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Εισαγωγικά

Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων καταδεικνύουν
μια διαφορετική πραγματικότητα για την παγκόσμια οικονομία. Ως υπέρτατη αρετή
για τις «οικονομίες της αγοράς» αναδεικνύεται η ταχύτητα προσαρμογής τους
απέναντι στις εξελίξεις, γεγονός που επιβάλλει την αναγκαιότητα της έγκαιρης
πρόβλεψης και σωστής εκτίμησης των δεδομένων. Οι εξελίξεις στον άμεσο
γεωπολιτικό χώρο της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία ήταν και παραμένουν
εξαιρετικά θεαματικές και γρήγορες. Σε αυτές τις εξελίξεις η Ελλάδα καλείται να
διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην περιοχή των Βαλκανίων όσο και
στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην ελληνική επιχειρηματική
δραστηριότητα ένας πολύ σημαντικός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων αναπτύσσουν
έντονη εξαγωγική και επενδυτική δραστηριότητα, κυρίως σε γειτονικές χώρες της
πρώην ΕΣΣΔ και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ).
Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και εκείνες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης αποκαλούνται σωρευτικά

και «χώρες σε μετάβαση».

Μετάβαση από την οικονομία του κεντρικού σχεδιασμού στην οικονομία της
ελεύθερης αγοράς.Οι χώρες της βαλκανικής χερσονήσου,

οι οποίες έχουν ήδη

αποτελέσει τόπο ανάπτυξης των επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρών της Δυτικής
Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής καθώς και ελληνικών επιχειρήσεων ανήκουν στην
ομάδα αυτή.Οι επενδυτικές αυτές δραστηριότητες αναμένεται να συνεχιστούν με
αυξανόμενους ρυθμούς, παρά τα προβλήματα των οικονομιών των χωρών σε
μετάβαση, τα οποία οδηγούν σε σημαντική επιβράδυνση της επιζητούμενης

επί

δεκαετία ανάκαμψης. Τα προβλήματα είναι πολλά, ωστόσο μεγάλες εμφανίζονται και
οι ωφέλειες από την εισχώρηση στις αγορές αυτές στην παρούσα φάση.
Τα προβλήματα λογικά αποδυναμώνουν τις προσπάθειες των χωρών αυτών
για προσέλκυση

ξένων επενδύσεων,

ωστόσο η ύπαρξή τους

είναι μάλλον

δικαιολογημένη. Το περίεργο δεν είναι τα πισωγυρίσματα που εμφανίζονται στους
ρυθμούς ανάπτυξης των χωρών αυτών ή στην προσπάθεια συγκράτησης του
πληθωρισμού τους - περίεργο ή μάλλον εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι πολλές από
αυτές τις χώρες έχουν καταφέρει τόσο σημαντικά βήματα στην δύσκολη πορεία της
μετάβασής τους σε οικονομίες της ελεύθερης αγοράς. Το πόσο σημαντικά είναι αυτά
τα βήματα διαφαίνεται αν δούμε πόσο μεγάλες αλλαγές έπρεπε να πραγματοποιηθούν
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σε περιορισμένο χρονικό διάστημα: απελευθέρωση του εμπορίου, των τιμών,
κατάργηση των κυβερνητικών επιδοτήσεων,

χτίσιμο νέου νομικού πλαισίου,

δημιουργία της κατάλληλης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, ανάπτυξη
ενός ανταγωνιστικού τραπεζικού συστήματος και δημιουργία κεφαλαιαγορών
ικανών να οδηγήσουν την ιδιωτική αποταμίευση στην πιο ωφέλιμη χρήση αλλά και
αλλαγές που χρειάζονται ακόμη περισσότερο χρόνο όπως αλλαγή στην εργασιακή
κουλτούρα και στο σύστημα αξιών.
Οι στόχοι της εργασίας που ακολουθεί είναι η παρουσίαση του οικονομικού
περιβάλλοντος των χωρών της βαλκανικής, τα προβλήματα που το χαρακτηρίζουν
καθώς και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για τους ξένους τραπεζικούς ομίλους που
θα επιχειρήσουν διείσδυση στην περιοχή. Στη συνέχεια γίνεται εκτενέστερη αναφορά
σε δύο από τις χώρες της περιοχής, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι χώρες αυτές
επιλέχθηκαν για πολλούς λόγους. Αφ’ ενός στις χώρες αυτές οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν δραστηριοποιηθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στις
υπόλοιπες της περιοχής. Αφ’ ετέρου γίνονται έντονες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
για την αναδιάρθρωση του οικονομικού τους περιβάλλοντος, στα πλαίσια της
οικονομίας της αγοράς, ιδιαίτερα μάλιστα λόγω του μονόδρομου που δημιουργείται
στην προσπάθειά τους για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τελευταίο μέρος,
μέσω μιας ανασκόπησης των σημαντικότερων χαρακτηριστικών των οικονομιών των
χωρών αυτών που αφορούν τον ελληνικό τραπεζικό όμιλο που ενδιαφέρεται να
δραστηριοποιηθεί στην περιοχή, επιχειρείται η αποκομιδή ενός συμπεράσματος για
την μορφή επέκτασης που θα οδηγούσε στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

1.1.

Οι

ιδιαίτερες

δυσκολίες

του

Βαλκανικού

οικονομικού

περιβάλλοντος και η επίδρασή τους στην επέκταση και αναβάθμιση
των τραπεζικών εργασιών.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον ξένο τραπεζικό όμιλο που θα
επιχειρήσει να αναπτύξει τις δραστηριότητές του σε μια από τις βαλκανικές χώρες,
είναι από τη μια αυτά που αφορούν οποιονδήποτε ξένο επιχειρηματία που επιχειρεί
να επενδύσει στις χώρες αυτές και από την άλλη τα ιδιαίτερα
τραπεζικής

αγοράς.

Στα

πρώτα

περιλαμβάνονται

η

προβλήματα της
ανεπάρκεια

του

χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα συναλλαγματικά προβλήματα και το ανεπαρκές
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, η έλλειψη υποδομών, η ανεπαρκής νομοθεσία, η δυσκολία
άντλησης πληροφοριών, η γραφειοκρατία, η έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού, η
πολιτική αστάθεια, η ασάφεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο αργός ρυθμός
ιδιωτικοποιήσεων, η ανεπάρκεια του φορολογικού πλαισίου1.
Σχετικά με την ανεπάρκεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πρέπει να
σημειώσουμε ότι οι επιχειρήσεις στις χώρες σε μετάβαση, στην παρούσα φάση έχουν
αυξημένες ανάγκες σε χρηματοδοτικά κεφάλαια ώστε να πραγματοποιήσουν τον
εκσυγχρονισμό τους και να γίνουν διεθνώς ανταγωνιστικές. Οι τράπεζες στις χώρες
αυτές, και κυρίως οι κρατικές, έχουν επιβαρυνθεί με μεγάλες επισφάλειες λόγω των
αυξημένων πιστώσεων που ήταν υποχρεωμένες να χορηγούν ανεξέλεγκτα σε
κρατικές επιχειρήσεις. Επακολούθησε στροφή των τραπεζών προς μια συντηρητική
πολιτική χορηγήσεων, που δημιούργησε προβλήματα έλλειψης πιστώσεων στις
ντόπιες αλλά και στις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
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Ως βασικότερος παράγοντας επιβράδυνσης της επιζητούμενης ανάπτυξης
των χωρών σε μετάβαση εμφανίζεται η νέα επιχειρηματική τάξη -μεταπρατικού
κυρίως χαρακτήρα- η οποία προσπαθεί να εδραιώσει τα συμφέροντά της στην
περιοχή.

Η αναδυόμενη

αυτή τάξη

χρησιμοποιεί ως

μέσον

επίτευξης των

κερδοσκοπικών και καιροσκοπικών ουσιαστικά στόχων της την έντονη διαπλοκή της
πολιτικής με την οικονομική ζωή1
2.
Η χρηματοδότηση των βαλκανικών χωρών η οποία απαιτείται προκειμένου
να εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την αναδιάρθρωση των οικονομιών τους
αντλείται από δύο πηγές : από τους διεθνείς οργανισμούς και τράπεζες και από τις
εισροές των ξένων άμεσων επενδύσεων. Αυτό που παρατηρήθηκε στις βαλκανικές
χώρες σε μετάβαση είναι ότι η χρηματοδότηση από τους διεθνείς οργανισμούς είναι η
πλέον επιθυμητή από την νέα επιχειρηματική τάξη, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις
εμφανίζονται μάλλον ανεπιθύμητες. Σε πολλές περιπτώσεις η νέα επιχειρηματική
τάξη, άλλοτε παράνομα και άλλοτε νόμιμα, μέσω των πολιτικών θέσεων που
κατάφερε να διασφαλίσει, κατάφερε να εμποδίσει την ιδιωτικοποίηση, η οποία θα
έδινε

την

ευκαιρία

για

αύξηση

των

ξένων

επενδύσεων.

Ελέγχοντας

τις

ιδιωτικοποιήσεις η τάξη αυτή εξασφάλισε τον έλεγχο των ξένων επενδυτών βάσει
των δικών της συμφερόντων.

Τα συμφέροντα όμως της τάξης αυτής, που

χαρακτηρίζεται ουσιαστικά ως μεταπρατική, είναι βραχυπρόθεσμα και χωρίς
προοπτική για τις χώρες στις οποίες αναπτύσσονται.

Η ύπαρξη τέτοιου μεγέθους

διαπλοκής ανάμεσα στην επιχειρηματική τάξη και τον πολιτικό κόσμο, μόνον σε ένα
περιβάλλον διαφθοράς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Έτσι αναπτύχθηκαν στις χώρες
αυτές όλοι εκείνοι οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην κρατική σήψη,
εδραιώνουν μια ολόκληρη νοοτροπία και δημιουργούν ένα εξαιρετικά εύθραυστο και
ασταθές πολιτικό περιβάλλον. Οι ξένοι επενδυτές που επέλεξαν να αναπτύξουν τις
δραστηριότητές τους σε ένα τέτοιο περιβάλλον έντονης διαφθοράς, φροντίζοντας να
έλθουν σε επαφή με το δίπολο επιχειρηματιών-πολιτικών, κατάφεραν μεν να
μειώσουν τον επιχειρηματικό και πολιτικό κίνδυνο αλλά αντιμετώπισαν πολλά
προβλήματα που αύξησαν το λειτουργικό κόστος και μείωσαν τα περιθώρια κέρδους.
Οι εκθέσεις της εμπορικής υπηρεσίας του State Department χαρακτηρίζουν τις
βαλκανικές χώρες ως παράδεισο της διαφθοράς των δημοσίων λειτουργών. Υπάρχει
πληθώρα καταγγελιών για την γειτονική Αλβανία ότι στην δημόσια διοίκηση της
1 Γιαννίτσης Τ., Φεβρουάριος 1997, «Η Ελληνική παραγωγή εκτός συνόρων». Επιλογή, σελ.72
2 Καραφωτάκης Β., Σεπτέμβριος 1999, «Νέα επιχειρηματική τάξη στα Βαλκάνια», Εξπρές, σελ3-4
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χώρας προσλαμβάνονται πρώην αξιωματικοί της μυστικής αστυνομίας, οι οποίοι
έχουν παλαιότερα καταδικαστεί για δωροληψία ή άλλα ποινικά αδικήματα. Στη
Ρουμανία η «μίζα» από υπαλλήλους του κράτους θεωρείται αυτονόητη και οι
πολιτικές φιλίες αποτελούν εμπορικό πλεονέκτημα. Στην Βουλγαρία τα πράγματα
φαίνονται καλύτερα. Και εδώ όμως, παρά την αυστηρή νομοθεσία κατά της
διαφθοράς, δεν λείπουν τα κρούσματα δωροληψίας. Το ελληνικό υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας σε έκθεσή του αναφέρει ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα κληθούν
να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, εφόσον αποφασίσουν να επεκτείνουν
τις δραστηριότητές τους στη Βουλγαρία, είναι η διαφθορά και η γραφειοκρατία.
Επίσης,

πολλές

φορές,

ελληνικές

επιχειρήσεις

ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων

που

ενδιαφέρονται

για

των χωρών σε μετάβαση, έρχονται

αντιμέτωπες με αντιδράσεις τοπικών αξιωματούχων με αντιτιθέμενα συμφέροντα3.
Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα των χωρών αυτών, θα πρέπει κατ’αρχήν να
αναφέρουμε ότι οι πρώτες εμπορικές τράπεζες που δημιουργήθηκαν στις βαλκανικές
χώρες σε μετάβαση, προήλθαν από τη διάσπαση της κεντρικής μεγάλης εμπορικής
τράπεζας της κάθε χώρας σε επιμέρους εμπορικές τράπεζες, ενώ από το βασικό
κορμό δημιουργήθηκε η κεντρική τράπεζα. Ευνόητο είναι ότι η διοίκηση και το
προσωπικό

των τραπεζών

αυτών

δεν

είχε

καμία

εμπειρία

των

συνθηκών

ενδοτραπεζικού ανταγωνισμού και ελεύθερης λειτουργίας των μηχανισμών της
αγοράς. Επιπλέον η «γέννηση» αυτών των τραπεζών συνέπεσε χρονικά με την
κατακόρυφη πτώση της εθνικής και βιομηχανικής παραγωγής, με αποτέλεσμα πολλές
από αυτές να φορτωθούν με υπερμεγέθεις επισφάλειες και να υποχρεωθούν είτε να
μπουν σε πρόγραμμα «εξυγίανσης», είτε να κλείσουν, είτε να συγχωνευτούν με
άλλες4.
Τα προβλήματα όμως του τραπεζικού τομέα αφορούν όχι μόνο τις δημόσιες
τράπεζες αλλά και τις ιδιωτικές, που δημιουργήθηκαν από νέους επιχειρηματίες ή
ομίλους επιχειρήσεων. Τα προηγούμενα χρόνια πολλές μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κατέρρευσαν λόγω έλλειψης εμπειριών και κακών
επενδύσεων. Το πρόβλημα της έλλειψης εμπιστοσύνης του αποταμιευτικού κοινού,
όσον αφορά τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, γίνεται ακόμη οξύτερο
λόγω της ύπαρξης παρατραπεζικής αγοράς που προσφέρει επιτόκια κατά πολύ
υψηλότερα από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων που προσφέρουν οι νόμιμες τράπεζες.
3 Σιάσσος Β., Σεπτέμβριος 1999, «Εδώ είναι ...Βαλκάνια», Εξπρές, σελά
4 Ισνική Τράπεζα, Οι τράπεζες στα Βαλκάνια, σελ.14-16
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Ο αθέμιτος ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες που
προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν στις αγορές των βαλκανικών χωρών δεν
προέρχεται μόνο από την παρατραπεζική αγορά αλλά και από τις νόμιμες τράπεζες.
Στις χώρες αυτές οι κρατικές τράπεζες διαχειρίζονται σημαντικά κεφάλαια για
λογαριασμό του δημόσιου τομέα ή χρηματοδοτούν κρατικές επιχειρήσεις, τις ζημιές
των οποίων αποπληρώνει το

κράτος μέσω της διαγραφής χρεών και της

αντικατάστασής τους από κρατικούς τίτλους. Ιδιωτικές και κρατικές τράπεζες ασκούν
δραστηριότητες χρηματοδότησης χωρίς να απαιτούν από τις επιχειρήσεις-πελάτες
τους στοιχεία που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητά τους και την πιστοληπτική
τους ικανότητα.5

1.2.

Οι μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται τα τελευταία χρόνια

και οι προοπτικές που δήμιουργούνται

Το μερίδιο των ξένων τραπεζών στον τραπεζικό τομέα των χωρών σε
μετάβαση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης, το μερίδιο των ξένων
τραπεζών στην περιοχή αυξήθηκε από 4%-5% το 1994 σε 25% το 1997. Το μερίδιο
αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο σήμερα λόγω των τελευταίων αποφάσεων χωρών
όπως η Πολωνία, η Τσεχία αλλά και η Βουλγαρία και η Ρουμανία να ανοίξουν τον
δρόμο της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων τραπεζών στους ξένους τραπεζικούς
ομίλους και στρατηγικούς επενδυτές6.
Η αρχική τάση στις χώρες αυτές ήταν να προστατευτούν οι τράπεζες εκείνες
που αποτελούσαν τον πυρήνα του τραπεζικού τους συστήματος. Σταδιακά όμως
συνειδητοποίησαν ότι τα πλεονεκτήματα της εισχώρησης ξένων επενδυτών ήταν
ποικίλα: πλεονεκτήματα τόσο από την εισχώρηση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων όσο
και από την δυνατότητα άμεσης απορρόφησης εμπειριών και επιδεξιοτήτων που οι
χώρες της δύσης απέκτησαν μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες.

Εξάλλου, από τις

χώρες σε μετάβαση, η Ρουμανία και η Βουλγαρία βρίσκονται στη δεύτερη ομάδα

5 Ιονική Τράπεζα, Οι τράπεζες στα Βαλκάνια, σελ 17
6 Jones Colin, (Απρίλιος 1999), “Falling barriers”, The banker, σελ.40-42
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χωρών που διαπραγματεύονται την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή κοινότητα.' Για να
συμβεί αυτό όμως, οι χώρες αυτές θα πρέπει πέρα από την μετάβασή τους σε
δημοκρατικές,

εύρωστες και ανταγωνιστικές

απαιτήσεις για την είσοδο στην κοινότητα.

οικονομίες να ικανοποιούν τις

Έτσι, για τις χώρες αυτές δημιουργείται

μια πολύ συγκεκριμένη σειρά υποχρεώσεων.
Οι παραπάνω λόγοι, η ανάγκη δηλαδή για προσέλκυση ξένων επενδυτών και
η επιθυμία τους για ένταξη στην Ε.Ε., οδήγησαν τις βαλκανικές χώρες σε μετάβαση,
και κυρίως τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στην απόφαση για επιβολή των
μεταρρυθμίσεων εκείνων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων τους και που
ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν για τον υποψήφιο ξένο επενδυτή ένα πιο σταθερό και
ευνοϊκό περιβάλλον για την άσκηση των δραστηριοτήτων του.
Πάντως και από την μεριά της Ευρωπαϊκής ένωσης το ενδιαφέρον για την
ενσωμάτωση της Βαλκανικής εμφανίζεται έντονο7
8. Τα Βαλκάνια πάντοτε ήταν μια
από τις πιο ευαίσθητες και ασταθείς περιοχές του πλανήτη. Η χώρα μας, ενταγμένη
γεωγραφικά στη Βαλκανική χερσόνησο και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ανήκει σε δύο «οικονομικές» περιοχές, των οποίων η συνεργασία και εν τέλει η
ένωση, δεν μπορεί παρά να αποτελεί πρωταρχικό μέλλημα και για τις δύο. Φαίνεται
ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση αφενός μεταξύ της κατάστασης στα Βαλκάνια και της
ικανότητας που διαθέτει ή δεν διαθέτει η Ε.Ε. να ανταποκριθεί στην πρόκληση της
διεύρυνσης προς Ανατολάς, και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αφετέρου. Θα λέγαμε
ότι η σταθερότητα των Βαλκανίων συνδέεται με το μέλλον της Ε.Ε.
Η προσφορά της Ε.Ε. στο οικονομικό πρόβλημα της περιοχής ξεκινά μέσω
ενός προγράμματος που

αφορά τη στήριξη

της

Ανατολικής

Ευρώπης και

περιλαμβάνει και τα Βαλκάνια: το Phare δημιουργήθηκε το 1984 με σκοπό να
στηρίξει

τις

χώρες

της

Κεντρικής

και

Ανατολικής

Ευρώπης,

με

αρχικό

προϋπολογισμό 4,2 δις Ecu για την περίοδο 1990-1994 που έφτασε τα 6.693 δις Ecu
στην περίοδο 1995-1999.

Το πρόγραμμα προσανατολίζεται στην ενίσχυση της

προενταξιακής στρατηγικής των υποψηφίων για ένταξη στην Ε.Ε. χωρών. Τα
προγράμματα του Phare για τις υποψήφιες χώρες είναι:
S Εθνικά - συμφωνούνται μεταξύ της Ε.Ε. και της υποψήφιας χώρας

7 Jones Colin, (Μάιος 1998), “Knocking on the EU's door”. The banker, σελ.43-50
8 Παπανδρόπσυλος Χ.ΑΘαν., (Ιούλιος-Αύγουστος 1999), “Θα μπορέσει η Βαλκανική να ενσωματωθεί
οικονομικά στην Ευρώπη;”, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών-περιοδικό Ανάπτυξη,
τεύχος 7-8, σελ68-71
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S Διασυνοριακά - μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. και υποψηφίων χωρών που
συνορεύουν μεταξύ τους
S Πολλαπλών δικαιούχων - βασικά είναι τα εθνικά αλλά πολλές φορές χρειάζεται
συλλογική λύση
S Οριζόντια - αφορούν συλλογικές δράσεις με πρωτοβουλία της Ε.Ε.
Επίσης η Ε.Ε. έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για τη συνεργασία με τις περιοχές των
βαλκανικών κρατών. Μπορούμε να μνημονεύουμε την ενδοσυνοριακή συνεργασία
(interreg) και την ενδοπεριφερειακή συνεργασία.
S Από το

1990, η πρωτοβουλία

interreg

αποσκοπεί στην προώθηση της

ενδοσυνοριακής συνεργασίας και στην ανάπτυξη της περιοχής των εξωτερικών
συνόρων. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι τρίτες χώρες μέλη ωφελούνται. Υπάρχουν
πολλά παραδείγματα αυτού του είδους συνεργασίας όπως η Βουλγαρία και η
Βόρειος Ελλάδα ή η Κέρκυρα και η Αλβανία για την περίπτωση της Ελλάδος.
S Από το 1989, η ενδοπεριφερειακή συνεργασία αποσκοπεί στην άμεση συνεργασία
μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αξιωματούχων9.
Το πρωταρχικό μέλημα της Ε.Ε. ήταν το θέμα της ασφάλειας στην περιοχή. Η πιο
σημαντική συμφωνία ασφάλειας στην περιοχή είναι η Ειρηνευτική συμωνία του
Dayton της οποίας η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 1995. Μια συμφωνία για μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την Βοσνία συμφωνήθηκε τον Ιανουάριο του 1996
και μια διαπεριφερειακή συμφωνία για τον έλεγχο των εξοπλισμών επιτεύχθηκε τον
Ιούνιο του 1996.

Στα μέσα Μαϊου του 1999, μετά τις δραματικές εξελίξεις του

πολέμου, εκπρόσωποι τριάντα χωρών (συμπεριλαμβανομένων των κρατών-μελών της
Ε.Ε. και εννέα χωρών της Ν.Α. Ευρώπης) καθώς και αρκετών διεθνών οργανισμών
υιοθέτησαν σχέδιο ενός Συμφώνου Σταθερότητας για τα Βαλκάνια και συμφώνησαν
σχετικά με τα κύρια σημεία που αυτό θα περιλαμβάνει. Το σύμφωνο υπεγράφη στις
10 Ιουνίου 1999 στην Κολωνία. Οι τρεις βασικές κατευθύνσεις του συμφώνου είναι:
•

η εγκαθίδρυση δημοκρατικών καθεστώτων σε όλες τις χώρες της περιοχής,
καθεστώτων που θα εγγυώνται δημοκρατικούς θεσμούς και προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

•

η οικονομική ανασυγκρότηση η οποία θα βασίζεται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς
και η κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής

9 Τσιοβδαρίδου Θ., (1999), «Η θέση των Βαλκανίων στον ευρω-μεσογειακό χώρο», Αγορά χωρίς
σύνορα, τόμος 5, τεύχος 1, σελ. 17-25
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•

η ολοκλήρωση συμφωνιών για την ασφάλεια, οι οποίες θα εγγυώνται τον έλεγχο
των

εξοπλισμών,

την

ασφάλεια των

συνόρων

και το

συντονισμό

των

προσπαθειών για την καταπολέμηση του εγκλήματος.
Στόχος του συμφώνου η διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της
περιοχής

και

η

υιοθέτηση

ολοκληρωμένων

μέτρων

για

τη

μακροχρόνια

σταθεροποίηση, ασφάλεια, εκδημοκρατικοποίηση, οικονομική ανασυγκρότηση και
ανάπτυξη καθώς και η εδραίωση σχέσεων καλής γειτονίας τόσο μεταξύ των εν λόγω
χωρών, όσο και μεταξύ αυτών και της διεθνούς κοινότητας.
Με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ίδια περίοδο συστάθηκε ο
Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, που θα αποτελέσει το στρατηγικό
όργανο της Ε.Ε. για την ανοικοδόμηση των Βαλκανίων. Ως έδρα του οργανισμού
επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη, γεγονός ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας
για τη χώρα μας .Σαν απόρροια του παραπάνω γεγονότος και μετά την έντονη
κινητικότητα που παρατηρήθηκε τελευταία από έλληνες επιχειρηματίες που έχουν
ήδη επενδύσει στην παραπάνω περιοχή είτε ενδιαφέρονται να επενδύσουν, το
ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εκπόνησε ένα πενταετές (2000-2004)
φιλόδοξο σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, ύψους 180 δις
δραχμών. Στον κατάλογο των χωρών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια βρίσκονται:
η Αλβανία (17%), η Ρουμανία (24%) , η Βουλγαρία (18,5%) , η πΓΔΜ (15,5%) και η
περιοχή του Κοσσυφοπεδίου (25%) . Οι πόροι θα αντληθούν από τον κρατικό
προϋπολογισμό και από ιδιωτικές πηγές. Το ΥΠΕΘΟ παράλληλα προωθεί μια σειρά
ενεργειών που θα διευκολύνει τους έλληνες επιχειρηματίες στην υλοποίηση των
επενδυτικών τους στόχων10. Το σχέδιο αξιοποιεί κυρίως τομείς που η χώρα διαθέτει
ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα και η χρονική κατανομή των κονδυλίων είναι
συμβατή τόσο με την εκτίμηση των αναγκών που προκύπτουν στην άμεσα πληγείσα
περιοχή όσο και με τις ανάγκες της ενσωμάτωσης της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης
στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό κορμό. Στόχος είναι οι ενέργειες και οι δράσεις που θα
υλοποιηθούν, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιδιώξεις των χωρών αυτών και
να είναι σε συνέργεια με αυτές του Διεθνούς Σχεδίου. Η βασική κατανομή θα γίνει σε
τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην «κοινωνική υποδομή» και
περιλαμβάνει τους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της στέγασης. Η δεύτερη
κατηγορία αναφέρεται στην «οικονομική υποδομή» και περιλαμβάνει τους τομείς των

10 Ε.Κ.Ε.Μ, (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1999), Βαλκανική Ενημέρωση, τεύχος 75, σελ.2
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μεταφορών, των επικοινωνιών, της ενέργειας καθώς και τις μελέτες έργων υποδομής
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τη χώρα μας. Τρίτη κατηγορία είναι οι
«τομείς παραγωγής» και περιλαμβάνει τη βιομηχανία (επενδύσεις), τον πολιτισμό και
το εμπόριο. Η υλοποίηση του σχεδίου αναμένεται να αρχίσει το β εξάμηνο του 2000.
Για έργα κοινωνικού χαρακτήρα θα δοθούν επιχορηγήσεις, ενώ για επενδυτικά σχέδια
θα δοθούν επιδοτήσεις δανεισμού. Όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ μιας ελληνικής
και μιας ξένης επιχείρησης ή γίνεται μια κοινοπραξία, για να χρηματοδοτηθεί το έργο
ή η επένδυση, τα ελληνικά συμφέροντα πρέπει να είναι τουλάχιστον 51%.

1.3.

Οι Ελληνικές Τράπεζες στα Βαλκάνια - “μοντέλα” επέκτασης

που εφαρμόστηκαν -συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Η διεθνοποίηση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος που συντελείται τα
τελευταία χρόνια, κύρια στις χώρες της Βαλκανικής,

είναι μια διαδικασία

πρωτόγνωρη και με παραμέτρους που δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί επαρκώς.
Σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία, η διαδικασία διεθνοποίησης αντικατοπτρίζει το
δυναμισμό του εθνικού παραγωγικού συστήματος και εκφράζεται με την ικανότητά
του να διεισδύει στις ξένες αγορές μέσω άμεσων επενδύσεων, μεταφοράς τεχνολογίας
και εξαγωγής προϊόντων. Ειδικά για τον τραπεζικό τομέα, έχει αποδειχθεί ιστορικά
ότι ακολουθεί τις επιχειρήσεις-πελάτες του που εγκαθίστανται στις ξένες αγορές."
Αυτός φαίνεται να είναι και ο κύριος λόγος επέκτασης των ελληνικών τραπεζών στις
χώρες της Βαλκανικής, τουλάχιστον κατά το αρχικό στάδιο της διεθνοποίησής τους,
ακολουθώντας την εγκατάσταση βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων-πελατών
τους στις χώρες αυτές.
Ένας δεύτερος σημαντικός λόγος που οδήγησε στην προσπάθεια για
διεθνοποίηση των ελληνικών τραπεζών είναι η διαπίστωση της τελευταίας δεκαετίας
ότι ο δρόμος της ανάπτυξης αλλά και η εξασφάλιση της επιβίωσης των επιχειρήσεων
βασίζονται στην απόκτηση κριτικής μάζας και στη δυναμική της ανάπτυξης σε11

11 Κσυνιάκης Σπόρος, (Σεπτέμβριος 1997), “Η Ελληνική τραπεζική παρουσία στα Βαλκάνια και τις
Παρευξείνιες χώρες:συμβολή στην ανάπτυξη των Εθνικών Τραπεζικών Συστημάτων”, Δελτίον
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, σελ5-7.
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παγκόσμιο επίπεδο.12 Επί πολλά χρόνια η ελληνική τραπεζική αγορά καθορίζονταν
από την άμεση και έμμεση παρέμβαση του κράτους. Στα πλαίσια ενός παρεμβατικού
καθεστώτος μια τράπεζα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα κομμάτι της αγοράς, και αν
μάλιστα το κομμάτι αυτό είχε επιλεγεί σωστά, να έχει μια κερδοφόρα πορεία. Η
σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς δυσκόλεψε την δυνατότητα διακράτησης των
«κεκτημένων» μεριδίων. Οι δυναμικότερες τράπεζες είδαν έγκαιρα την αλλαγή και
φρόντισαν να αυξήσουν την κριτική τους μάζα, είτε με νέα προϊόντα είτε με
καλύτερες τιμές, έτσι ώστε το κέρδος να προέρχεται από τον μεγάλο κύκλο εργασιών
και να γίνεται μεγαλύτερος επιμερισμός των λειτουργικών εξόδων. Προχώρησαν σε
σημαντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές κατανοώντας ότι οι τραπεζικοί όμιλοι που θα
κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια στην ελληνική τραπεζική αγορά δεν θα είναι
περισσότεροι από τρεις έως τέσσερις και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αύξηση
της διεθνούς τους δραστηριότητας.
Η επέκταση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην περιοχή των
Βαλκανίων έγινε είτε με ίδρυση νέων τραπεζών, είτε με συμμετοχή στο κεφάλαιο ήδη
υφιστάμενων τραπεζών, είτε με τη δημιουργία υποκαταστημάτων ή γραφείων
αντιπροσω7ΐείας και τη διερεύνηση μέσω αυτών ορισμένων άλλων αγορών. Η ίδρυση
νέων τοπικών τραπεζών, σε συνεργασία με ελληνικές ή και ξένες τράπεζες, στοχεύει
στη δημιουργία δικτύου και τη διεκδίκηση κάποιου μεριδίου στην αναπτυσσόμενη
τραπεζική αγορά. Η υπάρχουσα εμπειρία τέτοιων τραπεζών στη Ρουμανία και
Αλβανία έχει δείξει θετικά αποτελέσματα και προοπτικές. Η εμπειρία από την
λειτουργία υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπείας δεν ήταν αρκετά
ικανοποιητική, αφού οι υπηρεσίες τους περιορίστηκαν στην παροχή υπηρεσιών προς
ελληνικές επιχειρήσεις και επενδυτές ή τοποθέτηση διαθεσίμων σε κρατικούς τίτλους
χωρίς να επιτευχθεί σημαντική προσέλκυση της ντόπιας αγοράς.
Στο σημείο αυτό, και σύμφωνα με τα παραπάνω, αν θέλαμε να ορίσουμε τα
“μοντέλα” επέκτασης των ελληνικών τραπεζών στις βαλκανικές χώρες έτσι όπως
εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα θα αναφέραμε τα ακόλουθα:
□

Το “δυναμικό μοντέλο” όπου επιδιώκεται η δημιουργία τράπεζας με
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων και με μετόχους ελληνικές και ξένες
τράπεζες ή και μεγάλες επιχειρήσεις.Στόχος τέτοιων προσπαθειών είναι η
συστηματική διείσδυση μέσα στην αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά και η

12 Πατάκος Γ., (Ιούνιος 1996), ‘Τράπεζες:εκσυγχρονισμός μέσω διεθνοποίησης και συγχωνεύσεων”,
άελτίον Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, σελ.17-19
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κατοχύρωση και επί μακράν διασφάλιση ενός ικανοποιητικού και ανταγωνιστικού
μεριδίου. Η διεύρυνση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται όχι μόνον με
ελληνικά κεφάλαια αλλά και με κεφάλαια ντόπιων ιδιωτών. Από την
υπάρχουσα εμπειρία , τα αποτελέσματα του δυναμικού μοντέλου
κρίνονται θετικά.
□

Το “συντηρητικό μοντέλο” όπου η ελληνική τράπεζα ανοίγει ένα
κατάστημα ή ένα γραφείο αντιπροσωπείας παρέχοντας περιορισμένες
τραπεζικές υπηρεσίες και επιδιώκοντας την επίτευξη κερδών ουσιαστικά
μέσω της τοποθέτησης διαθεσίμων σε κρατικούς τίτλους σίγουρης
απόδοσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα των μονάδων που κινήθηκαν
σύμφωνα με αυτό το μοντέλο δεν ήταν τα αναμενόμενα13.

Τον δρόμο για την επέκταση της παρουσίας των ελληνικών τραπεζών στα
Βαλκάνια άνοιξαν δύο ιδιωτικές τράπεζες που ξεκίνησαν για διαφορετικούς λόγους
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία14.
Η Xios, του ομίλου Βαρδινογιάννη, στράφηκε προς την Βουλγαρία. Ήταν μια
συμπληρωματική κίνηση της εισόδου του ομίλου στην αγορά πετρελαιοειδών αλλά
και μια έγκαιρη διάγνωση των αναγκών της εγχώριας αγοράς. Απαιτήθηκαν περίπου
δύο χρόνια προετοιμασίας για την είσοδό της - μεγάλο μέρος του χρόνου αυτού
αφορούσε την διαπραγμάτευση της άδειας λειτουργίας της - της πρώτης σε ξένη
τράπεζα μετά το 1990. Η Xios λειτουργεί στη Σόφια από τον Φεβρουάριο του 1994
με ένα σχετικά μεγάλο υποκατάστημα που προσφέρει ολοκληρωμένη τραπεζική
εξυπηρέτηση. Αρχική πρόθεση της διεύθυνσης ήταν η εξυπηρέτηση ελληνικών
επιχειρήσεων αλλά και επιχειρήσεων άλλων δυτικών χωρών που δραστηριοποιούνται
στη βουλγαρική αγορά.
Η προοπτική μιας άλλης ιδιωτικής τράπεζας, της Alpha Τράπεζας στην
περιοχή φαίνεται περισσότερο μακροπρόθεσμη. Ο πρόεδρος της τράπεζας I.
Κωστόπουλος σε πρόσφατη συνέντευξή του δηλώνει ότι η στρατηγική της τράπεζας
για τα επόμενα χρόνια είναι να αποτελέσει σημαντική περιφερειακή δύναμη στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη15. Η Τράπεζα Πίστεως -σύμφωνα με την παλαιότερή της
ονομασία- προτίμησε μια διαφορετική μορφή εισόδου στη Ρουμανία. Αν και η

13 Ιονικη Τράπεζα, Οι τράπεζες στα Βαλκάνια, σελ 17
14 Πολιτάκης Γιώργος, (Φεβρουάριος 1995), “Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια”, Ε7πλογή,σε)3943
15 Ελευθεροτυπία (1999), Και τα δύο κόμματα τα ίδια πρεσβεύουν για την ΟΝΕ, 15 Νοεμβρίου, σελ
58-59
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διαδικασία που ακολούθησε η Xios στη Σόφια έφερε γρήγορα αποτελέσματα, η
Πίστεως αποσκοπώντας σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη επέλεξε την αγορά με το
μεγαλύτερο μέγεθος και την εγγύτητα στις αγορές της Κεντρικής και της Ανατολικής
Ευρώπης. Ίδρυσε την Bucharest Bank σε συνεργασία με την BERD με σκοπό τη
σύναψη μιας ευρύτερης συμμαχίας με μια υπερεθνική τράπεζα που αναμένεται ότι θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, η
συμμαχία με την BERD αφενός περιόρισε την κεφαλαιακή εκροή και από την άλλη
θωράκισε την επένδυση της Πίστεως από πιθανούς πολιτικούς κινδύνους. Το αρχικό
κεφάλαιο της τραπέζης ανήλθε σε 4 εκατομμύρια δολάρια και κατανεμήθηκε μεταξύ
της “Άλφα Συμμετοχών Ρουμανίας” με 75% και της BERD με 25%. Στην “Άλφα
Συμμετοχών Ρουμανίας” του ομίλου της Τράπεζας Πίστεως συμμετέχουν μερικοί από
τους σημαντικότερους ελληνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στη ρουμανική
αγορά, όπως ο όμιλος Λεβέντη (3Ε), η καπνόβιομηχανία Παπαστράτος και η Βωξίτες
Παρνασσού.
Η επένδυση αυτή από το ξεκίνημά της είχε μακροπρόθεσμη προοπτική,
στοχεύοντας στη δημιουργία ενός οργανισμού που θα αναπτυσσόταν παράλληλα με
την οικονομία της χώρας, βοηθώντας στη μεγέθυνση των οικονομικών σχέσεων
μεταξύ Ελλάδος και Ρουμανίας. Έτσι δόθηκε μεγάλη έμφαση στη δημιουργία της
καλύτερης δυνατής υποδομής σε ανθρώπινο δυναμικό, κτιριακό εξοπλισμό και
συστήματα

πληροφορικής.

παρέχονται

υπηρεσίες

Εξάλλου,

επενδυτικής

παράλληλα
τράπεζας

με

την

εμπορική

τράπεζα

καθώς

και

ασφαλιστικές

από

νεοϊδρυθείσα ασφαλιστική. Η χρηματιστηριακή θυγατρική της Πίστεως είναι μεταξύ
των ιδρυτικών μελών του χρηματιστηρίου αξιών του Βουκουρεστίου. Σήμερα το
δίκτυο της Banca Bucuresti αποτελείται από εννέα καταστήματα, δύο από τα οποία
βρίσκονται στην πρωτεύουσα και τα άλλα στις πόλεις Arad, Baia-Mare, Cluj,
Costanta, Iasi, Sibiu και Timisoara. Όλα τα καταστήματα συνδέονται μεταξύ τους με
σύστημα on line real time, εφαρμόζοντας παράλληλα σύγχρονα συστήματα.16 Σε
συνεργασία με τις άλλες εταιρίες του ομίλου η Banca Bucuresti προσφέρει προϊόντα
και υπηρεσίες του Ομίλου Πίστεως, διευρύνοντας τη δραστηριότητά της περαιτέρω
με την ίδρυση θυγατρικών εταιριών όπως leasing. Με την εταιρία συμμετοχής της
Bucarest Investment Group - Brokerage SA, δραστηριοποιείται στην παροχή

16 Δόγα Α, Κρυσταλάκος Π., (Σεπτέμβριος 1999), “Ελληνικές Τράπεζες-Δυναμική επέκταση των
δραστηριοτήτων-Στόχος η κατάκτηση Ν. Α. Ευρώπης-Παρευξείνιων χωρών”, Η ΝαυτεμπορικήΑφιέρωμα ΔΕΘ-Βαλκάνια, σελ.74
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χρηματοοικονομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και στον χρηματιστηριακό τομέα.
Εντός του 1998 διπλάσιασε τα κεφάλαιά της, γεγονός που θα συμβάλει στην
περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των εργασιών της. Το προσωπικό της αποτελείται
από 295 εργαζόμενους. Την τελευταία διετία, η κερδοφορία παρουσιάζει σημαντική
αύξηση.
Στην Αλβανία, η τράπεζα έχει από τον Ιανουάριο του 1998 κατάστημα στα
Τίρανα, το οποίο εκτελεί όλες τις τραπεζικές εργασίες απασχολώντας 12 άτομα. Στη
Βουλγαρία, η τράπεζα έχει κατάστημα στη Σόφια που εκτελεί επίσης όλες τις
τραπεζικές εργασίες απασχολώντας 26 άτομα. Η πλέον πρόσφατη επενδυτική κίνηση
της Πίστεως στα Βαλκάνια είναι η εξαγορά της Kreditna Banka A.D. Skopje την 23η
Δεκεμβρίου 1999. Η ελληνική τράπεζα εξαγόρασε το 65% της ιδιωτικής Kreditna
Banka, της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας της Π.Γ.Δ.Μ., με τρία καταστήματα στα
Σκόπια, το Τέτοβο και τη Στρουμίτσα και 47 υπαλλήλους, καταβάλλοντας συνολικό
τίμημα 18,5 εκατ. DEM.
Όσον αφορά τη δραστηριότητα στην περιοχή της Εθνικής, ο διοικητής της κ.
Θεόδωρος Καρατζάς αναγνωρίζοντας ότι, είναι ουσιαστικής σημασίας εξέλιξη για τις
ελληνικές επιχειρήσεις να επιτύχουν την επέκτασή τους σε νέες αγορές, εκεί όπου
μπορούν να εκμεταλλευθούν με επιτυχία τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που τους
προσδίδει η οργάνωση και δυναμικότητά τους, αλλά και οι «ρίζες» τους στην αγορά
της Ενιαίας Ευρώπης, δηλώνει ότι οι μελλοντικές κινήσεις της Εθνικής θα έχουν ως
γνώμονα τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά και την
ισχυροποίηση της διεθνούς και ιδίως της περιφερειακής της εικόνας. Οραματίζεται
την δημιουργία μιας ισχυρής περιφερειακής τράπεζας, με άξονα την περιοχή των
Βαλκανίων και της Νοτιανατολικής Μεσογείου. Η υλοποίηση του οράματος,
σύμφωνα με τον κ. Καρατζά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στις
οικονομίες των γειτονικών μας χωρών και η οικοδόμησή του θα γίνει παράλληλα με
την οικοδόμηση των οικονομιών αυτών.17

Όπως επισήμανε στην ετήσια γενική

συνέλευση του έτους 1999, τα νέα κεφάλαια από την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της ύψους 170,7 δις δρ. θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ των άλλων για την
αναβάθμιση της παρουσίας της στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια και τη
Μέση Ανατολή. Ο όμιλος στοχεύει σε αυτόνομη ανάπτυξη στην περιοχή των
Βαλκανίων χωρίς όμως να αποκλείεται η δυνατότητα απόκτησης υφιστάμενων
17 Τριήρης Γιάννης, (Μάρτιος 1999), “Θα διατηρηθεί η ηγετική θέση της Εθνικής”, Ανάταυξη-Ε.Β.Ε.Α.,
τεύχος 3, σελ39-58
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δικτύων. Τα καταστήματα της Εθνικής στο εξωτερικό δραστηριοποιούνται στους
τομείς της επιχειρηματικής και λιανικής τραπεζικής (corporate και retail banking)
αλλά οι εργασίες treasury αποτελούν τη βασική πηγή κερδοφορίας του ομίλου
(συμπεριλαμβανομένων των πράξεων επί παραγώγων προϊόντων), με βασικό
πελατολόγιο διεθνείς τράπεζες και διάφορες άλλες εταιρίες18.
Η τράπεζα έχει αναπτύξει δίκτυο καταστημάτων σε Αλβανία, Βουλγαρία,
Ρουμανία και Σκόπια, ενώ παρουσία σχεδιάζει και στη Σερβία μετά την άρση των
πολιτικών εμποδίων. Στόχος, όπως ήδη αναφέρθηκε, η ανάδειξή της σε περιφερειακή
διεθνή τράπεζα, αλλά και η εξυπηρέτηση των Ελλήνων επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα της Εθνικής στην
περιοχή οδήγησε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα.19 Στην Αλβανία η Εθνική Τράπεζα
αξιοποιεί τη «ζώνη της δραχμής», καθώς διαχειρίζεται σε σημαντικό ποσοστό τις
αποταμιεύσεις των Αλβανών εργαζομένων στη χώρα μας και διακινεί τα εμβάσματά
τους προς την πατρίδα τους. Λειτουργούν τρία καταστήματα:
□

το 1996 ιδρύεται το κατάστημα Τιρράνων που αποτελεί το κεντρικό κατάστημα
της Εθνικής στην Αλβανία. Πρόκειται για πλήρες κατάστημα, με προσωπικό 3035 ατόμων, όπου εκτελούνται όλες οι τραπεζικές εργασίες.

□

στα μέσα του 1998 ιδρύεται το κατάστημα Δυρραχίου με προσωπικό δέκα
ατόμων

□

στα τέλη του 1998 ιδρύεται το κατάστημα Κορυτσάς με προσωπικό επίσης δέκα
ατόμων.

Τα δύο τελευταία, είναι υποκαταστήματα χωρίς χορηγήσεις. Στα σχέδια της τράπεζας
είναι η λειτουργία δύο ακόμη καταστημάτων στην χώρα, το ένα πιθανώς στους
Αγίους Σαράντα. Στη Βουλγαρία μετά την απώλεια της Postbank, που τελικώς
κατέληξε στον όμιλο Λάτση, η Εθνική τράπεζα δείχνει να επιλέγει τον δρόμο της
αυτόνομης ανάπτυξης. Το 1996 ιδρύθηκε το κατάστημα της Σόφιας με προσωπικό
τριάντα ατόμων, στο οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί η έδρα της Διεύθυνσης
Βαλκανικών

Χωρών

της

τράπεζας.

Μέσα

στο

1999

λειτούργησαν

δύο

υποκαταστήματα των δέκα ατόμων, χωρίς την λειτουργία τμήματος χορηγήσεων, στη
Φιλιππούπολη

(Plovdiv)

και στο

Burgas.

Τα

δύο

νέα καταστήματα

είναι

εγκατεστημένα σε κεντρικά ακίνητα των δύο πόλεων και διαθέτουν άρτια
18 ΗΝαυτεμπορική (Σεπτέμβριος 1999), “Ελληνικές Τράπεζες”, Ειδική έκδοση ΔΕΘ-ΒΑΛΚΑΝΙΑ,
σελ.72
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εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα^0. Στη
Ρουμανία λειτουργεί από το 1996 το κατάστημα Βουκουρεστίου, με προσωπικό 35
ατόμων. Πρόκειται για πλήρες κατάστημα όπου εκτελούνται όλες οι μορφές
τραπεζικών εργασιών. Κρίσιμη βάση πελατών είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς
και οι πολυάριθμοι Έλληνες φοιτητές. Αλλά και οι Ρουμάνοι επιχειρηματίες
επωφελούνται από το δίκτυο της Εθνικής που καλύπτει περί τα 100 καταστήματα σε
16 διαφορετικές χώρες καθώς και από ολόκληρο το φάσμα των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών που παρέχουν οι θυγατρικές της (ασφάλειες, αμοιβαία, leasing, factoring,
στέγαση, καταναλωτική πίστη κ.α.)19
21. 20
Πρόσφατα, η Εθνική εξαγόρασε το κατάστημα
της Chase Manhattan στο Βουκουρέστι, από το οποίο προσφέρει υπηρεσίες και
προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων. Στη χώρα δραστηριοποιείται και η Εθνική
Ασφαλιστική, η οποία κατέχει το 60% σε ασφαλιστική εταιρία την οποία ίδρυσε σε
συνεργασία

με

την

τοπική

BankPost.

Στα

καταστήματα

των

χωρών

που

προαναφέρθηκαν, τα διευθυντικά στελέχη είναι στην πλειοψηφία τους Έλληνες με
απόσπαση, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό ντόπιοι. Σημαντική ενίσχυση της παρουσίας
της στα Βαλκάνια πέτυχε η Εθνική Τράπεζα με την απόκτηση του 65% της Stopanska
Banka. Το προσύμφωνο εξαγοράς υπέγραψε τον Οκτώβριο του 1999 στα Σκόπια ο
υποδιοικητής της Εθνικής, Απ. Ταμβακάκης. Από 10% της τράπεζας θα ελέγχουν το
LFC και η EBDR. Η Stopanska διαθέτει 92 καταστήματα και η αξία της ανήλθε στα
19,7 δις δρχ. Η απόκτηση της Stopanska, εντασσόμενη στη στρατηγική της Εθνικής
για ενίσχυση της θέσης της στα Βαλκάνια και τη Ν.Α. Ευρώπη, οδηγεί στην
ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής στην χώρα.
Η τράπεζα βρίσκεται στο τελικό στάδιο δημιουργίας dealing rooms στη Σόφια
και στο Βουκουρέστι, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί η ίδρυση ενός ακόμη στα
Τίρανα. Κατά τη διάρκεια του 1998 η Εθνική προχώρησε στην ίδρυση «γραφείου
αναδυόμενων αγορών» με σκοπό την αποτελεσματική δραστηριοποίησή της στις
αναδυόμενες χρηματαγορές των Βαλκανίων. Για την τράπεζα, η αγορά ομολόγων και
μετοχών (κεφαλαιαγορά) των Βαλκανίων παρουσιάζει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον,
παρά το γεγονός ότι οι τίτλοι αυτοί ενέχουν μεγάλο επενδυτικό κίνδυνο, προς το
παρόν. Η Εθνική προσβλέπει στη μελλοντική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης
19 (Σεπτέμβριος 1999), “Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κατακτήσει τα Βαλκάνια”, Επενδυτής, Ειδική
ετήσια έκδοση, σελ 18-19
20 Η Ναυτεμπορική (1999), Επέκταση της Εθνικής Τράπεζας, 23 Ιουλίου
21 Κλαυδιανού Π., (1998), “ Χορός διεθνών συνεργασιών και ελληνικών συγχωνεύσεων. Η Εθνική
Τράπεζα σε Βουκουρέστι και Βαλκάνια”, Οικονομικός, φ.22, σελ.93-94
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των χωρών της Βαλκανικής. Πάντως, κύρια επιδίωξη της τραπέζης είναι η ανάδειξή
της σε έναν από τους σημαντικότερους εξειδικευμένους φορείς διαχείρησης και
προσφοράς βαλκανικών τίτλων στη διεθνή κεφαλαιαγορά.
Παράλληλα, μετά την εξαγορά της « Interlease» στη Βουλγαρία, η Εθνική
επεκτείνει τη δραστηριοποίησή της στα Βαλκάνια στην παροχή υπηρεσιών
χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ΕΤΕΒΑ αναπτύσσει
έντονη δραστηριότητα στον τομέα χρηματιστηριακών εργασιών στη Βουλγαρία και
τη Ρουμανία. Η Εθνική Ασφαλιστική έχει ήδη ιδρύσει θυγατρική εταιρία στη
Ρουπιανία, με την επωνυμία « Societate Commerciala de Asiguare Reasiguare ElenoRomana Garanta S.A.» στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει με ποσοστό
51%. Τέλος, ο όμιλος πρόκειται σύντομα να ιδρύσει χρηματιστηριακές εταιρίες στη
Βουλγαρία, στην Ομ. Δημ. της Γιουγκοσλαβίας και στην Ρουμανία.
Παρουσία τόσο στα Βαλκάνια όσο και στις αγορές της Κύπρου και της
Αιγύπτου έχει η ΕΤΕΒΑ, που θεωρείται, χάρη στη βοήθεια που έχει από την Εθνική,
η μόνη ελληνική επενδυτική τράπεζα με περιφερειακή υπόσταση. Ως επενδυτική
τράπεζα η δουλειά της διαφέρει απ'αυτήν μιας εμπορικής τράπεζας αφού, χωρίς δική
της ρευστότητα, διαμεσολαβεί στην άντληση ιδίων, δανειακών και στρατηγικών
επενδυτικών κεφαλαίων. Σε ορισμένες από τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, οι
ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα
ελληνικά κεφάλαια.
Στα

προϊόντα

και

υπηρεσίες

που

προσφέρει

σε

περιφερειακό

επίπεδο

περιλαμβάνονται:
□

η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων είτε προς
τον αγοραστή είτε προς τον πωλητή

□

η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξαγορές και συγχωνεύσεις

□

η αγοραπωλησία μετοχών εταιρειών εισηγμένων στις τοπικές κεφαλαιαγορές

□

η παροχή ιδίων κεφαλαίων (venture capital)

□

η οργάνωση κοινοπρακτικών δανείων

□

η κλαδική και εταιρική ανάλυση.

Στη Σόφια, το γραφείο αντιπροσωπείας μετατράπηκε σε θυγατρική εταιρία με
ικανότητα συναλλαγής στο χρηματιστήριο της Σόφιας. Η άδεια από τις αρμόδιες
αρχές δόθηκε τον Απρίλιο του 1999. Στις αρχές του ίδιου έτους απέκτησε άδεια22

22 ΗΝαυτεμπορική (1999), Στην Εθνική το 65% της Stopanska, 30 Οκτωβρίου
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λειτουργίας για το γραφείο αντιπροσωπείας στο Βελιγράδι. Στη Ρουμανία, μετά από
ενδελεχή έρευνα, η τράπεζα εντόπισε τοπική χρηματιστηριακή εταιρία την οποία θα
εξαγοράσει ώστε να επιταχυνθεί η είσοδός της στην αγορά της χώρας. Στην Αλβανία
η τράπεζα συνεργάζεται στενά με τα τοπικά καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας που
έχουν κατά βάση προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση στρατηγικών επενδυτών.
Χαρακτηριστικό των εξελίξεων στη Βουλγαρία και την Ρουμανία είναι η
διαδικασία της μαζικής ιδιωτικοποίησης που έχει μεταβιβάσει σημαντικό ποσοστό
των υφισταμένων επιχειρήσεων σε ιδιωτικά χέρια. Οι νέοι ιδιοκτήτες/μέτοχοι
βρίσκονται

σε

αναζήτηση

ξένων

κεφαλαίων,

είτε

για

να

μπορέσουν

να

πραγματοποιήσουν υπεραξίες, είτε για να εξασφαλίσουν την επιβίωση των εταιριών
στις οποίες έχουν συμμετοχή. Πρόκειται για εξέλιξη που διευρύνει τη σημασία και
βαρύτητα του ελληνικού κεφαλαίου στην περιοχή και ενισχύει τη διαπραγματευτική
θέση της ελληνικής επιχείρησης που έχει σοβαρές επενδυτικές προθέσεις.23
Μέσα στο 1998 άρχισε να λειτουργεί το χρηματιστήριο της Σόφιας. Χάρη στο
νεαρό της ηλικίας του, είναι τεχνολογικά ιδιαίτερα εξελιγμένο. Είναι πλήρως
αποϋλοποιημένο, εξασφαλίζει ασφάλεια συναλλαγών και πλήρη εκκαθάρισή τους σε
τρεις μέρες μετά την εισαγωγή της σχετικής εντολής. Οι όγκοι του βουλγαρικού
Χρηματιστηρίου είναι ακόμη σχετικά μικροί (κατά τον Σεπτέμβριο του 1999 ήταν της
τάξης του 1 εκατ. δολαρίων την εβδομάδα) και ενίοτε οι συναλλαγές που η ΕΤΕΒΑ
και η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ εκτελούν για λογαριασμό πελατών καλύπτουν μεγάλο
ποσοστό του τζίρου.
Όσον αφορά τον ρόλο της τράπεζας στη Ρουμανία, πρέπει να αναφέρουμε ότι
για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας υπάρχει μεγάλη ανάγκη από ξένα
κεφάλαια και τεχνογνωσία.

Οι μέθοδοι ιδιωτικοποιήσεων συμπεριλαμβάνουν

απευθείας διαπραγμάτευση με το Ρουμανικό δημόσιο, την υποβολή προσφοράς σε
διαγωνισμό, καθώς και την αγορά μέσω δημόσιας διάθεσης των μετοχών στην
κεφαλαιαγορά. Τα παραπάνω δηλώνουν ότι υπάρχει ευρύ πεδίο δράσης για μια
επενδυτική τράπεζα όπως η ΕΤΕΒΑ, είτε ως σύμβουλος του Ρουμανικού δημοσίου,
είτε ως σύμβουλος του αγοραστή ρουμανικών επιχειρήσεων. Πρέπει να σημειώσουμε
ότι η ρουμανική κεφαλαιαγορά προσφέρει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για τη
διαδικασία των εξαγορών, μια που χαρακτηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο και

!3 Η Ναυτεμπορική (Σεπτέμβριος 1999), “Η ΕΤΕΒΑ σε Βαλκάνια-Κύπρο-Αίγυπτο”, Αφιέρωμα ΔΕΘΒαλκάνια, σελ.78
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σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, η τεχνολογική υποδομή του οποίου βασίζεται στις
αποϋλοποιημένες συναλλαγές.
Οι εργασίες της ΕΤΕΒΑ στην Ανατολική Ευρώπη χαρακτηρίζονται από τον
Διευθύνοντα

Σύμβουλο

της

τράπεζας

ως

ένα

αναπόσπαστο

κομάτι

των

δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ μέχρι τώρα η τράπεζα
ακολουθούσε

τους

πελάτες

της

στις

εκεί

κεφαλαιαγορές,

όπως

αυτές

διαμορφώνονταν, στο μέλλον η τράπεζα στοχεύει να βοηθήσει τον Έλληνα
επιχειρηματία να πάρει την πρωτοβουλία να επεκταθεί, καθώς επίσης στοχεύει να
βοηθήσει στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών αυτών των χωρών24.
Η Εμπορική Τράπεζα έχει υιοθετήσει πολιτική επέκτασης σε επιλεγμένες
χώρες

της

ευρύτερης

δραστηριότητα

περιοχής.

λαμβάνοντας

Στις

υπόψη

τις

χώρες

της

Βαλκανικής

ιδιαιτερότητες

της

αναπτύσσει

κάθε

περιοχής,

δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν
επεκταθεί σε αυτές τις χώρες. Η δραστηριοποίηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές
των χωρών αυτών και η ανάπτυξη σχέσεων με την εγχώρια πελατεία συμπληρώνουν
την επιτυχή παρουσία των θυγατρικών τραπεζών της τράπεζας στην περιοχή.
Στη Βουλγαρία η Εμπορική Τράπεζα ασκεί το management της Bulgarian
Investment Bank από το 1996 και σήμερα ο Όμιλος κατέχει το 86,34% των μετοχών
της. Η Bulgarian Investment Bank, που πρόσφατα μετονομάστηκε σε International
Commercial

Bank

(Bulgaria),

αναπτύσσει

συνεχώς

και

με

επιτυχία

τις

δραστηριότητές της ως η μοναδική επενδυτική τράπεζα στη χώρα, με ιδιαίτερη
έμφαση στους τομείς επιχειρήσεων, επενδυτικής τραπεζικής και χρηματαγοράς. Στη
Ρουμανία η Εμπορική Τράπεζα είναι παρούσα με την International Commercial Black
Sea Bank (Romania) S.A,

με ποσοστό συμμετοχής 97,5%. Στην Αλβανία έχει

κατατεθεί αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας για απόκτηση άδειας
λειτουργίας με συμμετοχή 30% της EBRD και εκκρεμεί η απόφαση για τη χορήγηση
της αδείας.25 Στις περισσότερες θυγατρικές τράπεζες της Εμπορικής στο εξωτερικό
συμμετέχει και η EBRD.
Ο όμιλος της τράπεζας Πειραιώς ίδρυσε το 1996 την πρώτη ιδιωτική τράπεζα
στην Αλβανία, την Tirana Bank. Η Tirana Bank λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του
1996 και εκτός από το κατάστημα στην πρωτεύουσα, διαθέτει δύο ακόμη

24 Η Ναυτεμπορική (Σεπτέμβριος 1999), “Επενδυτική στρατηγική στα Βαλκάνια”, Αφιέρωμα ΔΕΘΒαλκάνια, σελ. 83-84
25 Εμπορική Τράπεζα (Αύγουστος 1999),Ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
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καταστήματα στην Αλβανία, στις πόλεις Δυράχιο και Φιέρι. Εξάλλου μέσω της
απορροφήσεως της

Xiosbank διαθέτει ένα δυναμικό κατάστημα στη Σόφια. Το

πρόγραμμα ανάπτυξης προβλέπει ότι στα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν άλλα
τέσσερα καταστήματα. Οι αποκλειστικοί μέτοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς και οι
θυγατρικές της ενώ το κατατεθειμένο κεφάλαιο υπερβαίνει τα 4,6 εκ.δολάρια. Το
προσωπικό της τράπεζας αριθμεί 65 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και τριών
ελλήνων που ανήκουν στη διοίκηση. Στις υπηρεσίες που προσφέρει η Tirana Bank
περιλαμβάνονται:
□

καταθέσεις όλων των μορφών, τόσο σε λεκ όσο και σε ξένο συνάλλαγμα

□

βραχυπρόθεσμα δάνεια και εγγυητικές επιστολές

□

πράξεις εισαγωγικού και εξαγωγικού

εμπορίου,

όπως άνοιγμα ενεγγύων

πιστώσεων, collections, κ.α.
□

οικονομικές συναλλαγές μέσω καλά οργανωμένου dealing room

□

κίνηση κεφαλαίων.

Οι ισολογισμοί των ετών 1997 και 1998 καταδεικνύουν τον υπερδιπλασιασμό όλων
των οικονομικών μεγεθών της τράπεζας, τόσο αναφορικά με τα κέρδη όσο και
σχετικά με τις καταθέσεις και χορηγήσεις. Στο ποσό των 6,3 δις δραχμών ανήλθαν το
1998 οι καταθέσεις έναντι 3 περίπου δις δραχμών το 1997, ενώ οι χορηγήσεις από
306 εκ.δραχμές το 1997 έφτασαν το 1998 στο 1,5 δις δραχμές. Η Tirana Bank είναι
μέλος της κάρτας Visa και έχει εξουσιοδοτηθεί να διαχειρίζεται τα προϊόντα της
MoneyGram. Η τράπεζα έχει εννέα ανταποκριτές σε χώρες της Ευρώπης και των
ΗΠΑ, τρεις ανταποκριτές στην Αλβανία και διατηρεί σχέσεις με 50 τράπεζες σε όλο
τον κόσμο. Εκτός από τα μέλη της διοίκησης που αποτελείται από Έλληνες, το
προσωπικό είναι Αλβανοί νεαρής ηλικίας που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, οι
οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν είχαν προηγούμενη τραπεζική εμπειρία. Η
εκπαίδευσή τους έγινε στα Τίρανα και στην Αθήνα με βάση τη διεθνή τραπεζική
φιλοσοφία, γεγονός που τους επιτρέπει να εκτελούν όλες τις εργασίες της σύγχρονης
τραπεζικής πρακτικής. Η Tirana Bank φαίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του
τραπεζικού συστήματος της Αλβανίας

αλλά και γενικότερα στην επιχειρηματική

δραστηριότητα της χώρας, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί για μικρό χρονικό
διάστημα και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Είναι μία από τις λίγες τράπεζες στην
Αλβανία που εμπιστεύονται οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως η
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Παγκόσμια Τράπεζα και η EBDR για τη χρηματοδότηση διαφόρων τομέων της
αλβανικής οικονομίας26.
Η Eurobank μέχρι στιγμής έχει παρουσία στη Βουλγαρία μέσω της εξαγοράς
ιου 78,23% της Bulgarian Postbank (δεύτερη σε δίκτυο τράπεζα στη Βουλγαρία, 30
καταστήματα, 85 υποκαταστήματα, 10 υποκαταστήματα σε εγκαταστάσεις μεγάλων
επιχειρήσεων - λειτουργεί και μέσω 2.800 Ταχυδρομικών Γραφείων της χώρας) μετά
ιπό «μάχη» με την Εθνική Τράπεζα

Ο εσωτερικός εκσυγχρονισμός της Bulgarian

Postbank ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τραπεζικές ανάγκες και η
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της Βουλγαρίας καθώς και των ελληνικών
εταιριών που δραστηριοποιούνται στη

χώρα αποτελούν προτεραιότητες της

βαλκανικής πολιτικής του ομίλου Λάτση. Η διαδικασία εξαγοράς της Postbank
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1998. Η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της τράπεζας
έγινε από την εταιρία «Alico - CEH Balkan investments», θυγατρικής του ομίλου
Λάτση και της ασφαλιστικής εταιρίας Alico, έναντι του ποσού των 38 εκατ.
δολαρίων. Οι υπόλοιποι μέτοχοι της τράπεζας είναι τα βουλγαρικά ταχυδρομεία, η
εταιρία τηλεπυςοινωνιών της χώρας, η State Savings Bank

και η μεγαλύτερη

ασφαλιστική εταιρία της Βουλγαρίας.
Στόχος του ομίλου Λάτση είναι η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της
τραπέζης με έμφαση στη χρηματοδότηση δυναμικών επιχειρήσεων, ώστε να
στηριχθεί η ανάπτυξή τους εντός της Βουλγαρίας, καθώς και στον τομέα των
εξαγωγών, αλλά και στις μικρό μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Μία από τις
αδυναμίες του βουλγαρικού τραπεζικού συστήματος είναι η αποφυγή μεσοπρόθεσμης
χρηματοδότησης που στερεί τις επιχειρήσεις από αναγκαία κεφάλαια. Όσον αφορά
τους

ιδιώτες,

κυρίως

στη

στεγαστική

πίστη,

υπάρχει

σημαντικό

πεδίο

δραστηριότητας, το οποίο εξετάζεται με προσοχή από τον όμιλο. Ειδικότερα όσον
αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις που δαστηριοποιούνται στην Βουλγαρία, ο όμιλος
επιδιώκει τη στήριξή τους , προσφέροντας μάλιστα ως πλεονέκτημα τη δυνατότητα
δανειοδότησης στο τοπικό νόμισμα, γεγονός που εξαλείφει το συναλλαγματικό
κίνδυνο. Στις προτεραιότητες εκσυγχρονισμού της τράπεζας βρίσκεται η αναβάθμιση
ίου

ανθρώπινου

δυναμικού.

Εκτός

από

τα προγράμματα

εκπαίδευσης του

προσωπικού, που αριθμεί 1.600 άτομα, υλοποιήθηκε, για πρώτη φορά το καλοκαίρι
ίου 1999 πρόγραμμα απασχόλησης σε υπηρεσίες της Eurobank, φοιτητών από τη
26 Η Ναυτεμπορική (Σεπτέμβριος 1999), “Καλπάζει η Tirana Bank”, Αφιέρωμα ΔΕΘ-Βαλκάνια,
σελ.74
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Βουλγαρία που σπουδάζουν σε ελληνικά πανεπιστήμια. Οι νέοι αυτοί εκπαιδεύονται
σε διάφορους τομείς

και θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, εφόσον το

επιθυμούν, στην Postbank, αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησαν στην Ελλάδα.
Η Bulgarian Postbank είχε κατά το 1998 κέρδη ύψους 1,3 δις δραχμών, το 90% των
0710 ίων κεφαλαιοποιήθηκε27.
Επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 2000, η EFG Eurobank-Ergasias κατέχει το
μεγαλύτερο πακέτο μετοχών της Ρουμανικής Bank Post, ποσοστό 19,25%, και σε
συνεργασία με την Banco Portugues de Investimento κατέχουν το 26,25% των
μετοχών. Οι δύο αμέσως μεγαλύτεροι μέτοχοι, η Banco Portugues και ο Οργανισμός
Αποκρατικοποιήσεων της χώρας κατέχουν ο καθένας 17% της τράπεζας.

Η Banc

Post κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Ρουμανίας, με τους δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας και ρευστότητας να βρίσκονται στο 25,93% και 49,13% αντίστοιχα.
Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της κοινοπραξίας

στόχος του ανα7ΐτυξιακού

σχεδίου είναι η ανάδειξη της τράπεζας σε χρηματθ7ηστωτικό ίδρυμα διεθνών
προδιαγραφών28. Για το μέλλον αναμένονται δυναμικές κινήσεις καθώς ο όμιλος
Λάτση έχει σημαντικά σχέδια στα Βαλκάνια, κυρίως στον τομέα χρηματοδότησης
ε7ΐενδυτικών
κεφαλαίων

προγραμμάτων
(venture

capital

μεγάλου
funds),

βεληνεκούς,
όπως

ο

μέσω

της

ίίετρελαιαγωγός

συγκέντρωσης
Μπουργκάς-

Αλεξανδρούπολη.
Οι δυνατότητες ανά7ΐτυξης των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της
βαλκανικής φαίνεται να είναι πολύ μεγάλες. Εμφανίζονται σημαντικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα τόσο έναντι των ντόπιων όσο και των λοιπών ξένων τραπεζών.
□

γεωγραφική εγγύτητα, καλύτερη γνώση των το7Π.κών αγορών

□

πολιτιστική συγγένεια

□

εμπειρία λειτουργίας των ελληνικών τρα7ΐεζών σε αντίξοες συνθήκες (υψηλός
πληθωρισμός, συναλλαγματική αστάθεια, μεταβαλλόμενο θεσμικό καθεστώς)

□

πολύ καλό ετήπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας των ελληνικών τρα7ΐεζών και
δυνατότητα εύκολης μεταφοράς του, λόγω της σχετικά πρόσφατης εμπειρίας του
εκσυγχρονισμού της ελληνικής τρα7ΐεζικής αγοράς

□

πολιτική βούληση που υπάρχει σε πολλές από τις χώρες της βαλκανικής για
ανά7ττυξη των σχέσεών τους με την Ελλάδα

27 Η Ναιπεμπορική (Σεπτέμβριος 1999), “Αναγέννηση της Postbank”, Αφιέρωμα ΔΕΘ-Βαλκάνια,
σελ.76
28 Ημερήσια (2000), EFG Eurobank-Ergasias απέκτησε το 19,25%της Banc Post, 22 Σεπτεμβρίου,σελ.7
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□

καλή εικόνα των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της Βαλκανικής

Εξάλλου ο βαθμός διείσδυσης ξένων τραπεζικών κεφαλαίων στις χώρες της
Βαλκανικής είναι προς το παρόν μικρότερος από αυτόν που σημειώνεται στις χώρες
Γης Κεντρικής Ευρώπης.

Παρακάτω θα αναφερθούμε στην κατάσταση που επικρατεί στον τραπεζικό
Γομεα των δύο μεγαλύτερων βαλκανικών χωρών σε μετάβαση, στη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία. Η κατάσταση αυτή, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί συνάρτηση των
τροβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές, κατά την τελευταία δεκαετία, στις
τροαπάθειες προσαρμογής των κοινωνικοοικονομικών τους παραμέτρων στα νέα
δεδομένα της οικονομίας της αγοράς, καθώς και της διεύρυνσης της απόστασης
μεταξύ των χωρών αυτών και των μέσων επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η Βουλγαρία καλείται να οικοδομήσει πάνω σε ότι έχει πετύχει μέχρι σήμερα
και να μετατραπεί σε μια ανταγωνιστική οικονομία. Εντός των ετών 2000-2001
πρόκειται να ολοκληρωθεί το φιλόδοξο οικονομικό πρόγραμμα με τίτλο «Bulgaria
2001», πρόγραμμα που έχει θέσει δύο βασικούς στόχους: τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των κατοίκων της Βουλγαρίας και την προετοιμασία της χώρας για την
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η βουλγαρική κυβέρνηση

μέσω του

συγκεκριμένου προγράμματος επιδιώκει να πετύχει ανάπτυξη της τάξης του 4 έως 5%
, με ταυτόχρονη σταθερή πτώση του πληθωρισμού στο 5% εντός του 2001. Όσο για
το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καταβάλλονται προσπάθειες να
διατηρηθεί στο 3% του Α.Ε.Π.
Η Βουλγαρία, αρχίζοντας σταδιακά από το τέλος του 1992 και στις αρχές του
1993 είχε εισέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά με αύξηση της παραγωγής της και
βαθμιαία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Κατά το 1996 όμως εμφανίζονται
αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης και μάλιστα με διψήφιο αριθμό (-10,9%) και έξαρση
του πληθωρισμού (311%), εξελίξεις που αποδίδονται στην καθυστέρηση των
διαρθρωτικών αλλαγών που δεν επέτρεψαν μια ισορροπημένη ανάπτυξη29. Το 1997
συνεχίζει την πτωτική της πορεία με μείωση της παραγωγής (-6,9%) και ανεξέλεγκτο
πληθωρισμό (579%) ενώ το 1998 είχαμε σημαντική αύξηση της παραγωγής (4%) και
εντυπωσιακή τιθάσευση του πληθωρισμού (1%). Οι τιμές για το 1999 για το ΑΕΠ
είναι 2,5% και για τον πληθωρισμό 6,3%. Η ανεργία κυμαίνεται σε επίπεδα άνω του

10%.

2.1.

Πολιτικές εξελίξεις

Η δράση της κυβέρνησης Κοστόφ (Ένωση Δημοκρατικών Δυνάμεων), στο Β
εξάμηνο του 1997 επιχειρεί να βρει τρόπους ώστε η Βουλγαρία να πάψει να αποτελεί

29 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Δεκέμβριος 1997), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση, Τόμος
10, σελ_2
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βάση παράνομων δομών. Η προσπάθεια αυτή φαίνεται στο περίγραμμα της
«διακήρυξης Εθνικής Συμφωνίας» που τον Μάιο του 1997 είχαν υιοθετήσει οι
κοινοβουλευτικές δυνάμεις της χώρας και που αφορούσε:
□

την επίτευξη συμφωνίας με τους Διεθνείς χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και
την εγκαθίδρυση μιας νομισματικής επιτροπής

□

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς

□

το άνοιγμα των αστυνομικών φακέλων για πολιτικούς και άλλα υψηλά ιστάμενα
πρόσωπα.
Σε αντίθεση με τον αρνητικό ρόλο της αντιπολίτευσης στην Αλβανία και τη

Ρουμανία, η Βουλγαρία εμφανίζει χαρακτηριστικά πολιτικής ωριμότητας, με το
σύνολο

των πολιτικών

δυνάμεων να

συναισθάνονται την

κρισιμότητα

της

κατάστασης, ενισχύοντας την προσπάθεια του κυβερνητικού έργου για την
υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.30 Και παρά τις εντολές λιτότητας του
ΔΝΤ και την συνεπαγόμενη αύξηση της ανεργίας, η πλειοψηφία των Βούλγαρων
δείχνει να υιοθετεί τις νέες οικονομικές μεταρρυθμίσεις.
Ωστόσο η Κυβέρνηση στην προσπάθειά της να πατάξει τη διαφθορά και την
εγκληματικότητα, ενισχύοντας έτσι την δυνατότητα εισόδου ξένων επενδυτών στη
χώρα,

συναντά τη

σθεναρή

αντίσταση

του

κατεστημένου

γραφειοκρατικού

συστήματος. Το πρόβλημα αυτό αποδείχθηκε περισσότερο σημαντικό από ότι
αναμενόταν.

Κύρια αιτία του προβλήματος, η έλλειψη ενός σύγχρονου σταθερού

θεσμικού και νομικού πλαισίου που θα παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη στις
υπηρεσίες ώστε να μπορούν να αντισταθούν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της
εγκληματικότητας. Οι ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις που έχει προσλάβει το
οργανωμένο έγκλημα στη χώρα, οδήγησαν την Κυβέρνηση στην ίδρυση μιας μόνιμης
κοινοβουλευτικής επιτροπής για την καταπολέμησή του. Μια από τις προτεραιότητες
της επιτροπής αποτελεί η
πραγματική

τροχοπέδη

αντιμετώπιση

στην

της παραοικονομίας που

επιδιωκόμενη

ανάπτυξη.

Επίσης

αποτελεί

προωθούνται

τροπολογίες του νόμου για το δικαστικό σύστημα παρά τις αντιδράσεις οικονομικών
και πολιτικών παραγόντων. Το ουσιαστικότερο βήμα αντιμετώπισης της διαφθοράς
κατά το 1998 εντοπίζεται στη συγκρότηση οικονομικής αστυνομίας που λειτουργεί
κατόπιν

οδηγιών

των

διεθνών

οικονομικών

Οργανισμών.

Εκτιμάται

ότι η

30 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Δεκέμβριος 1997), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση. Τόμος
10, σελ40-44
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παραοικονομία στη χώρα κυμαίνεται από 40% (γεωργία, μεταφορές) μέχρι 80%
(εμπόριο). Σύμφωνα με το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Βουλγαρίας, η
συμμετοχή της παραοικονομίας στο ΑΕΠ αυξήθηκε από 18% (1997) σε 22% (1998),
ενώ μη κρατικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι κυμαίνεται μεταξύ 30% - 40%31.
Ενα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ίδια κατεύθυνση, που υλοποιείται την ίδια
χρονιά, είναι η συμφωνία μεταξύ του Γραφείου Οικονομικής Αντικατασκοπίας και
της Κεντρικής Τράπεζας για άρση του απόρρητου των τραπεζικών λογαριασμών, για
τους

κατόχους

των

οποίων

υπάρχουν

βάσιμες

υποψίες

ανάμειξης

στην

παραοικονομία και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η βουλγαρική κυβέρνηση γνωρίζοντας ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που
αντιμετωπίζουν οι ξένοι επιχειρηματίες στη Βουλγαρία είναι η βραδυκίνητη διοίκηση
και η διαφθορά στις τελωνειακές αρχές, σκοπεύει να επιλύσει το πρόβλημα με την
ψήφιση νόμων που θα καθιερώσουν νέες αρχές στη διοίκηση καθώς και με τη
σύσταση ειδικευμένων οργάνων καταπολέμησης της διαφθοράς και ελέγχου στην
εφορία και το Υπουργείο Εσωτερικών. Διαφάνεια μέσω νομοσχεδίων επιδιώκεται και
ως προς τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών.
Με τις αποφάσεις του Λουξεμβούργου (Δεκέμβριος 1997) και του Λονδίνου
(Μάρτιος 1998) οριστικοποιήθηκε η επιλογή των δέκα χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης ως υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις δέκα
αυτές χώρες συγκαταλέγονται και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που είναι και οι
μόνες Βαλκανικές χώρες εκτός από τη Σλοβενία. Η επιλογή των χωρών έγινε με
κριτήρια πολιτικά, οικονομικά, καθώς και την ικανότητα διασφάλισης του κοινοτικού
κεκτημένου, κάνοντας μια μεσοπρόθεσμη μελλοντολογική ανάλυση της κατάστασης
της κάθε μιας υποψήφιας χώρας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα των
μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί32. Οι δύο χώρες περιλαμβάνονται στη
δεύτερη σε σειρά προτεραιότητας ομάδα χωρών, όσον αφορά τις ενταξιακές
διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, στο Συμβούλιο Υπουργών της 7ης Δεκεμβρίου 1998 η
έναρξη

των

ενταξιακών

διαπραγματεύσεων

για

τη

δεύτερη

ομάδα

χωρών

31 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Ιούνιος 1999), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση. Τόμος 13,
σελ.29

32 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Δεκέμβριος 1997), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση, Τόμος
10, σελ. 80-85
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χαρακτηρίστηκε πρόωρη κίνηση. Οι δεκαπέντε της Ε.Ε. είχαν τότε αποφασίσει να
επανεξετάσουν τη δυνατότητα επέκτασης των διαπραγματεύσεων στις υποψήφιες
χώρες της δεύτερης ομάδας στα τέλη του 1999. Τον Νοέμβριο του 1999 ο επίτροπος
της Ε.Ε., αρμόδιος για θέματα διεύρυνσης, Γ.Φερχόιγκεν, δηλώνει πως οι χώρες μέλη
της

ένωσης

δεν

πρόκειται

να

συμφωνήσουν

για

έναρξη

ενταξιακών

διαπραγματεύσεων με τη Βουλγαρία έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για το κλείσιμο
των αντιδραστήρων 1-4 του Κοζλοντούι. Σχεδόν ταυτόχρονα η βουλή εξουσιοδοτεί
την

κυβέρνηση

Κοστόφ για την

έναρξη,

μέχρι τις

10

Δεκεμβρίου

1999

διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε. για το κλείσιμο των αντιδραστήρων του πυρηνικού
σταθμού. Στις 25 Νοεμβρίου η φιλανδική προεδρία της Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η
Βουλγαρία έχει σημειώσει αρκετή πρόοδο στο δρόμο της δημοκρατίας και της
ελεύθερης αγοράς και είναι σε θέση να αρχίσει σύντομα ενταξιακές διαβουλέυσεις.
Στις 3/12 ο πρωθυπουργός Ι.Κοστόφ δηλώνει από τις Βρυξέλλες ότι εξασφάλισε τη
στήριξη των ομολόγων του από το Βέλγιο και την Ολλανδία καθώς και του προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι για τη διαγραφή της Βουλγαρίας από τη
«μαύρη λίστα» του Σένγκεν. Την 10/12/99, μέρα που χαρακτηρίστηκε ιστορική για τη
Βουλγαρία, έχουμε την πρόσκληση για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με
την Ε.Ε. την οποία απηύθυνε προς τη χώρα η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. που
συνήλθε στο Ελσίνκι33.
Όπως ανέφερε η εφημερίδα «Ντεμοκράτσια» της Σόφιας, η υπουργός
Εξωτερικών Ναντέζντα Μιχάιλοβα, επικεφαλής της βουλγαρικής αντιπροσωπείας
στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, σε συνέντευξη τύπου δηλώνει ότι η βουλγαρική
κυβέρνηση κατά το 2000 θα είναι σε θέση να αρχίσει διαπραγματεύσεις στα
περισσότερα από τα θέματα που αφορούν την μελλοντική ένταξη και οριοθετεί την
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων το 2006.
Όσον αφορά την αποδοχή της κυβέρνησης Κοστόφ, μετρήσεις στο τέλος του
Α' εξαμήνου του 1998 δείχνουν να συγκεντρώνει τις προτιμήσεις ενός σαφώς
αυξημένου μεριδίου του πληθυσμού (γύρω στο 60% ενώ έναν χρόνο νωρίτερα το
αντίστοιχο μερίδιο υπολογίζονταν στο 40%) παρά το κοινωνικό κόστος της
αυξημένης ανεργίας

(14,2% του συνολικού εργατικού δυναμικού ), γεγονός που

οφείλεται κυρίως στο υπό εξέλιξη πρόγραμμα περικοπών των δημοσίων δαπανών και
των ιδιωτικοποιήσεων των κρατικών προβληματικών επιχειρήσεων. Παρά το υψηλό

33 Sofia Times (Ιανουάριος 2000), Βουλγαρία-Ανασκόπηση 1999, τεύχος 10ο
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κοινωνικό και κατά συνέπεια πολιτικό κόστος, η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη
να προχωρήσει στην εφαρμογή του οικονομικού της προγράμματος.

2.2.

Οικονομικές εξελίξεις

Οι κύριες αλλαγές για την αναμόρφωση της οικονομίας της χώρας ξεκίνησαν
στα τέλη του 1991. Στις αρχές του έτους αυτού η Βουλγαρία υπέγραψε το πρώτο
πρόγραμμα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με στόχο τη σταθεροποίηση του
εθνικού νομίσματος και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Οι
μεταρρυθμίσεις όμως κατά τα έτη 1991-1996 δεν εμφάνισαν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Τα προβλήματα στον έλεγχο του πληθωρισμού, η αποσύνθεση του
κρατικού μηχανισμού, το εμπάργκο στην πρώην Γιουγκοσλαβία και τα χρέη των
χωρών του τρίτου κόσμου προς τη Βουλγαρία επιδείνωσαν την κατάσταση της
οικονομίας.
Η εγκαθίδρυση της Νομισματικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 1997 συνέβαλε
ουσιαστικά στην σταθεροποίηση και ανόρθωση της οικονομίας. Στο διεθνές συνέδριο
της 10ης Νοεμβρίου 1998 στη Σόφια με θέμα την «Παγκόσμια Οικονομική Κρίση» η
εκτίμηση για την Νομισματική Επιτροπή για τα δύο χρόνια λειτουργίας της ήταν
αυτή ενός «πετυχημένου θεσμικού οργάνου» που συνετέλεσε στη σταθερότητα του
εθνικού νομίσματος και στη διατήρηση των χαμηλών επιτοκίων. Η ισοτιμία του
νομίσματος κυμάνθηκε σε πολύ καλύτερα για το εθνικό νόμισμα επίπεδα και η
ανανέωση του φορολογικού συστήματος έφερε καλύτερα αποτελέσματα, που
οδήγησαν σε πλεονασματικό κρατικό προϋπολογισμό κατά το πρώτο εξάμηνο του
1998. Αυτές οι μεταβολές, που έδειχναν πως η οικονομία της χώρας είχε ξεκινήσει
μια ενάρετη πορεία, έπρεπε να εδραιωθούν. Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση είχε
φροντίσει να θεσπίσει νόμους που καλύπτουν ζητήματα όπως η αναμόρφωση του
δικαστικού σώματος, μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, αλλαγές στον εμπορικό
κώδικα, απλοποίηση των διαδικασιών χρεωκοπίας, ξένων επενδύσεων και νόμων
ανταγωνισμού.
Όσον αφορά τις σχέσεις της Βουλγαρίας με το ΔΝΤ, επανειλημμένα πέρασαν
από δύσκολες φάσεις.

Τον Απρίλιο του 1997 η Σόφια υπογράφει νέα τριετή
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συμφωνία με το ταμείο. Η σύσταση Νομισματικού Συμβουλίου την 1η Ιουλίου του
ίδιου έτους σηματοδότησε την αρχή της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των
διεθνών οικονομικών Οργανισμών. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 1999 και με
τη λήξη της προαναφερθείσας τριετούς συμφωνίας, χορηγείται στη Βουλγαρία και η
τέταρτη δόση του δανείου που είχε προβλεφθεί από την παραπάνω συμφωνία, αφού η
εκπλήρωση των όρων της από την πλευρά της Βουλγαρίας θεωρείται επιτυχής. Η
έκθεση του Δ.Ν.Τ. αναφέρει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας παρά το πλήγμα που
δέχθηκε από την κρίση στο Κοσσυφοπέδιο κινήθηκε στο 1,5%, Μελανό σημείο,
ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, αποτελεί το θέμα της διαφθοράς και
της διαφάνειας στη διακυβέρνηση της χώρας. Στις 2/12/1999, το Δ.Ν.Τ. αποφασίζει
να χορηγήσει στη Βουλγαρία και το 6° μέρος της οικονομικής βοήθειας που έχουν
συμφωνήσει οι δύο πλευρές34.
Από την άλλη όμως, το ΔΝΤ, η παγκόσμια τράπεζα και πολλοί άλλοι
παρατηρητές, κατά την περίοδο του 1997 έδειχναν αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με
το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και της αναδιάρθρωσης στον βιομηχανικό τομέα.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι περισσότερο από το μισό του καταγραμένου ΑΕΠ
της χώρας, την περίοδο εκείνη, προέρχονταν από τον δημόσιο τομέα της οικονομίας.
Και μόνο το 25% του ενεργητικού των δημόσιων επιχειρήσεων είχε περάσει σε
ιδιώτες. Πάντως, στο τέλος του 1997 και μετά από δύο χρόνια με αρνητικούς ρυθμούς
ανάπτυξης, η βουλγαρική οικονομία φαίνεται να προχωράει σε εξυγίανση, με την
ευρύτατη εφαρμογή προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης. Στην προσπάθεια της αυτή έχει
την αμέριστη συμπαράσταση και υλική συνδρομή του ΔΝΤ και άλλων διεθνών
οικονομικών Οργανισμών. Είναι η πρώτη φορά που εξαγγέλονται ευρείας έκτασης
ιδιωτικοποιήσεις από την Ένωση Δημοκρατικών Δυνάμεων που ανέλαβε την
διακυβέρνηση της χώρας την άνοιξη του 1997. Γεγονός είναι ότι από την στιγμή που
ανέλαβε η νέα κυβέρνηση παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για την Βουλγαρία από
ξένους επενδυτές και μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τη
σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα και τη θεσμοθέτηση νέου
νομικού πλαισίου για τη δημιουργία κινήτρων ως προς τις ξένες επενδύσεις. Ο πιο
ελκυστικός κλάδος για τις ξένες επενδύσεις είναι ο βιομηχανικός. Ακολουθούν το

34 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Δεκέμβριος 1998), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση. Τόμος
12, σελ.20-21
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εμπόριο, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο τουρισμός, οι μεταφορές, οι κατασκευές, οι
τηλεπικοινωνίες και τέλος η αγροτική οικονομία35-36.
Η πρόσφατη κρίση στην περιοχή βρήκε τη Βουλγαρία σε μια εποχή που οι
προσπάθειές της για δημοσιονομική πειθαρχία και ανάπτυξη εντείνονται, υπό το
βλέμμα του Διεθνούς Νομισματικοί Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τη
στιγμή που είχε ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων των
μεγάλων δημοσίων επιχειρήσεων, ο πόλεμος πάγωσε τους ενδιαφερομένους
επενδυτές. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 1999 οι ρυθμοί ανάπτυξης της
οικονομίας από την έναρξη του πολέμου είχαν σημειώσει πτώση της τάξης του
50%37. Σε χώρες όπως η Βουλγαρία, όπου οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν τη βασική
πηγή ξένου συναλλάγματος με το οποίο χρηματοδοτούνται όλες οι απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις, επιβράδυνση των ιδιωτικοποιήσεων σημαίνει και επιβράδυνση των
μεταρρυθμίσεων.
Στα τέλη Αυγούστου 1999 πάντως, η βουλγαρική κυβέρνηση, στα πλαίσια του
οικονομικού

της

προγράμματος

ξεκίνησε

τον

πέμπτο

γύρο

των

μαζικών

ιδιωτικοποιήσεων στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Μαζικών
Ιδιωτικοποιήσεων στο επενδυτικό κοινό επρόκειτο να διατεθούν μετοχές 81 εταιριών
μεταξύ των οποίων η Hebrosbank και η Expressbank. Για τη Hebrosbank, με έδρα τη
Φιλιπούπολη, ενδιαφέρον εξέφρασαν 10 υποψήφιοι αγοραστές, μεταξύ των οποίων
ελληνικά και τουρκικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για την Expressbank, με έδρα
την Βάρνα, άρχισαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της βουλγαρικής

Bank

Consolidation Company και της γαλλικής Societe General38.
Ο πόλεμος σίγουρα επιδεινώνει τις προϋποθέσεις της μετάβασης της χώρας
στην οικονομία της αγοράς αλλά μάλλον δεν αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα.
Σύμφωνα με τον Κράσεν Στάνσεβ, διευθυντή του Ινστιτούτου για την οικονομία της
αγοράς «η χώρα πάσχει περισσότερο λόγω της καθυστέρησης των μεταρρυθμίσεων
παρά από τον πόλεμο. Οι οικονομικές και διοικητικές δομές δεν είναι αρκετά
εύκαμπτες για να προσαρμοστούν γρήγορα σε ένα περιβάλλον που γρήγορα
μεταβάλλεται».

35 Γαβρινιώτης Φ. & Τσιβγέλης Μ, (Σεπτέμβριος 1999), «Το σήμερα και το αύριο των Βαλκανικών
χωρών», Εξπρές-ειδική έκδοση-αφιέρωμα για τα Βαλκάνια σελ.7-10
36 Jones Colin, (Δεκέμβριος 1998), “Back from the brink”, The banker, σελ.54-55
37 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Ιούνιος 1999), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση. Τόμος 13,
σελ.22-28
38 Ε.Κ.Ε.Μ., (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1999), Βαλκανική Ενημέρωση, τεύχος 75, σελ.15
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Καθώς ο χρόνος περνά, οι προσπάθειες της Παγκόσμιας Τράπεζας
στρέφονται κυρίως στην αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα αυτή
μέσω του εκσυγχρονισμού του μηχανισμού διοίκησης και της εξυγίανσης του
δικαστικού συστήματος. Σύμφωνα με τον Κένετ Λέι, διευθυντή του τμήματος για τη
Βουλγαρία στην Παγκόσμια Τράπεζα, με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί νομικό και
διοικητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη χώρα και θα μειωθούν οι
κίνδυνοι που αποθαρρύνουν τους επενδυτές39.
Όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών στη χώρα, αυτές δείχνουν να
βελτιώνονται σημαντικά. Η κυβέρνηση δείχνει να δίνει προτεραιότητα στον τομέα
αυτό. Στα έργα περιλαμβάνονται η κατασκευή του πετρελαιαγωγού ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολης, ο αυτοκινητόδρομος Σόφια-Θεσσαλονίκη καθώς και η κατασκευή
εργοστασίων επεξεργασίας αποβλήτων. Επίσης προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των
κάθετων οδικών αξόνων στη Νότια Βουλγαρία40. Τον Ιούνιο του 1999 εκπρόσωποι
της Παγκόσμιας Τράπεζας σε συνομιλίες με στελέχη της κυβέρνησης Κοστόφ
εξέφρασαν την ικανοποίηση της Τράπεζας για την υλοποίηση προγραμμάτων στον
τομέα των υποδομών και εξέτασαν τις περαιτέρω δυνατότητες συμμετοχής της
Τράπεζας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των σιδηροδρόμων στη Βουλγαρία41 .

2.3.

Ξένες επενδύσεις — νομικό πλαίσιο — θεσμικό πλαίσιο —

ιδιωτικοποιήσεις

Η

επιχειρηματική

δραστηριότητα των

ξένων

επενδυτών

στη

Βουλγαρία

ρυθμίζεται από μια σειρά νομοθετημάτων, τα βασικά εκ των οποίων είναι τα
ακόλουθα42:
□

Το σύνταγμα της Βουλγαρίας (1991)

□

Ο νόμος περί εταιριών

39 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Ιούνιος 1998), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση. Τόμος 11,
σελ26-31
40 Γαβρινιώτης Φ. & Τσιβγέλης Μ., (Σεπτέμβριος 1999), «Το σήμερα και το αύριο των Βαλκανικών
χωρών», Εξπρές-ειδική έκδοση-αφιέρωμα για τα Βαλκάνια, σελ7-10
41 Ε.Κ.Ε.Μ., (Ιούλιος 1999), Βαλκανική Ενημέρωση, τεύχος 74, σελ.16
42 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Βσυλγαρία-ξένες επενδύσεις-νομικό πλαίσιο”, hUix/Avivw. dinek. ar σελ 1-3
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□

Ο νόμος περί τραπεζών και πιστωτικής δραστηριότητας (1992, τελευταία
τροποποίηση 1997)

□

Οι διάφοροι φορολογικοί νόμοι (νόμος περί φορολόγησης κερδών - 1996, νόμος
περί Φ.Π.Α.-1999, νόμος περί φορολόγησης εταιριών - 1998, κ.α.)

□

Ο νόμος περί Ενοχών και Συμβάσεων (1950, τελευταία τροποποίηση 1993)

□

Ο νόμος περί Τίτλων Αξιών, Χρηματιστηρίων και Επενδυτικών Εταιριών (1995)

□

Ο νόμος περί Παραχωρήσεων (1995)

□

Ο νόμος περί ταμείων ιδιωτικοποίησης (1996)

□

Ο νόμος περί ασφαλίσεων (1996)

□

Ο νόμος περί ξένων επενδύσεων (1997, τελευταία τροποποίηση 1998).

Ο τελευταίος νόμος για τις επενδύσεις, που αντικατέστησε τον παλαιότερο Νόμο περί
Οικονομικής Δραστηριότητας των Αλλοδαπών Προσώπων και της Προστασίας των
Ξένων Επενδύσεων, θέτει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες
αλλοδαπά πρόσωπα δικαιούνται να επενδύσουν στη χώρα, όπως αναφέρονται
παρακάτω. Επίσης για την παροχή στήρηξης σε υποψήφιους επενδυτές, ιδρύονται τα
κάτωθι όργανα:
I.

Τον Απρίλιο του 1995 ιδρύθηκε το Πρακτορείο Ξένων Επενδύσεων, ως
κυβερνητικό όργανο που υπάγεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, με κύριο στόχο
το συντονισμό των κρατικών ενεργειών και την προώθηση των ξένων
επενδύσεων στη χώρα. Ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία του πρακτορείου είναι
η παροχή στήριξης σε μελλοντικούς επενδυτές, στους οποίους παρέχεται
πληροφόρηση για την πορεία των επενδύσεων στη χώρα, νομική υποστήριξη,
αναζήτηση κατάλληλων Βούλγαρων συνεταίρων κτλ.

II.

Το Συμβούλιο Ξένων Επενδύσεων και Χρηματοδότησης, που ιδρύθηκε ως
συμβουλευτικό

σώμα

παρά

τω

πρωθυπουργό).

Αποτελείται

από

αντιπροσώπους των μεγαλύτερων ξένων επενδυτών, εταιριών παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών, τραπεζών και διεθνών οργανισμών. Στα πλαίσια
του Συμβουλίου συζητούνται ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική της
προώθησης και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και υιοθετούνται μέτρα για
τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα.
Ο νόμος που αφορά τη δραστηριότητα των εμπορικών τραπεζών στη Βουλγαρία
ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 1997. Σύμφωνα με αυτόν:

34

□

Οι τράπεζες ιδρύονται με τη μορφή joint-stock company. Για τη διενέργεια
τραπεζικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια από την κεντρική τράπεζα. Η άδεια
παρέχεται ή απορρίπτεται 6 μήνες μετά την υποβολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών.

□

Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο για τη σύσταση της τράπεζας δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από 10 δις λέβα.

□

Για τον καθορισμό του αποθεματικού κεφαλαίου της, η τράπεζα πρέπει να έχει
καταθέσει το ένα τρίτο τουλάχιστον των κερδών, μετά την απόδοση των
οφειλομένων φόρων και πριν την καταβολή των μερισμάτων, μέχρι το ποσό του
κεφαλαίου να φτάσει το 1,25% των συνολικών στοιχείων του ισολογισμού συν τις
εξωισολογιστικές υποχρεώσεις.

□

Το συνολικό ποσό της επένδυσης της τράπεζας σε ακίνητα και άλλα υλικά πάγια
στοιχεία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% των ιδίων κεφαλαίων της.

□

Οι τράπεζες υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα αναφορές σχετικά με τη
χρηματοοικονομική τους κατάσταση.

□

Η Κεντρική Τράπεζα εποπτεύει τις δραστηριότητες των εμπορικών τραπεζών,
καθώς και τις δραστηριότητες των υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών στη

,

43

χωρά .
Όσον αφορά τη νομοθεσία σχετικά με την αγορά - ενοικίαση γης και κτηρίων, το
Βουλγαρικό Σύνταγμα ορίζει ότι αλλοδαπά νομικά και φυσικά πρόσωπα δεν
δικαιούνται να αποκτήσουν άμεσα δικαιώματα κυριότητας σε γη παρά μόνο αφού
προηγουμένως εξασφαλίσουν σχετική άδεια του Υπουργείου Οικονομικών . Ο
ανωτέρω περιορισμός δεν αφορά Βουλγαρικές εταιρίες με ξένη συμμετοχή,
ανεξάρτητα από το ποσοστό της ξένης συμμετοχής στην εταιρία. Κατά συνέπεια,
αλλοδαποί μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα κυριότητας σε γη, δημιουργώντας ή
συμμετέχοντας σε μια εταιρία που συστάθηκε σύμφωνα με τη Βουλγαρική
νομοθεσία44.
Όσον αφορά την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, ο Νόμος για την Προστασία του
Ανταγωνισμού τέθηκε σε ισχύ στις 12/05/1998, αντικαθιστώντας τον παλαιότερο
νόμο του 1991. Ο νόμος παρέχει προστασία εναντίον:43

43 ΔΙΤΤΕΚ, (06/03/2001), “Βσυλγαρία-τράπεζες”, httpi/Avivw. dipek. »r σελ. 1-2
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□

Συμφωνιών, αποφάσεων και συντονισμένων πρακτικών με τις οποίες νοθεύεται ο
ανταγωνισμός

□

Της κατάχρησης μονοπωλιακής και δεσπόζουσας θέσης. Μονοπώλιο μπορεί να
συσταθεί μόνο με νόμο στις περιπτώσεις που παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο
κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του συντάγματος της χώρας.
Δεσπόζουσα θέση θεωρείται ότι κατέχει μια εταιρία όταν, ενόψει του μεριδίου
που κατέχει στην αγορά, των οικονομικών πόρων, των ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά, του τεχνολογικού επιπέδου και των επιχειρηματικών σχέσεων με
άλλες εταιρίες, δεν τελεί σε εξάρτηση από τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές
ή τους αγοραστές και είναι σε θέση να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στην αγορά που
δραστηριοποιείται. Κατά τεκμήριο δεσπόζουσα θέση θεωρείται ότι κατέχει μια
επιχείρηση όταν κατέχει το 35% της αγοράς.

□

Της

συγκέντρωσης

της

οικονομικής

δραστηριότητας

και

του

αθέμιτου

ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που λαμβάνει χώρα συγκέντρωση οικονομικής
δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο και το μερίδιο της αγοράς που
εμπλέκεται στη συγκέντρωση υπερβαίνει το 20% της αγοράς, οι εμπλεκόμενες
επιχειρήσεις υπέχουν υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης στην Επιτροπή
για την Προστασία του Ανταγωνισμού, προκειμένου να λάβουν τη σχετική άδεια.
Οι διατάξεις του νόμου ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και
αυτών των ξένων επενδύσεων. Για την προστασία του ανταγωνισμού ιδρύθηκε και
λειτουργεί ειδική κρατική αρχή, η Επιτροπή για την Προστασία του Ανταγωνισμού
με κύριο έργο τον εντοπισμό των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπομένων
από τον νόμο ποινών. Επίσης η Επιτροπή διεξάγει έρευνες και εκτιμά την θέση των
εταιριών στην αγορά, προσφέρει γνωμοδοτήσεις για προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων
επιχειρήσεων όταν της ζητηθεί από την κυβέρνηση ή και από τοπικούς φορείς, σε
περιπτώσεις που είναι πιθανό να παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία*45.
Όσον αφορά τις μορφές των εταιριών, αυτές ρυθμίζονται από τις διατάξεις του
Εμπορικού Κώδικα, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το
1991. Σύμφωνα με το νόμο είναι δυνατόν να συσταθούν 5 βασικές μορφές εταιριών:

Μ ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Βουλγαρία-νομοθεσία-αγορά/ενοικίαση γης και κτηρίων”,
htlp://vvww.dipck.gr σελ 1
*5 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Βσυλγαρία-αντιμσνοπωλιακή νομοθεσία-πλαίσιο ανταγωνισμού”,
http://iYivw.dipck.gr σελ 1-2
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□

Ανώνυμη εταιρία

□

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

□

Ετερόρρυθμη εταιρία

□

Ομόρρυθμη εταιρία

□

Ετερρόρυθμη εταιρία κατά μετοχές.

Σχετικά με τις ανώνυμες επιχειρήσεις το ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυσή τους είναι
50 εκατ. λέβα, όταν η κάλυψή του γίνεται με δημόσια εγγραφή, ενώ σε άλλη
περίπτωση αυξάνεται σε 100 εκατ. λέβα. Ειδικά για την ίδρυση τραπεζών, το
ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε 10 δις λέβα, ενώ για τις ασφαλιστικές
εταιρίες από 2 έως 4 δις λέβα ανάλογα με τον τομέα της ασφάλισης. Τέλος για τις
εταιρίες επενδύσεων το ελάχιστο ποσό και η διάρθρωση του απαιτούμενου
κεφαλαίου καθώς και η σχέση του με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις,
καθορίζονται από την Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου. Σε γενική
περίπτωση εγγραφής της ανώνυμης εταιρίας, οι συνεισφορές στο ιδρυτικό κεφάλαιο
μπορούν να καταβληθούν σε μετρητά ή σε είδος (στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται
ανεξάρτητη εκτίμηση), και τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου πρέπει να καταβληθεί
κατά την ίδρυση. Η ανώνυμη εταιρία μπορεί να εκδώσει ονομαστικές είτε ανώνυμες
μετοχές. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και
πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Η συνέλευση των μετόχων
εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο, το διευθυντικό συμβούλιο και το εποπτικό
συμβούλιο. Η ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να προετοιμάζει ισολογισμό και
οικονομικές εκθέσεις ετησίως. Για την ίδρυση τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρίας και
εταιρίας επενδύσεων σε μορφή ανώνυμων εταιριών, προβλέπονται πρόσθετες
προϋποθέσεις:
□

να έχει υιοθετήσει καταστατικό

□

το εγκεκριμένο της κεφάλαιο να έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου

□

να έχει εκλέξει διευθυντικό συμβούλιο46.
Οι εργασιακές σχέσεις ρυθμίζονται από τον Εργατικό Κώδικα, ο οποίος

δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 1986 και έχει υποστεί διάφορες
τροποποιήσεις με τελευταίες αυτές του 1994. Για την απασχόληση των αλλοδαπών ο
νόμος ορίζει ότι ο αριθμός αυτών που απασχολούνται σε μια επιχείρηση δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των εργαζομένων. Η χρονική περίοδος παρουσίας

46 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Βσυλγαρία-μορφές εταιριών ”, http://www.dipck.gr σελ 1-3
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του

εργαζομένου

στην επιχείρηση

καθορίζεται κατόπιν

συμφωνίας

μεταξύ

εργαζομένου και εργοδότη. Ο εργοδότης ορίζει τη διάρκεια της υποχρεωτικής
παρουσίας, ενώ ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το χρόνο έναρξης της
εργάσιμης μέρας. Σε γενικές γραμμές ισχύει η πενθήμερη εργασία. Η κανονική
διάρκεια για την εβδομάδα πενθήμερης εργασίας είναι 40 ώρες, ενώ για την
εβδομάδα εξαήμερης εργασίας 46 ώρες. Σε περιπτώσεις που η οργάνωση εργασίας το
επιτρέπει, μπορεί να καθιερωθεί ελαστικό ωράριο. Σύμφωνα με γενική αρχή του
Εργατικού Κώδικα η υπερωρία αποθαρρύνεται.
Σε γενικές γραμμές, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που φτάνουν το 28,7%, ενώ οι αντίστοιχες των εργαζομένων
ανέρχονται στο 7%. Οι εισφορές στο ταμείο ανεργίας καταβάλλονται από τον
εργοδότη και ανέρχονται στο 4%, από το οποίο 3,2% πληρώνεται από τον εργοδότη
και το 0,8% από τον εργαζόμενο. Οι εισφορές υγειονομικής ασφάλισης ύψους 4,8%
καταβάλλονται από τον εργοδότη, ενώ ο εργαζόμενος πληρώνει 1,2%. Οι παραπάνω
εισφορές υπολογίζονται στη βάση του συνολικού εισοδήματος των εργαζομένων για
τον αντίστοιχο μήνα. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικώς έναντι
κινδύνου προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας με έξοδα του εργοδότη. Η ασφάλιση για
όλους τους άλλους κινδύνους είναι προαιρετική και καθορίζεται από τη σύμβαση
εργασίας. Γι αυτούς τους κινδύνους και μόνο η συνεισφορά είναι το 22% των
καθαρών μηνιαίων αποδοχών ενώ για όλους τους υπόλοιπους κινδύνους ισχύει η κατ’
επιλογήν ασφάλιση σύμφωνα με τους κανονισμούς για τους Βούλγαρους πολίτες47.
Όσον

αφορά

τη

φορολογία,

στα

πλαίσια

της

δεύτερης

φορολογικής

μεταρρύθμισης που ξεκίνησε η βουλγαρική κυβέρνηση στις αρχές του 1999.
εισήχθησαν ορισμένες τροποποιήσεις στο (ρορολογικό σύστημα της χώρας, οι οποίες
είχαν ως στόχο την εναρμόνιση της βουλγαρικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη φορολογία νομικών
προσώπων, μία επιχείρηση εδρεύει στη Βουλγαρία εάν είναι δηλωμένη και έχει την
κύρια έδρα της στη χώρα. Εταιρίες που εδρεύουν στη Βουλγαρία υπόκεινται σε
φορολογία για το απανταχού της γης εισόδημά τους. Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα με
κεντρικά γραφεία στο εξωτερικό υπόκεινται σε φορολογία για τα εισοδήματα που
προκύπτουν στη Βουλγαρία, αλλά τα υποκαταστήματά τους στη Βουλγαρία

47 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Βουλγαρία-εργατική νομοθεσία ”, httpVAvww. dipck.gr σελ. 1-2
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θεωρούνται ως εταιρίες που εδρεύουν στη Βουλγαρία για φορολογικούς σκοπούς. 0
φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να μεταφέρει ζημιές για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η μεταφορά ζημιών από το εξωτερικό υπόκειται σε περιορισμούς, ενώ η μεταφορά
ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις δεν επιτρέπεται. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη
νομοθεσία για ομαδική φορολογία. Όλες οι εταιρίες φορολογούνται με βάση τους
προσωπικούς ισολογισμούς κερδών και ζημιών.
Οι νέες τροποποιήσεις του Νόμου περί Φορολόγησης Εταιριών και του Νόμου
περί Ξένων Επενδύσεων δεν παρέχουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα προς τις ξένες
επενδύσεις. Επιπλέον, οι κανονισμοί που αφορούν στα όποια φορολογικά κίνητρα
θεσπίστηκαν, δεν είναι σαφείς, με αποτέλεσμα να προκύπτουν πολλές δυσκολίες στην
εφαρμογή τους. Το νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το 1997 αντιμετωπίζει ως
ισότιμους του εγχώριους και τους ξένους επενδυτές, ενώ οι προβλεπόμενες
φορολογικές διευκολύνσεις για τις ξένες επενδυτικές εταιρίες που συμμετέχουν στην
επενδυτική δραστηριότητα της χώρας συνίστανται στα εξής :
□

Φορολογική απαλλαγή για κέρδη επιχείρησης που ιδιωτικοποιήθηκε τουλάχιστον
κατά 67%, για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την ιδιωτικοποίηση και μειωμένη κατά
50% για τα επόμενα δύο χρόνια, ευεργέτημα που δεν θα εφαρμοστεί πέραν της
31.12.2001.

□

Προστασία δεκαετούς διάρκειας των ξένων επενδύσεων από τυχόν αλλαγές στη
σχετική νομοθεσία.

□

Δασμολογική απαλλαγή και απαλλαγή από τον ΦΠΑ του μηχανολογικού
εξοπλισμού για επενδύσεις ύψους άνω των 100.000 δολ.

□

Με νόμο του Οκτωβρίου του 1997 προβλέπεται κατά 50% μειωμένη φορολογία
επί των κερδών για μια δεκαετία για επενδύσεις άνω των 5 εκατ. δολ. ή για
επενδύσεις που θα δημιουργούν περισσότερες των 100 θέσεων εργασίας ή που θα
γίνονται σε υπανάπτυκτες περιοχές με ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του μέσου
ποσοστού ανεργίας της χώρας.
Το εισόδημα των εταιριών φορολογείται με συντελεστή ύψους 27%. Παράλληλα

με το φόρο εταιριών, επιβάλλεται και δημοτικός φόρος που ανέρχεται σε 10%. Ο
δημοτικός φόρος εκπίπτει από τη φορολογική βάση για το φόρο εισοδήματος
εταιριών.
Οι εκπίπτουσες δαπάνες αφορούν:
□

τις αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων

□

τμήματα δωρεών σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα της χώρας
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□
□

δαπάνες προώθησης και διαφήμησης
εισφορές των εργοδοτών για εθελοντική και κοινωνική ασφάλιση των υπαλλήλων
τους.

Όσον αφορά τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, ο φορολογικός συντελεστής
είναι 0,15%. Εάν ο ιδιοκτήτης της περιουσίας είναι εταιρία, η φορολογική βάση είναι
η λογιστική αξία της περιουσίας.
Σχετικά με τη φορολόγηση υποκαταστημάτων και παρά το γεγονός ότι τα
υποκαταστήματα δεν είναι νομικά πρόσωπα, τα υποκαταστήματα των ξένων εταιριών
είναι υποχρεωμένα να τηρούν ξεχωριστούς ισολογισμούς και λογαριασμούς
αποτελεσμάτων. Υπόκεινται σε φορολογικό συντελεστή ύψους 27% και σε άλλους
γενικούς φόρους (δημοτικό φόρο, ΦΠΑ, κ.α.). Τα γραφεία αντιπροσωπείας, τα οποία
δεν επιτρέπεται να διενεργούν εμπορικές δραστηριότητες, δεν υπόκεινται στην
φορολογία εταιριών. Τα γραφεία αντιπροσωπείας που είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα
με το Νόμο περί Ξένων Επενδύσεων, μπορούν να διεξάγουν μόνο τις δραστηριότητες
εκείνες που δεν θεωρούνται ως «εμπορικές δραστηριότητες», όπως βοηθητικές
δραστηριότητες προς τα κεντρικά γραφεία.
Ο καθορισμός του εισοδήματος γίνεται με βάση το λογαριασμό κερδών και
ζημιών. Σχετικά αναφέρονται τα παρακάτω:
□

Για την αποτίμηση των στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις μεθόδους
FIFO, LIFO, μέσου σταθμικού κόστους.

□

Τα στοιχεία της απογραφής στο τέλος του έτους υπολογίζονται με βάση τη
χαμηλότερη αγοραία ή λογιστική τιμή κατά την ημερομηνία κατάρτισης του
ισολογισμού.

□

Τα κεφαλαιακά κέρδη

συμπεριλαμβάνονται στο

εισόδημα

εταιριών

και

φορολογούνται με τον πλήρη φορολογικό συντελεστή που επιβαρύνει τις εταιρίες.
Τα κέρδη και οι ζημιές σε συνάλλαγμα πρέπει να αναφέρονται στον ισολογισμό
και να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους.
□

Τα μερίσματα που πληρώνονται σε τοπικές εταιρίες δεν υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου, ενώ τα μερίσματα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα
καθώς και ξένους μετόχους υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου ύψους 15%.

□

Η απόσβεση υπολογίζεται με τις μεθόδους σταθερής, προοδευτικής ή φθίνουσας
απόσβεσης. Οι λογιστικοί κανονισμοί επιτρέπουν στις βουλγαρικές εταιρίες να
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πραγματοποιούν απόσβεση για κάθε υλικό ή άυλο μακροπρόθεσμο στοιχείο στη
βάση της μεθόδου που έχει επιλεχθεί από την εταιρία48.
Σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, ο βασικός νόμος που διέπει τη διαδικασία αυτών
ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 1992 και θέτει τις βασικές αρχές για το μετασχηματισμό
και τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης των κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων. Στην
ιδιωτικοποίηση μπορεί να συμμετέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανεξαρτήτως
εθνικότητας, με βάση τις διατάξεις του νόμου περί ισότιμης μεταχείρησης ημεδαπών
και αλλοδαπών αγοραστών. Πρόσφατα το κοινοβούλιο ενέκρινε νέα τροποποίηση του
νόμου, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που ιδιωτικοποιείται ποσοστό
μεγαλύτερο του 50% του κεφαλαίου μιας εταιρίας, τα χρέη της προς τον κρατικό
προϋπολογισμό θα παραγράφονται.
Όσον αφορά τα κυριώτερα στάδια της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης αναφέρουμί
τα εξής:
□

Για κάθε εταιρία που επιλέγεται προς ιδιωτικοποίηση ορίζεται από τον
οργανισμό

ιδιωτικοποιήσεων

εμπειρογνωμόνων.

Ο

ο

Υπεύθυνος

οργανισμός

Έργου

ιδιωτικοποιήσεων

και

μια

ενημερώνει

ομάδο
τον

ενδιαφερόμενο επενδυτή για τη διαδικασία και τα στάδια ιδιωτικοποίησης.
□

Ο υποψήφιος αγοραστής υποβάλλει την προσφορά του στον οργανισμό
ιδιωτικοποιήσεων. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις για την τιμτ
αγοράς, τους τρόπους πληρωμής, τον διακανονισμό των χρεών, τα επενδυτικά
σχέδια και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που

θα εξασφαλίσει σε

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για την υποστήριξη της προσφοράς υποβάλλεται
ένα πενταετές επενδυτικό σχέδιο.
□

Η επιλογή του αγοραστή από τον Οργανισμό Ιδιωτικοποιήσεων βασίζεται σττ
σύγκριση των υποβαλλόμενων προσφορών και σε διαπραγματεύσεις με την
ομάδα εμπεφογνωμώνων.

□

Οι συναλλαγές που αναφέρονται σε στρατηγικές και μεγάλου μεγέθους
επιχειρήσεις παρουσιάζονται για έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο.

□

Ο Οργανισμός Ιδιωτικοποιήσεων ελέγχει την εφαρμογή των υποχρεώσεων ποτ
αναλαμβάνει ο επενδυτής σύμφωνα με το συμβόλαιο49.

48 ΔΐΙίΕΚ, (06/03/2001), “Βουλγαρία- φορολογία νομικών προσώπων ”, http://www.dipek.gr σελ. 1-6
49 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Βουλγαρία- κύρια στάδια κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων ”,
http://www.dipek.gr σελ 2-3
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2.4.

Απασχόληση — Ανεργία

Ο μέσος μισθός τον Μάρτιο του 1999 ανέρχονταν σε 193.111 λέβα (216.67Ϊ
στο δημόσιο τομέα και 159.216 στον ιδιωτικό). Ο κρατικός τομέας παρουσιάζει
μειωμένη συμμετοχή στο ΑΕΠ. Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα τον Ιούλιο τον
1998 ανέρχονταν σε 1.260.000. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την ίδια χρονιά zc
54% των κρατικών επιχειρήσεων παρουσίασε ζημιές. Οι άνεργοι τον Δεκέμβριο του
1998 ανέρχονταν στο 12% του εργατικού δυναμικού ενώ το πρώτο εξάμηνο του 199S
στο

13,2%. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν δοθεί από την Εθνική Υπηρεσίο

Απασχόλησης η οποία εκτιμά ότι στο τέλος του 1999 οι άνεργοι θα αποτελούν

tc

13,7% του εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα όμως με το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
το ποσοστό ανέρχεται σε 16% του εργατικού δυναμικού50.

2.5.

Σχέσεις με την Ελλάδα

Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας με την Ελλάδα, οι προοπτικές
εμφανίζονται θετικές. Το ίδιο ισχύει γενικότερα και με τις προοπτικές των εμπορικών
και ευρύτερα οικονομικών σχέσεων. Πέρα από το γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξτ
της

γειτονικής χώρας θα οδηγήσει σε αυξημένες εμπορικές σχέσεις λόγω των

συγκριτικών

πλεονεκτημάτων

των

ελληνικών

επιχειρήσεων

(καλή

ποιότητο

προϊόντων σε σχετικά καλές τιμές, γεωγραφική εγγύτητα), οι έλληνες επιχειρηματίες
μπορούν μέσω της Βουλγαρίας να αναπτύξουν διεθνή δίκτυα διανομής για κάλυψτ
αναγκών των χωρών του Ευξείνου Πόντου. Επίσης, μεταξύ των βαλκανικών χωρών τ
Βουλγαρία έχει πολύ ευνοϊκή θέση γειτονεύοντας άμεσα με πέντε βαλκανικά κράτη,
που έχουν ανάγκη των βουλγαρικών εμπο ρικών αρτηριών για να επικοινωνούν
μεταξύ τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί η σημασία των
καλών εμπορικών σχέσεων που έχει η Βουλγαρία με τις χώρες της τέως Σοβ. Ένωσης
και ιδιαίτερα με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Ήδη πολλές ελληνικές επιχειρήσεις
πολλές από τις οποίες με μικρή ή ανύπαρκτη δραστηριότητα,

έχουν εγκατασταθε

30 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Ιούνιος 1999), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση. Τόμος 13,
σελ.29
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στη Βουλγαρία για να αξιοποιήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει η
χώρα σε όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή.
Εξάλλου, η προσπάθεια ενσωμάτωσης της Βουλγαρικής οικονομίας στην
οικονομία της ενωμένης Ευρώπης με τις αλλαγές που αυτή συνεπάγεται (μεταβατική
περίοδος, όχι άνω των δέκα ετών, κατά την οποία απαγορεύεται στο εμπόριο Ε.Ε.Βουλγαρίας η επιβολή νέων δασμών, ποσοτικών περιορισμών ή άλλων μέτρων
ισοδυνάμου αποτελέσματος) εξυπηρετεί τα ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα
αφού με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ως μελλοντικά μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης,
οι αγορές των χωρών αυτών θα αποτελέσουν ένα σημαντικό καταναλωτικό
υποσύνολο σ’ έναν γεωγραφικό χώρο όπου έχει αποδειχθεί ότι το ελληνικό
επιχειρηματικό στοιχείο μπορεί να διακριθεί.
Οι έλληνες επιχειρηματίες στη Βουλγαρία θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστοι,
Για το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή αναφέρθηκε μετά τον πόλεμο ο ίδιο c
πρωθυπουργός κ. Κοστόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στην Ελλάδα
ως «μοναδική βαλκανική χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. που αποτελεί εγγύηση
για τα συμφέροντα των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον
ρόλο της Ελλάδας στην οικονομική ανασυγκρότηση της περιοχής: «Η Ελλάδα θα
μπορούσε να παίξει το ρόλο της ατμομηχανής κυρίως για μικρότερες χώρες όπως η
πΓΔΜ, η Αλβανία ή κάποιες άλλες γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες. Αυτή έχει την ισχΐ
και τις δυνατότητες»51.
Σύμφωνα με στοιχεία του Πρακτορείου Ξένων Επενδύσεων της Βουλγαρίας,
η Ελλάδα μέχρι τις 31 Μαρτίου 1999 είχε πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις
ύψους 74,8 εκατομμυρίων δολλαρίων και βρίσκεται στην δέκατη θέση από άποψη
αξίας

των

επενδύσεων,

ενώ

από

άποψη

συνολικού

αριθμού

επενδύσεων

κατατάσσεται πρώτη μετά την Τουρκία. Οι περισσότερες ελληνικές επενδύσεις
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του έτοιμου ενδύματος, ενώ ακολουθεί ο κλάδος
τροφίμων και ποτών. Έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις στον ασφαλιστικό τομέα,
καθώς και στον τομέα της υγείας, ενώ η πρόσφατη εξαγορά της Βουλγαρικής
Εταιρίας Τηλεπικοινωνιών από τον ΟΤΕ

και την ολλανδική ΚΡΝ αποτελεί τη

51 Ε.Κ.Ε.Μ., (Ιούνιος 1999), Βαλκανική ενημέρωση, τεύχος 73, σελ. 4
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μεγαλύτερη ξένη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα. Σημαντική είναι
επίσης η παρουσία ελληνικών τραπεζών52.
Το διμερές πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οριοθετείται
στη

βάση

ορισμένων

ουσιαστικών

συμφωνιών.

Παρακάτω

αναφέρονται

οι

σημαντικότερες από τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από τις δύο χώρες με στόχο
τη δημιουργία ενός στέρεου υπόβαθρου για την ανάπτυξη των οικονομικών τους
σχέσεων53:
□

Η συμφωνία σύστασης μικτής ελληνοβουλγαρικής διακυβερνητικής επιτροπής,
οικονομικής,

βιομηχανικής,

επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας που

υπογράφηκε στη Σόφια το 1971
□

Η συμφωνία οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας
που υπογράφηκε στη Σόφια στις 25/11/1972, όπου προβλέπεται και ο θεσμός της
Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής. Κυρώθηκε με το Ν.366/76

□

Το μακροχρόνιο πρόγραμμα οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και
τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφηκε στο Χάσκοβο στις 23/03/1989 και
κυρώθηκε με το Ν.2023/92

□

Η συμφωνία αμοιβαίας προστασίας και προώθησης επενδύσεων που υπογράφηκε
στη Σόφια στις 12/03/1993 και κυρώθηκε με το Ν.2182/94

□

Η συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας, όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος
και κεφαλαίου που υπογράφηκε στις 15/02/1991 και κυρώθηκε με το Ν.2255/94.
Το θέμα της αποφυγής διπλής φορολογίας βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών
κατά την πρόσφατη επίσκεψη (11-12/11/99) του υπουργού Μακεδονίας-Θράκης
κ.Ι.Μαγκριώτη και της υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κας Ρ.Ζήση στη Σόφια.
Οι

παραπάνω

πραγματοποίησαν

επίσημη

επίσκεψη

στη

Βουλγαρία

συνοδευόμενοι από εκπροσώπους 45 επιχειρήσεων, κυρίως από το χώρο της
Βορείου Ελλάδος. Η κύρωση του ως άνω νόμου από το το βουλγαρικό
κοινοβούλιο επρόκειτο να ολοκληρωθεί εντός του 200054.

52 Μπράτσισυ, Τ., (Φεβρουάριος 2000), «Οι επενδυτικές ευκαιρίες στα Βαλκάνια», Οικονομία-ειά/πή
έκδοση Κέρδους- σελ.62-63
53 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Ιούνιος 1999), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση. Τόμος 13,
σελ26
54 Sofia Times (Ιανουάριος 2000), Βουλγαρία-Ανασκόπηση 1999, τεύχος 10ο
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□

Η Μακροπρόθεσμος Εμπορική Συμφωνία Εμπορικών Ανταλλαγών (Σόφια
28/2/1975) που κυρώθηκε με το Ν.311/76 καθώς και τα δύο Πρόσθετα στην ως
άνω συμφωνία Πρωτόκολλα (Ν.311/76 και Ν.475/76 αντίστοιχα)

□

Η Σύμβαση Δικαστικής Αρωγής επί Αστικών και Ποινικών Υποθέσεων Ελλάδας
-Βουλγαρίας (Αθήνα 10/4/1976)

□

Η συμφωνία φιλίας, καλής γειτονίας, συνεργασίας και ασφάλειας που κυρώθηκι
με το Ν.2024/92

□

Η συμφωνία για τις υπηρεσίες Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών ποι
κυρώθηκε με το Ν.Δ.456/74

□

Η συμφωνία εποχιακής απασχόλησης εργατικού δυναμικού που κυρώθηκε με το
Ν.2407/96

□

Η συμφωνία για την Τελωνειακή Συνεργασία και Συνδρομή (1999) ποι:
αντικατέστησε την παλαιότερη Συμφωνία περί των αμοιβαίων τελωνειακών
διευκολύνσεων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων.
Στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας - Βουλγαρίας ουσιαστική

είναι η συμβολή του προγράμματος Phare - Διασυνοριακή συνεργασία (το οποίο για
το 1999 χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με 25 εκ. Ευρώ), καθώς το βάρος των
σχετικών αναπτυξιακών έργων αφορά τις μεταφορές, οι οποίες διευκολύνουν την
επικοινωνία και αναβαθμίζουν άμεσα τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών55.

2.6.

Ο τραπεζικός τομέας

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας της Βουλγαρίας είναι
σύνθετα και σχεδόν μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης της χώρας
προς τις δομές της ελεύθερης αγοράς. Η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην
τραπεζική αγορά και η εγκαθίδρυση συστήματος δύο επιπέδων (κεντρική και
εμπορικές τράπεζες) οδήγησαν στη δημιουργία μεγάλου αριθμού χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων τα οποία προσπάθησαν, όχι πάντα με νόμιμο τρόπο, να εκμεταλλευτούν τη
ρευστότητα και την αβεβαιότητα της οικονομικής κατάστασης, ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια των πρώτων ετών της μετάβασης.

55 ΔΠΊΕΚ, (06/03/2001), “Βουλγαρία- σχέσεις με Ελλάδα ”, httD://v\vvw.dipck.ar σελ. 1-2
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Εξάλλου, κατά τα πρώτα χρόνια των μεταρρυθμίσεων στη Βουλγαρία, το
περιβάλλον μέσα στο οποίο κλήθηκαν να αναπτυχθούν οι τράπεζες κάθε άλλο παρά
ευνοϊκό ήταν. Η αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού, η κατάρρευση της οικονομίας, ο
υπερπληθωρισμός, η νομισματική και συναλλαγματική αστάθεια, καθώς και η
έλλειψη εμπειρίας των νόμων της ελεύθερης αγοράς, οδήγησαν σε λάθη πρακτικής,
εκ μέρους τόσο των τραπεζιτών όσο και των αρχών που κλήθηκαν να αναλάβουν την
επίβλεψη του τομέα. Προβλήματα παρουσιάστηκαν επίσης, εξαιτίας των διαφορών
στις μεθόδους κατάρτισης ισολογισμών που χρησιμοποιούσαν οι διάφορες τράπεζες.
Η

έλλειψη

έγκυρης

πληροφόρησης

περί

της

αξιοπιστίας

των

διαφόρων

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε συνδυασμό με την πτώχευση κάποιων τραπεζών
οδήγησε σε μείωση του όγκου συναλλαγών στη διατραπεζική αγορά. Παράλληλα,
εξαιτίας της έλλειψης πληροφόρησης σχετικά με την φερεγγυότητα των πελατών
τους, οι ιδιωτικές τράπεζες εφάρμοσαν την τακτική της έγκρισης χαμηλού ύψους
βραχυπρόθεσμων δανείων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και την αποφυγή
συνεργασίας με μεγάλες κρατικές εταιρίες. Οι τελευταίες συναλλάσσονταν κυρίως με
τις κρατικές τράπεζες οι οποίες συνέχιζαν να λειτουργούν χωρίς να έχουν ως
γνώμονα το κέρδος και βασιζόμενες στη στήριξή τους από το κράτος. Αυτό συνέβη
και το 1994, όταν η Κεντρική Τράπεζα χορήγησε δάνεια σε 19 από τις 45 τράπεζες
ώστε να αποφύγει την κατάρρευση του τραπεζικού τομέα. Η αδυναμία του
τραπεζικού τομέα να διαδραματίσει τον ρόλο του στην αναπτυξιακή προσπάθεια της
χώρας οδήγησε στην πεποίθηση της αναγκαιότητας επέμβασης της Κεντρικής
Τράπεζας σε σταθερή βάση.
Παρά την άσχημη κατάσταση, έγιναν από νωρίς προσπάθειες να καταστεί
ελκυστική η ίδρυση νέων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, ντόπιων και ξένων. Οι
ξένες τράπεζες άργησαν να εγκατασταθούν, συγκριτικά με ότι συνέβη στην
πλειονότητα των άλλων χωρών σε μετάβαση. Το 1994 ξεκινά η τράπεζα Χίου και η
ολλανδική ING και ακολουθούν

και άλλες.

Χαρακτηριστικό

της διαφοράς

νοοτροπίας των ντόπιων από τις ξένες τράπεζες είναι το γεγονός ότι, στο τέλος του
1995 μόνον η Χίος, η Ιονική και η ING είχαν κέρδη.
Το 1996, με την εκδήλωση της βαθιάς οικονομικής κρίσης αρχικά στον
πραγματικό τομέα της οικονομίας και κατόπιν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
γίνεται πλέον φανερό ότι η χρηματοδότηση των κρατικών επιχειρήσεων από την
Κεντρική Τράπεζα δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Οκτώ μεγάλες τράπεζες είχαν μη
εξυπηρετούμενα δάνεια που αντιπροσώπευαν το 90% των εγκεκριμένων τους
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δανείων. Ακολούθησε η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος με παύση
λειτουργίας 14 εκ των 36 τραπεζών. Από τις κρατικές επιβίωσαν 6 οι οποίες τον
Ιούνιο του 1998 είχαν υπό τον έλεγχό τους το 80% των περιουσιακών στοιχείων του
τομέα.
Τον Μάιο του 1996 ο «Νόμος περί Τραπεζών» τροποποιήθηκε και η
Βουλγαρία απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία μετάβασής της προς τις δομές
της ελεύθερης αγοράς, νομοθετικά προβλεπόμενη διαδικασία πτώχευσης των
τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι νέοι κανονισμοί αναφέρονται σε ζητήματα όπως η
κεφαλαιακή επάρκεια, τα ελάχιστα όρια απαιτούμενων κεφαλαιακών αποθεμάτων, η
αξιολόγηση των πιστώσεων, οι προβλέψεις και η χρήση ενιαίων λογιστικών
καταστάσεων56.
Παρά ταύτα, τα δομικά προβλήματα που αναφέρονται παρακάτω, συνεχίζουν να
εμποδίζουν την ανάπτυξη ενός υγιούς τραπεζικού συστήματος στη χώρα.:
□

Το δικαστικό σύστημα της χώρας παραμένει ιδιαίτερα αργό όσον αφορά τις
αποφάσεις διαδικασιών ρευστοποίησης τραπεζικών ιδρυμάτων. Είναι σύνηθες
φαινόμενο οι πτωχεύσεις και οι διαδικασίες ρευστοποίησης να απαιτούν την
ειδική παρέμβαση κρατικών αξιωματούχων.

□

Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων στον τραπεζικό τομέα, που συχνά απαιτείται
από διεθνείς οργανισμούς, αποτελεί συχνά θέμα διαχείρησης ελλειμμάτων και
κατά καιρούς δείγμα καλής θελήσεως.

□

Η προσπάθεια ελέγχου των λειτουργιών εκείνων του τραπεζικού συστήματος, που
δεν εμφανίζονται σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς, χαρακτηρίζεται
ελλειπής57.
Παρά τα επιπρόσθετα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος στις χώρες της

περιοχής, τόσο στο σύνολο της οικονομίας τους όσο και ειδικότερα στον τραπεζικό
τομέα, δυσχεραίνοντας τις προοπτικές αποκρατικοποίησης των επιχειρήσεων, τα
τελευταία χρόνια

το τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας σημειώνει τάση προς

σαφώς θετική εξέλιξη. Οι τραπεζικοί θεσμοί στη χώρα δείχνουν να εδραιώνονται και
η νομοθεσία περί των τραπεζών εκσυγχρονίστηκε και εναρμονίστηκε με τις
απαιτήσεις της Ε.Ε. Οι κρατικές τράπεζες επιχειρούν αναδιάρθρωση του ενεργητικού

56 Φλέγκα Ηλία, (Νοέμβριος 1999), «Βουλγαρία-Ρουμανία σε μετάβαση/Προσαρμογή στη νέα εποχή»,
Η Ναυτεμπορική - αφιέρωμα Τράπεζες-Ασφόάειες-ΚατσσκεΌές, σελ34 - 37
57 Alpha Τράπεζα Πίστεως, (20/11/1999), “Recent political, economic and financial developments in
the balkans”, http://ivww.alpha.gr/ghalkans.htm. σελ. 5
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τους.

Διακρίνεται μια προσπάθεια από μέρους τόσο των δημοσίων όσο και των

ιδιωτικών τραπεζών να βελτιώσουν την διαδικασία επιλογής των πελατών τους στον
τομέα των χορηγήσεων, ιδιώτες είτε επιχειρήσεις. Ενώ στο τέλος του 1997 οι
χορηγήσεις μόλις έφταναν το 23,7% του συνόλου του ενεργητικού των τραπεζών, στο
τέλος του 1998 το ποσοστό αυτό είχε φτάσει το 32,1%. Ο δανεισμός γίνεται κυρίως
σε ξένα νομίσματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια

ρευστοποίησης των 14

τραπεζών που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής και
τραπεζικής κρίσης του 1997. Η επίβλεψη του τραπεζικού τομέα βελτιώνεται με τη
βοήθεια χωρών με μεγαλύτερη εμπειρία, και η κερδοφορία του τομέα κατά το 1998
δείχνει βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Οι ξένες τράπεζες που λειτουργούν στη χώρα, μεταξύ των οποίων και 3
ελληνικές, συνεισφέρουν στην βελτίωση του τραπεζικού συστήματος και παράλληλα
επιταχύνουν τη συγκρότηση ανταγωνιστικής τραπεζικής αγοράς στη χώρα. Με τον
τρόπο αυτό δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα, μέσω του οποίου η χώρα θα
καταφέρει να προσελκύσει και νέες ξένες επενδύσεις σε διάφορους κλάδους της
οικονομίας. Στο σημείο αυτό μπορούμε καθαρά να διακρίνουμε το ρόλο και της
ωφέλειες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα αποφασίσουν να «χτίσουν»
θέση στην περιοχή58.
Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί αξιοσημείωτη πρόοδος όσον αφορά το θέμα
της ιδιωτικοποίησης των τραπεζών. Η «αναδομημένη» United Bulgarian Bank, ήταν
η πρώτη που πουλήθηκε το καλοκαίρι του 1997. Η Canadian Imperial Bank απέκτησε
το 30%, η European Bank for Reconstruction & Development το 35% και το
εναπομείναν 35% μεταβιβάστηκε στην Bulbank, την πρώην τράπεζα εξωτερικοί
εμπορίου και μεγαλύτερη δημόσια τράπεζα της χώρας. Την ιδιωτικοποίηση της UBB
ακολούθησε η πώληση της επικερδούς δημόσιας τράπεζας Post Bank (Bulgarska
Poshtenska Banka), τον Αύγουστο του 1998. Οι επιτυχείς πλειοδότες ήταν η Alico, η
Αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρία, και η Consolidated Eurofinance Holdings, μέλος
του Ελληνικού ομίλου EFG Eurobank, της οικογένειας Λάτση. Οι δύο όμιλοι
ανέλαβαν από κοινού να επενδύσουν συνολικά 58 εκατομμύρια δολάρια για την
αναδιάρθρωση της τράπεζας και να πληρώνουν στην κυβέρνηση 10% των κερδών της
τράπεζας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η προσφορά τους ξεπέρασε αυτήν της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και της Ιαπωνικής Nomura International, η
58 Γαβρινιώτης Φ. & Τσιβγέλης Μ., (Σεπτέμβριος 1999), «Το σήμερα και το αύριο των Βαλκανικών
χωρών», Εξπρές-ειδική έκδοση-αφιέρωμα για τα Βαλκάνια, σελ.7-10
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οποία παραδόξως, και ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε κάνει την καλύτερη προσφορά,
δεν κατάφερε να διασφαλίσει την συμφωνία κατά τις μακρόχρονες διαπραγματεύσεις
με τις Βουλγαρικές αρχές.
Παρά τις προηγούμενες θετικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, την ίδια χρονική
στιγμή -στο τέλος του 1998- οι παρατηρητές εντοπίζουν κάποια μελανά σημεία που
θα χρειαστούν ακόμη μεγάλη προσπάθεια και χρόνο για να αποσβεστούν.
□

Η εμπιστοσύνη του τραπεζικού κοινού θα χρειαστεί χρόνο και δείγματα σταθερής
πορείας των ιδρυμάτων για να επανακτηθεί. Υπάρχουν πολύ μεγάλα αποθέματα
διαθεσίμων που παραμένουν εκτός του τραπεζικού συστήματος.

□

Το ποσοστό των χρηματοδοτήσεων των τραπεζών παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό σε
σχέση

με

το

ΑΕΠ

της

χώρας

ενώ

ο

όγκος

των

καθυστερημένων

χρηματοδοτήσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλος.
□

Το προσωπικό δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία που θα διασφάλιζε
την αποτελεσματική διαχείρηση των στοιχείων του ενεργητικού των ιδρυμάτων59.

Επιπρόσθετα, παρακάτω αναφέρουμε κάποιες αρνητικές παρατηρήσεις προσφάτων
στοιχεία του τομέα:
□

Τα κέρδη των τραπεζών κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 1999 προέρχονται
κυρίως από την εξυπηρέτηση κεφαλαίων του κρατικού προϋπολογισμού και
βραχυπρόθεσμα swaps νομισμάτων.

□

Πολλές εμπορικές τράπεζες ακόμη μετατρέπουν το ενεργητικό τους σε ξένα
νομίσματα και τα επενδύουν στο εξωτερικό, στοχεύοντας σε υψηλότερες
επενδύσεις και σε ένα περιβάλλον μειωμένου επιχειρηματικού κινδύνου.

□

Οι

επενδύσεις

των

τραπεζών

της

χώρας

σε

άλλες

τράπεζες

και

χρηματοοικονομικά ιδρύματα αποτελούν το 40% του συνολικού κερδοφόροι
ενεργητικού τους. Το 97% των επενδύσεων αυτών έχει γίνει σε ξένα νομίσματα60.

59 Jones Colin, (Δεκέμβριος 1998), “Back from the brink”, The banker, σελ54-55
“Alpha Τράπεζα Πίστεως, (20/11/1999), “Recent political, economic and financial developments in
the balkans”, http://www.alpha.CT/Etolkans.htm. σελ 4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Ρουμανία, στα παράλια του Εύξεινου Πόντου και με πληθυσμό 23,3
εκατομμύρια κατοίκους και συνολική έκταση 237.500 τ.χλμ., είναι η δεύτερη μετά
την Πολωνία μεγάλη αγορά στην Κεντροανατολική Ευρώπη. Λόγω της γεωγραφικής
της θέσης, η Ρουμανία αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό διαμετακομιστικό
κέντρο των Βαλκανίων με κεντρικό άξονα τον Δούναβη, η δε ανάπτυξη των
συνδυασμένων μεταφορών αναδεικνύει την περιοχή (Μαύρη Θάλασσα) σε σημαντικό
κόμβο για το παγκόσμιο εμπόριο. Η πρόσφατη ένταξη της Ρουμανίας στο Κοινοτικό
Πρόγραμμα

Διακρατικών Πετρελαιαγωγών

και Αγωγών

Φυσικού

Αερίου -

INOGATE- απηχεί την αναγνώρηση εκ μέρους των διεθνών οργανισμών της
γεωπολιτικής σημασίας της χώρας και το ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξή
της. Το πλούσιο σε ορυκτά και μεταλλεύματα υπέδαφος της χώρας προσφέρει
σημαντικές δυνατότητες ήπιας εκμετάλλευσης. Το χαμηλό εργατικό κόστος, το οποίο
τουλάχιστον

μεσοπρόθεσμα

προβλέπεται

να

διατηρηθεί

στα

ίδια

επίπεδα,

συνδυασμένο με το γεγονός ότι υπάρχει εξειδίκευση μέρους του εργατικού δυναμικοί
στη μηχανολογία και την τεχνολογία, ευνοεί επενδύσεις έντασης εργασίας.

Η

γενικότερη στάση προστατευτισμού έναντι των εισαγωγών που υιοθετεί το κράτος,
έχει διαμορφώσει ένα δυσμενές κλίμα για τις εισαγωγές, ενώ παράλληλα ευνοεί τις
παραγωγικές

επενδύσεις.

Με

την

ολοκλήρωση

της

διαδικασίας

των

ιδιωτικοποιήσεων, η εγχώρια χρηματαγορά θα αποτελέσει πόλο έλξης επενδυτικών
δραστηριοτήτων.
Το γεγονός ότι οι πιστώσεις που λαμβάνει η Ρουμανία από τους διεθνείς
χρηματοδοτικούς οργανισμούς συνδέονται στην πλειοψηφία τους με συγκεκριμένα
προγράμματα αναδιάρθρωσης κλάδων της οικονομίας και προμήθειας εξοπλισμού
μέσω διεθνών διαγωνισμών καθώς και τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων,
προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στις ελληνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη
παραγωγικών

δραστηριοτήτων,

αναζητώντας

διεθνείς

πηγές

χρηματοδότησης.

Ενδεικτικά αναφέρεται το κοινοτικό πρόγραμμα Phare-Jopp για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις,

το

οποίο

παρέχει χρηματοπιστωτικές

διευκολύνσεις

σε

μικτές

επιχειρήσεις, τα Venture Capitals της Banca Bucuresti και της Εμπορικής Τράπεζας.
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Εκτός όμως από τα θετικά στοιχεία που θα μπορούσε να απαριθμήσει ο
υποψήφιος επενδυτής, θα έπρεπε επίσης να λάβει σοβαρά υπόψη του τα έντονο
οικονομικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, η επίλυση των
οποίων δεν φαίνεται σύντομα εφικτή. Το κλίμα που επικρατεί στις μεγάλες μάζες τοτ
πληθυσμού είναι αυτό της έντονης δυσαρέσκειας και απαισιοδοξίας, καθώς το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας. Στο τέλος του 1999, ο
μέσος μηνιαίος μισθός στη Ρουμανία δεν ξεπερνούσε τα 100 δολάρια. Οι κακές
συνθήκες διαβίωσης του λαού, η μεγάλη διαφθορά και η νομοθετική ρευστότητα
έχουν ως συνέπεια την έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση με αποτέλεσμα να
παρατηρείται έντονη δυσλειτουργία στην εφαρμογή του κυβερνητικού έργου
Παρόλο που έχουν σχεδιαστεί μέτρα για τη δημιουργία ενός νέου φορολογικοί
κώδικα, τη μείωση της διαφθοράς και την ενθάρρυνση των επενδύσεων, ο ρυθμός
εφαρμογής τους όπως και όλων των μεταρρυθμίσεων στη Ρουμανία, είναι ιδιαίτερα
βραδύς. Οι δυσκολίες στη διαδικασία πραγματοποίησής τους δεν αφορούν τις
μεταρρυθμίσεις αυτές καθαυτές αλλά εκείνους που έχουν κληθεί να τις εφαρμόσουν,
Έτσι, αντί το έργο των ιδιωτικοποιήσεων να ανατεθεί σε εξειδικευμένους
κυβερνητικούς οργανισμούς, έχει αφεθεί στα χέρια της ίδιας της κυβέρνησης.
Ένας από τους μεγαλεπήβολους στόχους της Ρουμανίας είναι η ένταξή της στη\
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεγάλα όμως προβλήματα σταθερότητας που αντιμετωπίζει
η χώρα καθιστούν τον στόχο ιδιαίτερα δύσκολο.61 Οι υποχρεώσεις του Ρουμανίας
έναντι της Ε.Ε. αφορούν τους τομείς της οικονομικής μεταρρύθμισης, της εύρυθμης
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, της ενδυνάμωσης του θεσμικού πλαισίου και της
δημόσιας διοίκησης, της καταπολέμησης της διαφθοράς καθώς και τον τομέο
προστασίας του περιββάλοντος62.
Η οικονομική μεταρρύθμιση έγκειται στη διαμόρφωση μεσοπρόθεσμων
προτεραιοτήτων και στόχων αναφορικά με την ευρύτερη οικονομική πολιτική καθώς
και στην εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης της ρουμανικής
Κυβέρνησης,

συμπεριλαμβανομένων

των

ιδιωτικοποιήσεων

των

κρατικών

τραπεζικών οργανισμών και άλλων κρατικών επιχειρήσεων και της αποτελεσματικής
και διαφανούς διαδικασίας καθορισμού του θεσμικού πλαισίου ξένων επενδύσεων.
61 Ισοτιμία (Δεκέμβριος 1999), «Ρουμανία-Βαραίνει ακόμα η ‘κληρονομιά’ Τσαουσέσκου»/Αφιέρωμα
στα Βαλκάνια, σελ12
62 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Ιούνιος 1999), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση, Τόμος 13,
σελ.37-46
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Σχετικά με τους επενδυτικούς νόμους, αφενός δημιουργείται πρόβλημα εξαιτίας της
έλλειψης διαφάνειας και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και αφετέρου το
πρόβλημα εντείνεται εξαιτίας της συνεχούς τροποποίησής τους.
Όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η Ρουμανία θα πρέπει να
προχωρήσει στη μεταρρύθμιση και αναδιαμόρφωση του τραπεζικού τομέα και των
οικονομικών υπηρεσιών καθώς και στην εξυγίανση του ελέγχου των υπηρεσιών
αυτών, στην ολοκλήρωση της νομοθετικής μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων
των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και στη
σύγκλιση των μεθόδων και πρακτικών φορολόγησης με τις αντίστοιχες της Ε.Ε.
Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, παρόλο που έχουν προχωρήσει
σε σημαντικό βαθμό, θεωρούνται αποσπασματικές.

3.1.

Οικονομικές εξελίξεις

Η

οικονομία

της

χώρας

χαρακτηρίζεται

από

συνεχείς

προσπάθειες

διαρθρωτικών αλλαγών, με στόχο τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών και
την προσαρμογή στις επιταγές της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. Έτσι, οι
ιδιωτικοποιήσεις και τα έργα υποδομής αποτελούν προτεραιότητα για την οικονομία
της χώρας. Ωστόσο, η δημιουργία ενός σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος,
δεν κατέστη ακόμη εφικτή.

Συχνές είναι οι υποτιμήσεις του εθνικού νομίσματος

καθώς και οι μεταβολές

στο νομικό

πλαίσιο

που αφορά την οικονομική

δραστηριότητα στη χώρα.
Όσον αφορά τους μακροοικονομικούς δείκτες της χώρας, το ΑΕΠ σημείωσε
άνοδο τα έτη 1995 και 1996, ενώ το 1997 και 1998 εμφανίζει πτώση κατά 6,6% και
7,3% αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός που το 1992 ανήλθε στο 211%, τα επόμενα 5 έτη
σημείωσε πτωτική πορεία, ενώ το 1997 αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας το 155%. Το
1998 η τιμή του έφτασε το 40,6% ενώ η εκτιμήσεις για το 1999 έφταναν στο 32%. Η
συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ εμφανίζει συνεχή άνοδο, γεγονός που
αποδεικνύει καλή πορεία αποκρατικοποίησης. Η ανεργία εμφανίζεται σε ποσοστά
μεγαλύτερα του 12%. Το εξωτερικό χρέος της χώρας εμφανίζει αύξηση, για την
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εξυπηρέτηση του οποίου η κυβέρνηση στοχεύει στην παροχή βοήθειας από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελεί τον
μεγαλύτερο χρηματοδότη της Ρουμανικής οικονομίας, μέσω κονδυλίων που διαθέτει
με στόχο τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της. Παρά το γεγονός ότι τα
δημοσιονομικά της χώρας εμφανίζονται σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με το πρόσφατο
παρελθόν, παράγοντες του Δ.Ν.Τ. εκτιμούν ότι χρειάζονται mo αποφασιστικές
παρεμβάσεις

της

κυβέρνησης

στους

τομείς

των

ιδιωτικοποιήσεων

και της

φιλελευθεροποίησης της αγοράς. Γι αυτόν τον λόγο, το Δ.Ν.Τ. αρκετές φορές στο
παρελθόν έχει περικόψει κονδύλια που ήταν προγραμματισμένα να χορηγηθούν στη
χώρα για την επίτευξη των μακροοικονομικών της στόχων.
Τον Μάιο του 1998 η κυβέρνηση της Ρουμανίας παρουσίασε στο κοινοβούλιο
της

χώρας

το

οικονομικό

της

πρόγραμμα.

Αυτό

αποτελούνταν

από

ένα

βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα για το υπόλοιπο του έτους 1998 και ένα μεσοπρόθεσμο
για την περίοδο 1998-2000. Στόχος της κυβέρνησης Vasile είναι η αναδιάρθρωση των
σημαντικότερων τομέων της οικονομίας και η πρόοδος των ιδιωτικοποιήσεων63.
Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής για την τριετία:
□

Όσον αφορά την νομισματική πολιτική, η μακροοικονομική σταθερότητα είναι ο
κύριος στόχος της κυβέρνησης για την τριετία. Συγκράτηση του πληθωρισμού,
του κρατικού ελλείμματος και ανάθεση στην Κεντρική Τράπεζα της χάραξης και
εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής, χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις.

□

Σχετικά με την δημοσιονομική πολιτική, τα κυβερνητικά σχέδια προβλέπουν την
ριζική

αναδιοργάνωση

του

δημοσιονομικού

συστήματος προκειμένου

να

εναρμονιστεί με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους στόχους της
κυβέρνησης είναι η αύξηση των επενδύσεων δίνοντας κίνητρα στους επενδυτές
όπως η μη φορολόγηση κερδών που επενδύονται εκ νέου. Παράλληλα,
προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και η διαφάνεια στους δημοσιονομικούς
λογαριασμούς, πολλές φοροαπαλλαχτικές ρυθμίσεις θα καταργηθούν. Οι δασμοί
θα εναρμονισθούν με τα συμφωνηθέντα στις διεθνείς συμβάσεις που έχει
υπογράψει η χώρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα προβλεπόμενα έξοδα του
προϋπολογισμού θα αντανακλούν τι μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές ανάγκες της
οικονομίας . Μεταξύ των άλλων προβλέπονται επενδύσεις για τη δημιουργία και

63 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Δεκέμβριος 1998), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση, Τόμος
12, Ειδικά θέματα σελ_57-59
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βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της αύξησης των δαπανών για την παιδεία,
την έρευνα, τον πολιτισμό, τις τέχνες, την υγεία και την κοινωνική ασφάλεια
καθώς και επενδύσεις για την διατήρηση της έννομης τάξης και για ανάπτυξη των
υποδομών.
□

Στο πρόγραμμα προβλέπονται μεταρρυθμίσεις στο νομικό πλαίσιο που θα
διασφαλίζει περιβάλλον υγειούς ανταγωνισμού στην αγορά, πάντοτε με γνώμονα
την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης η λειτουργία των κρατικών μονοπωλίων
προ βλέπεται να ρυθμιστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ε.Ε. Σταδιακά
προβλέπεται κατάργηση όλων των επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις
στην αγορά.

□

Οι σημαντικότερες αδυναμίες εντοπίζονται στη δομή και λειτουργία του
τραπεζικού συστήματος. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το νέο οικονομικό
πρόγραμμα, προβλέπεται ενδυνάμωση του ρόλου της Κεντρικής Τράπεζας,
σχεδιασμός για αναδιάρθρωση ή και αποκρατικοποίηση των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων καθώς και για απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και της παροχής
υπηρεσιών. Τα παραπάνω σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα με την
αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του χρηματιστηρίου.

□

Η έλλειψη ευελιξίας και κινητικότητας που χαρακτηρίζει τη ρουμανική αγορά
εργασίας επιχειρείται να αντιμετωπιστεί με την νέα εργατική νομοθεσία.
Δημιουργούνται οι μηχανισμοί επιβολής των νέων νόμων, οργανώνονται
προγράμματα επανεκπαίδευσης βάσει της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

□

Σχετικά με το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και της αναδιάρθρωσης των τραπεζών
αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ιδιωτικοποίηση των
τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών, εξ αιτίας του ρόλου τους στην
αναπτυξιακή προσπάθεια. Έτσι, σχεδιάζεται προνομιακή μεταχείρηση στους
ξένους επενδυτές που θα συμβάλλουν στην εισαγωγή μοντέρνων τεχνολογιών και
μεθόδων διοίκησης καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές εκτός της εθνικής
επικράτειας.
Στο πρώτο εξάμηνο του 1999 φάνηκε ότι οι ξένοι επιχειρηματίες που επένδυσαν

στη Ρουμανία μπόρεσαν γενικά να αποκομίσουν κέρδη παρόλο που δρούν σε
υπανάπτυκτο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι ελλείψεις του νομικού και φορολογικού
πλαισίου φαίνεται να αντισταθμίζονται ως ένα σημείο από τη φθηνή εργατική δύναμη

54

που καταφέρνουν να εκπαιδεύσουν σχετικά εύκολα1”. Την περίοδο αυτή ξεκινάει
ένα κύμα ιδιωτικοποιήσεων που δίνει ελπίδες για καλύτερη πορεία στα σχέδια της
κυβέρνησης. Από τις ιδιωτικοποιήσεις αναφέρουμε την πώληση του 35% του
Romtelecom, του κρατικού μονοπωλίου σταθερής τηλεφωνίας στον ΟΤΕ, του 51%
της Romanian Development Bank στη Societe Generale και του 65% της Petromedia
oil refinery στην τουρκική εταιρία Akmaya. Την ίδια περίοδο προγραμματίστηκε η
πώληση της Bank Post και της αυτοκινητοβιομηχανίας Dacia καθώς και βιομηχανιών
τσιγάρων, ασφαλιστκών εταιριών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Όπως είδαμε σε
προηγούμενο κεφάλαιο, το μεγαλύτερο πακέτο των μετοχών της Bank Post, ποσοστό
19,25%, κατέχει από τον Σεπτέμβριο του 2000 η EFG Eurobank-Ergasias, η οποία σε
συνεργασία με την Banco Portugues de Investimento κατέχουν το 26,25% των
μετοχών. Οι δύο αμέσως μεγαλύτεροι μέτοχοι, η Banco Portugues και ο Οργανισμός
Αποκρατικοποιήσεων της χώρας κατέχουν ο καθένας 17% της τράπεζας. Το ίδιο
διάστημα προωθείται το έργο της αναδιάρθρωσης ή κλεισίματος των μεγαλύτερων
ζημιογόνων

δημόσιων

επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα

ξεκινούν

και

άλλες

καθυστερημένες μικροοικονομικές μεταβολές όπως η δραστική μείωση του αριθμού
των υπουργείων, καθώς και μια πιο σφικτή μακροοικονομική πολιτική.
Παρά τα μεγαλόπνοα όμως σχέδια του οικονομικού προγράμματος, τα νούμερα
στην οικονομία της χώρας είναι ιδιαίτερα απογοητευτικά. Η βιομηχανική παραγωγή
μειώθηκε κατά 17,4% τους πρώτους ένδεκα μήνες του 1998 σε σύγκριση με τους
αντίστοιχους του 1997, αφού εξαιτίας της κρίσης στο κοσυφοπέδιο πολλές εμπορικές
συμφωνίες με χώρες της περιοχής

ματαιώνονται.

Εξάλλου,

οι αεροπορικοί

βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ κατά των γεφυρών του Δούναβη στη Σερβία, είχαν άμεσα
αρνητική

επίπτωση

στις

εμπορικές

δραστηριότητες

της

Ρουμανίας,

καθυστερούν σημαντικά μεταφορές προς Αυστρία, Γερμανία και Ουγγαρία

αφού
Το

έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου για την ίδια περίοδο είχε υπερβεί το ποσό των 2,7
δις δολαρίων και ο όγκος των ξένων επενδύσεων στη χώρα είχε μειωθεί κατά 3,3%. Ο
πληθωρισμός έτρεχε με 40,6% και η ανεργία στα επίπεδα του 11%64
65.

64 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Ιούνιος 1999), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση, Τόμος 13,
σελ.5-8

65 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Ιούνιος 1999), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση. Τόμος 13,
σελ.37-46
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Η συνεχής επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών της διετίας 1997-1998 οδήγησε
των κυβέρνηση της χώρας σε πιο σφικτή νομισματική πολιτική και σημαντικές
περικοπές στις δημόσιες δαπάνες με στόχο να κυμανθούν κατά το 1999 στο 2% του
συνολικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό
για το 1998 ανήλθε στο 5,5% του ΑΕΠ και για το 1997 στο 3,6% του ΑΕΠ66.
Αρκετοί παρατηρητές θα συμφωνούσαν ότι, όπως και παλαιότερα, η πίεση για τις
παραπάνω ενέργειες προέρχεται από την ανάγκη για εξασφάλιση νέων συμφωνιών με
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διεθνείς
οργανισμούς. Αλλά γεγονός είναι ότι αν δεν εφαρμόζονταν άμεσα μια διαδοχή
σκληρών οικονομικών και δομικών αλλαγών, έως τα μέσα του 1999 η χώρα θα
οδηγούνταν σε οικονομική καταστροφή παρόμοια με αυτήν της Ρωσίας.

3.2.

Πολιτικές εξελίξεις

Η Ρουμανία, όπως και οι περισσότερες χώρες της Βαλκανικής, ασκεί μια
πολιτική βάσει ενός φιλόδοξου κυβερνητικού προγράμματος σε συνεργασία με την
αρωγή του ΔΝΤ και άλλων Διεθνών Οργανισμών (Παγκόσμια Τράπεζα και
Ευρωπαϊκή Ένωση). Η δράση της κυβέρνησης εντάσσεται στην μεταρρυθμιστική
προσπάθεια της οικονομίας υπό την καθοδήγηση των εντολών των δύο αυτών
Οργανισμών. Το αντάλλαγμα για τη χώρα και τους πολίτες της είναι η προοπτική
ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

και η

ενσωμάτωσή

της στα

δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα.
Στοχεύοντας στα παραπάνω, η κυβέρνηση της χώρας προσκαλεί κατά το 1996
τις κορυφαίες εταιρίες Standard & Poor’s, Moody’s και IBCA να εκτιμήσουν τον
πιστωτικό κίνδυνο της χώρας για το διάστημα μετά την πτώση του καθεστώτος
Τσαουσέσκου (1989)67. Η βαθμολόγηση της χώρας την κατέταξε τελευταία από τις
άλλες τέσσερις χώρες της ανατολικής Ευρώπης (Πολωνία, Σλοβεκία, Ουγγαρία και
Τσεχία) που είχαν ζητήσει παρόμοια βαθμολόγηση και σε μία από τις χειρότερες
θέσεις στο σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο το γεγονός ότι η χώρα επιδίωξε
την βαθμολόγηση δηλώνει την πρόθεσή της να ενταχθεί στην διεθνή κεφαλαιαγορά.
66 Jones Colin, (Ιούνιος 1999), “On the road to reform”, The banker, σελ.47-49
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Όπως σημειώνει η Standard & Poor’s, η Ρουμανία έχει μεν επιτύχει ουσιαστική
πρόοδο στην στροφή της οικονομίας της αλλά οι δομικές της διαστρεβλώσεις υπό το
καθεστώς της οικονομίας κεντρικού σχεδιασμού ήταν τόσο έντονες ώστε η διόρθωσή
τους να υποβάλλει την οικονομία σε ιδιαίτερα έντονες πιέσεις.
Μετά την κυβερνητική αλλαγή που επήλθε κατά τις βουλευτικές και προεδρικές
εκλογές του Νοεμβρίου του 1996, η νέα πολιτική ηγεσία, που την αποτελούσαν ένας
συνασπισμός κομμάτων υπό την ηγεσία του Δημοκρατικού κόμματος, δεσμεύτηκε
ως προς τις παρακάτω προτεραιότητες67
68:
□

την αποκέντρωση της οικονομίας

□

τον έλεγχο της γραφειοκρατίας

□

την καταπολέμηση της διαφθοράς

□

την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων (μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό του
1997 εμφανίζεται ένα Υπουργείο Ιδιωτικοποιήσεων και η παγκόσμια τράπεζα
εγκρίνει σχετική χρηματοδότηση ύψους 22,5 εκ.δολ.).

□

την κατάργηση κρατικών μονοπωλίων

□

την αύξηση του ανταγωνισμού

□

τη μείωση της φορολογίας

□

την κοινωνική προστασία και την παροχή βοήθειας στα ευαίσθητα κοινωνικά
στρώματα
Οι ελπίδες όμως για την ταυτόχρονη εκπλήρωση των φιλόδοξων οικονομικών και

κοινωνικών στόχων που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση δείχνουν να προσκρούουν σε
ανυπέρβλητα εμπόδια:
□

Το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων καθυστερεί σημαντικά αφενός εξαιτίας της
ύπαρξης μεγάλων κρατικών μονοπωλίων σε βασικούς κλάδους της βιομηχανίας
και αφετέρου λόγω της έλλειψης ενός εκσυγχρονιστικού νομικού πλαισίου στον
τομέα των ξένων επενδύσεων.

□

Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει ένα σκληρό πρόγραμμα
λιτότητας. Τα περιθώρια ελιγμών της στο πρόγραμμα αυτό φαίνονται ανύπαρκτα
εξαιτίας των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι του Δ.Ν.Τ.

67 Jones Colin, (Ιούνιος 1996), “Backers for Bucharest”, The banker, σελ.41-45
68 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Δεκέμβριος 1997), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση, Τόμος
10, σελ.50-54
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□

Δεδομένου ότι στη φάση αυτή η Ρουμανία δεν διαθέτει Νομισματική Επιτροπή,
ανάλογη με αυτήν της Βουλγαρίας, που να απαγορεύει στην Κεντρική Τράπεζα
να δανειοδοτεί το Κράτος και να περιορίζει την κυκλοφορία του νομίσματος,
κινδυνεύει να χάσει την επιβεβλημένη πειθαρχία της και να οδηγηθεί ευκολότερα
σε αποφάσεις που θα αναζωπηρώσουν πληθωριστικές πιέσεις.

Ήδη τον

Οκτώβριο του 1997, με πληθωρισμό στο 6,5%, η κυβέρνηση παράλληλα με το
πρόγραμμα λιτότητας ανακοινώνει για το 1998 αύξηση των συντάξεων κατά 60%
και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 30% τουλάχιστον.
□

Το

σκληρό

πρόγραμμα

λιτότητας

οδηγεί

τα

συνδικάτα

σε

απεργιακές

κινητοποιήσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Απειλώντας να κλιμακώσουν τις
κινητοποιήσεις τους, προειδοποιούν την κυβέρνηση να λάβει υπόψη της μια
δέσμη αιτημάτων, με κορυφαία την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και την
κοινωνική προστασία των εργαζομένων. Η έντονη δυσαρέσκεια του κινήματος
των εργαζομένων οφείλεται σύμφωνα με τους εκπροσώπους του αφενός στην
αθέτιση των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης και αφετέρου στην
κακοδιαχείρηση των πιστώσεων που λαμβάνει η κυβέρνηση από τους Διεθνείς
Οργανισμούς69.
Οι κινητοποιήσεις αυτές που λαμβάνουν χώρα κατά το έτος 1997, αλλά και η
εφαρμογή του νέου οικονομικού προγράμματος, δοκιμάζουν από τη μια τη συνοχή
των πολιτικών κομμάτων που απαρτίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό και από την
άλλη την αντοχή του κοινωνικού ιστού. Ο πολιτικός αυτός κυκλώνας εκτονώθηκε
παροδικά με την παραίτηση της κυβέρνησης Τσιορμπέα, τον Μάρτιο του 1998, όταν
το Σοσιαλδημοκρατικό και το Δημοκρατικό κόμμα -δύο από τις βασικές συνιστώσες
του κυβερνητικού συνασπισμού-

απέσυραν

την υποστήριξή τους προς

την

κυβέρνηση, σε μια περίοδο που οι απαιτούμενες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις
στη χώρα επιβάλλουν την σύμφωνη γνώμη των των κομμάτων του κυβερνητικού
συνασπισμού.

Το

μεγαλύτερο

κυβερνών

κόμμα

-

το

Εθνικό

Αγροτικό

Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα - εκλέγει νέο Πρωθυπουργό τον Ρ. Βασίλε, ο οποίος
σχηματίζει κυβέρνηση, η σύνθεση της οποίας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες αλλαγές. Η
διαφοροποίηση εμφανίζεται στο ότι ο νέος πρωθυπουργός φαίνεται συμφιλιωμένος
με την ιδέα ότι η πορεία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων είναι συνάρτηση της

69 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Δεκέμβριος 1997), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεσηΧρσνολόγιο, Τόμος 10, σελ48-49
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επιρροής που έχουν οι εκάστοτε υπουργοί, τεχνικών κυρίως υπουργείων, στα υψηλά
κλιμάκια της γραφειοκρατίας και του Κοινοβουλίου. Θεωρεί λοιπόν ότι η ανάθεση
σημαντικών

υπουργείων

σε

τεχνοκράτες,

μη

ενταγμένους

σε

κομματικούς

μηχανισμούς θα επηρέαζε αρνητικά την προσπάθεια οικονομικής αναδιάρθρωσης.
Έτσι, οι αλλαγές στην νέα σύνθεση της Κυβέρνησης στρέφονται σ’ αυτήν την
κατεύθυνση70.
Οι κύριες μεταρρυθμίσεις που υπόσχεται να προωθήσει ο νέος πρωθυπουργός
αναφέρονται παρακάτω:
□

Αναδιάρθρωση των μεγάλων κρατικών μονοπωλίων
Σύμφωνα με τους ειδικούς η αναδιάρθρωση του τομέα θα σηματοδοτήσει το
τέλος της κυριαρχίας των κρατικών μονοπωλίων. Τα κομμάτια που συνθέτουν
τους οργανισμούς αυτούς και μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, έχουν τη
δυνατότητα να μετατραπούν σταδιακά σε εταιρίες που θα λειτουργούν σύμφωνα
με τους νόμους της αγοράς.

□

Ενίσχυση της ροής ξένων επενδυτικών κεφαλαίων
Η πολιτική αστάθεια, η ευπάθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας και ο αργός
ρυθμός των ιδιωτικοποιήσεων, οδηγούν, κατά την χρονική αυτή στιγμή, τους
ξένους επενδυτές να κρίνουν ως ε7ασφαλή οποιαδήποτε τοποθέτηση κεφαλαίων
τους στη χώρα.

□

Επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων
Υπό την πίεση των ξένων πιστωτών για μια ταχεία εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων, ο νέος πρωθυπουργός ανακοινώνει την πώληση δύο κρατικών
τραπεζών (RDB, Banc Post Sa) και της κρατικής τηλεπικοινωνιακής εταιρίας
Rom Telecom μέχρι το τέλος του 1998.
Παρά την παραίτηση της κυβέρνησης Τσιορμπέα και τον ανασχηματισμό της

κυβέρνησης Βασίλε, η Ρουμανία στο τέλος του 1998 αποτελεί μοναδική ίσως
περίπτωση μεταξύ των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης όπου παρατηρείται μεγάλη
συχνότητα εντάσεων σε υπουργικό επίπεδο. Η έλλειψη συνοχής και η άσκηση
συνεχούς ενδοκυβερνητικής κριτικής επιβραδύνουν το έργο της κυβέρνησης. Στην
επιβράδυνση του έργου της κυβέρνησης οδηγεί επίσης

η στρατηγική που έχει

70 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Ιούνιος 1998), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση. Τόμος 11,
σελ.32-37
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επιλεγεί για την επίτευξή του. Σε αντίθεση με την ακολουθούμενη «θεραπεία σοκ»
των άλλων χωρών της περιοχής, η Ρουμανία επέλεξε την στρατηγική της σταδιακής
μετάβασης. Η αντίθεση επικεντρώνεται στους ρυθμούς ανάπτυξης και ως βασική
αιτία αναφέρεται η νοοτροπία που επικρατεί στη χώρα, ο κανόνας

δηλαδή της

προμήθειας για οποιαδήποτε εργασία. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της υστέρησης
εμφανίζεται ο τομέας των ιδιωτικοποιήσεων, όπου η πλειονότητα των διευθυντών
των μεγάλων μονάδων και των κυβερνητικών υπαλλήλων ακολουθεί παρελκυστική
πρακτική, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού κέρδους από τις εξαγορές71.Τα
παραπάνω προβλήματα δημιουργούν ένα συγκεχυμένο κλίμα στο πολιτικό προσκήνιο
της χώρας και οδηγούν πολλούς υπουργούς σε παραίτηση. Ανάμεσά τους ο υπουργός
ιδιωτικοποιήσεων και ο υπουργός οικονομικών. Πλέον η έλλειψη συνοχής και
συντονισμού στην Κυβέρνηση τείνει να γίνει σύνηθες φαινόμενο. Στο τέλος του 1998
τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.
Στην πρόταση αυτή, η οποία απερρίφθη με 155 ψήφους κατά και 91 υπέρ,
οδηγήθηκαν εξαιτίας της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, της δραματικής
πτώσης του βιοτικού επιπέδου συνταξιούχων και μισθωτών και της αδυναμίας της
κυβέρνησης να ελέγξει την παραοικονομία, η οποία σύμφωνα με στοιχεία της
Εθνικής Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας στο τέλος του 1998 ξεπερνούσε το 22% του
ΑΕΠ, χωρίς να υπολογίζονται οι μη νόμιμες δραστηριότητες. Το Ρουμανικέ
Εναλλακτικό κόμμα αποφασίζει τελικά να αποσυρθεί από τον κυβερνητικό
συνασπισμό, απόφαση που υπαγορεύτηκε από την συνεχιζόμενη πτώση των
οικονομικών δεικτών και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διαδικασία των
ιδιωτικοποιήσεων.

Τον

Ιανουάριο

του

1999

ξεκινάει

σειρά

απεργιακών

κινητοποιήσεων των ανθρακωρύχων και μετά των εκπαιδευτικών με οικονομικά
κυρίως αιτήματα. Η πολιτική λιτότητας που ακολουθεί η κυβέρνηση δεν αφήνει
περιθώρια ικανοποίησης κοινωνικών αιτημάτων.
Το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στη χώρα

επιβαρύνεται ακόμη

περισσότερο λόγω της κρίσης στο κοσυφοπέδω, κρίση η οποία αναμένεται να έχει
επιπτώσεις

στην

πρόοδο

των

μεταρρυθμίσεων

και

να

επηρεάσει

τους

μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους της χώρας, όπως και όλων των χωρών της
περιοχής. Φυσικό είναι να δημιουργήσει καθυστερήσεις στην απόφαση του

71 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών μελετών, (Δεκέμβριος 1998), Βαλκάνια-Εξαμηνιαία έκθεση, Τόμος
12, σελ.24-26
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υποψήφιου

επενδυτή με αποτέλεσμα να επιβραδυνθούν οι προγραμματισμένες

ιδιωτικοποιήσεις.

3.3. Ο τραπεζικός τομέας

'Οπως και στις υπόλοιπες χώρες με κεντρικό σύστημα διοίκησης της
οικονομικής δραστηριότητας, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρουμανίας έως το
1990 αποτελείτο από την κεντρική τράπεζα, τρεις «κλαδικές» τράπεζες (Τράπεζα
Εξωτερικού Εμπορίου, Τράπεζα επενδύσεων και Τράπεζα Γεωργίας και Βιομηχανίας
Τροφίμων) και μία Τράπεζα Αποταμιεύσεων. Η τελευταία είχε σαν σκοπό τη
συγκέντρωση των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών και τον προσανατολισμό τους,
μέσω της κεντρικής τράπεζας, στις κατευθύνσεις χρηματοδότησης της εθνικής
οικονομίας.
Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος δύο επιπέδων χρονολογείται το 1990,
ενώ η διαμόρφωση του βασικού νομοθετικού πλαισίου υποστήριξης και ρύθμισης
των κύριων λειτουργιών του έγινε με την ψήφιση του «Νόμου 33/1991 περί
τραπεζικής δραστηριότητας» και του «Νόμου 34/1991 περί του καθεστώτος της
Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας». Η αναδιάρθρωση που υπέστη το τραπεζικό
σύστημα της Ρουμανίας, με βάση το νόμο περί τραπεζικής δραστηριότητας που
αναφέρθηκε παραπάνω, προ κειμένου να οδηγηθεί σε λειτουργία σύμφωνη με αυτήν
που απαιτείται στις οικονομίες της αγοράς, επιτεύχθηκε εν μέρει μέσω της
παραχώρησης στην Εθνική Τράπεζα της χώρας του ρόλου της Κεντρικής Τράπεζας,
και μέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου εμπορικών τραπεζών. Έτσι σήμερα το
τραπεζικό σύστημα της Ρουμανίας αποτελείται από δύο κατηγορίες τραπεζών: τις
εμπορικές και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να διεξάγουν
όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες κάτω από την εποπτεία της Εθνικής Τράπεζας.
Η κεντρική τράπεζα απολαμβάνει σχετική ανεξαρτησία. Οι νόμοι που συνέβαλαν
στην προσπάθεια ανεξαρτοποίησης της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας είναι οι
ακόλουθοι:
□

Ο νόμος 58/1998 για την τραπεζική δραστηριότητα, ο οποίος ενδυναμώνει τον
εποπτικό ρόλο της κεντρικής τραπέζης
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□

Ο νόμος που τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 1998 και καθορίζει την ανεξαρτησία
της Εθνικής Τράπεζας στην εφαρμογή νομισματικής πολιτικής και

□

Ο νόμος 83/1998 περί τραπεζικών πτωχεύσεων που ρυθμίζει τις διαδικασίες
πτωχεύσεως τραπεζών72.

Οι δραστηριότητες της κεντρικής τράπεζας είναι οι ακόλουθες:
□

Ορίζει τους κανονισμούς που αφορούν τη νομισματική και πιστωτική πολιτική,
ως μέρος της γενικότερης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης

□

Εξουσιοδοτεί και παρακολουθεί τις δραστηριότητες όλων των τραπεζικών
φορέων της χώρας

□

Χρηματοδοτεί τραπεζικούς φορείς

□

Δημιουργεί

και

διαχειρίζεται

την

πολιτική

που

αφορά

στις

ισοτιμίες

συναλλάγματος, εξουσιοδοτεί και επιβλέπει όλες τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
από νομικά πρόσωπα
Η κεντρική τράπεζα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
αποτελείται από το Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας που εκτελεί χρέη προέδρου, από
τον επικεφαλή αντιπρόεδρο, δύο αντιπροέδρους και πέντε μέλη που δεν προέρχονται
από την Εθνική Τράπεζα. Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται και αντικαθίστανται από το
Κοινοβούλιο ύστερα από υπόδειξη του πρωθυπουργού. Η θητεία τους είναι
οκταετής73.
Στα τέλη του 1999 στην τραπεζική αγορά της Ρουμανίας δραστηριοποιούνταν 47
τραπεζικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων τραπεζών. Σύμφωνα με
δημοσίευμα του περιοδικού «The Banker», στον κατάλογο των 100 πρώτων
τραπεζικών ιδρυμάτων, από πλευράς συνολικών κεφαλαίων, των χωρών της
κεντρικής Ευρώπης περιλαμβάνονται και 6 από τη Ρουμανία. Ενδεικτικά αναφέρουμε
την Romanian Commercial Bank που βρίσκεται στην 9η θέση και τη Romanian Bank
for development στη 18η θέση74.
Τα κύρια προβλήματα του τραπεζικού τομέα της Ρουμανίας πηγάζουν από την
κατάσταση που επικρατεί στον πραγματικό τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα στους

72 ΔΠΊΕΚ, (06/03/2001), “Ρουμανία-τροοιεζικός τομέας”, http://www dipek.gr σελ. 1
73 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Ρουμανία-τραπεζικός τομέας”, http://uww.dipck.gr σελ. 1

74 Φλέγκα Ηλία, (Νοέμβριος 1999), «Βσυλγαρία-Ρσυμανία σε μετάβαση/Προσαρμογή στη νέα εποχή»,
Η Ναυτεμπορική - αφιέρωμα Τράπεζες-Ασφάλειες-Κατασκευές, σελ34 - 37
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κλάδους του δευτερογενούς τομέα. Η ρουμανική οικονομία κατά το 1999 υπέστη
συρρίκνωση για τρίτη συνεχή χρονιά. Στο αποτέλεσμα αυτό οδήγησαν μια σειρά από
αίτια όπως, η σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται
διαδικασιών

αναδιάρθρωσης

της οικονομίας

αλλά

και

στην πορεία των
στην

πορεία

των

ιδιωτικοποιήσεων και των προσπαθειών εξυγίανσης των κρατικών επιχειρήσεων, ο
χαμηλός δείκτης

αποδοτικότητας

των

επιχειρήσεων,

καθώς

και τα

έντονα

προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Η ύφεση
της οικονομικής δραστηριότητας και η συρρίκνωση της επιχειρηματικής πίστης θα
αυξήσουν τις πιέσεις στις ρουμανικές τράπεζες, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικό
πρόβλημα ρευστότητας, περιορισμένη κεφαλαιακή βάση αλλά και ιδιαίτερα σοβαρά
προβλήματα που αφορούν τη διάρθρωση των στοιχείων του ενεργητικού τους.
Στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, η κυβέρνηση της
Ρουμανίας επεξεργάστηκε και προσπάθησε να θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένο
πρόγραμμα εξυγίανσης και ανάπτυξης του τραπεζικού τομέα της χώρας. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης
και ιδιωτικοποίησης των κρατικών τραπεζών, ενίσχυση του νομικού, ρυθμιστικού και
εποπτικού πλαισίου βάσει του οποίου λειτουργούν οι τράπεζες, αναδιάρθρωση και
ιδιωτικοποίηση της Bancorex, ιδιωτικοποίηση της ρουμανικής Εμπορικής Τράπεζας
και την ίδρυση οργανισμού για την αποτελεσματική διαχείριση των στοιχείων του
ενεργητικού των τραπεζών. Ήδη, από τον Νοέμβριο του 1998, ξεκίνησε η διαδικασία
ιδιωτικοποίησης δύο δημόσιων τραπεζών, της Romanian Development Bank και της
Banc Post. Και οι δύο οδηγήθηκαν σε συνεργασία με ξένο στρατηγικό επενδυτή.
Βέβαια, οι δύο παραπάνω τράπεζες ήταν οι πιο εύκολες για διαπραγμάτευση και
πώληση δημόσιες τράπεζες αφού και οι δύο ασκούν λιανική τραπεζική και είναι
κερδοφόρες. Και οι δύο τράπεζες είναι σχετικά μικρές. Αν και η Romanian
Development Bank είναι η τρίτη σε μέγεθος τράπεζα στη Ρουμανία σε στοιχεία
ενεργητικού ενώ η Banc Post η όγδοη, σαν σύνολο οι δύο τράπεζες διαχειρίζονται
μόνο το 10% του συνόλου του ενεργητικού των τραπεζών της χώρας. Το 51% της
Romanian Development Bank πουλήθηκε στην Societe Generale η οποία είχε
υποκατάστημα στο Βουκουρέστι από το 1980. Ένα 5% κατέχει η

EBRD, το

προσωπικό της τράπεζας κατέχει το 8%, ενώ άλλα μερίδια πρόκειται να πουληθούν
σε δημόσιες προσφορές. Η Banc Post απέκτησε δύο στρατηγικούς επενδυτές τον
Απρίλιο του 1999. Η GE Capital, ο χρηματοοικονομικός κλάδος της General Electric
των ΗΠΑ

απέκτησε ποσοστό 35%, ενώ η Banco Portugues de investimento
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απέκτησε ένα 10%. Το προσωπικό της τράπεζας κατείχε ποσοστό 8% ενώ ένα 17%
επρόκειτο να διατεθεί σε δημόσια προσφορά.
Στο τέλος του 1998, αρκετοί κανονισμοί που αφορούν τη λειτουργία του
τραπεζικού

συστήματος

φαίνεται

να

λειτουργούν

σταθερότερα.

Ιδρύεται η

«διεύθυνση αποκατάστασης των ιδίων κεφαλαίων» των τραπεζών, με έργο την
διαχείρηση επισφαλών απαιτήσεων των δημόσιων τραπεζών, ο όγκος των οποίων
απειλούσε την υπόστασή τους, ώστε να οδηγηθούν σταδιακά σε ανάκαμψη και τελικά
να καταφέρουν να ιδιωτικοποιηθούν. Ένα 65-70% του συνόλου του ενεργητικού των
τραπεζών κατέχουν οι μεγαλύτερες δημόσιες τράπεζες, ενεργητικό που είναι
ιδιαίτερα βεβαρυμένο από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Εκτιμήσεις της τάξης του
πιστωτικού κινδύνου των δανείων αυτών είναι δύσκολο να γίνουν. Σύμφωνα με
βαθμολόγηση της κεντρικής τράπεζας, του συνόλου των τραπεζικών πιστώσεων, που
έγινε τον Ιούνιο του 1998, ο πιστωτικός κίνδυνος του 70% αυτών, δηλαδή περίπου 4
δις δολάρια, είναι κάτω του αποδεκτού ορίου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο
10% του ΑΕΠ της χώρας. Είναι λοιπόν εμφανές ότι το έργο της «διεύθυνσης
αποκατάστασης των ιδίων κεφαλαίων» θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
Οργνισμοί όπως ο παραπάνω, υπάρχουν σήμερα στις περισσότερες οικονομίες σε
μετάβαση, και για την περίπτωση της Ρουμανίας υπήρξαν έντονες πιέσεις από την
Παγκόσμια Τράπεζα για την ίδρυσή του. Η διεύθυνση ασχολείται με τις επισφαλείς
απαιτήσεις της Bancorex (Banca Romana de Comert Exterior), της πρώην τράπεζας
εξωτερικού εμπορίου, η οποία τέθηκε υπό την επιτήρηση της κεντρικής τράπεζας τον
Φεβρουάριο του 1999. Στόχος, που αποτελεί και απαίτηση του Δ.Ν.Τ. και της
Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι η κατάτμιση της τράπεζας, η αναδόμηση και η
προετοιμασία για ιδιωτικοποίησή της. Ωστόσο, οι καθυστερημένες απαιτήσεις της
τραπεζης, που φτάνουν σε ποσοστό το 80% των συνολικών χρηματοδοτήσεών της
(και που αποτελούν περίπου το μισό του συνόλου των καθυστερημένων οφειλών των
τραπεζών της χώρας)

κάνουν την ιδέα της ιδιωτικοποίησης της τράπεζας να

φαίνεται ως ιδιαίτερα αισιόδοξη.
Δύο

ακόμη

τράπεζες,

των

οποίων

η

ιδιωτικοποίηση

είναι

μέσα

στα

βραχυπρόθεσμα σχέδια της κυβέρνησης, είναι η Banca Agricola και η Romanian
Commercial Bank. Η δεύτερη, με 240 καταστήματα και περίπου 1,4 εκατομμύρια
πελάτες (σε μια χώρα 23

εκατομμυρίων κατοίκων), είναι επίσης ιδιαίτερα

βεβαρυμένη με καθυστερήσεις. Φαίνεται ωστόσο ότι έχει σημειώσει καλή πορεία
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στην διαχείρησή τους και έχει χρησιμοποιήσει τα κέρδη άλλων δραστηριοτήτων
για δημιουργία λογαριασμού προβλέψεων των επισφαλειών.
Η Banca Agricola, όπως και η Bancorex, επρόκειτο να τεθεί υπό επιτήρηση κατά
το 1997, περίοδο που και οι δύο τράπεζες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα
ρευστότητας. Και οι δύο βρέθηκαν σε ιδιαίτερα βεβαρυμένη θέση εξ αιτίας των
δανείων που αναγκάστηκαν να δώσουν σε δημόσιες βιομηχανικές και αγροτικές
επιχειρήσεις, που δεν πληρούσαν τα απαραίτητα τραπεζικά κριτήρια , κατά την
περίοδο της προεδρίας του Ιλιέσκου. Από το 1997 όμως, η Banca Agricola εμφανίζει
μεγαλύτερη

πρόοδο

υποκαταστήματά της,

στην

προσπάθεια

κάνει περικοπές

της
στο

για

ανάκαμψη.

πλεονάζον

Μειώνει

ανθρώπινο

τα

δυναμικό

απολύοντας περισσότερα από 2.000 άτομα και προσπαθεί να αναπτύξει την
τεχνογνωσία του προσωπικού της υποβοηθούμενη από την Παγκόσμια Τράπεζα και
την EBRD και μέσω μιας συνεργασίας με την Τράπεζα της Ιρλανδίας. Παρά ταύτα,
το τελευταίο διάστημα η τράπεζα αντιμετώπισε σοβαρή οικονομική κρίση, αφού
μεγάλο μέρος των χρηματοδοτήσεών της οδηγήθηκε σε καθυστέρηση κατά το 1999.
Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις75, φαίνεται να είναι σε εξέλιξη σχέδια για
ιδιωτικοποίηση του 57% της Banca Agricola, παρά την πληθώρα πτωχεύσεων
τραπεζικών

ιδρυμάτων

το

τελευταίο

διάστημα

στη

χώρα.

Ανάμεσα

στους

οργανισμούς που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση μεριδίου είναι η
EBRD,

η

Αγροτική

Τράπεζα

της

Ελλάδος

και

το

Ρουμάνο-Αμερικανικό

επιχειρηματικό κεφάλαιο. Το συμβούλιο ιδιωτικοποιήσεων της χώρας ελπίζει ότι η
συμφωνία θα είναι άμεση, αφού το Δ.Ν.Τ. και η παγκόσμια τράπεζα έχουν δώσει ως
τελευταία προθεσμία το τέλος του Σεπτέμβρη. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται το
κλείσιμο της τράπεζας.
Η ιδανική εξέλιξη, για τις Ρουμανικές αρχές, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια
Τράπεζα, είναι η συνεργασία των τραπεζών αυτών με ξένες τράπεζες οι οποίες θα
αποφάσιζαν να λειτουργήσουν ως στρατηγικοί επενδυτές. Όπως φανερώνει η
εμπειρία της Ουγγαρίας, των δημοκρατιών της Βαλτικής και αρκετών ακόμη χωρών
σε μετάβαση, αυτή η προσέγγιση -πλέον μιας σοβαρής προσπάθειας αξιολόγησης του
πιστωτικού κινδύνου της πελατείας του συνόλου του τραπεζικού τομέα- είναι η
ασφαλέστερη οδός για την σταδιακή ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος των

75 The banka- (August 2000), “Central and Eastern Europe/Privatisation cm despite turmoil”, p. 22
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χωρών αυτών σε βαθμό που να είναι ικανά να εξυπηρετήσουν μια ακμάζουσα
οικονομία της αγοράς76.
Στο τέλος του Ιουλίου του 1999 αποσσύρεται η άδεια λειτουργίας της Bancorex.
Η χρεοκοπημένη πλέον τράπεζα εξωτερικού εμπορίου, το μεγαλύτερο τραπεζικό
ίδρυμα της χώρας με την ιδιαίτερα μεγάλη συμβολική αξία, απορροφήθηκε από την
Banca Commerciala Romana. Το κόστος της παραπάνω απόφασης -υπολογίζεται να
προσεγγίσει το 2% του Α.Ε.Π. της χώρας- είναι τεράστιο και επίσης καταστροφικές
θα είναι οι συνέπειες όσον αφορά το image του τραπεζικού τομέα της χώρας. Το
γεγονός ότι η κυβέρνηση για να φτάσει στην παραπάνω απόφαση είχε δεχθεί επίμονες
πιέσεις από το IMF και την παγκόσμια τράπεζα, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει
την κατάσταση του Ρουμανικού τραπεζικού τομέα. Η απορρόφηση της Bancorex από
την Banca Commerciala Romana αποτελεί ένα εγχείρημα ιδιαίτερα αυξημένου
ρίσκου, αφού η δεύτερη είναι ήδη βεβαρυμένη με μη εξυπηρετούμενα δάνεια που
αγγίζουν το 40% των συνολικών χορηγήσεών της.
Η Banca Bucuresti, θυγατρική της Alpha Τράπεζας, ανέφερε κέρδη προ φόρων
10,5 εκατομ. δολάρια και καθαρά κέρδη 1,8 εκατομμύρια δολάρια για το πρώτο
εξάμηνο του 1999 ενώ τα αντίστοιχα κέρδη για το 1998 ανήλθαν σε 9,8 και 3,8
εκατομμύρια δολάρια. Το σύνολο του ενεργητικού της στο πρώτο εξάμηνο του 1999
έφτασε τα 167 εκατομ. δολάρια ενώ το αντόστοιχο ποσό στο τέλος του 1998
ανέρχονταν σε 111 εκατομ. δολάρια. Οι χορηγήσεις της έφτασαν τα 70,2 εκατομ.
δολάρια ή 45% του συνόλου του ενεργητικού της.
Η Banca Turco-Romana, που αποτελεί joint venture ανάμεσα στην Τούρκικη
Bayindir Holding και την Banca Commerciala Romana, άνοιξε το 11° υποκατάστημά
της στην Cluj Napoca τον Σεπτέμβριο του 1999. Στα άμμεσα σχέδια της τράπεζας
είναι η δημιουργία έξι νέων καταστημάτων. Οι κύριοι μέτοχοί της είναι ο όμιλος
Bayiddir (65%), η Romanian Commercial Bank (5%) και μια πλειάδα θεσμικών
επενδυτών,

κυρίως

Τουρκικής

εθνικότητας

(30%).

Οι Τουρκικές

Τράπεζες

αναπτύσσονται όλο και περισσότερο στην περιοχή. Τον Ιούλιο του 1999 η Fiansbank
ανακοίνωσε τα σχέδιά της για δημιουργία γραφείου της στο Βουκουρέστι. Η Banca
Transilvania που εδρεύει στην Cluj Napoca επί μακρόν υπογραμμίζει ότι αποτελεί μια
από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες τοπικές τράπεζες. Τα έσοδά της κατά το πρώτο
εξάμηνο του 1999 ήταν 105% υψηλότερα από τα έσοδά της ολόκληρου του

76 Jones Colin, (Ιούνιος 1999), “On the road to reform”, The banker, σελ.47-49
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προηγούμενου έτους. Τα καθαρά της κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999
αυξήθηκαν κατά 70% σε σύγκριση με αυτά ολόκληρου του 1998. Το βάρος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιό της,
υπολογίστηκε την 30η Ιουνίου του 1999 σε 0,43%. Η τράπεζα προσελκύει
σημαντικούς ξένους επενδυτές εξαιτίας των σταθερών αποτελεσμάτων της. Τον
Αύγουστο του 1999 η τράπεζα υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Bank Austria
Creditanstalt. Η συμφωνία περιλαμβάνει την χρήση από τους πελάτες της δεύτερης
του δικτύου της Banca Transilvania. Παρόμοιες συμφωνίες συνεργασίας όσον αφορά
την λιανική τραπεζική έχουν γίνει και με τις ABN Amro και την Citibank11.
Οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι που οδηγούνται ως πιθανοί επενδυτές στη χώρα,
περιλαμβάνουν συνήθως στις εργασίες τους και άλλες συναφείς δραστηριότητες όπως
ασφαλιστικές ή και χρηματιστηριακές υπηρεσίες. Όπως και οι υπόλοιποι τομείς της
Ρουμανικής οικονομίας, ο ασφαλιστικός κλάδος διέρχεται μια περίοδο ριζικών
διαρθρωτικών αλλαγών, σε μια προσπάθεια σύμπλευσης με τις μεταβολές των
κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της χώρας. Φυσικό επακόλουθο αυτού
αποτελεί η συνεχής αύξηση του αριθμού των ασφαλιστικών εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα, καθώς και ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των
υπηρεσιών και ασφαλιστικών πακέτων που προσφέρονται.
Οι προϋποθέσεις και οι κανονισμοί λειτουργίας των ασφαλιστικών ιδρυμάτων στη
Ρουμανία καθορίζονται από:
□

το

Νόμο

136/1995

που

καθορίζει τους όρους

δραστηριοποίησης

μιας

ασφαλιστικής εταιρίας και προσδιορίζει τις προαιρετικές και υποχρεωτικές
μορφές ασφάλισης που οι εν λόγω εταιρίες προβλέπεται να προσφέρουν
□

το Νόμο 47/1991 που αναφέρεται στις δέκα επιμέρους κατηγορίες ασφαλειών
που μπορούν να συνάψουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στη Ρουμανία και οι οποίες
είναι οι ασφάλειες ζωής, οι προσωπικές (ατυχημάτων), οχημάτων, πλοίων και
μεταφοράς εμπορευμάτων, αεροπορικών σκαφών, πυρκαγιάς και άλλων ζημιών
περιουσίας, αστικής ευθύνης, πιστώσεων-εγγυήσεων, οικονομικών ζημιών και οι
αγροτικές

□

την Κυβερνητική απόφαση 547/1991 που αφορά τη λειτουργία του Κρατικού
Ασφαλιστικού Εποπτικού Γραφείου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των77

77 Alpha Τράπεζα Πίστεως, (20/11/1999), “Recent political, economic and financial developments in
the balkans”, hltp://www.alpha.gr/eballgms.htm. σελ. 10-11
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δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιριών στη Ρουμανία και υπάγεται στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ασφαλιστικές εταιρίες με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων μπορούν να ιδρυθούν στη
Ρουμανία μόνο σε συνεργασία με Ρουμανικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Άλλες
βασικές προϋποθέσεις ίδρυσης ασφαλιστικού οργανισμού με συμμετοχή ξένων
επενδυτών είναι η δεκαετής δραστηριοποίηση του επενδυτή σε ασφαλιστικές
υπηρεσίες, καθώς και η παροχή αποδείξεων ότι δεν προέκυψε διακοπή πληρωμών ή
πτώχευση της συγκεκριμένης εταιρίας του εξωτερικού. Τέλος, ο νόμος απαιτεί την
υποχρεωτική διατήρηση αποθεματικών από μέρους όλων των ασφαλιστικών
εταιριών78.
Το Χρηματιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου, έχοντας καταγράψει σχεδόν
100 χρόνια ιστορίας ανασυγκροτήθηκε το 1995 το 1995 κατόπιν απόφασης της
Εθνικής Επιτροπής Αξιογράφων. Τα Ρουμανικό Χρηματιστήριο (Bucharest Stock
Exchange - BSE ) ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 1995 και κατά την
πενταετία της λειτουργίας του έχει συλλέξει στο ενεργητικό του ένα σύνολο 128
μετοχών,

μετοχές

οι

οποίες

διαπραγματεύονται

από

τις

24

υφιστάμενες

χρηματιστηριακές εταιρίες. Θεωρείται το μικρότερο χρηματιστήριο από όλα τα
χρηματιστήρια των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ, καθώς τα κεφάλαια που
διακινούνται σε αυτό αντιπροσωπεύουν μόνο το 5% του ΑΕΠ της χώρας. Εκτός από
το Bucharest Stock Exchange η Ρουμανία διαθέτει και επίσημη χρηματιστηριακή
αγορά μετοχών υψηλού κινδύνου, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον
Οκτώβριο του 1996.
Οι προϋποθέσεις για την ίδρυση χρηματιστηριακής εταιρίας στη Ρουμανία,
σύμφωνα με το νόμο 52/1994 είναι οι εξής:
□

το

αντικείμενο

δραστηριοτήτων

πρέπει

να

αφορά

αποκλειστικά

στη

διαπραγμάτευση κινητών αξιών
□

να διαθέτει το ελάχιστο απαιτούμενο καταβεβλημένο κεφάλαιο το οποίο ορίζεται
από την Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανάμεσα σε 25.000 έως 150.000 USD,
ανάλογα με το ακριβές αντικείμενο δραστηριοτήτων της εταιρίας

□

η εταιρία και οι μέτοχοί της δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε άλλη
χρηματιστηριακή εταιρία

78 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Ρουμανία-ασφαλιστικές εταιρίες”, http://wmv. dipek. gr σελ. 1-2
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Πέρα από τους παραπάνω όρους, απαιτείται μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών
που αφορούν το καταστατικό της εταιρίας, την έγκριση ίδρυσης από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, την τήρηση λογιστικών βιβλίων, το αρχείο των πελατών και άλλα
στοιχεία που αφορούν στις λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Η πλειοψηφία των χρηματιστηριακών εταιριών της χώρας δραστηριοποιούνται στο
Βουκουρέστι. Το προσωπικό των εταιριών αυτών κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ
10 και 30 ατόμων και το μετοχικό κεφάλαιο σημαντικού ποσοστού των εταιριών
αυτών συνίσταται από ξένα κεφάλαια. Οι δραστηριότητές τους επεκτείνονται στους
τομείς των αμοιβαίων κεφαλαίων, των κρατικών και δημοτικών ομολόγων, καθώς και
σε υπηρεσίες όπως συνταξιοδοτικά κουπόνια, υπηρεσίες χρηματοοικονομικής
διοίκησης, χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, αναδοχή και επιχειρησιακή έρευνα79.

3.4.

Σχέσεις με την Ελλάδα - Ελληνική επενδυτική παρουσία

Οι συμφωνίες που καθορίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών είναι οι ακόλουθες:
□

Συμφωνία Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνικής και Επιστημονικής Συνεργασίας
- υπεγράφη το 1976 και τέθηκε σε ισχύ το 1977

□

Συμφωνία Προώθησης και Αμοιβαίας Προστασίας Επενδύσεων - υπεγράφη την
23/5/1997 και τέθηκε σε ισχύ την 12/6/1998

□

Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος - υπεγράφη την 17/9/1991
και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 199880.
Η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση (Μάρτιος 99) στον κατάλογο των χωρών που

έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ρουμανία, με αξία κεφαλαίων ύψους 452,8
εκατ. δολλάρια και συμμετοχή 8,2% επί του συνόλου των ξένων επενδύσεων που
έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα.

Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των

επιχειρήσεων στις οποίες παρουσιάζεται ελληνική συμμετοχή είναι αντικρουόμενα,
καθώς ο αριθμός των εγγεγραμμένων εταιριών δεν συμβαδίζει με τον αριθμό των

79 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Ρουαανία-Ύρηαατιοτήριο”. http://wvv\v.dipek.gr σελ 1-3
80 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Ρουμανία-σχέσεις με την Ελλάδα”, http:/Avw\v dipek. gr σελ. 1
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επιχειρήσεων που παραμένουν ενεργές. Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των
ελληνικών επενδύσεων είναι μικρού μεγέθους, καθώς το 73,5% έχουν επενδύσει
κεφάλαιο μικρότερο των 10 χιλ. δολλαρίων, ενώ το 91% μέχρι 50 χιλ. δολλάρια. Το
μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών επενδύσεων κατευθύνεται στον τραπεζικό και
ασφαλιστικό τομέα (15,5%) και ακολουθούν οι τομείς τροφίμων-ποτών (13,8%),
τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικού εξοπλισμού (4%) και έτοιμου ενδύματος (7%)81.

3.5.

Νομοθεσία

Σύμφωνα με τον εταιρικό Νόμο 31/1990, ο οποίος τροποποιήθηκε και
επαναδημοσιεύθηκε το 1998, δεν προβλέπεται όριο στη συμμετοχή αλλοδαπών σε
εμπορικές εταιρίες. Οι ξένοι επενδυτές έχουν δικαίωμα ίδρυσης εταιριών με
εξ'ολοκλήρου δικά τους κεφάλαια, αν και η πιο συνηθισμένη τακτική είναι η
δημιουργία joint-ventures. Όπως ορίζει το Διάταγμα 92/1998, οι ξένοι επενδυτές
έχουν τις ίδιες διευκολύνσεις με τους ντόπιους.
Συνήθως δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη μορφή με την οποία
μπορεί να εγκατασταθεί ξένη εταιρία στη Ρουμανία. Περιορισμοί αναφέρονται στον
τραπεζικό τομέα, όπου δεν προβλέπεται η ίδρυση ΕΠΕ και στον ασφαλιστικό τομέα
όπου οι εταιρίες έχουν μορφή μόνο ΕΠΕ ή Joint Stock Company. Οι ίδιοι περιορισμοί
ισχύουν και για τις ρουμανικές επιχειρήσεις.

Τα Γραφεία Αντιπροσωπείας

λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν122/1990 και την Κυβερνητική
Απόφαση Ν1222/1990. Δεν επιτρέπεται να διενεργούν εμπορικές δραστηριότητες,
ενώ είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν για λογαριασμό της μητρικής εταιρίας
δραστηριότητες όπως διαφήμηση, προώθηση κ.α. Τα γραφεία αυτά πρέπει να
δηλώνονται στο Τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου και
καταβάλλουν ετησίως για ανανέωση της άδειάς τους 1.200 δολάρια.
Μια ξένη επιχείρηση μπορεί επίσης να λειτουργήσει μέσω Υποκαταστημάτων ή
Θυγατρικών, για τα οποία ισχύουν τα ακόλουθα:

81 Μπράτσιου, Τ., (Φεβρουάριος 2000), «Οι επενδυτικές ευκαιρίες στα Βαλκάνια», Οικσνομία-ειώκ?/
έκδοση Κέρδους- σελ.62-63
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□

Τα υποκαταστήματα δεν είναι νομικά πρόσωπα. Η μητρική εταιρία είναι
υπεύθυνη μέσω του υποκαταστήματος για όλες τις ενέργειες ή τα χρέη που
συνάπτει το τελευταίο. Το αντικείμενο δραστηριότητας του υποκαταστήματος
πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο τη μητρικής εταιρίας.

□

Οι θυγατρικές, σε αντίθεση με τα υποκαταστήματα, είναι Ρουμανικά νομικά
πρόσωπα που υπόκεινται στο Ρουμανικό Δίκαιο82.

Οι νόμοι που ρυθμίζουν το καθεστώς των ξένων επενδύσεων είναι οι ακόλουθοι:
□

Ν 35/1991 περί επαναπατρισμού κερδών και δασμών, τροποποιήθηκε το 1993

□

Ν 71/1994 περί προσέλκυσης ξένων επενδυτών στη βιομηχανία

□

Κυβερνητικό Διάταγμα 31/1997 περί κινήτρων για ξένες επενδύσεις

□

Διάταγμα 66/1997 για το καθεστώς ξένων επενδύσεων, τροποποιήθηκε με το
διάταγμα 131/1998.

Σημειώνεται ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τις ξένες επενδύσεις στη χώρα, βρίσκεται
σε μια περίοδο συνεχών μεταβολών, όπως η αναστολή των ευεργετικών συνθηκών
εμπορίου και επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους ξένους επενδυτές, όπως αυτές
είχαν θεσπιστεί με το Ν 92/30.12.1997.
Τα κύρια σημεία της νομοθεσίας για τις ξένες επενδύσεις σύμωνα με τον
παραπάνω νόμο είναι τα ακόλουθα:
□

Οι ξένοι επενδυτές απολαμβάνουν ίση μεταχείρηση με τους ντόπιους, ελεύθερη
πρόσβαση στις αγορές και ελάχιστη κρατική παρέμβαση.

□

Ως άμεσες επενδύσεις χαρακτηρίζονται η χρηματική συνεισφορά, η συνεισφορά
σε είδος, καθώς και τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα, η μεταφορά
τεχνογνωσίας και η διάθεση κερδών που έχουν αποκτηθεί από επιχειρησιακή
δραστηριότητα εκτός της επικράτειας της χώρας.

□

Ουσιαστικά δεν υπάρχουν περιορισμοί στους τομείς στους οποίους επιτρέπεται η
διενέργεια ξένων επενδύσεων. Περιορισμοί τίθενται μόνο σε θέματα που άπτονται
της προστασίας του περιβάλλοντος, της εθνικής ασφάλειας και άμυνας.
Προϋπόθεση

για

τη

διενέργεια

από

αλλοδαπό

επένδυσης

σε

τέτοιους

στρατηγικούς τομείς αποτελεί η ύπαρξη ρουμάνου συνεταίρου.
□ Όσον αφορά το δικαίωμα ιδιοκτησίας γής, οι επιχειρήσεις που ανήκουν
ολοκληρωτικά ή εν μέρει σε αλλοδαπούς και ιδρύθηκαν ως ρουμανικά νομικά

82 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Ρουμανία-μορφές εταιριών”, http:/Avww.dipck.gr σελ. 1-8
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πρόσωπα, έχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη
Ρουμανία σε ακίνητη περιουσία που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της
δραστηριότητάς τους.
□

Σχετικά με τη μεταφορά κερδών, οι ξένοι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να
μεταφέρουν ελεύθερα στο εξωτερικό τα ακόλουθα είδη εσόδων:
- μερίσματα ή κέρδη που αποκτούν από εμπορική εταιρία (σε περίπτωση που
είναι μέτοχοι ή εταίροι) ή τα κέρδη από υποκατάστημά της
- τα έσοδα που προκύπτουν από συμμετοχή σε κοινοπραξία, καθώς και τα έσοδα
από πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων
- τα ποσά που αποκτούν από εκκαθάριση εταιρίας λόγω πτώχευσης
- τα ποσά από αποζημιώσεις, απαλλοτριώσεις ή άλλα μέτρα
- άλλα έσοδα σύμφωνα με τη μορφή εκτέλεσης της επένδυσης.

□

Όσον αφορά τα φορολογικά κίνητρα, που παρέχονται στους ξένους επενδυτές
σύμφωνα με το νόμο, είναι:
απαλλαγή από επιβολή εισαγωγικών δασμών και ΦΠΑ για εισαγωγή υλικών και
άυλων κινητών περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν συνεισφορά σε είδος στο
κεφάλαιο της επιχείρησης ή για εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού
σε περίπτωση διενέργειας νέας επένδυσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δύο
κινήτρων α) αφαίρεση από τα φορολογητέα κέρδη των εξόδων απόσβεσης ακόμη
και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επέλεξε το σύστημα της ταχείας
απόσβεσης, ή β)αφαίρεσηαπό τα φορολογητέα κέρδη της εταιρικής χρήσης
ποσοστού 20% από την τιμή αγοράς των τεχνολογικών εξοπλισμών που
αποτελούν αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού και αγοράστηκαν κατά τη σχετική
χρήση
Ολοκληρωτική έκπτωση από τα κέρδη προ φόρων για τα έξοδα διαφήμισης
Απόσβεση των ετήσιων ζημιών από τα φορολογητέα κέρδη των 5 επόμενων ετών.

Στο άρθρο 16 του νόμου αυτού ορίζεται ότι οι διευκολύνσεις που παρέχονται δεν θα
τροποποιηθούν για τα επόμενα 5

χρόνια.

Ωστόσο, κατά την ψήφιση του

προϋπολογισμού του έτους 1999 η κυβέρνηση ανέστειλε τα φορολογικά κίνητρα προς
τους ξένους επενδυτές, προκειμένου να μποροέσει η χώρα να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του Δ.Ν.Τ.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον

επιχειρηματικό κόσμο της χώρας83.

83 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Ρουμανία- νόμος περί ξένων επενδύσεων”, http://www. dipek. gr σελ 1-3
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□

Όσον αφορά τις εκπίπτουσες δαπάνες, είναι οι ακόλουθες:
Δαπάνες χορηγίας σε ποσοστό 5 με 10% του λογιστικού κέρδους πριν τον φόρο,
και ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας το οποίο λαμβάνει τη χορηγία

-

Δαπάνες ψυχαγωγίας σε ποσοστό μέχρι 1% του κέρδους

-

Συνεισφορά σε αποθεματικό κεφάλαιο στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος (συνήθως
5% του ετήσιου κέρδους μέχρι το αποθεματικό κεφάλαιο να ανέλθει στο 20% του
συνολικού κεφαλαίου, με ειδικές διατάξεις για εταιρίες ασφάλισης και leasing,
καθώς και για τράπεζες)

-

Δαπάνες επιχειρηματικών ταξιδιών έως συγκεκριμένα όρια

-

Δαπάνες διοίκησης και management που πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τη
μόνιμη εγκατάσταση ξένου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε ποσοστό που
ανέρχεται μέχρι 3% του συνολικού εισοδήματος που αποκτήθηκε στη χώρα84.

-

Ο φόρος επί του λογιστικού κέρδους υπολογίζεται με συντελεστή 38% ανά
τρίμηνο. Τα γραφεία αντιπροσωπείας φορολογούνται με συντελεστή 38% επί του
εισοδήματος τους από προμήθειες.

Υπάρχουν ωστόσο

ελάχιστα επίπεδα

φορολογητέων κερδών που υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων.

84 ΔΙΠΕΚ, (06/03/2001), “Ρουμανία- φοροαπαλλαγές”, http://wvvw.dipek. gr σελ. 1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4.1.

Οι

Ελληνικές

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται

στις

Βαλκανικές χώρες

Το άνοιγμα των πρώην ανατολικών χωρών προς τον υπόλοιπο κόσμο μετά την
κατάρρευση του οικονομικού τους συστήματος στα τέλη του 1989 εγκαινίασε μια νέα
εποχή στις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες αυτές. Όχι μόνο οι
εμπορικές συναλλαγές αλλά και η ευρύτερη οικονομική συνεργασία αναπτύχθηκαν
και εξακολουθούν να αναπτύσσονται σε επίπεδα που πριν από λίγα χρόνια ήταν
αδιανόητα. Η διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, κατ'αρχήν μέσω των
εξαγωγών και κατόπιν με την εγκατάσταση μεγάλων μονάδων τους στο εξωτερικό,
είναι ιδιαίτερα θεαματική. Για πολλές ελληνικές εταιρίες η ευρύτερη αυτή αγορά
τείνει να προσλάβει ενιαίο χαρακτήρα, ενώ έχει αποκτήσει ζωτική σημασία για
πολλές απ’ αυτές. Η επενδυτική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές φαίνεται πλέον
να περνάει σε ένα ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης, με ανάληψη μείζονος σημασίας
πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται ή έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται σε τομείς
όπως ο

ενεργειακός, οι μεταφορές,

οι τηλεπικοινωνίες,

οι κατασκευές,

ο

χρηματοοικονομικός, και συχνά δεν περιορίζεται σε μία μόνο χώρα.
Η έξοδος των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό επιφέρει ορισμένες
θεμελιώδεις αλλαγές τόσο στο μέγεθος τους όσο και στη δομή και νοοτροπία των
επιχειρήσεων. Η παρουσία , η προσαρμογή και η επέκταση της δραστηριότητας σε
μια άλλη χώρα, ή χώρες, απαιτεί την ανάπτυξη νέας στρατηγικής που μπορεί να
αποβλέπει στη συμμετοχή σε μεγάλα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων και έργων
υποδομής ή και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και σε παρεμφερείς τομείς.
Η επέκταση της δραστηριότητας αυτής των ελληνικών επιχειρήσεων στη ζωτική
περιοχή των Βαλκανίων θα μπορούσε να στηριχθεί αφενός στη σταθερή υποστήριξη
και συμπαράσταση του ελληνικού κράτους και αφετέρου σε επιχειρηματικές
συμμαχίες. Όχι μόνο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και το μέγεθος
των εργασιών και το είδος των απαιτούμενων σύνθετων πρωτοβουλιών επιβάλλουν
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πολλές φορές, εφάπαξ ή σε μόνιμη βάση, τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις. Για
τις ελληνικές επιχειρήσεις, η συνεργασία τους με μεγάλες ευρωπαϊκές είναι δυνατόν
να αποφέρει διπλό κέρδος, αφού μπορούν να επωφεληθούν και από την εμπειρία και
τεχνογνωσία τους.

4.2.

Μια τελευταία ματιά

Σήμερα, μια δεκαετία μετά την κατάρρευση των οικονομιών κεντρικού
σχεδιασμού, το πρώτο στάδιο των ανακατατάξεων στον τραπεζικό τομέα των χωρών
αυτών φαίνεται πως αποτελεί γεγονός. Πολλές τράπεζες έχουν ιδιωτικοποιηθεί, ή
οδηγούνται σε συγχώνευση ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, ενώ
αρκετές απ’ αυτές που απέμειναν στον ιδιωτικό τομέα είναι υποχρεωμένες να
οδηγηθούν σε ιδιωτικοποίηση τα επόμενα ένα έως δύο χρόνια. Η δημιουργία ενός
βασικού πλαισίου τραπεζικών κανονισμών και εμπορικών νόμων είναι γεγονός και
επιτηρητές των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν στη
λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, αποκτούν σταδιακά τις απαραίτητες εκείνες
εμπειρίες που θα οδηγήσουν την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Η χρήση της
ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο
εργαλείο, το οποίο σταδιακά θα οδηγήσει σε εξυγίανση του χαρτοφυλακίου του
τομέα των χορηγήσεων. Νέα προϊόντα και υπηρεσίες -όπως η εξυπηρέτηση μέσω
τηλεφωνικών γραμμών ή του διαδικτύου, οι πιστωτικές κάρτες, οι αυτόματες
ταμειακές μηχανές, η στεγαστική πίστη και άλλες μορφές δανεισμού προς ιδιώτες, οι
χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις, τα ομολογιακά δάνεια - εμφανίζονται
δειλά στην τραπεζική αγορά. Το προσωπικό εκπαιδεύεται και αποκτά σιγά-σιγά τις
απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρίες. Και μετά από αρκετά μεγάλη αντίδραση και
διαφόρων μορφών αμφιβολίες, οι ξένες τράπεζες κάνουν ολοένα και συχνότερα την
εμφάνισή τους και καλωσορίζονται στην περιοχή ως στρατηγικοί επενδυτές ή και
ιδιοκτήτες. Με λίγα λόγια, το υπόβαθρο έχει χτιστεί και η ανάπτυξη των τραπεζικών
λειτουργιών σύμφωνα με τα πρότυπα της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς έχει
ξεκινήσει. Το ότι χρειάστηκε τόσος χρόνος, μετά από 40 - 70 χρόνια λειτουργίας της
οικονομίας κεντρικού σχεδιασμού, δεν είναι περίεργο. Τα χρηματοοικονομικά,
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σ'αυτήν την μορφή οικονομίας, δεν αποτέλεσαν ποτέ εργαλείο λήψης αποφάσεων.
Οι πιστώσεις χορηγούνταν σύμφωνα με τις αποφάσεις των ανώτερων κυβερνητικών
κλιμακίων, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ή το κέρδος. Στην οικονομία της
ελεύθερης αγοράς οι τράπεζες και οι κεφαλαιαγορές παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο.
Κινητοποιούν τις αποταμιεύσεις και αναδιανέμουν τα κεφάλαια σύμφωνα με τις
επιταγές της αγοράς. Αποτιμούν τους κινδύνους. Σύμφωνα με αναφορά της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόμηση και Ανάπτυξη: «η επίτευξη του
καθορισμού της χρήσης των χρηματοοικονομικών

αποτέλεσε μία από τις

μεγαλύτερες προκλήσεις στη διαδικασία της μετάβασης».

Ακόμη και σήμερα η

χρήση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών από μεγάλα ποσοστά του
πληθυσμού των χωρών αυτών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Στη Δύση οι τραπεζικές
καταθέσεις και τα δάνεια φτάνουν ή και ξεπερνούν το 100% του Α.Ε.Π. των χωρών.
Μόνο στη Δημοκρατία της Τσεχίας -όπου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 70% φαίνεται ότι έχουμε χρήση των υπηρεσιών αυτών σε επίπεδα που προσεγγίζουν τα
δυτικά. Στις υπόλοιπες χώρες σε μετάβαση, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 10%
έως 35%. Το γεγονός αυτό είναι απόλυτα λογικό. Μετά από μια δεκαετία με
πληθωρισμό που κατά περιόδους κάλπαζε ανεξέλεγκτα, και με μία πληθώρα
τραπεζών που οδηγήθηκαν σε χρεοκοπία, οι άνθρωποι δύσκολα εμπιστεύονται τα
χρήματά τους σε τράπεζες. Εάν βέβαια υπάρχει τράπεζα στην περιοχή τους. Ενώ στη
Γερμανία, για παράδειγμα, αντιστοιχεί ένα κατάστημα για κάθε 2.000 άτομα, στην
Πολωνία υπάρχει ένα κατάστημα για κάθε 12.000 άτομα και στην Ουγγαρία για κάθε
9.000. Σχετικά με τις αυτόματες ταμειακές μηχανές, παρόλο που πλέον ο αριθμός
τους αυξάνεται ιδιαίτερα γρήγορα, αντιστοιχούν μία για κάθε 10.000 Πολωνούς και
μία για κάθε 4.000 Ούγγρους, ενώ στην Δυτική Ευρώπη αντιστοιχεί μία για κάθε
2.000 άτομα. Τα στελέχη των τραπεζών εξακολουθούν να ανησυχούν κάθε φορά που
πρέπει να αποφασίσουν για μια νέα χρηματοδότηση, αφού μέχρι τώρα απλώς
εκτελούσαν αποφάσεις χρηματοδότησης από την κεντρική διοίκηση. Ακόμη και στις
χώρες με τα καλύτερα αποτελέσματα στη διαδικασία μετάβασής τους, όπως η
Ουγγαρία, η δημοκρατία της Τσεχίας και η Πολωνία, ο προβληματισμός τη στιγμή
της απόφασης είναι πολύ μεγάλος.
Οι ξένοι οργανισμοί που δρουν στην περιοχή και μερικές τοπικές επιχειρήσεις
πραγματικά υψηλών προδιαγραφών, μπορούν να αποτελέσουν τους φάρους για την
κατάλληλη

χρήση

των

χρηματοοικονομικών

στις

τοπικές

οικονομίες.

Η

καταναλωτική πίστη είναι επίσης σχεδόν άγνωστη. Στη Δυτική Ευρώπη το ύψος των
76

καταναλωτικών δανείων ανέρχεται περίπου στο 50% του συνολικού ύψους του
τομέα των χορηγήσεων. Στην Ουγγαρία και την Πολωνία το αντίστοιχο ποσοστό
ανέρχεται περίπου στο 20% και στην δημοκρατία της Τσεχίας στο 8-10%. Ακόμη και
σήμερα, δέκα χρόνια αφότου ξεκίνησε η προσπάθεια για την αναμόρφωση του
τραπεζικού συστήματος, η πληροφόρηση σχετικά με τη λιανική τραπεζική είναι
ουσιαστικά ανύπαρκτη, ακόμη και στις ιδιωτικές τράπεζες, όπου συχνά αποτελεί έναν
από τους πρωταρχικούς τους στόχους.
Η κατάσταση πάντως φαίνεται να αλλάζει σταδιακά προς το καλύτερο. Ο
πληθωρισμός έχει τεθεί υπό έλεγχο. Αυτό αποτελούσε το πρώτο κρίσιμο βήμα για την
ενθάρρυνση των αποταμιευτών και την επανάκτηση της εμπιστοσύνης τους, και την
απαραίτηση προϋπόθεση για την διαδικασία εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου. Σαν
συνέπεια της μείωσης του πληθωρισμού αλλά και λόγω της αύξησης του
ανταγωνισμού τα περιθώρια των επιτοκίων έχουν μειωθεί. Ο μεσομακροπρόθεσμος
δανεισμός -τα δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεγαλύτερης του ενός έτουςσταδιακά κερδίζει έδαφος. Στην Εσθονία, ο μεσομακροπρόθεσμος δανεισμός φτάνει
στο αξιοσημείωτο 80% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των τραπεζών. Ο
δανεισμός σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης αυξάνεται, μερικώς και εξαιτίας της
ειδικής μεταχείρησης που προβλέπει γι’ αυτές η E.B.D.R. Οι κεφαλαιαγορές
σταδιακά αποκτούν βάθος καθώς οι θεσμικοί επενδυτές αρχίζουν να κάνουν την
εμφάνισή τους. Ασφαλιστικές εταιρίες ιδιωτικοποιούνται, νέες ιδρύονται και ξένες
ασφαλιστικές καλοσωρίζονται στις τοπικές αγορές85. Πολλές ελληνικές τράπεζες
προσπαθούν αυτόνομα η κάθε μία να λάβουν θέσεις στην περιοχή. Όπως έχουμε ήδη
επισημάνει υπάρχουν αναμφισβήτητα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα από τα
οποία μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να επωφεληθούν για να αναπτύξουν τη
δραστηριότητά τους στην περιοχή.
Αυτό που ίσως δεν έχει επισημανθεί και μελετηθεί όσο θα έπρεπε είναι η
σχέση των αγορών των χωρών αυτών που βρίσκονται σε μετάβαση. Πριν από λίγα
μόλις χρόνια οι χώρες αυτές ήταν οικονομικά πολύ στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους
και πολλές απ’ αυτές τις σχέσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Το γεγονός αυτό έχει
οδηγήσεις πολλούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι μια στρατηγική τραπεζικής
δραστηριοποίησης στις αγορές αυτές, για να χαρακτηρίζεται από πληρότητα, να έχει
μακροπρόθεσμα οφέλη και να σε χαρακτηρίζει ως διεθνοποιημένο οργανισμό, πρέπει

85 Jones Colin, (Οκτώβριος 2000), “A long way here, a long way to go”, The banker, σελ.61
77

να χαρακτηρίζεται από την συνολική προσέγγιση μέσω ενός φορέα που θα έχει τη
δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί στο σύνολο των χωρών αυτών μέσω μιας αξιόλογης
δικτυακής υποδομής. Μια τέτοια δικτυακή υποδομή στο σύνολο των αγορών αυτών
θα ελέγχει ουσιαστικά τη διασύνδεση με τις χώρες αυτές, θα καθορίζει κατά μεγάλο
ποσοστό το είδος και το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών που θα λαμβάνουν και
θα κατέχει την πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς η κάθε
χώρα χρησιμοποιεί τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Κατά συνέπεια αυτή η
υποδομή θα διαθέτει μια πολύ καθαρή εικόνα των αναγκών και των προτιμήσεων
κάθε μιας αγοράς και θα μπορεί αφενός να προσαρμόσει τα προσφερόμενα προϊόντα
και υπηρεσίες στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς και αφετέρου να συμβάλλει
ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των αγορών. Επίσης, μια τέτοια
δικτυακή υποδομή θα συνδέσει τις αγορές αυτές, μέσω της χώρας μας, με τις
υπόλοιπες αγορές των ανεπτυγμένων χωρών, με τις οποίες διατηρούμε οικονομικές
και τραπεζικές σχέσεις. Είναι σαφές ότι η πραγματοποίηση μιας τέτοιας δικτυακής
υποδομής απαιτεί μέγεθος και οικονομική ευρωστία. Ένα τέτοιου μεγέθους δίκτυο θα
μπορούσε να υλοποιηθεί είτε μέσω ενός κοινοπρακτικού σχήματος ορισμένων
ελληνικών τραπεζών

είτε μέσω μιας τράπεζας που θα διέθετε το απαιτούμενο

μέγεθος και την οικονομική ισχύ.
Στην πρώτη περίπτωση του κοινοπρακτικού σχήματος, πέραν της εξασφάλισης
του μεγέθους που απαιτείται, θα εξασφαλίζονταν πρόσθετα στοιχεία όπως:
□

μοίρασμα του επιχειρηματικού κινδύνου

□

πιο εύρωστη κεφαλαιακή βάση

□

εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα σημαντικά κεφάλαια δαπανώνται ήδη από τις
ελληνικές τράπεζες για την αποσπασματική τους παρουσία στις αγορές αυτές. Αν τα
κεφάλαια αυτά χρησιμοποιούνταν για την δημιουργία ενός κοινού δικτύου, τα
αποτελέσματα προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν εντυπωσιακά.
Στην δεύτερη περίπτωση της ελληνικής τράπεζας η οποία θα διέθετε το
απαιτούμενο μέγεθος και οικονομική ισχύ, το εγχείρημα ίσως να ήταν μικρότερου
βεληνεκούς, ως προς τη δυνατότητα κάλυψης των αγορών, το επιχειρηματικό σχήμα
όμως θα διέθετε μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων.
Με οποιαδήποτε από τις δύο ως άνω μορφές, η επιχειρηματική αυτή
προσέγγιση θα χρειαστεί πιθανώς να αναζητήσει, πρώτον, ένα στρατηγικό διεθνή
σύμμαχο και δεύτερον, εγχώριες μετοχικές συνεργασίες με τραπεζικό ή τραπεζικούς
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φορείς σε κάθε μία από τις αγορές αυτές. Η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα θα
μπορούσε να αποκτήσει τη μορφή ενός οργανισμού ο οποίος πέρα από τις αμιγώς
τραπεζικές υπηρεσίες θα παρείχε και όλες τις παρεπόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα που
λείπουν από τις αναδυόμενες αγορές: από

venture capital μέχρι εκπαιδευτικές

υπηρεσίες και υπηρεσίες consulting. Ένας οργανισμός αυτής της μορφής διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των σχημάτων που δραστηριοποιούνται σήμερα
στην περιοχή. Σήμερα τα σχήματα που δραστηριοποιούνται έχουν ως κύριο
χαρακτηριστικό την εξειδίκευση και την εστίαση σε συγκεκριμένες εργασίες. Έτσι, οι
ελληνικές τράπεζες προσβλέπουν

κυρίως

στην διευκόλυνση

των

ελληνικών

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις αγορές των χωρών αυτών ή στη
χρηματοδότηση του διακρατικού εμπορίου. Η Societe Generate αξιοποιεί την
εμπειρία της και την τεχνογνωσία στα παράγωγα προϊόντα για να μπει στη ρωσική
αγορά των options και forwards. Το αυστριακό χρηματιστήριο των futures και options
εξειδικεύεται σε αντίστοιχες εργασίες σε Τσεχία, Πολωνία και Ουγγαρία. Αντίθετα, η
παρουσία ενός οργανισμού όπως ο προτεινόμενος παραπάνω, μπορεί να έχει
συνολική παρουσία σε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και
υπηρεσιών86.
Στην τελευταία αυτή παράγραφο, εκτιμώντας τις προοπτικές για τον ελληνικό
τραπεζικό όμιλο που θα επιχειρήσει να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή, και χωρίς να
υποτιμούμε τους ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους που εκτενώς αναφέρθηκαν στα
προηγούμενα κεφάλαια, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι μάλλον ζωτικής
σημασίας για την επιβίωση των ελληνικών τραπεζών η ανάπτυξη των θέσεών τους
στην περιοχή. Αυτό που μάλλον έχει μεγαλύτερη σημασία είναι όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω η μορφή με την οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή η ανάπτυξη. Μια
ανάπτυξη ενός οργανισμού σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν
ανωτέρω, θα κατείχε προφανώς συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων και η
πορεία της μεγένθυσής του σε μια περιοχή, που παρά τα προ βλήματά της έχει
μπροστά της ιδιαίτερα υψηλούς στόχους ανάπτυξης, θα φαίνονταν περισσότερο
ευοίωνη.

86 Μιχελής Γεώργιος, (Φεβρουάριος 1999), “Η μεθοδολογία για άνοιγμα των τραπεζών σε Αν. Ευρώπη
και Βαλκάνια”, Ελληνική οικονομία 99- Ετήσια ειδική έκδοση Κέρδους σελ74-75
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