούν µέχρι 

το τέλος του έτους. Οι αγορές χρήµατος και κεφαλαίου δεν αναπτύχθηκαν πολύ έναντι 

αυτών της κεντρικής Ευρώπης και δέχονται εξωτερικές αναταράξεις. Τέλος, ο αγροτικός 

τοµέας παραµένει υπανάπτυκτος, καθώς δεν υπάρχει µία αγορά που θα ενθάρρυνε τις 

επενδύσεις σε αυτόν και θα κεφαλαιοποιούσε τις δυνατότητες συµµετοχής του στην 

οικονοµική ανάπτυξη. 

 

3.2 Η σύγχρονη οικονοµία της Ρουµανίας 

Μετά το 2002 ο πραγµατικός ρυθµός αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ)  της Ρουµανίας άρχισε να σταθεροποιείται σε υψηλά  επίπεδα, 

παρουσιάζοντας  την κάτωθι εξέλιξη: 

2003: 5,2 % 

2004: 8,5%  

2005 :4,1%  
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2006:7,7%  

2007: 6,1% 

Μέσα στο διάστηµα 2003-2006 το ΑΕΠ της Ρουµανίας (σε τρέχουσες τιµές 

αγοράς) σε απόλυτους αριθµούς (σε δισ. Lei και σε δισ. ΕΥΡΩ) εµφανίζει την κάτωθι 

εξέλιξη: 

 2003                 2004   2005   2006 

Σε   δισ.Lei: 197,56              246,46               288,04                342,41 

Σε   δισ. €: 52,60 60,80                 79,49                  97,15 

Η εξέλιξη του κατά κεφαλή µέσου ετήσιου  ΑΕΠ  της Ρουµανίας (σε Lei  και σε 

ΕΥΡΩ ) απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα: 

 2003                 2004   2005   2006 

Σε   δισ.Lei: 9.090 11.372   13.321 15.864 

Σε   δισ. €: 2.420 2.805 3.676 4.501 

   Η κατά κλάδους σύνθεση  του ΑΕΠ  της Ρουµανίας µέσα στο διάστηµα 2003- 2006 

χαρακτηρίζεται από πτώση του µεριδίου της Γεωργίας και άνοδο του ποσοστού 

συµµετοχής των Υπηρεσιών και των Κατασκευών  ενώ το µερίδιο  της Βιοµηχανίας 

εµφανίζει διαχρονικά µικρότερες διακυµάνσεις: 

 2003                2004   2005   2006 

Βιοµηχανία 25,0 %      24,7 % 24,1  % 23,9 % 

Υπηρεσίες 46,4 %      46,0 %       49,4 %          49,6 % 

Γεωργία                        11,6 %      12,6 %         8,5  %            8,1 % 

Κατασκευές                    5,8 %        5,9 %         6,3  %           7,0  % 

Φόροι(µείον επιδ.) 11,2 %      10,8 %        11,7 %          11,4 % 

Σύνολο ΑΕΠ                100,0 %     100,0 %     100,0 %     100,0 %     

Πηγή: Έκθεση ετών 2006-2007 Γραφείου ΟΕΥ Βουκουρεστίου 

Οι  διψήφιοι ρυθµοί αύξησης της Κατανάλωσης (2004: 24% , 2005: 20% ,2006: 

19%) και των Επενδύσεων σε πάγια κεφάλαια (2004: 35,8%, 2005:11,5 %, 2006: 26,8%)  

ήταν οι βασικότεροι  κινητήρες  της  δυναµικής ανάπτυξης του ΑΕΠ µέσα στα τελευταία 

χρόνια. Μεγάλο µέρος της ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά αλλά και για µηχανολογικό 

εξοπλισµό για επενδύσεις καλύφθηκαν µέσα στο 2006 µε αύξηση των εισαγωγών κατά 

25,1% (37,60 δισ.€ σε αξίες FOB µέσα στο 2006 έναντι 30,06 δισ. € σε αξίες FOB  µέσα 

στο 2005) ενώ σηµαντική - σαν αποτέλεσµα του βελτιωµένου παραγωγικού δυναµικού - 
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ήταν µε 16,1 % και η αύξηση των εξαγωγών (25,85 δισ. € σε αξίες FOB έναντι 22,25 δισ. 

€ σε αξίες FOB του προηγουµένου έτους).  

Στην επίτευξη του υψηλού ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ µέσα στο 2006 συνέβαλε 

και η ισχυρή άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας που ανήλθε στα 10,6% έναντι 

5,2% του 2005. Μεγάλη ήταν µέσα στο 2006 επίσης η συµβολή της  βιοµηχανικής 

παραγωγής, η οποία αυξήθηκε κατά 7,8% έναντι 2,5% του 2005. Τους µεγαλύτερους 

ρυθµούς αύξησης παρουσίασε η βιοµηχανία οχηµάτων (+21,2%) και η βιοµηχανία 

επίπλων (επίσης +21,2%). Η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών αύξησε την παραγωγή της 

κατά 15,2%, η  χηµική βιοµηχανία κατά 14%, η βιοµηχανία υλικών οικοδοµής κατά 

11,8%, η βιοµηχανία ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισµού κατά 11,6% και η βιοµηχανία 

επεξεργασίας ξύλου κατά 8,2%.  

Αντίθετα σηµειώθηκε πτώση κατά 13,1% στην Κλωστοϋφαντουργία και κατά 

8,9% στην βιοµηχανία ετοίµου ενδύµατος, της οποίας µεγάλο µέρος της παραγωγής 

συνδέεται µε παραγγελίες φασόν από την Γερµανία και άλλες µεγάλες αγορές της 

∆.Ευρώπης. Η βιοµηχανία υποδηµάτων και δερµατίνων ειδών (της οποίας µεγάλο µέρος 

της παραγωγής στηρίζεται επίσης σε παραγγελίες φασόν), η οποία µέσα στο 2005  υπέστη 

σηµαντική µείωση παραγωγής (-12%), ανέκαµψε εντός του 2006  παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 2,3%. 

Η Ρουµανία πέτυχε το µεγαλύτερο ποσοστό οικονοµικής ανάπτυξης (9,1%) και 

βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας των κρατών-µελών της ΕΕ, που παρουσιάζουν 

θετική οικονοµική ανάπτυξη το τρίτο τρίµηνο του 2008, έναντι του ποσοστού ανάπτυξης 

που καταγράφηκε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2007. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, 

στη δεύτερη θέση της ευρωπαϊκής λίστας ανάπτυξης βρίσκεται η Σλοβακία (7,1%), και η 

Πολωνία (5,6%).  

Παράλληλα, αύξηση 7,9% σηµειώθηκε το 2008 στον όγκο της βιοµηχανικής 

παραγωγής στη χώρα, σε σύγκριση µε τα δεδοµένα του 2007. 

Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχόντων λογαριασµών της Ρουµανίας ανέρχεται 

µόλις στο 14% του ΑΕΠ της, ενώ το νόµισµά της χώρας, το λέι, φέρεται υπερτιµηµένο έως 

και 19%, αφήνοντας περιθώρια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών 

της. 
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3.3 Η υπερβολή στην κατανάλωση 
Προσεγγίζοντας από µια κοινωνιολογική πλευρά την οικονοµία της Ρουµανίας 

αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντική υπήρξε η άνοδος του υπερκαταναλωτισµού του 

Ρουµάνου πολίτη, η οποία βασίστηκε σε πολλές περιπτώσεις στην ανεξέλεγκτη διάθεση 

καταναλωτικών δανείων. Ένας επισκέπτης στη χώρα µπορεί να διαπιστώσει την 

κατάσταση αυτή παρατηρώντας τις πολυπληθείς Φεράρι και Μαζεράτι στους δρόµους του 

Βουκουρεστίου. 

Όντως, την προηγούµενη πενταετία, «ατµοµηχανή» της οικονοµικής ανάπτυξης 

στη Ρουµανία ήταν η αύξηση στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Αυτό επετεύχθη µέσω 

της αύξησης των καταναλωτικών δανείων που χορηγήθηκαν (60% σε ετήσια βάση) και 

της αύξησης στους µισθούς (αύξηση περίπου 25%). 

Σε οικονοµική αναφορά της, για την πορεία των µακροοικονοµικών δεδοµένων 

στη Ρουµανία, η Παγκόσµια Τράπεζα επισηµαίνει τη σηµαντική αύξηση του δανεισµού 

των νοικοκυριών, κατά την τελευταία δεκαετία. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 

ποσοστό δανεισµού των νοικοκυριών σήµερα στη Ρουµανία, καλύπτει ποσοστό 20% του 

ρουµανικού ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό, αντιπροσωπεύει ετήσιο ποσοστό αύξησης του 

δανεισµού κατά 100%, την τελευταία πενταετία. 

Στα τέλη του Νοεµβρίου 2009 στο ποσό των 609 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν οι 

ληξιπρόθεσµες δανειακές οφειλές δόσεων των Ρουµάνων δανειοληπτών προς τις τράπεζες. 

Το ποσό αυτό των καθυστερούµενων δόσεων είναι αυξηµένο κατά 5,83% σε σύγκριση µε 

το επίπεδο δανειακών οφειλών τον περασµένο Οκτώβριο. 

Σηµειώνεται ότι ο συνολικός αριθµός των δανειοληπτών που αδυνατούν να 

καλύψουν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις φτάνουν στους 655.907, σύµφωνα µε τα 

επίσηµα στοιχεία της Ρουµανικής Εθνικής Τράπεζας. Η ουσιαστική αδυναµία των 

δανειοληπτών να καλύψουν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, αποδίδεται στο σοβαρό 

πρόβληµα οικονοµικής ρευστότητας που αντιµετωπίζει η ρουµανική οικονοµία, ενώ οι 

τράπεζες από την πλευρά τους, οδηγούνται σε περιορισµό του δανεισµού. 

Το ανωτέρω γεγονός προκαλεί προβληµατισµό στις ελληνικές τράπεζες που είναι 

εγκατεστηµένες στη χώρα, οι οποίες εκπροσωπούν, από τον περασµένο Σεπτέµβριο, το 

27% του συνολικού ξένου τραπεζικού κεφαλαίου. Τα κέρδη των τραπεζών στη Ρουµανία 

περιορίστηκαν από τις υψηλές προβλέψεις για την κάλυψη των απωλειών από χορηγήσεις, 

καθώς όλο και περισσότεροι δανειολήπτες αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην αποπληρωµή 



 84 

των δόσεων. Η κεντρική τράπεζα έχει θεσπίσει πολύ πιο αυστηρές προϋποθέσεις για τον 

καθορισµό των προβλέψεων για επισφάλειες, έναντι της διεθνούς πρακτικής που ισχύει.  

 

3.4 Σε πορεία ύφεσης 

Η αποτίµηση των συνεπειών της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στη ρουµανική 

οικονοµία καταγράφηκε µε µείωση του ΑΕΠ κατά 7%, το 2009, έπειτα από µια συνεχή 

αναπτυξιακή πορεία 3 ετών, µε µέσο ρυθµό ετήσιας ανάπτυξης µεταξύ 6% και 7%. 

Η µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης κατά το 2009, σηµαίνει πρακτικά, αύξηση 

της ανεργίας, µείωση της παραγωγής προϊόντων σε εθνικό επίπεδο, σηµαντική µείωση της 

ανταγωνιστικότητας των ρουµανικών προϊόντων στο εξωτερικό, µείωση της ζήτησης και 

της κατανάλωσης προϊόντων στην εσωτερική αγορά, αλλά και σηµαντική µείωση της 

εισροής ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. 

Περίπου 113 χιλ. επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους το πρώτο εννιάµηνο 

του 2009 στη Ρουµανία, αριθµός κατά 11 φορές µεγαλύτερος από το αντίστοιχο περσινό 

διάστηµα, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία. Μόνο το Σεπτέµβριο, πάνω από 7.400 

επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους, αριθµός ωστόσο µειωµένος κατά 26% έναντι 

του Αυγούστου. 

Πραγµατική εξαίρεση στα προαναφερθέντα αποτέλεσε η αυτοκινητοβιοµηχανία 

«Ντάτσια» (Dacia), η οποία κατά το 2009 ανέπτυξε ρεκόρ εξαγωγικών πωλήσεων, σε 

ποσοστό 85% της παραγωγής της. 

  Σύµφωνα µε την εταιρία διαχείρισης κινδύνων Coface Romania, η Ρουµανία θα 

εξέλθει της κρίσης στα τέλη του 2010, ένα χρόνο µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες και τις 

ανεπτυγµένες οικονοµίες της Ευρώπης, καθώς οι επιπτώσεις της έλαβαν χώρα ένα χρόνο 

µετά.  

Ενθαρρυντικό στοιχείο για την οικονοµία της Ρουµανίας είναι ότι µετά την έγκριση 

του προϋπολογισµού για το έτος 2010, η Ρουµανία,  το Φεβρουάριο του 2010, θα λάβει 

την τρίτη δόση του δανείου από το ∆ΝΤ, το  

οποίο έχει υπογράψει συµφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 20 δις ευρώ µε τη 

Ρουµανία, ενώ διακόπηκε η αποδέσµευση δόσης δανείου τον περασµένο Νοέµβριο 

εξαιτίας της πολιτικής κρίσης στη χώρα. 
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3.5 Ξένες και ελληνικές επενδύσεις 

Η Ρουµανία εξελίχθηκε, µέσα στα τελευταία χρόνια, σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό  

προορισµό για τους  αλλοδαπούς επενδυτές  λόγω, µεταξύ άλλων, του µεγέθους της  

αγοράς της (21,6 εκ. καταναλωτές) και της µε υψηλούς ρυθµούς δυναµικά εξελισσόµενης 

οικονοµίας της. Ο βαθµός ελκυστικότητας της αυξήθηκε ιδιαίτερα µέσα στα 2-3 χρόνια 

πριν  την πλήρη ένταξη της  στην ΕΕ, όταν  πλέον διεφάνη ότι σύντοµα (από 01.01.2007)  

θα αποτελούσε  µέρος της  ευρωπαϊκής ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Καθώς οι ρουµανικές 

αρχές διέγνωσαν  εγκαίρως ότι το  πλεονέκτηµα του χαµηλού  εργατικού κόστους, πάνω 

στο οποίο στηρίχθηκε αρχικά η µαζική παραγωγή  προϊόντων υψηλής έντασης εργασίας 

(έτοιµο ένδυµα, υποδήµατα κλπ)  θα έχανε µέσα στα επόµενα χρόνια – λόγω του διψήφιου  

ποσοστού αύξησης των µισθών – την σηµασία του, προχώρησαν στην παροχή νέων 

ελκυστικών κινήτρων προς τους υποψήφιους επενδυτές.   

Από 01.01.2005  η  Ρουµανία  µείωσε τον φορολογικό συντελεστή τόσο επί των 

εταιρικών κερδών όσο και επί του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων στα 16% (flat 

rate). Πριν την εν λόγω µείωση ο φορολογικός συντελεστής επί των εταιρικών κερδών 

ανερχόταν στα 25% ενώ για τα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων κυµαίνεται µεταξύ 

18% και 40%. Η µείωση των φορολογικών συντελεστών και η ένταξη της Ρουµανίας στην 

ΕΕ, βελτίωσαν αισθητά το επιχειρηµατικό περιβάλλον και συνέβαλαν σε θεαµατική 

αύξηση της εισροής επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα. Σύµφωνα µε στοιχεία της  

Κεντρικής Τράπεζας της Ρουµανίας, οι ξένες άµεσες επενδύσεις µέσα στο 2005  ανήλθαν 

στα 5,23 δισ. € ενώ µέσα στο 2006 στα 9,05 δισ. €. Στη µέθοδο υπολογισµού η Κεντρική 

Τράπεζα συµπεριλαµβάνει  όχι µόνο τα κατατεθειµένα ονοµαστικά κεφάλαια αλλά και τα 

επανεπενδυθέντα κέρδη καθώς και τις πιστώσεις που οι αλλοδαπές µητρικές εταιρίες 

χορηγούν στις ρουµανικές θυγατρικές τους.  

Το 2008, η Ρουµανία προσέλκυσε 9,02 δις. ευρώ άµεσες ξένες επενδύσεις, µέγεθος 

αυξηµένο κατά 24,4% σε ετήσια βάση και οι οποίες χρηµατοδότησαν το 53,5% του 

ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών. 

Λιγότερο από µισές ήταν οι άµεσες ξένες επενδύσεις στη Ρουµανία στο δεκάµηνο 

του 2009 σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, καθώς διαµορφώθηκαν στα 3,72 

δισ. ευρώ, έναντι 7,66 δισ. ευρώ το δεκάµηνο του 2008, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

ρουµανικής κεντρικής τράπεζας. Τα ενδο-οµιλικά δάνεια αντιστοιχούσαν σε 1,77 δισ. 

ευρώ, ενώ 1,94 δισ. ευρώ αφορούσαν µετοχικά µερίδια. 
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Παρατίθεται κατωτέρω συνοπτικός πίνακας  των 20 πρώτων χωρών  

καταταγµένων σύµφωνα µε το ύψος των επενδυθέντων στη Ρουµανία κεφαλαίων στις 

31.12.2006, µε βάση τα στοιχεία  που δηµοσίευσε το Εθνικό Γραφείο Εγγραφής  

Εµπορικών Εταιριών  (The National Trade Register Office ) ,το οποίο  υπάγεται στο 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Ρουµανίας : 

Χώρα Κεφάλαιο  σε 

δισ. € 

% επί του 

συνόλου 

Αριθµός 

επιχειρήσεων 

% επί του 

συνόλου 

1. Ολλανδία 3,22 21,06 2.688 2,04 

2. Αυστρία 1,98 12,94 4.192 3,18 

3. Γαλλία 1,57 10,27 4.691 3,56 

4. Γερµανία 1,57 10,24 14.214 10,77 

5. Ιταλία 0,85 5,56 21.519 16,31 

6. Βρετανία 0,72 4,72 4.919 3,73 

7. ΗΠΑ 0,68 4,43 2.708 2,05 

8. Ολλανδικές 

Αντίλλες 

0,60 3,96 2.416 1,83 

9. Κύπρος 0,56 3,65 12 0 

10. Ελλάδα 0,55 3,61 3.608 2,73 

11. Τουρκία 0,46 3,02 9.640 7,31 

12. Ελβετία 0,43 2,80 1.693 1,28 

13. Ουγγαρία 0,32 2,12 250 0,19 

14.Βρετανικές 

Παρθένες Νήσοι 

0,31 2,02 1.742 1,32 

15. Ισπανία 0,31 2,01 6.535 4,95 

16. Κίνα 0,19 1,21 8.645 6,55 

17. Λουξεµβούργο 0,17 1,09 397 0,30 

18. Σουηδία 0,12 0,77 102 0,08 

19. Ιαπωνία 0,097 0,64 920 0,70 

20. Βέλγιο 0,084 0,55 1.227 0,93 

Πηγή: Εθνικό Γραφείο Εγγραφής  Εµπορικών Εταιριών  της Ρουµανίας (The National Trade Register Office) 

         Σύµφωνα ωστόσο µε άλλες επίσηµες πηγές και συγκεκριµένα σύµφωνα µε στοιχεία  

επεξεργασµένα από την Ρουµανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTITUTUL NATIONAL DE 
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STATISTICA =INS) και των οποίων πηγή είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ρουµανίας, η 

οποία όπως προαναφέρθηκε λαµβάνει υπόψη της όχι µόνο τα κατατεθειµένα ονοµαστικά 

κεφάλαια αλλά και τα επανεπενδυθέντα κέρδη καθώς και τις πιστώσεις που οι αλλοδαπές 

µητρικές εταιρίες χορηγούν στις ρουµανικές θυγατρικές τους, οι συνολικές επενδύσεις στη 

Ρουµανία µέχρι τις 31.12.2005 ανήλθαν σωρευτικά στα 21,8 δισ.€ έναντι 15,04 δισ. στις 

31.12.2004. ∆εδοµένου ότι εντός του 2006 η εισροή κεφαλαίων για πραγµατοποίηση 

επενδύσεων στη Ρουµανία ανήλθε στα 9,1 δισ.€, το σωρευτικό σύνολο των ΑΞΕ  

ξεπέρασε στις 31.12.2006 τα 30 δισ.€ .  Σύµφωνα µε την εν λόγω πηγή η Ελλάδα κατείχε 

στις 31.12.2005 µε επενδύσεις ύψους 1,82 δισ. € την 4η θέση µετά την Ολλανδία (4,2 δισ. 

€),την Αυστρία (3,37 δισ. €) και τη Γερµανία  (2,33 δισ. €). Μετά την Ελλάδα ακολουθούν 

η Γαλλία (1,82δισ.€), Ελβετία (1,55δισ.€), Ιταλία (1,5δισ.€), Κύπρος (815 εκ. €) , ΗΠΑ 

(567εκ. €), Ουγγαρία (424εκ.€), Τουρκία (412εκ.€) και Σουηδία (315 εκ. €).  

         Οι επενδύσεις από την Ελλάδα το 2009, σύµφωνα µε στοιχεία που συνέλεξε το 

Γραφείου ΟΕΥ  Βουκουρεστίου, ανέρχονται περί τα 3,5 δισ. €. Στο ποσό αυτό έχουν 

συµπεριληφθεί επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία οι ελληνικές µητρικές εταιρίες  ενέβασαν 

στη Ρουµανία µέσω θυγατρικών τους στην Κύπρο, την Ολλανδία, το Λουξεµβούργο  και 

άλλες χώρες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά η Ελλάδα είναι πιθανόν 3η  ή 4η στη σειρά 

κατάταξης των ξένων επενδυτών  στη Ρουµανία . 

Το φάσµα των κλάδων, οι οποίοι έχουν απορροφήσει ελληνικά επενδυτικά 

κεφάλαια είναι ευρύτατο. Η ποσοστιαία κατανοµή των  ελληνικών επενδύσεων  στη 

Ρουµανία έχει κατά κλάδους ως ακολούθως: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   : 31,4% (Τηλεπικοινωνίες ,Τράπεζες κλπ) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27,7% (Τρόφιµα-ποτά, κλ/ϋφαντουργία, εξόρυξη 

 µεταλλευµάτων ) 

ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟ  :  23,3% 

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ      :    3,5% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ        :    7,5% 

ΓΕΩΡΓΙΑ           :    4,2% 

Εντυπωσιακή και ορατή είναι η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στη Ρουµανία. 

Οι ελληνικές τράπεζες  διαθέτουν σήµερα περί τα 901 υποκαταστήµατα σε όλη τη 

Ρουµανία. 

Οι µεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις στη Ρουµανία είναι εκείνες  του ΟΤΕ (ο 

οποίος κατέχει το 54% της ROMTELECOM ) και της COSMOTE .  
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3.6 ∆ραστηριοποίηση βορειοελλαδικών επιχειρήσεων στην Ρουµανία 

Σύµφωνα µε στοιχεία που τηρεί ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος για 

τις επιχειρήσεις µέλη του ο κάτωθι πίνακας αναφέρει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις µέλη 

του ΣΒΒΕ που έχουν ιδρύσει θυγατρική εταιρία στη Ρουµανία. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΡΟΥΜΑΝΙΑ  
1 ΑΛΤΟ ΑΕ ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ALTO CONSTRUCTION MATERIALS SRL τηλ. +40 2136 

15724, fax. +40 2136 15725, email: scm@alto.gr 

2 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ   ALUMIL ROM INDUSTRY SRL , τηλ. + 40 2 14 243456, fax. 
+ 40 2 14 233932, email office@alumil.ro, website 
www.alumil.ro 

3 ΑΣΚΟ ΑΕ  ASCO INVESTMENT SERVICII s.r.l. , τηλ. & fax 0040 21 
2568017, email bucharest@asco.gr, website www.asco.gr                       
Κυριάκος Νιτσοτόλης  

4 AUTOHELLAS ATEE AUTOTECHNICA FLEET SERVICES SRL , τηλ. 
0040214078200, fax 0040214078229, email: info@hertzlease.ro, 
∆/νων Σύµβουλος ∆ηµήτριος Μαγγιώρος 

5 EUROBANK EFG GROUP  BANCPOST SA, ΤΗΛ. +40 21.308.0901, fax +40 21 326.8520, 
email: sugesticlienti@bancpost.ro, website: www.bancpost.ro,                    
∆/νων Σύµβουλος : Mrs Manuela Plapcianu              EFG 
RETAIL SERVICES IFN SA,                              Γενικός ∆/ντής 
Αριστείδης Παπαθωµάς                          EFG LEASING IFN 
SA, τηλ. +40 21 308 6121, fax +40 21 323 0613,                ∆/νωµ 
Σύµβουλος : Βλάχος Χάρης                       Γενικός ∆ιευθυντής : 
Sorin Manolescu                              EFG PROPERTY 
SERVICES SA, τηλ. +40 21 308 6100, fax +40 21 327 6954,                                
Γενικός ∆/ντής : Γιώργος Μαντζαβινάτος                        EFG 
EUROBANK FINANCE SA , &  EFG EUROBANK 
SECURITIES SA,  τηλ. +40 212 062300, fax. +40 212 062310,                               
Γενικός ∆/ντής : Gabriela Ontica                                        EFG 
EUROBANK MUTUAL FUNDS MANAGEMENT 
ROMANIA S.A.I.S.A., τηλ. +40 21 3086240, fax. +40 21 
3202585, Γενικός ∆ιευθυντής: Daniel Stifter                                                    

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ COCA 
COLA  

COCA COLA BOTTLERS LASI SA, COCA COLA 
BOTTLING ENTERPRISE GALATI SA,                        
COCA COLA HBC ROMANIA LTD,               DORNA 
APEMIN SA, SC CRISTALINA SA,  

7 ∆. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕΒΕ  DARION RO INVESTMENT , τηλ. +40 728228933, fax. + 40 
318157658, email irina-lacoba@yahoo.com, Ιωάννου Αριστείδης                        
SC GEO GROUP INVEST SRL, τηλ. + 40 726178705, fax. 
+40 318157658, email catalin@interconti.ro 

8 DORAL ABEE DORAL ALUMINIUM INDUSTRIE SRL , τηλ. + 40 21 
2025830, fax +40 21 2025832, email rombuc@doral.gr,            
Χρήστος Καλλίας  

9 INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS  INTACOM SA , τηλ. +40 21 20 40900, fax. +40 21 20 40902, 
email: ralucar@intracom.ro, website: http://www.intrarom.com,          
Νίκος ∆ουκάκης   



 89 

10 ISOMAT SA  ISOMAT ROMANIA SRL , τηλ. +40213000482-3, fax 
+40213166746, email: info@isomat.ro, www.isomat.net,              
Αντωνιάδης Σάββας  

11 Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΑΒΕΕ  K. & N. EFTHYMIADIS srl , τηλ.& fax  0040 21 2121008, 
email: office@efthymiadis.ro, Ion Simion  

12 KLEEEMANN HELLAS ABEE KLEEMANN LIFT RO SRL , Αγγελος Πάλµος   
13 ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ  LAZARIDIS MARMURA SI GRANIT SA , τηλ. + 40 244 

268744, fax + 40 244 268711, email : info@lazaridis.ro,                           
Λέκκα Αλεξαντρίνα  

14 ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ  MINCO ROMANIA SRL  Ελένη Λαδένη - Φιλίππου  
15 ΠΑΛΑΤΙΑΝΑ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ - PALAPLAST  PALAPLAST EXPERT SRL,  τηλ. + 40 21 4920747, fax + 40 

21 4673012, email office@palaplast.ro, www.palaplast.com Mr. 
Gabriel Ionut Popica  

16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  PIRAEUS BANK ROMANIA SA , τηλ. + 40 21 303 6900, fax + 
40 21 303 6909, email stavros.lekkakos@piraeusbank.ro, website 
www.piraeusbank.ro,                     Stavros Lekkakos 

17 ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ PYRAMIS ROMANIA S.R.L.  , τηλ. + 40 21 316 6008, fax + 
40 21 224 0545, email office@pyramis.ro, website 
www.pyramis.ro,                Bogdan lugulescu   

18 ΟΤΕ ΑΕ  ROMTELECOM SA,  email : relatiiclienti@romtelecom.ro, 
vanzari@romtelecom.ro            COSMOROM SA, τηλ. + 40 21 
4040732, email radu_maricutu@yahoo.com, website 
http://www.rotld.ro  

19 ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ  S.C. ELVIAL ROMANIA ALUMINIUM SYSTEMS 
INDUSTRY SRL, τηλ 40 21311 6839 & fax + 40 21311 6840, 
email office@elvial.com.ro  

20 ΚΟΥΜΑΚΗΣ Ε. ΕΜΜΑΝ. ΑΕ  S.C.KOUMAKIS INDUSTRIAL SRL , τηλ. + 40 21 467008, 
fax + 40 214 67008, email cainplustrial@yahoo.com Κουµάκης 
∆ηµήτριος Καλέµος Γεώργιος  

21 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ  SC EUROCONSULTANTS CORPORATION SA, τηλ. 0040 
213055605, fax 0040213055605, office@euroconsultants.ro, 
Πούλιος Βαγγέλης                        Ρακιτζής Νίκος  

22 ΣΠΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΒΕΤΕ SPANOS CIFA INDUSTRIAL SA , τηλ. 0040 21 3524303, fax, 
0040 21 3524303, email cpallikaras@spanos.com.ro, website 
www.spanos.com.ro                     Παλληκάρας Χρήστος 

23 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE SUNLIGHT INDUSTRIAL SRL, τηλ. + 40 21 4077330, fax 
+40 21 4077333, email info@sunlight.ro, website 
www.sunlight.gr,              Motoc Marian  

24 ALTEC Sysware Systems Integration S.R.L., Integrated Information 
Systems, 88 Sebastian Str. Sector 5, Bucharest, Tel: + 40 21 
4101211, Fax: + 40 21 4102036, email: office@sysware.ro, 
Director Vassilis Ioannou, Unisoft Romania, Str. Sebastian, Nr. 
88, Sector 5 Bucharest, Tel: + 40 21 4108944-4102047, Fax: + 40 
21 4102829, email: office@sysware.ro, Director Liviu Buligan 
(liviu@unisoft.ro) 

25 ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ  TEROM THEMELIODOMI SRL, τηλ. +40 21 201 6803, fax 
+40 21 2102568                        Πατραµάνης Κων/νος   

Πηγή ΣΒΒΕ 

 Σηµαντική κρίνεται η παρουσία των βορειο-ελλαδικών επιχειρήσεων στη 

Ρουµανία, τόσο µέσω των άµεσων επενδύσεων, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του 
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ΣΒΒΕ για τις θυγατρικές εταιρίες των µελών του που είναι εγκατεστηµένες στη χώρα, όσο 

και µελετώντας τον κατωτέρω πίνακα όπου διαπιστώνεται αύξηση των εξαγωγών των 

επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2004 – 2008 µε µέση ετήσια αύξηση 

18%. Το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί κυρίως τόσο στη γειτνίαση της περιοχής, όσο 

και στις σηµαντικές ευκαιρίες που προσέφερε η χώρα για επενδύσεις, καθώς και στο 

σηµαντικό µέγεθος της εγχώριας αγοράς της, η οποία όπως προαναφέραµε τα τελευταία 

χρόνια έχει αυξήσει πολύ την καταναλωτική της τάση.  

Εξαγωγές Κεντρικής Μακεδονίας, σε ευρώ 

  2004 2005 2006 2007 2008 ΜΕΤ 04/08 
Ρουµανία 91.981.407 112.188.862 143.470.996159.203.974 178.536.705 18,0%
Πηγή ΣΕΒΕ 

 Σύµφωνα µε την έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ στο Βουκουρέστι για τα έτη 2006 - 

2007 µε βάση τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., οι ελληνικές εξαγωγές προς Ρουµανία το 2006 

ανήλθαν σε 595,82 εκατ. € ενώ κατά το ενδεκάµηνο του 2007 οι ελληνικές εξαγωγές 

παρουσίασαν αύξηση κατά 33,3%, φθάνοντας τα 713,78 εκατ. € έναντι 535,31 εκατ. € το 

ενδεκάµηνο του 2006. Κατά το ενδεκάµηνο 2007 η Ρουµανία απορρόφησε το 4,5% του 

συνόλου των ελληνικών εξαγωγών καταλαµβάνοντας την 6η θέση µεταξύ των 

σηµαντικότερων πελατών των ελληνικών προϊόντων, ενώ το αντίστοιχο διάστηµα του 

2006 είχε καταλάβει την 10η θέση, απορροφώντας το 3,5%. 

 Συγκρίνοντας τα ανωτέρω στοιχεία µε τον πίνακα εξαγωγών των επιχειρήσεων της 

Κεντρικής Μακεδονίας οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι οι εξαγωγές των επιχειρήσεων 

της Κεντρικής Μακεδονίας, καταλαµβάνουν περίπου το 1/4 του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών στη Ρουµανία. 

 

3.7 Προβλήµατα που αντιµετωπίζονται στις εξαγωγές των Βορειο – ελλαδικών 

επιχειρήσεων στη Ρουµανία σύµφωνα µε έρευνα του ΕΒΕΘ 

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης διεξήγαγε, κατά το 

διάστηµα 28.04.2009 - 08.05.2009, έρευνα στις επιχειρήσεις του  Ειδικού Μητρώου 

Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε.) που τηρεί, σχετικά µε την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών στη 

Ρουµανία κατά το περασµένο έτος (Μάρτιος 2008 - Μάρτιος 2009). Η έρευνα διεξήχθη µε 

την αποστολή ερωτηµατολογίου, ενώ ελήφθησαν συνολικά 106 απαντήσεις επιχειρήσεων 

του Ε.Μ.Ε.  
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Από τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα, οι 34 πραγµατοποίησαν 

εξαγωγές στη Ρουµανία κατά την περίοδο Μαρτίου 2008 - Μαρτίου 2009. Οι απαντήσεις 

των εν λόγω 34 επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίµων, 

ιατρικών µηχανηµάτων, υγείας, δοµικών υλικών, ένδυσης και υπόδησης, ετικετοποιΐας, 

γεωργικών µηχανηµάτων, ειδών υγιεινής, θυρών και κουφωµάτων, ηλιακών συστηµάτων, 

πλαστικών, εξοπλισµών πρατηρίων καυσίµων και µηχανηµάτων µαζικής εστίασης, 

έδωσαν τα εξής αποτελέσµατα: 

• 29 επιχειρήσεις παρείχαν ποσοστά εξέλιξης των εξαγωγών τους κατά την εξεταζόµενη 

περίοδο, µε τις 8 από αυτές να καταγράφουν αύξηση, τις 6 σταθερότητα και τις 15 

µείωση των εξαγωγών τους. 

• αναφορικά µε τους λόγους µείωσης των εξαγωγών τους, για όσες από τις 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις κατέγραψαν µία τέτοια εξέλιξη, 15 εξ αυτών ανέφεραν ως 

αιτία τον περιορισµό ζήτησης, ρευστότητας και άλλους λόγους που σχετίζονται µε την 

οικονοµική κρίση στη Ρουµανία, 5 την επιδείνωση του ανταγωνισµού στη ρουµανική 

αγορά και 5 επίσης επιχειρήσεις κατέδειξαν ως αίτιο τον περιορισµό ρευστότητας, την 

ελλιπή τραπεζική στήριξη και άλλους λόγους που σχετίζονται µε την οικονοµική κρίση 

στην Ελλάδα. 

• σε σχέση µε προβλήµατα που παρουσιάζονται στις συναλλαγές των εξαγωγικών µας 

επιχειρήσεων µε τη Ρουµανία, 3 επιχειρήσεις ανέφεραν την υποτίµηση του τοπικού 

νοµίσµατος, 2 την καθυστερηµένη εξόφληση τιµολογίων λόγω έλλειψης ρευστότητας 

στη συγκεκριµένη χώρα, ενώ 1  επιχείρηση ανέφερε ότι κάποιες ρουµανικές εταιρίες 

δε συµπληρώνουν φορολογικές δηλώσεις INTRASTAT, µε αποτέλεσµα την 

αντιµετώπιση δυσκολιών και την εµφάνιση καθυστερήσεων για τις συνεργαζόµενες µε 

αυτές ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες (σε σχέση µε τις αρµόδιες ελληνικές ∆.Ο.Υ.).  

 

3.8 Οι µεγαλύτερες επενδύσεις των επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας στη Ρουµανία 

Τρόφιµα ποτά 

Στον κλάδο τροφίµων της Ρουµανίας δραστηριοποιείται µε ιδιαίτερη επιτυχία η 

Coca-Cola 3 Έψιλον. Το 2002 εξαγόρασε, σε συνεργασία µε τη The Coca-Cola Company 

το 94,5% της ρουµανικής εταιρίας εµφιάλωσης φυσικού ανθρακούχου µεταλλικού νερού 

µε την επωνυµία Dorna Apemin S.A. Στα προϊόντα της εταιρίας περιλαµβάνονται τα 

µεταλλικά νερά White Spring (µη ανθρακούχο), Poioana Negri (ανθρακούχο) και το 
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Dorna (φυσικό ανθρακούχο). Το Ρουµανικό Εµπορικό Επιµελητήριο βράβευσε την Coca – 

Cola Τρία Έψιλον, µέσα από 530.000 επιχειρήσεις, ως την καλύτερη εταιρία διεθνώς, 

καθώς και ως την καλύτερη εταιρία στο Βουκουρέστι. Το βραβείο το οποίο είναι το πιο 

διάσηµο για τις ρουµανικές εταιρίες, αναγνώρισε τη συµβολή της εταιρίας στην οικονοµία 

της χώρας, καθώς και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού που διαθέτει. 

Κλωστοϋφαντουργία – έτοιµο ένδυµα 

Στις αρχές του Ιουνίου 2006 η διευθύνουσα σύµβουλος της Μινέρβα Αφοί Ι. & 

Β.Λαδένης Βιοµηχανία Πλεκτικής ΑΕ, κα Ελένη Λαδένη – Φιλίππου ανακοίνωσε ότι η 

εταιρία σχεδιάζει είσοδο, µε αυτόνοµα καταστήµατα στα Βαλκάνια, µε χώρα εκκίνησης τη 

Ρουµανία, εντός του 2006. Η εν λόγω εταιρία ολοκλήρωσε το 2007 µέσω της θυγατρικής 

της στη Ρουµανία Minco Romania Srl (έτος ίδρυσης 2001 µε αντικείµενο την παραγωγή 

µέρους των προϊόντων της µητρικής εταιρίας και τη διάθεσή τους στην αγορά της 

Ρουµανίας και των γειτονικών χωρών) επένδυση συνολικού ύψους 915.000 € για την 

επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του µηχανολογικού εξοπλισµού της 

θυγατρικής, µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας. 

Πλαστικά 

Η εταιρία Palaplast -που ιδρύθηκε το 1980 από τους αδελφούς Παλατιανά µε την 

επωνυµία Αδελφοί Παλατιανά ΟΕ- διαθέτει εµπορική θυγατρική στη Ρουµανία. Η 

Palaplast, είναι τοποθετηµένη από το 2001 στη Ρουµανία, µε την κατά 100% θυγατρική 

της, την Agroexpert, εταιρία καθαρώς εµπορική, για την οποία, επί του παρόντος, δεν 

υπάρχουν σκέψεις επέκτασης της δραστηριότητάς της και στη παραγωγή. 

Μεταλλουργία, Προϊόντα από Μέταλλο 

Στον κλάδο εµπορίας προϊόντων χάλυβα και στην παραγωγή και προώθηση 

πανέλων πολυουρεθάνης της Ρουµανίας δραστηριοποιείται και η (κατά 50%) θυγατρική 

της ΣΙ∆ΜΑ ΑΕ Σιδηρεµπορική Μακεδονίας (όµιλος ΣΙ∆ΕΝΟΡ), SID-PAC Steel and 

Contraction Products SRL (Ρουµανία). Η εταιρία ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2005 µε στόχο 

τη δηµιουργία σύγχρονου κέντρου Επεξεργασίας και ∆ιανοµής Χάλυβα και δικτύου 

πωλήσεων στη Ρουµανία, µε εφαλτήριο την έδρα της εταιρίας στο Βουκουρέστι.  

Μέσω της θυγατρικής της Alumil Rom Industry SA δραστηριοποιείται από το 

1997 στον τοµέα της εµπορίας και διάθεσης ειδών αλουµινίων και εξαρτηµάτων 

αλουµινίου της Ρουµανίας ο όµιλος Alumil . Στα τέλη ∆εκεµβρίου 2006 ολοκληρώθηκε µε 

µεγάλη επιτυχία η διαδικασία δηµόσιας εγγραφής της Alumil Rom Industry SRL στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου, καθώς η υπερκάλυψη έφθασε τις 16,47 φορές 



 93 

µε αποτέλεσµα τα κεφάλαια που προσφέρθηκαν να προσεγγίσουν τα 139,25 εκατ. €, όταν 

ζητόνται 8,4 εκ.€. Η εταιρία διαθέτει µία υπερσύγχρονη µονάδα ηλεκτροστατικής βαφής 

στο Βουκουρέστι και το µεγαλύτερο τοπικό δίκτυο διανοµής µε αποθήκες σε 23 πόλεις. 

Επιπλέον διαθέτει µία θυγατρική (100% ποσοστό συµµετοχής) την Alumil Extrusion SA, 

η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εµπορία και εγχώρια αγορά µε µία επιπλέον 

παραγωγική µονάδα συρραφής θερµοµονωτικών προφίλ.  

Στον κλάδο εµπορίας προφίλ αλουµινίου της Ρουµανίας αναπτύσσεται και η 

Ελληνική Βιοµηχανία ∆ιέλασης Αλουµινίου – Elvial. Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο 

υλοποίησης της στρατηγικής της για την ενίσχυση του διεθνούς προσανατολισµού της η 

εταιρία ίδρυσε το 2000 θυγατρική στη χώρα (Elvial Romania Alumil Systems Industry 

SRL µε έδρα το Βουκουρέστι), η οποία διαθέτει ιδιόκτητες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 

από τις οποίες πραγµατοποιείται η διανοµή των προϊόντων στην τοπική αγορά.  

Με ιδιαίτερη επιτυχία εξάλλου δραστηριοποιείται στη Ρουµανία από τις αρχές του 

2004 στον κλάδο παραγωγής και εµπορίας ανοξείδωτων νεροχυτών η θυγατρική της 

ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ, Pyramis Romania Srl. 

∆ικό της δίκτυο πωλήσεων στη Ρουµανία αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια και η 

εταιρία παραγωγής θερµοκηπίων, πτηνοτροφικών θαλάµων και µεταλλικών κατασκευών 

Γεωθερµική ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα µέσω των θυγατρικών της 

εταιριών Agroexprt και Geo-Perek. 

Εξοπλισµός 

Το Νοέµβριο του 2006 η KLEEMANN Hellas  ανακοίνωσε την ίδρυση νέας 

θυγατρικής εταιρίας στο Βουκουρέστι µε επωνυµία KLEEMANN Lift Ro SRL και 

δραστηριότητα την εµπορία ολοκληρωµένων συστηµάτων ανελκυστήρων. Η εν λόγω 

θυγατρική έχει ως στόχο την κάλυψη των αναγκών της αναπτυσσόµενης αγοράς της 

Ρουµανίας, η οποία παρουσιάζει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ειδικά στον τοµέα 

των κατασκευών. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 100.000 € και 

ενδέχεται να αυξηθεί έως τα 500.000€ εφόσον απαιτηθεί να γίνουν νέες επενδύσεις.  

 Μέσω της θυγατρικής (Spanos Cifa Industria Srl, Βουκουρέστι) δραστηριοποιείται 

στη Ρουµανία η εταιρία Σπανός Οδυσσέας ΑΒΕΤΕ, η οποία έχει ως αντικείµενο την 

εµπορία, κατασκευή και επισκευή δοµικών µηχανηµάτων και εξοπλισµών, καθώς και την 

παροχή εξειδικευµένων τεχνικών υπηρεσιών στον κατασκευαστικό κλάδο. 
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  Στον κλάδο της εµπορίας προϊόντων θέρµανσης και κλιµατισµού της χώρας 

δραστηριοποιείται η εταιρία Elitherm ΑΕΒΕ µέσω της θυγατρικής της Elitherm Romania 

(έτος ίδρυσης 2001). 

 Αυτόνοµη παρουσία στη χώρα διαθέτει και η εταιρία SYSTEMS SUNLIGHT SA 

µέσω της θυγατρικής SYSTEMS SUNLIGHT SRL µε έδρα την πόλη Chitila (Ilfov). 

∆οµικά Υλικά 

Η ISOMAT ROMANIA SRL ιδρύθηκε το 2000 µε έδρα το Βουκουρέστι. 

∆ραστηριότητά της αποτελεί η αποκλειστική εµπορία και διάθεση των προϊόντων της 

ISOMAT ΑΒΕΕ στην αγορά της Ρουµανίας. Από την ίδρυσή της η εταιρία αναπτύσσεται 

µε ραγδαίους ρυθµούς. Χαρακτηριστικό αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ο µέσος ρυθµός 

ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της ετησίως είναι 40%. Η ISOMAT προχώρησε σε 

επένδυση ύψους 7,0 εκ.€ για την κατασκευή γραφείων διοίκησης και εργοστασίου 

παραγωγής των προϊόντων της επί ιδιόκτητου οικοπέδου εκτάσεων 20χιλ. τ.µ. στο 

Βουκουρέστι, ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί το συνεχώς αυξανόµενο δίκτυο πωλήσεων 

στην αγορά της Ρουµανίας.  

Σηµαντική δραστηριότητα στον κλάδο εµπορίας δοµικών υλικών της Ρουµανίας 

αναπτύσσει και η εµπορική εταιρία ALTO , η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα µέσω της 

θυγατρικής εταιρίας ALTO Construction Materials SRL. 

Στον κλάδο εµπορίας και επεξεργασίας διακοσµητικών προϊόντων από µάρµαρο 

προϊόντων από µάρµαρο και γρανίτη της Ρουµανίας δραστηριοποιείται µέσω της 

θυγατρικής της Lazaridis Marmor & Granite SA ο όµιλος Γ.ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΜΑΡΜΑΡΑ 

∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ. 

Κατασκευές 

Το 1997 η ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% 

θυγατρικής TEROM THEMEILIODOMI SRL µε στόχο τη δραστηριοποίησή της στην 

κατασκευαστική αγορά της Ρουµανίας κυρίως στην αγορά των ιδιωτικών έργων. Τον 

Οκτώβριο του 2000 η TEROM THEMELIODOMI προχώρησε στην εξαγορά του 

πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της ρουµανικής κατασκευαστικής εταιρίας SOCED  (η 

οποία ήταν εισηγµένη στην αγορά RASDAQ της χώρας). 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες 

∆ραστηριότητα στην αγορά παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών της Ρουµανίας 

αναπτύσσει η εταιρία Euroconsultants Coorporation SA (Βουκουρέστι), στην οποία 

συµµετέχει µε 48% η Euroconsultants International SA, θυγατρική της εταιρίας 
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Ευρωσύµβουλοι ΑΕ. Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τοµέα, αλλά και σε µεγάλους κρατικούς οργανισµούς για την αποτελεσµατική 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών σχεδίων στο πλαίσιο των 

τοπικών επιχειρησιακών προγραµµάτων της Ρουµανίας που συγχρηµατοδοτούνται από 

την ΕΕ. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας σε υπουργία και κρατικούς 

οργανισµούς στο σχεδιασµό και εφαρµογή των Κοινοτικών πλαισίων στήριξης στη χώρα. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι τελευταίο έτος ήταν διαθέσιµα κοινοτικά κονδύλια ύψους 

2,9 δις ευρώ και από αυτά η χώρα δεν απορρόφησε µόνο 169 εκατ. ευρώ. 

 

3.9 Συµπεράσµατα 

 Από τη µελέτη των παραπάνω πιο σηµαντικών άµεσων επενδύσεων  των Βορειο-

ελλαδικών επιχειρήσεων στη Ρουµανία, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι υπάρχει 

συγκεντρωτισµός στους κλάδους των κατασκευών (δοµικά υλικά, εξοπλισµός, προϊόντα 

από µέταλλο). Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια υπήρξε σηµαντική 

άνθιση και ανάπτυξη στους κλάδους αυτούς (βιοµηχανία υλικών οικοδοµής 11,8%, 

βιοµηχανία ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισµού κατά 11,6% και η βιοµηχανία 

επεξεργασίας ξύλου 8,2%).  

 Αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας επένδυσαν σηµαντικά 

ποσά στον κατασκευαστικό κλάδο, είτε προβλέποντας την ανάπτυξη του real estate στην 

αγορά της Ρουµανίας (η ρουµανική αγορά υπολογίζεται ότι έχει έλλειµµα περίπου 

επτακοσίων χιλιάδων-ενός εκατοµµυρίου καινούργιων κατοικιών, οι οποίες αναµένεται να 

ανεγερθούν τα επόµενα χρόνια διανοίγοντας λαµπρές προοπτικές για real-estate funds και 

κατασκευαστικές εταιρίες), είτε ακολουθώντας τη σχετική τάση που είχε αρχίσει να 

αναπτύσσεται.  

 Στο σηµείο αυτό, σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο συγκεκριµένος κλάδος 

δοκιµάζεται κατά την τρέχουσα περίοδο, δεδοµένου ότι λόγω της οικονοµικής κρίσης οι 

τράπεζες έχουν σταµατήσει προς το παρόν τις δανειοδοτήσεις και κατά συνέπεια, η αγορά 

έχει παγώσει, µε αρκετά κατασκευαστικά έργα να µην έχουν ολοκληρωθεί ή και να έχουν 

διακοπεί οριστικά. 

Αναφορικά µε τη σηµαντική αύξηση των εξαγωγών των επιχειρήσεων της 

Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2004 - 2008 (µε µέση ετήσια αύξηση 18%), αξίζει να 

αναφέρουµε τη συνδροµή των επιχειρηµατικών φορέων της Β. Ελλάδας προς την 
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κατεύθυνση αυτή. Συγκεκριµένα, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Θεσσαλονίκης, στην προσπάθεια του να ενισχύσει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων – 

µελών του, επιδότησε κατά 100% τη συµµετοχή τους σε εκθέσεις της Ρουµανίας και  

γενικότερα των χωρών των Βαλκανίων, µέσω της ελληνικής συµµετοχής που διοργάνωνε 

η ∆ΕΘ ΑΕ. Αναλυτικά, τα έτη 2005 - 2009, συµµετείχε κάθε χρόνο στις ∆ιεθνείς Εκθέσεις 

Indagra (τροφίµων και ποτών) και Construct (δοµικών υλικών και εξοπλισµού) που 

έλαβαν χώρα στο εκθεσιακό κέντρο ROMEXPO του Βουκουρεστίου, επιδοτώντας 

εξολοκλήρου τη συµµετοχή των επιχειρήσεων µελών. 

Την ανησυχία τους για την πορεία των επενδύσεων των βορειοελλαδικών 

επιχειρήσεων στη Ρουµανία έχουν εκφράσει εκπρόσωποι επιχειρηµατικών φορέων που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν προβλέπονται αποεπενδύσεις 

και θα θεωρηθεί µεγάλη επιτυχία αν παραµείνουν σταθερές το τρέχον έτος. 
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