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Η τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα επιφύλασσε πολλές και 

σημαντικότατες αλλαγές στο παγκόσμιο στερέωμα και κυρίως στο εσωτερικό της 

ευρωπαϊκής ηπείρου.

Μία από τις βασικότερες αλλαγές που συντελέστηκαν ήταν η πτώση του 

ανατολικού μπλοκ και η κατάρρευση της κομμουνιστικής οικονομίας, τουλάχιστον όπως 

την είχαμε γνωρίσει υπό τη σοβιετική κυριαρχία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την είσοδο 

των ανατολικό - ευρωπαϊκών χωρών στην δυτική οικονομία σχεδόν στιγμιαία, με όποιες 

συνέπειες μπορεί να έχει ένα τέτοιο γεγονός.

Ένα τμήμα των χωρών αυτών είναι και οι βαλκανικές χώρες, οι οποίες έχουν 

πολλές κοινές γεωπολιτικές και πολιτισμικές ρίζες και έχουν σαν κοινό παρονομαστή την 

εγγύτητά τους με τον ελληνικό χώρο.

Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο να διερευνήσει το κατά πόσο οι χώρες 

αυτές έχουν πραγματοποιήσει βήματα προόδου στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης 

πλέον δυτικής οικονομίας, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό 

επίπεδο και να εξετάσει ποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται στις ελληνικές επιχειρήσεις για 

να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στις βαλκανικές χώρες.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία εξετάζει την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης από 

τέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μία από τις 

βαλκανικές χώρες της Σερβίας και Μαυροβούνιο, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και 

των Σκοπιών.

Ύστερα από μια αναδρομή στη θέση και το ρόλο των Βαλκανίων, ο μελετητής 

εξετάζει την παρούσα κατάσταση των χωρών αυτών, προσπαθώντας τελικά να διακρίνει 

τους λόγους για τους οποίους μία εταιρία θα επένδυε στις χώρες αυτές. Τα αποτελέσματα 

που εξάγονται επιβεβαιώνουν το ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επωφεληθούν από 

τις συνθήκες χαμηλού κόστους και περιμένουν την ευκαιρία του να μεγαλώσει ακόμα 

περισσότερο η αγορά από τις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα ή από αυτές που 

αναμένονται και να αυξήσουν την κερδοφορία τους.

Στη συνέχεια, παρατίθεται η ανάλογη S.W.O.T. ανάλυση και έπειτα 

παρατίθεται η περίπτωση της κάθε εταιρίας στην αντίστοιχη χώρα.

Η έρευνα της κάθε περίπτωσης δείχνει τις δυνατότητες της εταιρίας στη χώρα 

που δραστηριοποιείται και παράλληλα προσπαθεί να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα 

που αφορούν τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης.

Τελικά, εξάγονται πολλά χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς πραγματικά 

βλέπουν οι επιχειρήσεις τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και μάλιστα σε 

κάποιες περιπτώσεις ίσως διαφαίνονται σημάδια για το αν η επένδυση θα αυξηθεί ή θα 

μειωθεί ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην εξεταζόμενη χώρα.

Παράλληλα, είναι φανερό ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία υπερτερούν έναντι 

των δύο άλλων χωρών που εξετάζονται σε επίπεδο οικονομίας αν και από άποψη 

βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού οι διαφορές είναι ακόμα σχετικά μικρές.
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1. ΣΚΟΠΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δράσης στις χώρες της Σερβίας και Μαυροβούνιου, της Βουλγαρίας, 

των Σκοπιών και της Ρουμανίας.

Η εργασία διαμορφώθηκε αρχικά σε επίπεδο βασικού πλάνου με τη συνεργασία 

της επιβλέπουσας καθηγήτριας και στη συνέχεια γίνεται ανάπτυξη της εργασίας ακριβώς 

με βάση την αρχική δομή.

Αρχικά, γίνεται μία αναδρομή στην πυρεία και το ρόλο των βαλκανικών χωρών 

και στη συνέχεια αναλύονται κάποιες εννοιολογικές προσεγγίσεις.

Η μελέτη της κάθε χώρας γίνεται με βάση την οικονομική της κατάσταση, από 

το πώς βγήκε από το προηγούμενο καθεστώς και την πορεία της την τελευταία δεκαετία. 

Βέβαια, πολλές φορές το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζεται και από πολιτικές 

καταστάσεις, που στις περισσότερες από τις χώρες αυτές ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Επιπλέον, μετά από την ανάλυση του περιβάλλοντος κάθε χώρας, παρατίθεται 

μία περίπτωση ελληνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην εξεταζόμενη χώρα. Τα 

δεδομένα λαμβάνονται με βάση προσωπική συνέντευξη με κάποιον αρμόδιο μάνατζερ 

(παράρτημα I). Η συνέντευξη έχει δομηθεί σε ένα ερωτηματολόγιο (παράρτημα II), το 

οποίο έχει προετοιμαστεί νωρίτερα.

Τέλος, αναλύονται κάποια γενικά συμπεράσματα που διεξάγονται από την 

εργασία και προτείνονται θέματα για περαιτέρω έρευνα από επόμενους μελετητές.
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2. Σύντομη αναδρομή στην ανάπτυξη των Βαλκανίων, ιδιαιτερότητες και 
σημασία στη σημερινή εποχή

Η σημασία της βαλκανικής αγοράς άρχισε να διαφαίνεται από τα βυζαντινά 

χρόνια, όταν αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του δρόμου του μεταξιού και κόμβο 

μεταξύ Ρωσίας - Μέσης Ανατολής και Νότιας Ευρώπης1 2.

Στη σημερινή εποχή, ο ρόλος των Βαλκανίων συνεχίζει να είναι αν όχι ακόμα 

σπουδαιότερος, τουλάχιστον το ίδιο σημαντικός. Ζωντανή απόδειξη για την Ελλάδα 

είναι το γεγονός ότι τα Βαλκάνια αναδεικνύονται ως η 2η (μετά την Ε.Ε.) περιοχή 

προορισμού των ελληνικών προϊόντων. Το 1990 κατευθυνόταν στα Βαλκάνια το 5,3%
Λ

των εξαγωγών μας, ενώ το 2000, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 14,4% . Εξάλλου, στην 

εποχή των διεθνοποιημένων αγορών, το κλειδί για τις επιχειρήσεις μπορεί να βρίσκεται 

και στη γεωγραφική επέκταση. Και όπως είναι πολύ λογικό να συμβεί στην εποχή μας, 

«αν δεν ικανοποιήσεις τις ανάγκες των πελατών σου στο εξωτερικό, κάποιος άλλος θα το 

κάνει για σένα»3.

Μία έρευνα της ICAP έρχεται να δώσει ακόμα περισσότερες πληροφορίες για 

το ρόλο των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσματα έρευνας της εταιρίας ICAP, η οποία διεξήχθη από 21/11-4/12/2002, το 

76% των εταιριών αυτών είναι βιομηχανικές, το 15% ασχολούνται με το εμπόριο, ενώ το 

9% παρέχουν υπηρεσίες.

Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, σε ποσοστό 59% 

δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία, ενώ ακολουθούν η Ρουμανία (43%), η FYROM 

(34%), η Αλβανία (29%), η Σερβία (18%) και η Τουρκία (10%).

Επιπλέον, οι περισσότερες ελληνικές εταιρίες έχουν επενδύσει σε δίκτυα 

διανομής στο σύνολο των Βαλκανικών χωρών (67% στη Σερβία), ενώ ένα σημαντικό 

ποσοστό των εταιριών επιλέγει τη δημιουργία παραγωγικής μονάδας (52% στη 

Βουλγαρία). Ανύπαρκτη φαίνεται να είναι η δημιουργία υποκαταστημάτων μαζί με 

παραγωγικές μονάδες. Σύμφωνα με τις ίδιες τις εταιρίες, οι βασικότεροι λόγοι για τους 

οποίους αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν σε κάθε χώρα είναι η ύπαρξη φθηνού

1 Το εμπόριο και τα δίκτυα διανομής και διάθεσης προϊόντων στην ΠΓΔΜ και στη Βουλγαρία, Ε. 
Καραφωτάκης, σελ 13
2 http://www.istoselides.gr/news/article.php?sid=491

3 Logistics αφιέρωμα, ρεπορτάζ: Αργυριάδου Μαριαλένα & Σαββίδου Αία
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εργατικού δυναμικού, αλλά και το γεγονός ότι οι πωλήσεις σε Βαλκανικές χώρες 

εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά. Επίσης, πολλές εταιρίες αξιολόγησαν, την ύπαρξη 

φθηνών πρώτων υλών (20% στη Ρουμανία) και παλαιών εγκαταστάσεων προς χρήση 

(19% στη Βουλγαρία)4.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, υπάρχει ένας σύνδεσμος άμεσα 

ενδιαφερόμενος για το τι συμβαίνει στη Βαλκανική χερσόνησο και αυτός δεν είναι άλλος 

από τον σύνδεσμο βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα 

συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2003 και αφορούσε τη Βόρεια Ελλάδα 

και τις βαλκανικές χώρες, οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η κάθε βαλκανική 

χώρα ξεχωριστά είναι πολλές και ποικίλες5.

• Στην Π.Γ.Δ.Μ. υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, των 

τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

• Στη Βουλγαρία προσφέρονται ευνοϊκές επιχειρηματικές συνθήκες ειδικά για 

όσους ενδιαφέρονται να επεκταθούν στις αγορές του Εύξεινου Πόντου. Μέσω 

της Βουλγαρίας μπορούν να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα διεθνή δίκτυα 

διανομής.

• Στη Σερβία - Μαυροβούνιο η οικονομική κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά 

ενώ το πρόγραμμα μακροοικονομικής σταθερότητας προχωρά ικανοποιητικά. Η 

μεγαλύτερη επενδυτική ευκαιρία παρουσιάζεται στον τομέα της ενέργειας.

• Στη Ρουμανία, η οποία είναι και η μεγαλύτερη βαλκανική αγορά, διαθέτει μία 

στρατηγική γεωγραφική θέση στο σταυροδρόμι παραδοσιακών εμπορικών οδών. 

Παράλληλα, έχει μεγάλο φυσικό πλούτο, ποικιλία βιομηχανικής διάρθρωσης και 

εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό. Επίσης, υπάρχει μία σχετική τάση έναντι των 

εισαγωγών, η οποία σαφώς ευνοεί τις παραγωγικές επενδύσεις.

Ερευνα της ICAP για τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, http://www.euro2day.gr/articles/19701/
5 Doing business with Northern Greece and the Balkan Region, Συμεωνίδης Δ., σελ.3
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Η Βουλγαρία με την κατάρρευση της κεντρικά προγραμματισμένης οικονομίας 

της, έχει δείξει μεγάλη πρόοδο στην ανταπόκριση των δεδομένων της μετάβασης σε 

ανοικτή οικονομία δυτικού τύπου, σε σχέση με άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης που 

βρίσκονται σε μετάβαση. Ωστόσο, η πορεία από το 1990 έως τις μέρες μας δεν έχει γίνει 

χωρίς εμπόδια και προβλήματα. Αυτό συνέβη λόγω της επιλογής της κυβέρνησης να 

ακολουθήσει ως μέθοδο μετάβασης την “Shock Therapy”6. Η Βουλγαρική κυβέρνηση 

αποπειράθηκε να απελευθερώσει την εσωτερική αγορά και το εμπόριο στα πρώτα στάδια 

της μετάβασης, αλλά δεν κατέστη δυνατό να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις υπό το 

βάρος των όλο και αυξανόμενων εσωτερικών και εξωτερικών δυσκολιών και 

οικονομικών ανισορροπιών. Το δυσμενές αυτό κλίμα ανατράπηκε μετά το 1997, όπου 

και κατόρθωσε η βουλγαρική οικονομία να καλύψει το χαμένο έδαφος στην 

απελευθέρωση της οικονομίας και του εμπορίου.7

Η μεγάλη οικονομική κρίση του 1996/7, οδήγησε σε αρνητικό δείκτη 

ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ. Το σκηνικό ανατράπηκε τον Ιούλιο του 1997 με τις 

αλλαγές στους χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι οποίες βοήθησαν να σταθεροποιηθεί η 

οικονομία και να επιτευχθεί ανάπτυξη στο πραγματικό ΑΕΠ της τάξεως περίπου του 4% 

κατά μέσο όρο από το 1998 (πίνακας 1). Τα μέτρα λιτότητας που έλαβε η κυβέρνηση 

κράτησαν το έλλειμμα κάτω από το 1 % του ΑΕΠ όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο σταδιακά 

μείωσε και το δημόσιο χρέος8. Επίσης, η σταδιακή αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων 

στο μερίδιο του ΑΕΠ και η ανάλογη αύξηση της εισροής κεφαλαίων από τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν το κύριο μέσο κάλυψης του ελλείμματος των 

τρεχουσών συναλλαγών, δηλώνουν ένα βελτιωμένο εμπορικό κλίμα. Ωστόσο, όπως 

προαναφέρθηκε, ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών, η ανεργία συνέχισε 

αύξουσα ως το 2001 και έπειτα έχει σταθερή πτώση.

transition Report 1999 EBRD, 1999
7Flash: Οικονομίες Αναδυόμενων Αγορών ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Νοέμβριος/ Δεκέμβριος 2000
*2002 Regular Report on Bulgaria’s progress towards Accession, COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, Brussels 2002
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Οικονομικοί και Νομισματικοί Δείκτες
1998 1999 2000π 2001 π 1998 1999 2000π 2001 π

ΑΕΠ σε τρέχ. 
Τιμές

Δις δολ. 12,3 12,4 12,7 15,3 Δημοσιονομικό
ισοζύγιο

% ΑΕΠ 1,4 -1,0 0,0 -1,5

ΑΕΠ (κατά 
κεφαλή)

Δολ. 1.495 1.486 1.562 1.891 Πρωτογενές
ισοζύγιο

% ΑΕΠ 5,4 3,0 3,6 3,1

Ρυθμός 
μεταβολής 
πραγμ. ΑΕΠ

%
ετήσιος

3,5 2,4 3,7 5,0 Δημόσιο χρέος % ΑΕΠ 101,7 93,6 95,5 97,5

Ρυθμός
μεταβολής ΔΤΚ

% σε 
ετήσ.βάς.

1,0 6,2 10,5 5,0 Δημόσιο 
εσωτερικό χρέος

% ΑΕΠ 22,9 22,0 25,0 28,0

Εξαγωγές
αγαθών

Δις δολ. 4,2 4,0 4,8 5,5 Εξωτερικό
χρέος

Δις δολ. 10,3 10,2 10,3 11,0

Εισαγωγές
αγαθών

Δις δολ. 4,6 5,1 6,1 6,9 Εξωτερικό
χρέος

% ΑΕΠ 83,7 82,3 81,1 71,9

Εμπορικό
Ισοζύγιο

Δις δολ. -0,4 -U -1,3 -1,4 Βραχυπρ. 
εξωτερικό χρέος

Δις δολ. ι,ο 0,6 0,7 0,8

Εμπορικό
Ισοζύγιο

% ΑΕΠ -3,3 -8,9 -10,2 -9,2 Βραχυπρ. 
εξωτερικό χρέος

% συναλ. 
διαθ.

35,7 19,4 22,6 20,0

Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Συναλλαγών

Δις δολ. -0,1 -0,7 -0,6 -0,8 Συν. δαπάνη, 
εξυπηρ. εξωτ. 
χρέους

% εξαγωγών 20,0 18,0 18,0 20,5

Ισοζύγιο
Τρεχουσών.
Συναλλαγών

% ΑΕΠ -0,8 -5,6 -4,7 -5,2 Επιτοκ. 3 μήνου 
Εντοκ.
Γ ραμματίου

% σε ετήσια, 
βάση

5,2 4,5 4,0 4,2

Αμεσες Ξένες 
Επενδύσεις

Δις δολ. 0,537 0,445 0,550 0,750 Συναλλαγματική 
Ισοτιμία: Δολ.

Σε ετήσια 
βάση

1,7 1,9 2,22 2,30



Η προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας ως ανεξάρτητου κράτους από την Γιουγκοσλαβία 

πραγματοποιήθηκε το 1991, αν και καθυστέρησε από τις έντονες αντιρρήσεις και 

αντιδράσεις για την κήρυξη ανεξάρτητου κράτους με το όνομα «Μακεδονία» και 

εθνόσημο το αρχαίο εύρημα του Ήλιου της Βεργίνας. Το 1993 αναγνωρίστηκε από το 

Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και μετά από έντονες διαβουλεύσεις το 1995, η 

Ελλάδα ήρε τις αντιρρήσεις της και το κράτος αναγνωρίστηκε διεθνώς με το όνομα 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με σημαία τον ανατέλλοντα ήλιο 

με οκτώ ακτίνες9.

Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων της ανεξαρτησίας, η ΠΓΔΜ 

αντιμετώπισε εξαιρετικούς οικονομικούς κλυδωνισμούς. Και αυτό γιατί η οικονομική 

μετάβαση δεν αποτελούσε πρωταρχικό στόχο. Αντίθετα, ο κύριος σκοπός της πολιτικής 

ηγεσίας κατά την περίοδο 1991-1994 ήταν να διατηρηθεί η εσωτερική σταθερότητα και 

να παραμείνει όσο ήταν αυτό εφικτό, το νεοσύστατο κράτος μακριά από τις βίαιες 

συγκρούσεις που λάμβαναν χώρα στην πρώην Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.

Η μακροοικονομική σταθερότητα έγινε στόχος το 1994 και η δημοσιονομική 

αναδιάρθρωση ξεκίνησε το 1995. Η όλη προσπάθεια στηρίχθηκε από το 1994 κυρίως με 

τρεις συμφωνίες της ΠΓΔΜ με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το κράτος κατάφερε 

επιτυχώς να σταθεροποιήσει την οικονομία, μειώνοντας τα υψηλά ποσοστά του 

πληθωρισμού και περιορίζοντας στο ελάχιστο τις απώλειες εσόδων από τη φορολογία. 

Ωστόσο, η ανάκαμψη της οικονομίας ήταν πολύ επιφυλακτική, αντικατοπτρίζοντας την 

καθυστέρηση των δομικών αλλαγών10.

Το 1991, το νεοσύστατο ανεξάρτητο κράτος κληρονόμησε ένα ιδιαίτερο 

χαμηλό δείκτη ανάπτυξης, μια μικρή εσωτερική αγορά, μια εξαιρετικά δυσχερής 

γεωπολιτική κατάσταση με υψηλό ποσοστό εισαγωγής ενέργειας και ένα μη 

ανταγωνιστικό τραπεζικό τομέα. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι κυβερνήσεις κατάφεραν 

να σταθεροποιήσουν την εσωτερική πολιτική κατάσταση και επικεντρώσουν τις 

προσπάθειες τους στη διαδικασία της μετάβασης.

9 THE YEAR FACTBOOK 2002, CIA, 2002
Flash: Οικονομίες Αναδυόμενων Αγορών ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Νοέμβριος/ Δεκέμβριος 2000
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Η μακροοικονομική σταθερότητα τέθηκε ως στόχος το 1994 και εξαιτίας των 

αρνητικών εξωτερικών γεγονότων η δομή του ΑΕΠ άλλαξε σημαντικά. Το ποσοστό από 

το βιομηχανικό τομέα μειώθηκε από το 39% το 1994 στο 32% το 1994 ενώ το ποσοστό 

των υπηρεσιών στο ΑΕΠ αυξήθηκε από το 44% σε 56 % το 1999. Τα πέντε πρώτα 

χρόνια της ανεξαρτησίας χαρακτηρίστηκαν από μια μεγάλη πτώση της παραγωγής. 

Ανάμεσα στο 1991 και το 1995 το ΑΕΠ έπεσε κατά 26%. Με την σταθεροποίηση, οι 

επενδύσεις άρχισαν να επανακάμπτουν το 1995 και ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης 

επανήλθε αν και λίγο μετριοπαθής το 1996(-12,1 το 1991 και 2,9 το 1996). Από το 1993 

μέχρι το 1999 ο πληθωρισμός σημείωσε σημαντική πτώση από το 230% στο 2% και με 

μέσο όρο 29%. Από το 1995, μειώθηκε σε μονοψήφιο αριθμό. Η οργάνωση του 

φορολογικού συστήματος ήταν ένας άλλος παράγοντας ανάκαμψης. Τα έσοδα από τη 

φορολογία μείωσαν το δημόσιο χρέος από το 13,4% του ΑΕΠ το 1993 στο 1,5% το 1999 

και διατήρησε το λόγο του δημοσιονομικού χρέους-ΑΕΠ σε χαμηλά επίπεδα1'. 11

11 Economic Development of the Republic of Macedonia, Republic of Macedonia-Ministry of 
Development, Skopje, 2000 p.35
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Οικονομικοί και Νομισματικοί Δείκτες

1998 1999 1998 1999

ΑΕΠ σε τρέχ. 
τιμές

Εκατ.
δολ.

3.504 3.405 Δημοσιονομικό
έλλειμμα

% ΑΕΠ 1,8 1,5

ΑΕΠ (κατά 
κεφαλή)

Δολ. 1.744 1.683 Πρωτογενές
ισοζύγιο

% ΑΕΠ — —

Ρυθμός 
μεταβολής 
πραγμ. ΑΕΠ

%
ετήσιος

2,9 2,7 Δημόσιο χρέος % ΑΕΠ 45,0 52,3

Ρυθμός
μεταβολής ΔΤΛ

% σε 
ετήσ.βάσ.

-1,0 2,3 Δημόσιο 
εσωτερικό χρέος

% ΑΕΠ — —

Εξαγωγές
αγαθών

Εκατ.
δολ.

1.320 1.200 Εξωτερικό
χρέος

Εκατ.
δολ.

1.450 1.490

Εισαγωγές
αγαθών

Εκατ.
δολ.

1.710 1.610 Εξωτερικό
χρέος

% ΑΕΠ 41,4 43,8

Εμπορικό
Ισοζύγιο

Εκατ.
δολ.

-390 -410 Βραχυπρ.
Εξωτερικό
χρέος

Εκατ.
δολ.

160 120

Εμπορικό
Ισοζύγιο

% ΑΕΠ -11,1 -12,0 Βραχυπρ.
Εξωτερικό
χρέος

% συναλ. 
διαθ.

47,1 26,1

Ισοζύγιο
Τρεχσυσών
Συναλλαγών

Εκατ.
δολ.

-290 -140 Συν. δαπάνες 
Εξυπηρ. εξωτ. 
χρέους

%
εξαγωγών

24,8 16,7

Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Συναλλαγών

% ΑΕΠ -8,3 -4,1 Διατραπεζικό
επιτόκιο

% σε
ετήσια
βάση.

18,1 11,6

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις

Εκατ.
δολ.

175 27 Συναλλαγματική 
Ισοτιμία: Δολ.

Σε ετήσια 
βάση

51,7 60,0

Συναλλαγματικά
διαθέσιμα

Εκατ.
δολ.

340 460 Συναλλαγματική 
Ισοτιμία: Ευρώ.

Σε ετήσια 
βάση

60,6 60,6

Συναλλαγματικά
διαθέσιμα

Μήνες 
εισαγ.ρ

2,1 3,0 Δ. Τιμών
Χρηματιστ.
MSE

Σε ετήσια 
βάση

— —

Πηγή: Ε.Τ.τ.Ε.
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Η Ρουμανία παρουσίασε δυσκολίες στο να σπάσει τους οικονομικούς της 

δεσμούς με το παρελθόν12. Η απελευθέρωση των αγορών και οι ιδιωτικοποιήσεις 

καθυστέρησαν σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες πρώην κομμουνιστικές χώρες. Οι 

όποιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν απέδιδαν, ενώ η μακροοικονομική κατάσταση της 

χώρας δεν είχε σημαντικές βελτιώσεις. Έτσι, μπορεί να ειπωθεί ότι η ρουμανική 

οικονομία πάλευε μεταξύ του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, της πολιτικής 

αβεβαιότητας και του επίμονα υψηλού πληθωρισμού.

Πιο χαρακτηριστικά, ορισμένα στοιχεία που παρατίθονται είναι το πραγματικό 

Α.Ε.Π. και η ανάπτυξη της οικονομίας. Και οι δύο οικονομικοί δείκτες, ενώ 

παρουσίασαν μία μικρή άνοδο στις αρχές της δεκαετίας του 90, στη συνέχεια είχαν 

μεγάλη πτώση, με πιο χαρακτηριστική αυτή της ανάπτυξης, στο -14%. Σε όλα αυτά 

έρχεται να προστεθεί ο πληθωρισμός, ο οποίος ενώ αρχικά βρισκότανε στα επίπεδα του 

30% ετησίως, έφτασε να κινείται έως και 150% το 1997.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει η ρουμανική 

οικονομία ήταν οι ιδιωτικοποιήσεις και ιδιαίτερα αυτές που χαρακτηρίζονται ως μεγάλες 

πρώην κρατικές και αναμένεται να επιφέρουν τα μεγαλύτερα έσοδα από τις πωλήσεις 

τους. Επίσης, σημαντικό πρόβλημα στην όλη προσπάθεια αποτελούσε και η απαραίτητη 

αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος, ώστε να μπορέσει αυτό στη συνέχεια όχι μόνο 

να επιβιώσει στο διεθνή ανταγωνισμό, αλλά να στηρίξει και την όλη προσπάθεια της 

οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ύψος του δανεισμού, που έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει το σύστημα και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί, 

ιδιαίτερα ο ιδιωτικός τομέας, ώστε να αντεπεξέλθει στη δανειοδότηση επιτυχώς.

Τέλος, από τα πιο σημαντικά και για αρκετά χρόνια άλυτα προβλήματα της 

Ρουμανίας είναι η διατήρηση σε επίκαιρες θέσεις της πρώην κυβερνητικής ελίτ, η οποία 

βέβαια αντιδρούσε σε οποιοδήποτε μέτρο τάραζε την κυριαρχία της και το υψηλότατο 

οικονομικό της επίπεδο. Το συγκεκριμένο φαινόμενο πάντως, αποτελεί κοινό πρόβλημα 

για όλες τις πρώην κομμουνιστικές χώρες13.

12 Romania country profile: data monitor 02/04
13 Soft budget constraints, enterprise restructuring and economic perform policy; the cases of Romania and 
Bulgaria, G. Calacean & P. Aligica, pp.81
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Η Σερβία - Μαυροβούνιο είναι ίσως το βαλκανικό κράτος, που αντιμετώπισε τα 

περισσότερα προβλήματα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του εικοστού 

αιώνα, από τις βαλκανικές χώρες που εξετάζονται στην παρούσα εργασία. Αρχικά, ο 

πόλεμος που διέλυσε την Γιουγκοσλαβία όπως τη γνωρίζαμε τόσα χρόνια και στη 

συνέχεια ο πόλεμος με το Ν.Α.Τ.Ο. και τους Αμερικάνους που είχε να κάνει, 

φαινομενικά τουλάχιστον, με την αυτονομία που επιζητούσαν οι αλβανόφωνοι του 

Κοσόβου. Όπως ήταν αναμενόμενο, όλες αυτές οι αναταράξεις έκαναν ακόμα χειρότερη 

την οικονομική κατάσταση στη χώρα, η οποία ούτως ή άλλως δεν βρισκότανε και στα 

καλύτερα επίπεδα.

Η κρατική οντότητα Σερβίας Μαυροβούνιου αποτελείται από τις δημοκρατίες 

της Σερβίας και του Μαυροβούνιου μαζί με το Κοσσυφοπέδιο και την αυτόνομη επαρχία 

της Βοϊβοντίνα14.

Η βελτίωση των σχέσεων τόσο με το Κόσσοβο όσο και με τις πρώην 

γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας 

της χώρας. Κατά τη διάρκεια όμως όλων αυτών των χρόνων ο κόσμος άλλαξε 

σημαντικά. Πολλές από τις γείτονες χώρες ετοιμάζονται να πάρουν τη θέση τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι περισσότερες έχουν πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα 

προόδου. Έτσι, η Σερβία είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει πολύ σύντομα αν και η 

μεγάλη αυτή καθυστέρηση που προέκυψε από τα παραπάνω γεγονότα της προσδίδει 

ακόμα περισσότερα μειονεκτήματα στην προσπάθειά της να αντεπεξέλθει στον διεθνή 

ανταγωνισμό και γενικότερα στις όποιες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας15.

Σύμφωνα με τους αριθμούς, η προηγούμενη δεκαετία ήταν καταστροφική για 

την οικονομία της Σερβίας. Υπήρχε μία συνολική πτώση της τάξεως του 50%. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 40% περίπου, ενώ οι εισαγωγές για το νέο 

χτίσιμο της χώρας αυξήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, μετά και από τις όποιες 

ενισχύσεις από τη διεθνή κοινότητα το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας βρισκότανε στη 

χειρότερη κατάσταση. Το πραγματικό A. Ε. Π. παρουσίαζε σημαντική πτώση μέχρι και 

το 1999, η οποία έφτασε το 18%. Από το σημείο εκείνο άρχισαν να διαφαίνονται τα 

πρώτα σημάδια ανάκαμψης που ήρθαν με την απαρχή της νέας χιλιετίας.

14 http://www.balkantimes.com/html2/greek/country info_yugoslavia.htm

15 Economic overview: Serbia and Montenegro overview 2003, pp. 39
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3. ΕΝΝΟΙΟΛ ΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

3.1 Επιχειρηματικότητα
Στην παρούσα εργασία με την έννοια της επιχειρηματικότητας ορίζεται η 

ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης. Πιο συγκεκριμένα μελετάται η ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δράσης στις χώρες της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας - 

Μαυροβούνιο και των Σκοπιών.

Ο Bygrave αρχίζει το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του με τη φράση « αυτή 

είναι η εποχή της επιχειρηματικότητας» και ισχυρίζεται ότι οι επιχειρηματίες οδηγούν 

μία επανάσταση που μεταλλάσσει και ανανεώνει τις οικονομίες παγκοσμίως16.

Με τον ορισμό της έννοιας της επιχειρηματικότητας έχει ασχοληθεί και η 

μικροοικονομία, μελετητές της οποίας ερίζουν για το αν ανήκει ή όχι στους 

παραγωγικούς συντελεστές της οικονομίας. Οι υπέρμαχοι της παραπάνω άποψης 

υποστηρίζουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι εκείνος ο παραγωγικός συντελεστής, που 

συνδυάζει και συντονίζει υπό συνθήκες αβεβαιότητας και κινδύνου τους άλλους 

παραγωγικούς συντελεστές, με σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και με 

αμοιβή το κέρδος17. Μία νέα διάσταση στην επιχειρηματικότητα δίνει ο Bostjan 

Antoncic, βασιζόμενος στον Cantillon, που θεωρείται ο ιδρυτής του όρου 

«επιχειρηματικότητα». Σύμφωνα, λοιπόν με αυτόν, το στοιχείο του ρίσκου θεωρείται η 

βάση στην οποία μπορεί να οριστεί τόσο ο επιχειρηματίας όσο και η 

επιχειρηματικότητα18. Παράλληλα, σύμφωνα με τους Leshner & Dowling, η 

επιχειρηματικότητα έχει να κάνει με τη συγκέντρωση α’ υλών, με στόχο την επιδίωξη 

και τελικώς την εκπλήρωση μιας ευκαιρίας19. Σημαντικό επίσης θα ήταν να καθοριστεί 

το ποιος είναι αυτός που αναπτύσσει επιχειρηματική δράση, το ποιος δηλαδή είναι ο

16 The portable MBA in Entrepreneurship, William D. Bygrave, pp. 1, 1994, John Wiley & Sons
17 Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση, Ευθύμογλου, Μπένου, Σολδάτου, ρρ. 15
18 Risk taking in intrapreneurship: Translating the individual level risk aversion into the organizational risk
taking, Bostjan Antoncic, pp. 1
19 Firm networks: external relationships as sources for the growth and competitiveness of entrepreneurial 
firms, Lechner & Dowling, pp. 1
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επιχειρηματίας. Ένας λιτός και παράλληλα περιεκτικός ορισμός που δίνεται από τον 

Mike W. Peng, τον ορίζει ως τον ιδρυτή μιας νέας επιχείρησης20.

Ο ιδρυτής λοιπόν της επιχείρησης, για να αναπτύξει σύμφωνα με τον 

Schumpeter επιχειρηματική δράση, οφείλει να αναπτύξει νέα προϊόντα και νέες 

διαδικασίες21 22, ενώ ο Drucker συμπληρώνει χαρακτηριστικά πως ο επιχειρηματίας πάντα 

ψάχνει την αλλαγή, ανταποκρίνεται σε αυτήν και τη διερευνά σαν μία ευκαιρία .

Επιπλέον, ο R.G.Holcombe εξηγεί ότι ο επιχειρηματίας διαφέρει από τον 

manager και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι για να επιβιώσει μια επιχείρηση σε βάθος 

χρόνου η καλή διοίκηση αποτελεί σημαντική βοήθεια, αλλά η επιτυχημένη 

επιχειρηματικότητα είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη23.

Εξάλλου, είναι σημαντικό να καθοριστεί το ποιες είναι οι πράξεις εκείνες 

καθώς και τα κίνητρα που οδηγούν τον επιχειρηματία, που οδηγούν την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής δράσης. Ο ίδιος λοιπόν συγγραφέας έρχεται να επιβεβαιώσει το ευρέως 

αποδεκτό ότι τα κέρδη και οι ζημίες ορίζουν κατά βάση την επιχειρηματική δράση. 

Μάλιστα, αναφέρει ότι πολλοί είναι εκείνοι που θα κρίνουν τη δραστηριότητα του 

επιχειρηματία ως προς την επιτυχία της, από τα κέρδη που θα επιφέρει σε αυτόν24. Μία 

διαφορετική πτυχή των κινήτρων που οδηγούν ένα άτομο στο να δραστηριοποιηθεί 

επιχειρηματικά δίνουν οι Karayiannis & Young, οι οποίοι σε έρευνα που 

πραγματοποίησαν στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, συμπεραίνουν πως ο 

σημαντικότερος παράγοντας που οδηγεί το άτομο στην ίδρυση δικών τους εταιριών είναι 

η επιθυμία για ανεξαρτησία στο εργασιακό τους περιβάλλον25.

20 How entrepreneurs create wealth in transition economies, Mike W. Peng, pp. 95

21 Institutional Destruction of Entrepreneurship through Capitalist Transformation, Bruce McDaniel, pp. 2
22 Innovation and Entrepreneurship: practice and principles, 1985, London, William Heinman Ltd, pp25
23 Progress and Entrepreneurship, R.G.Holcombe, pp. 8

24 Progress and Entrepreneurship, R.G.Holcombe, pp. 9

25 Entrepreneurial activities in a Veblenian type transition economy, Karayiannis, Young, pp. 43

16



3.2 Επιχειρηματικότητα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Γνα να αντιληφθεί κανείς τι σημαίνει επιχειρηματική δράση στις χώρες της 

κεντροανατολικής Ευρώπης, αρκεί να αναλογιστεί ότι πρόκειται για ανθρώπους που 

είχαν περάσει όλη τους τη ζωή σε μία κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία. Επομένως, θα 

ήταν πολύ δύσκολο τόσο για τους ίδιους όσο και για τους δυτικούς να προβλέψουν το τι 

θα επιφέρει στις χώρες τους η επιχειρηματικότητα26.

Στις χώρες αυτές λοιπόν, η μεταρρύθμιση οδήγησε σε μεγάλη ελαστικότητα 

τιμών, μισθών και αποφάσεων που σχετίζονται με το προϊόν. Παράλληλα, υπήρξαν 

μεγάλες ανισορροπίες που κληροδοτήθηκαν από τις κεντρικά ελεγχόμενες οικονομίες. 

Σαν αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλες ευκαιρίες κέρδους για τους 

εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση, 

δημιουργώντας τις δικές τους επιχειρήσεις27. Στο σημείο αυτό ακριβώς έρχεται ο Bruner 

να συμπληρώσει ότι η αναζωπύρωση της επιχειρηματικής βάσης στις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης μπορεί να ανοίξει την πόρτα στο διεθνή ανταγωνισμό και σε ένα 

συγκριτικά πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο28.

Σε περιφερειακό λοιπόν επίπεδο, η Ελλάδα διαθέτει μοναδικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι των εταίρων της, το οποίο απορρέει από τη γεωγραφική της θέση 

αλλά και από την πολιτισμική εγγύτητα με τις χώρες αυτές. Χώρες όπως η Βουλγαρία, η 

Ρουμανία και η Σερβία επιφυλάσσουν σημαντικές ευκαιρίες που συνδέονται τόσο με την 

οικονομική τους ανάπτυξη όσο και με τη δέσμευσή τους ότι θα ακολουθήσουν τον 

ευρωπαϊκό δρόμο της σύγκλισης. Έτσι, μία διαφορετική επιχειρηματική πρόταση που 

προϋποθέτει ανταγωνιστική συγκρότηση και δυναμική στις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά 

και τη βούληση να αναλάβουν επιχειρηματικό ρίσκο εκτός συνόρων, είναι η 

εντυπωσιακή ανάπτυξη των ελληνικών άμεσων επενδύσεων στις χώρες της ΝΑ 

Ευρώπης29.

Βέβαια, η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες 

είχε να αντιμετωπίσει πολλά και σημαντικά προβλήματα. Καταρχήν, μία υγιής ανάπτυξη

26 The Central Role of Entrepreneurs in Transition Economies, McMillan & Woodruff, pp. 153

27 The Central Role of Entrepreneurs in Transition Economies, McMillan & Woodruff, pp. 154
28 Entrepreneurship in Eastern Europe: Neither Magic nor Mirage. A preliminary investigation, Hans-Peter 
Bruner, pp. 1
29 Η ελληνική οικονομία σε ρόλο περιφερειακού ηγέτη, Ν. Νανόπουλος, σελ. Β8
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προϋποθέτει ένα κατάλληλο μακροοικονομικό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου θα 

υπάρχει μακροοικονομική σταθερότητα, ανταγωνιστικές αγορές και περιοριστικές 

οικονομικές πολιτικές. Το περιβάλλον αυτό προσφέρει στους επιχειρηματίες την 

κατάλληλη ασφάλεια για τις χρηματικές τους αμοιβές30.

Συνεπώς, οι επιχειρηματίες στις υπό εξέταση βαλκανικές χώρες είχαν να 

αντιμετωπίσουν υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, νομικά και θεσμικά κενά που βοηθούν 

την άνθιση της διαφθοράς μέσω της μαφίας, έλλειψη σωστής διάρθρωσης των αγορών 

και σημαντικότατα προβλήματα που αφορούν τις ιδιωτικοποιήσεις των πρώην μεγάλων 

κρατικών εταιριών. Επίσης, σε τέτοιες δύσκολες μεταβατικές περιόδους είναι πολύ 

σημαντικό να υπάρχει μία σταθερή κυβέρνηση στην εξουσία που να μπορεί να πάρει 

πρωτοβουλίες και να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις31.

Τα παραπάνω στοιχεία έρχεται να συμπληρώσει και η ICAP, η οποία σε έρευνά 

της αναφέρει ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις χώρες 

αυτές οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι το ασταθές οικονομικό περιβάλλον στο σύνολο των 

Βαλκανικών χωρών, με την Τουρκία να κατέχει τα πρωτεία (88%). Δεύτερο στη σειρά 

που συνδυάζεται με το πρώτο, είναι η πολιτική αστάθεια (Τουρκία: 50%). Σοβαρό 

πρόβλημα, επίσης, αποτελεί η έλλειψη στελεχών (Βουλγαρία: 40%), αλλά και το κακό 

επίπεδο των υποδομών32.

Κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τους Nelson & Taylor, όσον αφορά τη 

διαδικασία ανοικοδόμησης της Ρουμανίας, σε τρεις συγκεκριμένες κινήσεις που θεωρούν 

απαραίτητες: διαχωρισμός των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων, εμπορευματοποίηση 

των δραστηριοτήτων τους και ιδιωτικοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Οι 

μελετητές θεωρούν ότι οι ενέργειες αυτές θα δώσουν μεγάλη ώθηση στην οικονομία της 

χώρας και θα βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να αναπτύξουν την πλέον κατάλληλη 

δράση. Επιπλέον, θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη ικανής διοίκησης και εκπαίδευσης33.

30 Growth in transition economies, Bruno Merlevede, pp. 12
31 Growth in transition economies, Bruno Merlevede, pp. 6
32 Ερευνα της ICAP για τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια

33 New ventures and entrepreneurship in an Eastern European context: a training and development 
programme for managers in state-owned firms. Nelson & Taylor, pp. 14
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3.3 Εισαγωγή προϊόντων σε νέες αγορές
Όσο περνούν τα χρόνια στη νέα χιλιετία, οι μάρκετινγκ μάνατζερ, γίνονται όλο 

και mo ενήμεροι για τις ξένες αγορές και όπως είναι φυσικό αισθάνονται και πιο άνετοι 

μέσα σε αυτές. Η ιδέα της εισαγωγής νέων προϊόντων σε νέες αγορές έχει διεγερθεί από 

την ευρύτερη αντίληψη των μάνατζερ, που αφορά τις ευκαιρίες μάρκετινγκ.

Πριν όμως την εισαγωγή των προϊόντων στις ξένες αγορές, θα πρέπει να 

απαντηθούν μερικά καίρια ερωτήματα όπως: ποια νέα προϊόντα, σε ποιες αγορές και 

πότε θα γίνει αυτή η κίνηση.

Σύμφωνα πάντα με τους Davidson & Harrigan, πρώτο και κύριο μέλημα των 

μάνατζερ, πριν κάνουν την οποιαδήποτε κίνηση, πρέπει να είναι η ενημέρωση πάνω στην 

αγορά και το στήσιμο ενός ικανού συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, όσον 

αφορά τόσο τις μεταβλητές που σχετίζονται με τον καταναλωτή όσο και αυτές που 

ασχολούνται με το περιβάλλον. Εξάλλου, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι εταιρίες που 

διατηρούν τομείς που ασχολούνται με το εξωτερικό, εισάγουν νέα προϊόντα σε ξένες 

αγορές πολύ πιο γρήγορα από αυτές που δε διατηρούν ανάλογους τομείς.

Σημαντική επίσης είναι η αναφορά των δύο μελετητών στο γεγονός ότι μέχρι 

πρόσφατα οι καινοτομίες εμφανίζονταν πρώτα στη χώρα παραγωγής και στη συνέχεια με 

κάποιες αλλαγές βγαίνουν προς τα έξω. Το επόμενο βήμα είναι η αλλαγή του σκηνικού 

αυτού, οπότε νέα προϊόντα θα βγαίνουν για να εξυπηρετήσουν απευθείας ξένες αγορές34.

3.4 Μάρκετινγκ στα Βαλκάνια

Παραδοσιακά, οι ανατολικό-ευρωπαϊκές χώρες διατηρούσαν μία Μαρξιστική- 

Λενινιστική άποψη πάνω στα κανάλια διανομής. Ο Μαρξ θεωρούσε τους ενδιάμεσους 

«παρασιτικούς στη φύση» και «ανούσιο έξοδο για την κοινωνία». Επίσης, τόσο οι 

χονδρέμποροι όσο και οι λιανέμποροι δημιουργούσαν αναρχία παλεύοντας συνεχώς για 

το κέρδος. Παρόλα αυτά όμως, το 70% των Ανατολικοευρωπαίων πιστεύουν ότι οι 

ιδιώτες λιανέμποροι προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση. Το 

νούμερο αυτό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο για κάποιες χώρες, όπως η Βουλγαρία35.

34 Key decisions in International Marketing: Introducing new products abroad, W. H. Davidson, R 
Harrigan, pp. 15, 20-22
35 East European retailing: a consumer perspective, R. D. Mueller and J. Broderick, pp. 32, 35
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Έναν σχετικό ορισμό του δικτύου διανομής - καναλιού μάρκετινγκ δίνει ο Ε. 

Καραφωτάκης, όπου αναφέρεται σαν «σύνολα αλληλεξαρτώμενων οργανισμών που 

συμμετέχουν στη διαδικασία του να γίνει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία διαθέσιμη για 

χρήση ή κατανάλωση»36.

Αν και η έννοια του Μάρκετινγκ γίνεται όλο και πιο γνωστή στις αναδυόμενες 

οικονομίες, είναι άξιο αναφοράς το πόσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το μάρκετινγκ 

καθώς επίσης και με ποιο τρόπο. Τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στην κεντρική 

και ανατολική Ευρώπη έδειξαν ότι η επιστήμη του μάρκετινγκ βρίσκεται ακόμα μάλλον 

σε εμβρυακό στάδιο, αφού λιγότερο από το 1/3 των επιχειρήσεων πραγματοποιούν 

μακροπρόθεσμο σχεδίασμά. Οι μελετητές διαπίστωσαν επίσης ότι ακόμη και στις 

περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο σχεδιασμός, κυρίως αναλώνεται σε πλάνα πωλήσεων 

ή αποκλειστικά οικονομικό σχεδίασμά και έχει να κάνει ελάχιστα με τον σχεδίασμά του 

μάρκετινγκ37.

Εξάλλου, μία διαφορετική έρευνα εξειδικευμένη στη Βουλγαρία έδειξε ότι οι 

μεγαλύτερες αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον μάρκετινγκ της χώρας είναι η 

αυξανόμενη ζήτηση για καλύτερη ποιότητα και αυξανόμενο εγχώριο ανταγωνισμό. 

Επίσης, αναμένεται να υπάρχει και κάποια αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού στα 

πλαίσια της ανάδυσης διαφορετικών τμημάτων πελατών.

Όμως, η έρευνα εντοπίζει σημαντικά προβλήματα που εμποδίζουν την 

υιοθέτηση του μάρκετινγκ στη Βουλγαρία. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η έλλειψη 

ικανοτήτων για την ανάπτυξη μιας πολύ υψηλής προσέγγισης του μάρκετινγκ, η έλλειψη 

κατανόησης του τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει αυτό καθώς και οι περιορισμένες 

χρηματικές πηγές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τόσο το να αναγνωριστούν όσο και το 

να απομακρυνθούν τα εμπόδια μιας πλήρους φιλοσοφίας μάρκετινγκ, καθώς αυτό 

σχετίζεται άμεσα με την απόδοση των εταιριών38.

36 Το εμπόριο και τα δίκτυα διανομής και διάθεσης προϊόντων στην ΠΓΔΜ και στη Βουλγαρία, Ε.
Καραφωτάκης, σελ 87
37

Marketing Planning in Central and Eastern Europe, G. Hooley, T. Coxl, D. Shipley, J. Beracs, K. Kolos, 
K. Fonfara, M. Marinov, pp. 5, 11

Tft
MARKETING APPROACHES IN BULGARIA, M. Marinov, T. Cox, G. Avlonitis, T. Kouremenos, pp. 

5, 10, 12
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3.5 Μορφές Επιχειρηματικής δράσης. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
Πολλοί μελετητές στο παρελθόν έχουν ασχοληθεί με το αν μία επιχείρηση 

πρέπει να μείνει στο στάδιο των εξαγωγών ή αν θα πρέπει να αναπτύξει επιχειρηματική 

δράση στη χώρα αυτή. Για παράδειγμα, οι νεοκλασικοί υποστηρίζουν ότι οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την επιλογή μεταξύ εξαγωγών και άμεσης επένδυσης είναι το κόστος 

και η απόδοση39.

Το να εξάγει μία επιχείρηση σημαίνει ότι είναι εγκαταστημένη και διοικητικά 

ελεγχόμενη στο εσωτερικό. Το δικαίωμα άδειας στο εξωτερικό (foreign licensing) 

σημαίνει εγκατάσταση στο εξωτερικό και συμβατικά ελεγχόμενη διοικητικά, ενώ η 

άμεση ξένη επένδυση σημαίνει εγκατάσταση και διοικητικός έλεγχος από το εξωτερικό. 

Επιπλέον, μία επιχείρηση μπορεί να κάνει επιθετική εξαγορά μίας άλλης στο εξωτερικό, 

μπορεί να κάνουν συμφωνία ως προς το η μία να παράγει και η άλλη να διανέμει ή 

μπορεί απλά να χρησιμοποιεί κάποιον ή κάποιους πελάτες ή αντιπροσώπους που να 

πραγματοποιούν το στάδιο της διανομής στη χώρα της αλλοδαπής40.

Η κάθε περίπτωση εμφανίζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα αλλά και 

μειονεκτήματα, τα οποία είναι περισσότερο σύνθετα ή απλά, ανάλογα με την 

πολυπλοκότητα της κάθε μορφής εισόδου. Πριν όμως αποφασιστεί το ποια στρατηγική 

εισόδου είναι η επικρατέστερη και η πιο κερδοφόρα, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάποιοι από αυτούς είναι τα κόστη εγκατάστασης, οι 

χρηματοοικονομικές μεταβλητές, πολιτισμικοί παράγοντες, η δομή της αγοράς και η 

ανταγωνιστικότητα των στρατηγικών41.

Οι ίδιοι πάντα μελετητές έβγαλαν κάποια συμπεράσματα, όσον αφορά το ποια 

περίπου στρατηγική είναι καταλληλότερη, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 

στην αγορά. Έτσι, όταν υπάρχουν μονοπώλια που σχετίζονται με υψηλό κόστος 

ανταγωνισμού, προτείνονται στρατηγικές που δίνουν στην εισερχόμενη εταιρία 

μακροχρόνιο έλεγχο πάνω στην παραγωγή ή τη διανομή του αντιπάλου ενώ οι συνέργιες

39 Entrance strategies Eastern Europe: a chain management approach, H. Bremmers, J. Gusc, pp. 2

40 Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internalization Approach, P. J. Buckley, M. 
C. Casson, pp. 2-3

41 Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internalization Approach, P. J. Buckley, M. 
C. Casson, pp. 4
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προτείνονται όταν υπάρχουν πολύ υψηλά κόστη εγκατάστασης. Γενικά, η ανάλυση των 

μελετητών επιβεβαιώνει ότι η δομή της αγοράς είναι κρισιμότατος παράγοντας που 

επηρεάζει την επιλογή στρατηγικής διείσδυσης42.

Για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε πλατειασμός στην συγκεκριμένη εργασία, δε 

θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης της κάθε στρατηγικής εισόδου ξεχωριστά, αλλά θα 

εξεταστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της στρατηγικής διεθνοποίησης 

γενικότερα43. Εξάλλου, σε κάποιο άλλο σημείο της εργασίας γίνεται αναφορά του 

τρόπου με τον οποίο οι εξεταζόμενες εταιρίες διεισδύουν στις ξένες αγορές.

• Πλεονεκτήματα

- Επίτευξη οικονομιών κλίμακας στην παραγωγή

- Πρόσβαση σε νέες αγορές

- Πρόσβαση σε χαμηλού κόστους εργασία και α’ ύλες

- Απόσπαση μεριδίου από ανταγωνισμό που δραστηριοποιείται σε ξένες 

αγορές44

- Επένδυση πιθανών κερδών από ξένες αγορές στην εγχώρια

• Μειονεκτήματα

- Οικονομική και πολιτική ρευστότητα περιβάλλοντος

- Διαφορές σε εργασιακό και νομικό καθεστώς

- Διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα που οδηγεί σε ανάγκη 

διαφοροποίησης και με την σειρά της οδηγεί σε υψηλότερο κόστος

- Όλα τα επιπλέον κόστη που δημιουργούνται

42 Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internalization Approach, P. J. Buckley, M. 
C. Casson, pp. 13-14
43 Παπαδάκης B., pp. 336-345 & Aaker D., pp. 266-283

Χατζηδημητρίσυ I., pp. 171
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4. ΠΑΡΟ ΥΣΑ ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ

4.1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
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Έκταση: 110.910 τ. χλμ.

Πληθυσμός: 7.621.337 (εκτίμηση Ιούλιος 2002)

Εθνικό Νόμισμα: Lev

Τιμή Συναλλάγματος: 1 €=2300 Leva45

Σύνορα: Ελλάδα 494 χλμ., ΠΓΔΜ 148 χλμ., Ρουμανία 608 χλμ., Γιουγκοσλαβία 318 

χλμ., Τουρκία 240 χλμ.

Εθνικότητες πληθυσμού: Βούλγαροι 83,6%

Τούρκοι 9,5%

Ρόμα 4,6%

Αλλοι (Αρμένιοι, Τάταροι, κ.α.) 2,3%46

" Ε.Τ.τ.Ε.
46 THE YEAR FACTBOOK 2002. CIA. 2002
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Μετά την κατάρρευση του Κομμουνισμού, η Βουλγαρία ήταν από τις πρώτες 

χώρες που έπαυσε τη κομμουνιστική κυριαρχία και από τις χώρες που η αλλαγή 

πραγματοποιήθηκε με ειρηνικό τρόπο. Η επιβεβαίωση της αλλαγής έγινε το 1990 με τις 

πρώτες πολυκομματικές εκλογές. Από τότε, σημειώνονται μεγάλα βήματα προς τον 

εκδημοκρατισμό, την ανοικτή οικονομία, παρ' όλο που αντιμετωπίζει σημαντικά 

προβλήματα με τον υψηλό πληθωρισμό, την ανεργία, τη διαφθορά και τους υψηλούς 

δείκτες εγκληματικότητας47.

Η κατάσταση της οικονομίας της Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια δείχνει 

σταθεροποιητικές τάσεις. Η πρόοδος της οικονομικής σύγκλισης μπορεί να μην είναι η 

αναμενόμενη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή48, αλλά αναμφισβήτητα, είναι 

ικανοποιητική. Με σταθερή ταχύτητα, οι παράγοντες που εμποδίζουν την εξομάλυνση 

της οικονομίας, όπως η ανεργία και η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, εξοβελίζονται.

Αυτό καταδεικνύεται από την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2002 για 

τη Βουλγαρία. Ιδιαίτερα στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, αναφέρει η Έκθεση ότι έχει 

σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος. Σύμφωνα με την Έκθεση, κρατικές επιχειρήσεις που 

αποτελούσαν πάνω από το 50% της περιουσίας του δημοσίου έχουν πωληθεί. Νέες 

διαδικασίες ιδιωτικοποίησης έχουν εφαρμοστεί κατά το 2002 (Απρίλιος), με σκοπό να 

παράσχουν καθαρότερους όρους για τις 2000 ή και παραπάνω επιχειρήσεις που στην 

πλειοψηφία τους είναι ακόμα κρατικές. Τον Οκτώβριο του 2002 το τμήμα των 

ιδιωτικοποιήσεων ολοκλήρωσε το 26% και τα έσοδα ανήλθαν στα 300 εκατ.$ που ήταν 

και ο στόχος του έτους.

Μια στρατηγική για την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας 

ξεκίνησε το 2002, με εντυπωσιακή αύξηση των τιμών και την ιδιωτικοποίηση των 

βιομηχανιών. Οι συνθήκες στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έχει 

βελτιωθεί στη Βουλγαρία αλλά ακόμα χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια στα επίπεδα της 

κοινωνικής δραστηριότητας και του νομικού πλαισίου σχετικά με τη διαφθορά, 

γραφειοκρατία, φόρους, τελωνειακές διαδικασίες και πτωχεύσεις.

Παράλληλα, ο τραπεζικός τομέας παρουσιάζει αλλαγές. Οι τράπεζες ξένων 

συμφερόντων αναπτύσσονται σε πολλά επίπεδα, ενώ από τις εγχώριες μόνο η κεντρική

47 Flash: Οικονομίες Αναλυόμενων Αγορών ΝΑ Ευρώκης και Μεσογείου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νοέμβριος/ 
Δεκέμβριος 2000

48
2002 Regular Report on Bulgaria’s progress towards Accession, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels 

2002
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τράπεζα μένει να ιδιωτικοποιηθεί. Παρά όμως τις βελτιώσεις, η κεφαλαιαγορά παραμένει 

υπό εξέλιξη.

Το προσωπικό εισόδημα είναι χαμηλό και ισοδυναμεί μόλις με το 28% του 

μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Βουλγαρία πραγματοποίησε βελτίωση 

στο να ακολουθήσει τα εισοδηματικά δεδομένα της Ε.Ε. . Βέβαια, ανάλογα με την 

περιοχή κυμαίνεται από 23 έως 28%. Επιπλέον, το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι της 

τάξεως του 6% για το 2001, ποσοστό που είναι εξαιρετικά χαμηλό τόσο σε σχέση με το 

μέσο όρο των υποψήφιων προς ένταξη χωρών στην Ε.Ε., όσο και με το ελάχιστο των 

κρατών μελών της Ε.Ε. (πίνακας 2)

Παράλληλα, η αύξηση του Α.Ε.Π. κατά το τρίτο τέταρτο του 2002 ήταν 4,5%, 

γεγονός που δηλώνει αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001, αγγίζοντας 

το μέσο όρο των 13 χωρών που πρόκειται ενταχθούν στην Ε.Ε. το 2004, σύμφωνα με την 

απόφαση του Ευρωπαϊκής Συνόδου της Κοπεγχάγης (Δεκέμβριος 2002).(πίνακας 1)

Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται στο θέμα της ανεργίας. Από το 13,7% 

που ήταν το 1997 έφτασε το 2001 στο 17,7% ενώ το 2002 είναι της τάξεως του 19,9%. 

Από τους ανέργους πάνω από το 60% είναι άτομα χωρίς εργασία πάνω από 1 χρόνο. 

Όπως και με ατομικό εισόδημα έτσι και με την ανεργία κυμαίνεται κατά περιοχή με 

μεγάλες αποκλίσεις: από 9,7% στις Β.Δ. περιοχές, μέχρι 32,8 στη Ν.Α. Βουλγαρία49.

1997 1 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |

Labour market (Labour Force Survey) f) % of population
Economic activity rats (15 - 64» 
Employment rate (15-64), total 
Employment rate (15-64), male 
Employment rate (15-64). female

63.2 63.3 61.6 61.0 63.3
54.5 55.5 52.9 51.0 50.7
58.4 59.4 57.0 54.9 53.6
50.7 51.8 49.0 47.2 47.9

Average employment by NACE branches i)
- Agriculture and forestry
- Industry (excluding construction)
- Construction
- Services

Unemployment rate, total 
Unemployment rate, males 
Unemployment rate, females 
Unemployment rate of persons < 25 years

Long-term unemployment share

in % of total
25.3 26.2 25.8 26.7
27.6 26.5 24.6 23.1

4.4 4.1 4.3 4.1
42.7 43.2 45.4 46.1

%of labour force
13.7 12.2 14.1 16.3 19.9
13.9 12.6 14.0 16.7 20.8
13.5 11.8 14.1 15.9 18.9
33.5 28.4 31.4 33.4 39.3

as % of all unem ployed
60.4| 61.5| 600 58.7| 63d

49
2002 Regular Report on Bulgaria’s progress towards Accession, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels 

2002
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Πηγη:<Γοπιιηιιηιίγ LFS Annex

Ο προϋπολογισμός του 2003 περιλαμβάνει φορολογικές μειώσεις και 

αυξημένες κοινωνικές παροχές. Ειδικότερα η κυβέρνηση προτίθεται να μειώσει το 

ποσοστό των εσόδων που προκύπτουν από τη φορολογία από 25% σε 23,5% 

απαλείφοντας τις φορολογικές επιβαρύνσεις από τα κέρδη των επιχειρήσεων που 

αναπτύσσονται σε περιοχές με υψηλή ανεργία. Αυτά τα μέτρα έχουν σαν σκοπό να 

ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και να σταθεροποιήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό 

είχε σαν αποτέλεσμα το 2002 να μειωθεί το τρέχον έλλειμμα στα 131,1εκατ. $ (0,9% 

από το ΑΕΠ) από 427 εκ.$ (3,2% του ΑΕΠ) που ήταν το 2001. Το γεγονός της 

βελτίωσης του τρέχοντα λογαριασμού επιφέρει και την απελευθέρωση για τις 

διαδικασίες ιδιωτικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων50.

Προοπτικές

Κατά μια γενική άποψη, σύμφωνα με την Έκθεση, μεσοπρόθεσμα η Βουλγαρία 

θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα δεδομένα της ανοικτής αγοράς και στις απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο στους 

παράγοντες της εγχώριας οικονομίας. Η Βουλγαρία έχει επιτύχει μακροοικονομική 

σταθερότητα και οι μηχανισμοί της αγοράς λειτουργούν ικανοποιητικά. Σημαντική 

πρόοδο έχει σημειωθεί και στην αναδιάρθρωση των θεμελιωδών δομών της αγοράς, όσον 

αφορά την ενταξιακή διαδικασία στην ελεύθερη αγορά, την ανασυγκρότηση της 

οικονομίας και τις ιδιωτικοποιήσεις. Όλα τα παραπάνω υποδεικνύουν την επίτευξη της 

μακροοικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας51.

Κάποιες επιπλέον ευκαιρίες που προσφέρονται για την βουλγάρικη οικονομία 

παρουσιάζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονομικών της χώρας 

Νικολάι Βασίλεβ, σε παρουσίαση του για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας του52.

• η Βουλγαρία θα καταργήσει το σύστημα του Νομισματικού Σιμβουλίου μόλις 

ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Συναλλαγματική και Νομισματική Ένωση (EMU)

• Άριστο επίπεδο εκπαίδευσης

50 South Eastern Europe& Mediterranean Emerging Countries Bulletin-Country Updates ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ EΑΛΑΛΟΣ Δεκέμβριος 2002

51 2002 Regular Report on Bulgaria’s progress towards Accession, COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, Brussels 2002
52 Η Βουλγαρία - οικονομική ανάπτυξη - προοπτικές ανάπτυξης, Νικολάι Βασίλεβ, σελ. 18-19
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• Αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία, επίπεδο-ρεκόρ της εισροής κεφαλαίων 

το 2001

• Αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, το χαμηλότερο έλλειμμα του 

προϋπολογισμού στην περιοχή

• Υψηλό επίπεδο της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης

• Επιταχύνόμενη πορεία ευρωολοκλήρωσης - προσδοκία για πρόωρο κλείσιμο των 

2/3 των κεφαλαίων - διαπραγματεύσεις με την ΕΕ ως το τέλος του Ιουνίου του 

2002

• Σχετικά χαμηλός πληθωρισμός (προσδοκώμενος πληθωρισμός ύψους 7.5% για το

2002)

• Συμπέρασμα - προοπτικές πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης τουλάχιστον 4% 

ετήσιος

Ωστόσο, εντοπίζονται κάποιοι τομείς στους οποίους η Βουλγαρική οικονομία 

δεν έχει παρουσιάσει πρόοδο. Ο τομέας της διοίκησης, η ανεργία καθώς και η έλλειψη 

ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου πάνω σε διαδικασίες οικονομικής φύσεως, όπως τη 

διαδικασία της κήρυξης πτώχευσης αποτελούν αντικείμενα στα οποία η κυβέρνηση της 

χώρας οφείλει να δείξει αποφασιστικότητα και δυναμισμό. Η επιτάχυνση για την επίλυση 

των παραπάνω θεμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσει 

η διαδικασία της οικονομικής σύγκλισης με ταχύτερους ρυθμούς.

Γενικότερα, απαιτείται από τη Βουλγαρική οικονομία να ολοκληρώσει σύντομα 

την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων καθώς και να αυξήσει το ποσοστό των 

ιδιωτικών επενδύσεων, έτσι ώστε η οικονομία και η αγορά του κράτους να είναι 

ανταγωνιστική μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης53.

Φορολογικό - Νομοθετικό πλαίσιο54 

• Φόρος επί των κερδών

- μείωση απο το 2002 του φόρου επί των κερδών στα 15% για όλες τις 

επιχειρήσεις

532002 Regular Report on Bulgaria’s progress towards Accession, COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, Brussels 2002
54 Υπουργείο Οικονομικών της Βουλγαρίας
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- ο αθροιστικό φόρος (μαζί με το συνολικό φόρο) απο το 2002 γίνεται 

23.5%

- μηδενικός φόρος επί των κερδών κεφαλαίου

• Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΛ)

- η προθεσμία αποκατάστασης της φορολογικής πίστωσης μειώνεται απο 4 

σε 3 μήνες το 2002

- η εξαγωγή λογισμικού απελευθερώνεται από το ΦΠΑ

• ΔιευΟνή λογιστικά πρότυπα IAS από 2003/05

• Συνολικό φορολογικό βάρος σε ποσοστό του Α.Ε.Π.

- 36,2% το 2000

- 31,6% το 2002
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Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Βουλγαρίας?5

• Όγκος διμερών εμπορικών συναλλαγών

- κατά το 2001, ο όγκος εμπορικών συναλλαγών με τη Βουλγαρία ανήλθε 

σχεδόν σε US$1 δις (εξαγωγές: US$570 εκ. εισαγωγές US$ 423 εκ.), ενώ 

μόνο κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2002 οι συναλλαγές ξεπέρασαν 

τα $600.000.000.

• Επενδύσεις

- Σύμφωνα με επίσημες βουλγαρικές εκτιμήσεις, η Ελλάδα καταλαμβάνει

την πρώτη θέση, όσον αφορά το ύψος των ξένων επενδύσεων στη χώρα. 

Το σύνολο των ελληνικών επενδύσεων στην Βουλγαρία εκτιμάται ότι 

έχουν φτάσει τα US$ 1,5 δις, καλύπτοντας το 10% των συνολικών ξένων 

επενδύσεων στη Βουλγαρία και συμβάλλοντας στη δημιουργία περίπου 

100.000 θέσεων εργασίας.

Οι σημαντικότερες ελληνικές επενδύσεις είναι οι ακόλουθες (2001): 

Ο Όμιλος Εταιριών "ΛΕΒΕΝΤΗ" (3Ε - Coca Cola)

Η Γαλακτοβιομηχανία "ΔΕΛΤΑ", με επενδύσεις υψηλότερες των 15 

εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Κατασκευαστικές Εταιρίες "ΜΗΧΑΝΙΚΗ" 

και "Κ Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ", Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα 

Χίου, Εμπορική Τράπεζα, Eurobank και Alpha Bank, Όμιλος 

"ΒΙΟΧΑΛΚΟ", με επενδύσεις 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Τέλος, η 

δράστηριοποίηση των ΙΝΤΡΑΚΟΜ και Ο.Τ.Ε στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών φτάνει τα 135 εκατομμύρια δολάρια.

55 httpV/vv'-ww.mfa.er/greek/foreien policv/curopc southeastenVbalkans/Bulgaria.hlml
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S. W. Ο. T. ANALYSIS - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Γεωγραφική θέση - Εμπορικό σταυροδρόμι 

Φυσικός πλούτος 

Σχετικά χαμηλός πληθωρισμός 

Δημοσιονομική πειθαρχία

Χαμηλότερο έλλειμμα προϋπολογισμού στην περιοχή 

Μακροοικονομική Σταθερότητα 

Ικανοποιητική λειτουργία των μηχανισμών αγοράς 

Φθηνό εργατικό κόστος 

Πολιτική Σταθερότητα

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου 

Υψηλή ανεργία

Άνιση κατανομή του εισοδήματος 

Χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα - Χαμηλό βιοτικό επίπεδο 

Προβλήματα στη Δημόσια Διοίκηση 

Ανεξέλεγκτη είσοδος ξένων κεφαλαίων

Ύπαρξη οργανωμένου εγκλήματος - μαφίας (αν και έχει περιοριστεί τελευταία)
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 

Αυξητική τάση της οικονομίας 

Αναμονή για αύξηση και καλύτερη διανομή του εισοδήματος 

Αύξηση του ανταγωνισμού - Καλύτερη διαστρωμάτωση της οικονομίας 

Προοπτικές πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης τουλάχιστον 4% 

Διεθνή λογιστικά πρότυπα - Φορολογική Σταθερότητα 

Αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία 

Καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης

ΑΠΕΙΛΕΣ

Επιτάχυνση των διαδικασιών σύγκλισης - Πιθανές αντιδράσεις 

Φόβοι για αλλαγή στάσης της κυβέρνησης υπό το βάρος του πολιτικού κόστους 

Χαμηλοί μισθοί - Υψηλές τιμές - Χαμηλότερη αγοραστική δύναμη 

Πρόκληση μεγαλύτερης ανεργίας από ιδιωτικοποιήσεις των εναπομεινάντων μεγάλων

κρατικών επιχειρήσεων

Πιθανή απώλεια εγχώριου πλούτου από τις ξένες επιχειρήσεις 

Πιθανότατη πτώση του ρυθμού εξωτερικών επενδύσεων - Η χώρα θα σταματήσει να 

είναι τόσο ελκυστική επενδυτικά (φθηνή και ανεκμετάλλευτη)
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CASE STUDY

ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΟΠΟΥΑΟΙ 
Α.Ε.
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Case study: η εταιρία Σαββόπονλοι Αφοί στη Βουλγαρία?6.

Προφίλ επιχείρησης

Πρόκειται για μία ανώνυμη εταιρία, η οποία στηρίζεται διοικητικά κυρίως από 

την οικογένεια Σαββόπουλοι. Η εταιρία δραστηριοποιείται από το 1976 στη βιομηχανική 

περιοχή της Σίνδου και έχει ως αντικείμενο εργασιών τα έπιπλα μπάνιου. Το σύνολο των 

εργαζομένων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη εταιρία είναι σαράντα περίπου 

άτομα.

Η εταιρία δραστηριοποιείται τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Ρουμανία, όμως 

η παρούσα εργασία ασχολείται με την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι και η πρώτη 

χώρα χρονικά, στην οποία διείσδυσε η εταιρία, μόλις το 1991.

Κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης χώρας για την εξάπλωση της εταιρίας

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο εξωτερικού τομέα της εταιρίας, οι βασικοί λόγοι 

επέκτασης στη Βουλγαρία είναι η πολύ κοντινή απόσταση - γειτνίαση, ειδικότερα όταν 

πρόκειται για επιχείρηση της Βορείου Ελλάδας. Το περιβάλλον της χώρας όσον αφορά 

τους τομείς της πολιτικής, τεχνολογίας, νομοθεσίας και ασφάλειας έπαιξε έμμεσο ρόλο, 

αφού δεν είχε άμεση επίδραση στην εταιρία. Η σημαντικότερη επίδραση επήλθε, όπως 

είναι λογικό, από το οικονομικό περιβάλλον.

Ο ανταγωνισμός της εταιρίας αυξανότανε όσο περνούσαν τα χρόνια και αυτό 

φαίνεται πολύ λογικό, αφού όταν αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί η εταιρία, ελάχιστοι 

επιχειρηματίες είχαν σκεφτεί να πάρουν το μεγάλο ρίσκο που απαιτούσε η εποχή εκείνη. 

Διακρίνεται σε εσωτερικό ανταγωνισμό, ο οποίος δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά διαρκώς 

αυξάνει και σε εξωτερικό ανταγωνισμό, ο οποίος είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικός και 

προέρχεται κυρίως από την Ιταλία.

Επιπλέον, το μέγεθος της αγοράς θεωρείται μάλλον μικρομεσαίο, αφού 

πρόκειται ουσιαστικά για είδος πολυτελείας και το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν επιτρέπει 

ακόμα πολλές αγορές τέτοιων προϊόντων.

Οι ευκαιρίες με τις οποίες ασχολείται η εταιρία είναι καταρχήν το γεγονός της 

εισόδου της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., κάτι που θα επιφέρει μειωμένα έξοδα, λόγω των 

όποιων φοροαπαλλαγών και φυσικά την προσδοκώμενη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, 56

56 Συνέντευξη με τον υπεύθυνο εξωτερικού τομέα: Σαββόπσυλος Νίκος
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η οποία θα αυξήσει και το μέγεθος της αγοράς. Μία επιπλέον ευκαιρία για την εταιρία θα 

μπορούσε να είναι και η εγκατάσταση παραγωγικής μονάδας στη χώρα, κάτι όμως που 

αναφέρθηκε πιο πολύ θεωρητικά από τον κύριο Σαββόπουλο, αφού δε διαφαίνεται προς 

το παρόν η ανάλογη βούληση για τέτοιο εγχείρημα.

Από την άλλη πλευρά, η εταιρία έχει να αντιμετωπίσει και απειλές, οι 

κυριότερες από τις οποίες είναι η διαρκής αύξηση του ανταγωνισμού και το φθηνό 

εργατικό κόστος. Όπως θα δούμε παρακάτω, η εταιρία δεν έχει υπαλλήλους στη 

Βουλγαρία, οπότε δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Τέλος, μία απειλή που υφίστατας αλλά υπάρχει η προσδοκία της 

ανατροπής της, είναι το χαμηλό κόστος ζωής, το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με 

προϊόντα πολυτελείας.

Μορφή εισόδου στην αγορά της Βουλγαρίας και λόγοι επιλογής της

Η μορφή εισόδου στην εξωτερική αγορά που επέλεξε η εταιρία είναι η 

παραγωγή στο εσωτερικό και μόνο διανομή στο εξωτερικό, συνεργαζόμενη με πελάτη 

της στη Βουλγαρία.

Ο βασικότερος λόγος για την παραπάνω επιλογή είναι το κόστος εγκατάστασης 

και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου που επέρχεται της εξωτερικής εγκατάστασης. Ο 

πελάτης αναλαμβάνει εξολοκλήρου το κόστος προώθησης και διανομής του προϊόντος 

στη χώρα του, με αποτέλεσμα η εταιρία να μην εμπλέκεται σε οποιοδήποτε επιπλέον 

κόστος. Σαν αποτέλεσμα, η εταιρία αυξάνει τον όγκο παραγωγής, επιτυγχάνοντας 

οικονομίες κλίμακας.

Στρατηγική - Αντικειμενικοί Στόχοι της εταιρίας στην εξωτερική αγορά

Στρατηγικός στόχος της εταιρίας ήταν η αύξηση του τζίρου και η σημαντική 

παρουσία της εταιρίας στην αγορά της Βουλγαρίας. Έτσι, επιλέχθηκε το ίδιο 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων, με αυτό που χρησιμοποιείται και στην ελληνική αγορά ενώ 

όσον αφορά την τοποθέτηση του προϊόντος στο μυαλό του καταναλωτή, έγινε 

προσπάθεια κυρίως μέσω της τιμολόγησης να περάσει το προϊόν ως προϊόν υψηλής τιμής 

- υψηλής ποιότητας.

Μία επιπλέον ενέργεια της εταιρίας ήταν η επιλογή του μοντέλου διανομής 

στην εξωτερική αγορά και το στάδιο μέχρι το οποίο θα συμμετείχε. Η εταιρία λοιπόν.
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μαζί με τον πελάτη του εξωτερικού επέλεξαν το μοντέλο διανομής, το οποίο προωθεί το 

προϊόν μέσω εμπόρων στον τελικό καταναλωτή. Επομένως, η εταιρία από τη στιγμή που 

ο πελάτης παρελάμβανε το προϊόν, δεν είχε καμία περαιτέρω ανάμιξη στη διανομή του.

'Οπως είναι φυσικό, από την παραπάνω ανάλυση μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι 

η εταιρία δεν υποχρεώθηκε να χρηματοδοτήσει την επένδυσή της στο εξωτερικό, αφού 

ουσιαστικά δε συμμετείχε ούτε στην προώθηση ούτε στη διανομή του προϊόντος άμεσα. 

Η μόνη χρηματοδότηση που χρειάστηκε ήταν για την αύξηση της παραγωγικής 

ικανότητας της εταιρίας, για να καλυφθεί και η ζήτηση της εξωτερικής αγοράς, η οποία 

χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια του επιχειρηματία.

Εξαγόμενα συμπεράσματα - Αποτελέσματα της συνέντευξης

Τέλος, η πορεία της εταιρίας στην εξωτερική αγορά μάλλον δεν ήταν ανοδική. 

Έτσι, όταν εισήλθε η εταιρία στη βουλγαρική αγορά, ήταν από τους σχετικά μεγάλους 

«παίχτες» με σημαντικό μερίδιο. Αυτό οφειλότανε κυρίως στο γεγονός ότι ελάχιστες 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έπαιρναν το ρίσκο να πραγματοποιήσουν παρόμοιες κινήσεις, 

ενώ παράλληλα οι Βούλγαροι επιχειρηματίες δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να 

ακολουθήσουν το ελληνικό προϊόν. Στη συνέχεια όμως, τα δεδομένα άλλαξαν, αφού 

αυξήθηκε ο εξωτερικός ανταγωνισμός, κυρίως από την ιταλική αγορά, και άρχισε να 

εντείνεται ο εσωτερικός από τους ντόπιους επιχειρηματίες. Είχε βέβαια πολλά θετικά 

στοιχεία, με βάση τα οποία η εταιρία συνεχίζει να επιχειρεί στην αγορά της Βουλγαρίας, 

καθώς επίσης απέφερε και την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για τη διείσδυση 

που ακολούθησε στην αγορά της Ρουμανίας.
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4.2 ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΛ ΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΠΓΔΜ)

Έκταση: 2.513.000 τ.χλμ.

Πληθυσμός: 2.041.000 (εκτίμηση 2000)

Εθνικό νόμισμα: Μακεδονικό Δηνάριο 

Τιμή συναλλάγματος: 1€= 65.000 ΜΚΔ

Σύνορα: Αλβανία 151 χλμ., Βουλγαρία 148 χλμ., Ελλάδα 246 χλμ., Γιουγκοσλαβία 

221 χλμ.

Εθνικότητες Πληθυσμού: Σκοπιανοί «Μακεδόνες» 66,6%

Αλβανοί 22,7%

Τούρκοι 4,0%

Ρόμα (Αθίγγανοι) 2,2%

Σέρβοι 2,1%

Άλλοι 2,4%57

57 THE YEAR FACTBOOK 2002, CIA, 2002



ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Κατά την ψυχροπολεμική περίοδο μετά τους δυο Παγκοσμίους Πολέμους, ο 

ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας Τίτο, ανέκυψε το θέμα της Μακεδονικής γλώσσας και του 

μακεδονικού ιδιώματος στην περιοχή των Σκοπιών. Η θεωρία συνεχίστηκε, 

εμπλουτίστηκε και κυριολεκτικά γιγαντώθηκε, χωρίς όμως καμιά αντίδραση από 

ελληνικής πλευράς για λόγους καθαρά πολιτικούς, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της 

περιοχής των Σκοπιών να θεωρούν τους εαυτούς τους ως γνήσιους απογόνους των 

Μακεδόνων της αρχαιότητας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου58.

Η προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας ως ανεξάρτητου κράτους από την Γιουγκοσλαβία 

πραγματοποιήθηκε το 1991, αν και καθυστέρησε από τις έντονες αντιρρήσεις και 

αντιδράσεις για την κήρυξη ανεξάρτητου κράτους με το όνομα «Μακεδονία» και 

εθνόσημο το αρχαίο εύρημα του Ήλιου της Βεργίνας. Το 1993 αναγνωρίστηκε από το 

Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και μετά από έντονες διαβουλεύσεις το 1995, η 

Ελλάδα ήρε τις αντιρρήσεις της και το κράτος αναγνωρίστηκε διεθνώς με το όνομα 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με σημαία τον ανατέλλοντα ήλιο 

με οκτώ ακτίνες59.

Η Ελλάδα και η ΠΓΔΜ αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για 

εξομάλυνση των σχέσεων τους, παρά τη συνεχή διαφωνία της Ελλάδας προς την 

τελευταία για τη χρήση του όρου Μακεδονία, θέμα στο οποίο η συγκεκριμένη έρευνα 

δεν θα προχωρήσει περαιτέρω, ούτε άμεσα θα λάβει θέση, διότι κρίνεται ότι δεν άπτεται 

του αντικειμένου της.

Σήμερα, η παρουσία μεγάλης Αλβανικής μειονότητας στο κράτος της ΠΓΔΜ, 

αποτελεί μια μόνιμη αιτία εντάσεως, καθώς η μειονότητα, που είναι συγκεντρωμένη 

κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας, έχει εκδηλώσει αποσχιστικές τάσεις. Επίσης, κατά 

την περίοδο της κρίσης του Κοσόβου, το 1999, 250.000 περίπου πρόσφυγες ήρθαν στη 

χώρα της ΠΓΔΜ. Έτσι, οι όποιες προσπάθειες της χώρας για κοινωνική και 

πολιτικοοικονομική ανασυγκρότηση επηρεάστηκαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό από το 

κλίμα έντασης και του πολέμου που επικρατούσε στη γύρω περιοχή60.

58 www.Maccdonia.orK

59 THE YEAR FACTBOOK 2002, CIA, 2002
60 Flash: Οικονομίες Αναδυόμενων Αγορών ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Νοέμβριος/ Δεκέμβριος 2000
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΛ ΤΑΣ ΤΑΣΗ

Το 2000, ισχυρή οικονομική δραστηριότητα σημειώθηκε κατά απαίτηση στο 

εσωτερικό και σε όρους επένδυσης και κατανάλωσης. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της 

ανασυγκρότησης της περιοχή του Κοσόβου. Έτσι το 2000, το πραγματικό ΑΕΠ έφτασε 

στο 5,1% το οποίο ήταν το πιο υψηλό της χώρας από τον πρώτο χρόνο της κήρυξης της 

ανεξαρτησίας του κράτους. Ωστόσο, η κρίση του Κοσόβου, η έλλειψη εμπιστοσύνης και 

το αίσθημα ανασφάλειας που προκύπτει, με αποτέλεσμα το ποσοστό αύξησης του 6% 

που είχε τεθεί ως στόχος για το έτος 2000-01 να μην πραγματοποιείται61. Ποσοστό που 

είναι σαφώς πιο υψηλό από το μέσο όρο των 10 χωρών που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. το 

2004 (2,4%). (πίνακας Α)

Πίνακας A

Table 1: Main Economic and Social Indicators
Population 2.0 million
Population per So. km. 11 w7) 78.5
Population growth ο 5%
L ife expectancy 73 years
GNP per capita US S 1600
GDP (2000) 1 S S 3.4 billion
Unemployment (2000) i<

it

Inflation (2000) 5.8 %
1 £xtemal debt as".. of C! l)P 43",.
Γrade de tic it US S 760 m (3.1%)
Literacy 05"«
Population lbing in p.nertv 20"

Το τέλος των εχθροπραξιών στο Κόσοβο και η αύξηση του αισθήματος 

ασφαλείας που προέκυψε μετά τη Συμφωνία Ειρήνης στις αρχές του 2001, βοήθησε την 

οικονομία της ΠΓΔΜ να ανακάμψει μετά την πτώση της (το ΑΕΠ σημείωσε πτώση κατά 

4,7% το 2001 τη στιγμή που ο μέσος όρος για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες ήταν 

5%). Στον τομέα των προμηθειών η εσωτερική βιομηχανία κινείται με χαμηλούς 

ρυθμούς. Ανάμεσα στα εμπόδια που προκύπτουν στην ανάπτυξη της παραγωγής είναι 

και τα υψηλά επιτόκια των τραπεζών με ποσοστό 16%. Από την πλευρά της ζήτησης, οι 

εξαγωγές είχαν αρνητική συμμετοχή στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι εισαγωγές

61 CARDS Assistance Programme Former Yugoslav Republic of Macedonia 2002-2006, EUROPEAN 
COMMISSION EXTERNAL RELATIONS DIRECTORATE GENERAL DIRECTORATE Western 
Balkans, Brussels, 2001 p. 12
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αυξήθηκαν κατά 9,8% ανά χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ιδιωτική κατανάλωση και 

οι δημόσιες επενδύσεις να επηρεάζουν την οικονομική ανάκαμψη.

Επίσης, έχει παρατηρηθεί μια μικρή βελτίωση στην οικονομική δραστηριότητα 

μαζί με τη συμμετοχή κάποιων ευκαιριακών εσόδων, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός 

των χρεών να είναι της τάξεως του 1,9% του ΑΕΠ κατά τους 9 πρώτους μήνες του 2002 

εν συγκρίσει με το 2,3% του ΑΕΠ που είναι ο στόχος για αυτό το χρόνο 62.

Τα έσοδα για τους πρώτους 9 μήνες του 2002 ήταν ίσα με το 19,1% του ΑΕΠ, 

που άγγιξε σχεδόν και το στόχο του τέλους του έτους της κυβέρνησης (22,8% του ΑΕΠ). 

Παράλληλα, τα έξοδα αυξήθηκαν σημαντικά και ήταν της τάξεως του 20,5% του ΑΕΠ 

λόγω των Εκλογών του Σεπτεμβρίου. Επίσης, η αύξηση κατά 20% στους μισθούς στο 

δημόσιο τομέα αναμένεται να αυξήσει τα έξοδα του δημοσίου τομέα κατά το τελευταίο 

τέταρτο του χρόνου και, οδηγώντας το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 2,8% του ΑΕΠ που 

είναι κατά μια ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ υψηλότερο από τον προϋπολογισμό του 

2002 αλλά σαφώς μικρότερο από 5,7% του ΑΕΠ που είχε καταγραφεί το 2001.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός κατά 5,8% παρά του είσοδο 

του ΦΠΑ στα αγαθά τον Απρίλιο του 2000. Ωστόσο, ο πληθωρισμός για το 2002 (3,5% 

του ΑΕΠ) είναι μειωμένος κατά 2,3% του ΑΕΠ σε σχέση με το 2001.63 Το ποσοστό αυτό 

είναι παρά πολύ καλό εν συγκρίσει με τα ποσοστά των υποψήφιων προς ένταξη χωρών 

στην Ε.Ε. και μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα ποσοστά πληθωρισμού των χωρών της 

Μάλτας και της Κύπρου που έχουν τους νομισματικούς δείκτες τους πιο κοντά στα 

οικονομικά δεδομένα της Ε.Ε.. (πίνακας 3)

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση της Π.Γ.Δ.Μ. είναι τα 

αυξημένα ποσοστά ανεργίας που προέκυψαν κυρίως μετά την κρίση στο Κόσοβο. Το 

2000 το ποσοστό ανεργίας επί του εργατικού δυναμικού ήταν 32,2% (πίνακας Α). 

Ωστόσο, σύμφωνα με την Ε.Τ.Ε. το ποσοστό διατηρείται στα ίδια σχεδόν επίπεδα και για 

το 2002 με ελαφρά πτώση (30%) καθώς και για το 2003 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις 

τελευταίας. (Πίνακας Β) Τα υψηλά αυτά ποσοστά ανεργίας είναι πολύ μακριά από του 

δείκτες ανεργίας των υποψηφίων προς ένταξη χωρών στην Ε.Ε. (Πίνακας 3), γεγονός

62 CARDS Assistance Programme Former Yugoslav Republic of Macedonia 2002-2006, EUROPEAN 
COMMISSION EXTERNAL RELATIONS DIRECTORATE GENERAL DIRECTORATE Western 
Balkans, Brussels, 2001 p.17
63 South Eastern EuropeA Mediterranean Emerging Countries Bulletin-Country Updates ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δεκέμβριος 2002
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που δηλώνει ότι η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες πάνω σε 

αυτό το φαινόμενο64.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΙαΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ|

Ποσοστό Ανεργίας 2000
% επί του ενεργού πληθυσμού 32.2

2001
30.5

2002
30.2

2003π
30.0

π:πρόβλεψη
Πηγή: Ε.Τ.Ε.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επικύρωσε δυο τριετή δάνεια για την ΠΓΔΜ 

προ κειμένου να στηρίξει το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Το πρώτο στις 29 

Νοεμβρίου 2000, δάνειο ύψους $31 εκατομμυρίων στα πλαίσια της «Διευρυμένης 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» και στις 15 Δεκεμβρίου δάνειο ύψους $13 

εκατομμυρίων στα πλαίσια της «Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Μείωσης της Φτώχειας 

και Ανάπτυξης». Το πρόγραμμα της χώρας στοχεύει στη μείωση της υπερβάλλουσας 

άμεσης φορολογικής επιβάρυνσης, στην αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, στην 

εκλογίκευση των δαπανών και στην ενίσχυση του θεσμικού εποπτικού πλαισίου του 

τραπεζικού συστήματος65.

Ευρωπαϊκή προοπτική της Π.Γ.Δ.Μ.

Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ υπέβαλε αίτηση ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. στις 22 

Μαρτίου 2004. Η Ε.Ε. παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων 

στην ΠΓΔΜ βάσει των προϋποθέσεων της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

και της Συμφωνίας της Αχρίδας. Η Ε.Ε. ανέλαβε από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο 

2003 την στρατιωτική επιχείρηση Concordia. Στις 15.12. ξεκίνησε το έργο της η 

αστυνομική επιχείρηση Proxima. Η Ε.Ε. έχει επίσης υιοθετήσει (Ιανουάριος 2004) κοινή 

δράση για την απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων (visa ban) σε άτομα που υπονομεύουν 

την Συμφωνία της Αχρίδας. Το μέτρο αφορά 12 άτομα.

Διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Π.Γ.Δ.Μ.

Η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων της χώρας μας με την ΠΓΔΜ άρχισε με την 

υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της Νέας Υόρκης στις 13.9.1995, του Μνημονίου

64
South Eastern Europe& Mediterranean Emerging Countries Bulletin-Country Updates ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δεκέμβριος 2002
65 Economic Development of the Republic of Macedonia, Republic of Macedonia-Ministry of 
Development, Skopje, 2000 p.35
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Εφαρμογής "Πρακτικών Μέτρων" της Ενδιάμεσης Συμφωνίας (13.10.1995) και του 

Μνημονίου για την αμοιβαία εγκαθίδρυση Γραφείων Συνδέσμων στην Αθήνα και στα 

Σκόπια (20.10.1995).

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - 

Π.Γ.Δ.Μ. αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και σε όλα τα επίπεδα (επενδύσεις, 

εξαγορές πρώην κρατικών εταιριών, εμπορικές συναλλαγές κ.α.). Η Ελλάδα κατέχει την 

πρώτη θέση από πλευράς ξένων επενδύσεων στην Π.Γ.Δ.Μ. Το ύψος των άμεσων 

ελληνικών επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης 

υπερβαίνουν τα 460 εκ. δολάρια Η.Π.Α., δημιουργώντας 8.000 θέσεις εργασίας και 

αφορούν, κυρίως, στους τομείς των πετρελαιοειδών, τηλεπικοινωνιών, ορυχείων, 

υφαντουργείων, τραπεζών, καπνοβιομηχανιών, τροφίμων-αναψυκτικών. Σε ότι αφορά το 

διμερές εμπόριο, η Ελλάδα κατά το έτος 2002 κατείχε την θέση του τρίτου προμηθευτή 

προϊόντων της ΠΓΔΜ, μετά τη Γερμανία και την Σερβία-Μαυροβούνιο.

Στα πλαίσια του Ελληνικού Σχεδίου για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των 

Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), το συνολικό ύψος των δραστηριοτήτων που προ βλέπεται να 

υλοποιηθούν στην ΠΓΔΜ κατά την πενταετία 2002-2006 ανέρχεται σε 74.840.000 ευρώ. 

Κύριοι τομείς δραστηριοποίησης είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και ιδιαίτερα 

στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, η προώθηση παραγωγικών επενδύσεων, 

ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και αυτοδιοίκησης, η υποστήριξη των 

δημοκρατικών θεσμών, η υποστήριξη του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας, η 

αντιμετώπιση οικονομικών ανισοτήτων, καθώς και η υποστήριξη της εκπαίδευσης και 

της επαγγελματικής κατάρτισης του διοικητικού και επιστημονικού δυναμικού66.

66 Ιηΐρ://\νΛ\Λν.mfa.gr/greek/roreian policv/curope southeaslcm/balkans/fvroin.hliril
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S. W. Ο. T. Analysis-ΣΚΟΠΙΑ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Οδικό εμπορικό σταυροδρόμι 

Πολιτική Σταθερότητα 

Στήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

Πολλές ξένες επενδύσεις - Αύξηση των θέσεων εργασίας 

Χαμηλός πληθωρισμός 

Οικονομική Ανάκαμψη

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Εναπομείναντα σημάδια από τις εχθροπραξίες του Κοσόβου 

Πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας 

Συνεχής αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών 

Σχεδόν ανύπαρκτη εγχώρια βιομηχανία 

Πολύ υψηλά τραπεζικά επιτόκια 

Έλλειψη θεσμικού - νομικού πλαισίου 

Διεφθαρμένη και μη παραγωγική δημόσια διοίκηση
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Αύξηση των ξένων επενδύσεων 

Βελτίωση των υποδομών της χώρας 

Γενικότερη ανάκαμψη με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες 

Προσπάθειες μεσοπρόθεσμης ένταξης στην Ε.Ε. - Υποβολή Αίτησης 

Προσδοκώμενη μείωση της άμεσης φορολογικής επιβάρυνσης 

Βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω μεταρρυθμίσεων 

Υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

ΑΠΕΙΛΕΣ

Χρονική υστέρηση έναντι γειτονικών χωρών 

Επίμονα αιτήματα του αλβανικού στοιχείου για ισονομία - Νέες αναταραχές 

Πιθανή αύξηση ακόμα περισσότερο της ανεργίας - Ιδιωτικοποιήσεις 

Προσπάθεια σύγκλισης με Ε.Ε. - Μεγαλύτερες αντιδράσεις 

Αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος 

Χρηματοοικονομική αστάθεια - Νόμισμα
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Case Study: Η περίπτωση της εταιρίας ΘΕΜΕΛίΟΔΟΜΗ στην Π.Γ.Δ.Μ.67

Προφίλ της επιχείρησης

Η εταιρία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ είναι τεχνική εταιρία και απασχολεί περίπου 150 

άτομα. Πρόκειται για εταιρία περιορισμένης ευθύνης, της οποίας ο κύκλος εργασιών 

φτάνει τα €155.000.000 και δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των κατασκευών. Η 

εταιρία έχει αναλάβει ένα από τα μεγάλο έργα των ολυμπιακών αγώνων, την 

ανακατασκευή του Καυτανζογλείου σταδίου της Θεσσαλονίκης.

Χώρα δραστηριοποίησης της εταιρίας και κριτήρια επιλογής της

Μία από τις χώρες που επέλεξε η εταιρία για να δραστηριοποιηθεί είναι τα 

Σκόπια. Βέβαια, η εταιρία έχει επίσης δραστηριότητα και στη Ρουμανία, αλλά 

επιλέχθηκε να εξεταστεί η περίπτωση δραστηριοποίησης στα Σκόπια.

Το 700 ευνοϊκό στοιχείο του 7ΐεριβάλλοντος της χώρας είναι η φορολογία, η 

θ7ΐοία δίνει τη δυνατότητα στις ξένες εταιρίες να εισπράττουν για τρία χρόνια 

αφορολόγητα κέρδη, προσπαθώντας έτσι να προσελκύσει ξένους επενδυτές. Το δύσκολο 

στοιχείο του 7ΐεριβάλλοντος είναι αυτό που έχει να κάνει με την πολιτική κατάσταση και 

700 συγκεκριμένα με την πολιτική σταθερότητα. Έχει ήδη γίνει αναφορά στο Κόσσοβο 

και στο έντονο αλβανικό στοιχείο, το 07ioio κατά καιρούς έχει προκαλέσει αναταράξεις 

στην 7ΐεριοχή.

Η κατάσταση αυτή βέβαια έχει αποφέρει και τα θετικά της, α7ΐό την άποψη ότι 

ο ανταγωνισμός που αντιμετω70ζει η εταιρία στη χώρα από ξένες επίσης εταιρίες είναι 

μικρός λόγω του ρίσκου 7ΐου αναλαμβάνουν οι ξένες εταιρίες. Ο κύριος ανταγωνισμός 

της «Θεμελιοδομής» έρχεται από τις πρώην μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το μέγεθος της αγοράς στο οποίο δραστηριοτιοιείται η εταιρία, 

είναι προς το παρόν σχετικά μικρό, αφού στα έργα υποδομής τώρα αρχίζει να γίνεται η 

αρχή. Αυτό βέβαια κάνει τον κλάδο ιδιαίτερα ελκυστικό, αφού είναι βέβαιο ότι η χώρα 

θα πραγματοποιήσει σημαντικά έργα υποδομής, οπότε η αγορά θα μεγαλώσει.

67 συνέντευξη με τον υπεύθυνο του τμήματος ανάπτυξης εργασιών και αυτοχρηματοδοτούμενών έργων, 
Βογιατζή Νικόλαο
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Στις μεγάλες ευκαιρίες που βλέπει η εταιρία εντάσσεται το σχέδιο 

ανοικοδόμησης της χώρας, που γίνεται κυρίως μέσω χρηματοδοτήσεων των ξένων 

χωρών για έργα υποδομής. Μία κάπως πιο μακροπρόθεσμη ευκαιρία είναι η ένταξη της 

χώρας στην Ε.Ε., για την οποία ήδη έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις, οι οποίες όμως δε 

βρίσκονται στο στάδιο αυτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Αντίθετα, από τις μεγάλες απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει η εταιρία 

είναι το χρηματοοικονομικό ρίσκο,, λόγω νομίσματος. Είναι γνωστή η τακτική της 

υποτίμησης του εγχώριου νομίσματος σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο από την 

κυβέρνηση για τη βελτίωση της οικονομίας. Μία επιπλέον απειλή είναι αυτή της 

διαφθοράς, που παίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για την ανάθεση των έργων 

από την κυβέρνηση στις επιχειρήσεις. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μεγαλύτεροι 

ανταγωνιστές της εταιρίας είναι οι πρώην κρατικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να μη 

διαθέτουν την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η ελληνική εταιρία, διαθέτουν όμως τις 

κατάλληλες διασυνδέσεις στους κυβερνητικούς παράγοντες.

Όσον αφορά το προσωπικό που έχει προσλάβει η επιχείρηση για τη χώρα της 

Π.Γ.Δ.Μ., αυτό αποτελείται από ελληνική διοίκηση και από ντόπιους εργατοτεχνίτες. Οι 

προμηθευτές είναι κυρίως από την ελληνική αγορά, κυρίως λόγω της έλλειψης των 

απαραίτητων πρώτων υλών στα Σκόπια και της μη πλήρους κάλυψης από τους τοπικούς 

προμηθευτές.

Μορφή εισόδου στην εξωτερική αγορά και κριτήρια επιλογής της

Η μορφή εισόδου που επιλέχθηκε είναι η ίδρυση νέας εταιρίας με έλεγχο από 

την ελληνική διοίκηση. Οι βασικότεροι λόγοι, για τους οποίους επικράτησε η επιλογή 

αυτή είναι καταρχήν η φύση του αντικειμένου. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε 

να κάνουμε με εμπορική επιχείρηση και με διακίνηση των προϊόντων της. Για να 

πραγματοποιηθεί ένα κατασκευαστικό έργο, πρέπει να συσταθεί μία εταιρία, η οποία θα 

προσλάβει υπαλλήλους και θα είναι παρούσα κατά την εκτέλεση του έργου. Ο δεύτερος 

βασικός λόγος είναι η νομοθεσία που ευνοεί την ίδρυση νέας εταιρίας, κυρίως από 

φορολογικές απόψεις και παροχή ανάλογων διευκολύνσεων. Επίσης, υπάρχει και η 

χρηματοδότηση του δημοσίου, η οποία για να πραγματοποιηθεί σαφώς χρειάζεται την 

ύπαρξη νομικού προσώπου εγκαταστημένου στη χώρα εκείνη.
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Στρατηγική Αντικειμενικοί Στόχοι της εταιρίας στην εξωτερική αγορά

Η εταιρία επέλεξε να διεισδύσει στην αγορά της Π.Γ.Δ.Μ. με το ίδιο 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που χρησιμοποιείται και στην ελληνική αγορά. Δόθηκε όμως 

ιδιαίτερη βαρύτητα, στην τεχνογνωσία που διαθέτει η «Θεμελιοδομή» και κυρίως στον 

τομέα των γεωτεχνικών έργων. Αποφασίστηκε δηλαδή, να γίνει διείσδυση με κύριο 

άξονα το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρίας, που δεν είναι άλλο από την εξειδίκευση 

και την τεχνογνωσία.

Η πολιτική που ακολούθησε η εταιρία όσον αφορά την τοποθέτησή της στο 

μυαλό του καταναλωτή, η εταιρία ακολούθησε την πολιτική της μεσαίας προς υψηλής 

τιμής και υψηλής ποιότητας ενώ δεν έχει χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα τα ΜΜΕ, παρά μόνο 

κάποιες καταχωρήσεις που έγιναν για πελάτες ιδιωτικού τομέα μέσω του Συνδέσμου 

Ελλήνων Βιομηχάνων. Αυτό βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα το ‘brand awareness’ να είναι 

σχετικά χαμηλό.

Η χρηματοδότηση της επένδυσης στο εξωτερικό έγινε από ίδια κεφάλαια της 

εταιρίας. Επιπλέον, η «Θεμελιοδομή» επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μεγάλη εταιρία, 

πριν κάνει την οποιαδήποτε κίνηση στην ξένη αγορά, είχε συνεργασία με εταιρία που 

ήταν ουσιαστικά χρηματοοικονομικός σύμβουλος της εταιρίας και πραγματοποίησε τις 

απαραίτητες κινήσεις, ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την εγκατάσταση της 

εταιρίας στα Σκόπια.
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4.3 ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Τοποθεσία: Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Έκταση: 237,500 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

Πρωτεύουσα: Βουκουρέστι

Ανεξαρτησία: 1877 από την Τουρκία, ανακηρύχθηκε σε δημοκρατία 30 Δεκεμβρίου 

1947

Εθνική εορτή: 1 Δεκεμβρίου - Ημέρα ενοποίησης (Ρουμανίας - Τρανσυλβανίας) 

Σύνταγμα: 8 Δεκεμβρίου 1991 

Πληθυσμός: 22, 395,848 (’98)

Εθνικότητες: Ρουμανική (89%); Ουγγρική (7%); Ρόμα (2%); Γερμανική (>1%) 

Γλώσσες: Ρουμάνικη, εθνικές γλώσσες μειονοτήτων

Θρησκείες: Χριστιανική (87%), Καθολική (5%), Προτεστάντες, Μουσουλμάνοι, 

Εβραίοι
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Romania: Economic Indicators, 1995-200168

Sources: Romanian authorities and IMF staff estimates.

68 lUtp://vvAY\v.balkanlimcs.com/html2/cnglish/counlrv info romania.lum
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Η Ελλάδα κατέχει (έκθεση ΕΒΕΑ 2001) την έκτη θέση και το 7% του συνόλου 

του επενδυμένου κεφαλαίου [$500,1 εκατομμύρια]. Δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος 

των επενδυμένων ελληνικών κεφαλαίων έχουν εισρεύσει στην χώρα μέσω ξένων 

τραπεζών (κυρίως Λουξεμβούργου, Κύπρου, Ιρλανδίας) και λαμβάνοντας υπόψη τη 

μεγάλη επένδυση του ΟΤΈ στη Ρουμανία , την επένδυση της 3Ε στην COCA COLA, των 

7 Ελληνικών τραπεζών και άλλων σημαντικών ομίλων όπως ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, 

ΛΟΥΛΗΣ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ κλπ., το μέγεθος των ελληνικών επενδύσεων ξεπερνά τα $1,2 

δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα λοιπόν, κατέχει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε 

επενδύσεις.

Το 2000 η Ελλάδα είναι η έκτη χώρα σε εισαγωγές (που φτάνουν τα $371,9 

εκατομμύρια και με μια αύξηση σε σχέση με το 1999 της τάξεως του +87,4%) και 

εξαγωγές με τη Ρουμανία (που φτάνουν τα $324,1 εκατομμύρια), με θετικό εμπορικό 

ισοζύγιο για την Ελλάδα κατά $47,8 εκατομμύρια.

Διμερείς οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα69

Στον οικονομικό τομέα τα τελευταία έτη οι διμερείς σχέσεις διανύουν θετική 

πορεία, η οποία ωστόσο υπολείπεται ακόμη των υφισταμένων δυνατοτήτων, 

λαμβάνοντας υπόψη και το σημαντικό μέγεθος της ρουμανικής εγχώριας αγοράς. Η 

Ελλάδα αποτελεί για τη Ρουμανία σημαντικό εμπορικό εταίρο και έναν από τους πιο 

σημαντικούς ξένους επενδυτές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής 

καθώς και στον τραπεζικό τομέα με πολλές μελλοντικές προοπτικές.

Οικονομική κατάσταση

Μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση της τριετίας 1997 - 1999, η οικονομία 

παρουσιάζει εμφανή σημάδια ανάκαμψης. Το πραγματικό Α.Ε.Π. επέστρεψε σε θετικούς 

αριθμούς, περίπου 2%, ενώ παράλληλα ο ρυθμός ανάπτυξης το 2001 ξεπέρασε το 5,5%. 

Επιπλέον, ο πληθωρισμός έπεσε στα επίπεδα του 20% μετά από πάρα πολλά χρόνια, 

έχοντας όμως αρκετό δρόμο να διανύσει. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι η Ρουμανία 

έχει πάρει ημερομηνία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2007. Επίσης, οι 

ιδιωτικοποιήσεις των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων πήραν μία καλή πορεία, παρά το 

γεγονός ότι αυτό καθυστέρησε να γίνει.

II οικονομική αυτή ανάκαμψη οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς 

αύξησης του πραγματικού Α.Ε.Π. και τελικά σε πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας, που

69 http://wvw.mfa.gr/CTeek/foreign policy/europe southeastem/balkans/Romania.html
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έφτασε το 2002 στα επίπεδα του 8%, ίσως χαμηλότερα και από την ανεργία της χώρας 

μας. Τέλος, το χρέος του δημοσίου τομέα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Βέβαια, 

καθοριστικό ρόλο στην όλη μεταρρυΟμιστική προσπάθεια της οικονομίας έπαιξε και η 

εναρμόνιση των αρχών με τις οδηγίες και το πρόγραμμα του διεθνούς νομισματικού
- 70ταμείου .

Προοπτικές τι/ς ρουμανικής οικονομίας

Μετά την αναφορά των οικονομικών στοιχείων της χώρας παραπάνω, το άμεσο 

μέλλον της χώρας στον οικονομικό τομέα διαφαίνεται ευοίωνο. Μακροπρόθεσμα, η 

ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι το αν η υπάρχουσα κατεύθυνση και ο ρυθμός της 

μεταρρυθμιστικής προσπάθειας μπορούν να διατηρηθούν. II κυβέρνηση φαίνεται την 

παρούσα στιγμή αποφασισμένη να συνεχίσει την αναμόρφωση της οικονομίας, έτσι ώστε 

να μπορέσει να συναντήσει τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής υποψηφιότητας το 2007.

Παρόλα αυτά, υπάρχει η ανησυχία μήπως μπροστά στις αντιδράσεις που 

προκαλεί αυτή η οικονομική πολιτική στη μεγάλη μάζα του ρουμανικού λαού, η 

κυβέρνηση τελικά λυγίσει. Πολλές φορές σκοπός των κυβερνήσεων είναι να 

παραμείνουν στην εξουσία με οποιοδήποτε τίμημα. 70

70 Romania country profile; data monitor 02/2004
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S. W. Ο. T. Analysis - ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Γεωγραφική θέση 

Φυσικός πλούτος 

Πολιτική Σταθερότητα 

Οικονομική Ανάπτυξη 

Αύξηση ξένων επενδύσεων 

Φθηνό εργατικό δυναμικό - Χαμηλή τιμή α υλών 

Μεγάλη αγορά - ελκυστική 

Χαμηλή ανεργία

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Πληθωρισμός ακόμα σε υψηλά επίπεδα 

Υψηλό δημόσιο χρέος

Χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα - άνισα κατανεμημένο 

Ύπαρξη μη αποδοτικών μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων 

Διαφθορά δημοσίου τομέα

Ύπαρξη περιορισμένου πλέον οργανωμένου εγκλήματος - μαφία 

Απόσταση ακόμα από τη σύγκλιση με την Ε.Ε.

Σχετικά μέτρια διάρθρωση της αγοράς 

Μη ύπαρξη ολοκληρωμένου θεσμικού και νομικού πλαισίου
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ένταξη στην Ε.Ε. το 2007

Αυξητική τάση των ξένων επενδύσεων - μείωση της ανεργίας 

Αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος - βιοτικού επιπέδου - αγοραστικής δύναμης

Μακροοικονομική Σταθερότητα

Βελτίωση της υποδομής του κράτους μέσω των κοινοτικών κονδυλίων 

Ολοκλήρωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου 

Απαγκίστρωση από τη διαφθορά και τη μαφία 

Ανάδειξη της χώρας σε ισχυρότερη από τις γειτονικές που δεν έχουν τα ανάλογα φόντα

για ανάπτυξη

ΑΠΕΙΛΕΣ

Απαίτηση για μεγάλες Ουσίες σε λίγο χρόνο 

Φόβοι για υπαναχώρηση της κυβέρνησης μπροστά στο πολιτικό κόστος 

Αύξηση της ανεργίας, λόγω των νέων επερχόμενων ιδιωτικοποιήσεων 

Έξοδος του ρουμανικού πλούτου από τη χώρα μέσω των ξένων εταιριών 

Χαμηλοί μισθοί - Αύξηση τιμών και κόστους ζωής
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Drmk.s

ΜΕΤΑΞΑ
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Case study: Η περίπτωση της εταιρίας ΜΕΤΑΞΑ στη Ρουμανία7'

Εταιρικό Προφίλ

Η ΜΕΤΑΞΑ είναι μία Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία, που έχει 

έτος ίδρυσης το 1888. Στη σύγχρονη εποχή, η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο των 

ποτών με 90 περίπου εργαζόμενους. Το 2003 η εταιρία που παράγει τα διεθνούς φήμης 

κονιάκ, έκλεισε με κύκλο εργασιών περί τα €17.600.000. Η χώρα την οποία επέλεξε η 

εταιρία να δραστηριοποιηθεί είναι η Ρουμανία. Βέβαια, η ΜΕΤΑΞΑ προωθεί τα 

προϊόντα της σε πολλές χώρες σε όλο σχεδόν τον κόσμο.

Κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης χώρας

Σύμφωνα με τον International Brand Manager της εταιρίας, η ΜΕΤΑΞΑ 

επεκτάθηκε στη Ρουμανία και για ιστορικούς λόγους. Η εγγύτητα των δύο χωρών 

βοήθησε πολύ στην κατανόηση της κουλτούρας. Επίσης, είναι σημαντικό να σκεφτεί 

κανείς ότι τα χρόνια που προηγήθηκαν της σημερινής εποχής, το εμπόριο και οι 

συνεργασίες με την αλλοδαπή δεν ευνοούνταν από τις υποδομές και τις οικονομικές 

γέφυρες που υπάρχουν πλέον μεταξύ των περισσοτέρων χωρών.

Το περιβάλλον της χώρας δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικό, κυρίως στο φορολογικό 

τομέα και έτσι προτιμήθηκε η εγχώρια εμφιάλωση. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό που 

έχει να αντιμετωπίσει η εταιρία, αυτός χωρίζεται σε εγχώριο και σε διεθνή. Τα φθηνά 

τοπικά ποτά αποτελούν τον ανταγωνισμό που προέρχεται από την ίδια τη Ρουμανία και 

σαφώς υστερούν σε ποιότητα. Όμως, η δύναμη του ΜΕΤΑΞΑ φαίνεται από το γεγονός 

ότι στα εισαγόμενα ποτά αποτελεί την πρώτη φίρμα σε πωλήσεις και μάλιστα με 

ανταγωνισμό που προέρχεται από διεθνή ουίσκι. Το μέγεθος της αγοράς είναι άλλος ένας 

λόγος που προσελκύει, καθώς η Ρουμανία είναι η μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό μεταξύ 

των Βαλκανικών χωρών και συνεπώς το μέγεθος της κατανάλωσης κάνει τον κλάδο 

ιδιαίτερα ελκυστικό.

Η πολιτική που ακολουθείται όσον αφορά τη διείσδυση είναι αυτή της 

«χαμηλής διείσδυσης», αφού πρόκειται για ένα διεθνές ποτό. Η μεγαλύτερη λοιπόν 

ευκαιρία που παρουσιάζεται για τη ΜΕΤΑΞΑ στη χώρα αυτή είναι αυτή της 

μεγαλύτερης ανάπτυξης, κάτι που αναμένεται να συμβεί από το 2007, όταν η Ρουμανία 71

71 Συνέντευξη με τον International Brand Manager της ΜΕΤΑΞΑ, Ηλιόπουλος Αναστάσιος
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θα εισέλθει εκτός απροόπτου στην Ένωση. Η ένωση της Ρουμανίας με την υπόλοιπη 

Ευρώπη θα σημάνει μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις, που θα δώσουν νέα ώθηση στην 

εταιρία.

Οι απειλές που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρία υφίστανται κυρίως στα πλαίσια 

των φθηνών απομιμήσεων, τα λεγάμενα κακέκτυπα. Επίσης, τα διεθνή ουίσκι θέλουν να 

σπάσουν την κυριαρχία του ΜΕΤΑΞΑ και να αποσπάσουν ακόμα μεγαλύτερα μερίδια 

αγοράς. Τέλος, υπάρχει και η πολύ αυξημένη φορολογία, κάτι που όμως αναμένεται να 

βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον.

Στο θέμα που έχει να κάνει με την επιλογή του προσωπικού, η ΜΕΤΑΞΑ 

επέλεξε την πολιτική που ακολουθούν οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις στα 

Βαλκάνια. Υπάρχουν δύο brand managers Έλληνες, οι οποίοι πλαισιώνονται από 

Ρουμάνους πωλητές. Ακολουθείται δηλαδή το σύστημα της «ελληνικής εποπτείας» των 

ντόπιων εργαζομένων.

Μορφή εισόδου στην εξωτερική αγορά και κριτήρια ετπλογής της

Η μορφή εισόδου που επιλέχθηκε για την αγορά της Ρουμανίας είναι η 

παραγωγή στο εσωτερικό και η διανομή στο εξωτερικό μέσω υποκαταστήματος. 

Βασικότερο κριτήριο για την επιλογή αυτής της μορφής είναι οι οικονομίες κλίμακας 

που επιτυγχάνονται, καθώς το εργοστάσιο εμφιαλώνει περίπου 12.000.000 λίτρα 

ετησίως. Επομένως, υπάρχει στην περίπτωση αυτή μία πολύ σημαντική αύξηση 

παραγωγής για την εταιρία, ενώ παράλληλα το κόστος που πηγάζει από τη 

δραστηριότητα αυτή είναι πολύ χαμηλότερο. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

τη δεδομένη στιγμή το φορολογικό καθεστώς που επικρατεί στη Ρουμανία κάνει σχεδόν 

απαγορευτική την οποιαδήποτε σκέψη για εγκατάσταση παραγωγικής μονάδας στη χώρα 

αυτή.

Στρατηγική - Αντικειμενικοί Στόχοι

Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους που κατάφερε η εταιρία να φέρει εις 

πέρας είναι η σταθεροποίηση της μέσα στα πέντε μεγαλύτερα εισαγόμενα ποτά σε 

πωλήσεις διαχρονικά και μάλιστα όπως αναφέρθηκε, την παρούσα χρονική στιγμή να 

βρίσκεται στην πρώτη θέση. Κάποια ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία που δίνονται από τον 

συνομιλητή μας είναι ποσοστά στατιστικών ερευνών που αφορούν τη φίρμα. Έτσι, οι
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καταναλωτές διαθέτουν το brand awareness κατά 80%, ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο για 

ποτό από άλλη χώρα. Όσον αφορά τη διανομή, έχει επιλεχθεί ο τύπος της numerical 

distribution, και αυτή τη στιγμή το ΜΕΤΑΞΑ βρίσκεται στο 70% των λιανοπωλητών. 

Τέλος, η εταιρία έχει επιτύχει πλήρως στον τομέα της διαθεσιμότητας του προϊόντος.

Η εταιρία επέλεξε να διεισδύσει στην εξωτερική αγορά με το ίδιο 

χαρτοφυλάκιο προϊόντος που κυκλοφορεί και στην ελληνική αγορά. Όπως είναι γνωστό, 

το ΜΕΤΑΞΑ βγαίνει τόσο σε απλό κονιάκ όσο και σε αυτό που ονομάζεται σπέσιαλ και 

διαφέρει σε ποιότητα, αφού ωριμάζει περισσότερο καιρό πριν βγει στην κατανάλωση και 

φυσικά διαφέρει στην τιμή, καθώς είναι ακριβότερο.

Η πολιτική που ακολουθεί η εταιρία όσον αφορά την τοποθέτηση του 

προϊόντος στις εξαγωγικές χώρες είναι η προβολή του brand benefit, που αποφέρει το 

ΜΕΤΑΞΑ: «Να ζεις και να αισθάνεσαι μεσογειακά με έναν ελληνικό τρόπο». Αυτή η 

πολιτική προωθείται στις ξένες αγορές μέσω κυρίως των διαφημίσεων και με τέτοιο 

τρόπο ώστε το ΜΕΤΑΞΑ να τοποθετείται άμεσα απέναντι στα διεθνή, ακριβά ουίσκι.

Το μοντέλο διανομής που επέλεξε η εταιρία στη ρουμανική αγορά είναι το 

κανάλι διανομής μέσω αντιπροσώπων, που κάποιες φορές μπορεί να είναι αποκλειστικός 

και να συμμετέχει ακόμα και στη διαφήμιση. Αυτός μετά αναλαμβάνει να διανείμει το 

προϊόν μέσω χονδρεμπόρων στους λιανέμπορους ή απευθείας στους λιανέμπορους, αρκεί 

να καλύπτει τα στάνταρ, που έχουν τεθεί από την εταιρία, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 

και το ποσοστό αριθμητικής διανομής που θέλει να επιτύχει η ΜΕΤΑΞΑ.

Η εταιρία ΜΕΤΑΞΑ είχε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την επένδυσή της 

στη Ρουμανία αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια, ενώ όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά από 

τον κύριο Ηλιόπουλο, όλες οι επενδύσεις στο εξωτερικό έχουν χρηματοδοτηθεί από ίδια 

κεφάλαια της εταιρίας. Η μόνη περίπτωση να χρησιμοποιήσει η ΜΕΤΑΞΑ τον 

εξωτερικό δανεισμό είναι η κατασκευή εργοστασίου, όπου όπως είναι λογικό είναι 

απαραίτητη η δέσμευση μεγάλων κεφαλαίων.

Σε ερώτηση μας που αφορά την προετοιμασία των παραπάνω κινήσεων, πώς 

δηλαδή η εταιρία αποφασίζει για τις κινήσεις που πραγματοποιεί στην αγορά, η 

απάντηση ήταν ότι κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται έρευνα καταναλωτή “focus 

tracker”, η οποία εξετάζει το ΜΕΤΑΞΑ σε σχέση με τον ανταγωνισμό, πάντα από τη 

μεριά που το βλέπουν οι καταναλωτές. Παράλληλα, η ΜΕΤΑΞΑ συμμετέχει ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα σε ad - hoc έρευνες. Επίσης, η εταιρία για να κατορθώνει να
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διατηρείται επίκαιρη με την επικρατούσα κατάσταση στην αγορά, προχωράει σε 

αναπροσδιορισμό στόχων κάθε έξι μήνες, ενώ κάθε πέντε χρόνια προχωράει σε 

στρατηγική αναθεώρηση του positioning, μέσω ποιοτικής έρευνας. Βέβαια, αν κριθεί 

απαραίτητο αυτό συμβαίνει σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Όπως μπορεί να διαφανεί από τις παραπάνω κινήσεις, η ΜΕΤΑΞΑ προχωράει 

με σίγουρα βήματα στην εξωτερική αγορά. Ως γνωστόν, ο ανταγωνισμός είναι πάντα 

επικίνδυνος και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την οποιαδήποτε καθυστερημένη κίνηση ή 

αδυναμία του αντιπάλου.
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4.4 ΣΕΡΒΙΑ - ΜΑ ΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Σύντομη ονομασία: Σερβία Μαυροβούνιο

Επίσημη ονομασία: Σερβία και Μαυροβούνιο

Τοπική ονομασία: Σερμπίγια - Τσρνα Γκόρα

Τοποθεσία: Νοτιοανατολική Ευρώπη, Βαλκανική χερσόνησος

Έκταση: 102.350 τετρ. χλμ. (Σερβία 88.412 τετρ. χλμ., Μαυροβούνιο 13.938 τετρ. χλμ., 

Κοσσυφοπέδιο 10.887 τετρ. χλμ.

Πρωτεύουσα: Βελιγράδι (Σερβία); Ποτγκορίτσα (Μαυροβούνιο); Πρίστινα

(Κοσσυφοπέδιο)

Ανεξαρτησία: 27 Απριλίου 1992 

Εθνική Αργία: Αγίου Βίτου, 28 Ιουνίου 

Καταστατικός Χάρτης: 4 Φεβρουάριου 2003

Πληθυσμός: 11.206.847, καθαυτό Σερβία (χωρίς το Κοσσυφοπέδιο): 7.498.001 

(απογραφή 2002)

Δικαίωμα ψήφου: 18 ετών

Εθνικότητα: Σέρβοι 63%, Αλβανοί 17%, Μαυροβούνιοι 5%, Ούγγροι 3%, άλλοι 13% 

Γλώσσες: Σέρβική 95%, Αλβανική 5%

Θρησκεύματα: Ορθόδοξοι 65%, Μουσουλμάνοι 19%, Ρωμαιοκαθολικοί 4%,

Προτεστάντες 1%, άλλοι 11%
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Οικονομία

Στο σημείο αυτό παρατίθεται σχετικός πίνακας με οικονομικούς δείκτες της
72σέρβικης οικονομίας κατά την πρόσφατη περίοδο 1998 - 2002 .

1998 1999 2000 2001 2002
Παραγωγικός τομέας (Ποσοστιαίες αλλαγές)
Πραγματικό ΑΕΠ 2,5 -18,0 5,0 5,5 4,0
Τιμές λιανικής (μέσος όρος 12 μηνών) 29,5 42,1 69,9 91,1 26,3
Ποσοστό ανεργίας (επί τοις εκατό) (2) 25,1 26,5 27,3 27,8
Ακαθάριστη εθνική αποταμίευση (επί τοις 
εκατό του ΑΕΠ) 6,6 4,2 10,3 8,0 7,2

Ακαθάριστες εσωτερικές επενδύσεις (επί 
τοις εκατό του ΑΕΠ) 11,4 11,6 14,5 13,5 15,4

Δημόσια οικονομικά (3) (Επί τοις εκατό του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο ρευστότητας -0,9 -1,3 -5,7
Ισοζύγιο υποχρεώσεων (4) -3,0 -1,3 -5,7
Δημόσιο χρέος 127,0 100,6 59,0
Χρήμα και πιστώσεις (Τέλος περιόδου, ετήσια επιτόκια, επί τοις εκατό)
ΜΙ (ρυθμός ανάπτυξης) (5) 47,2 85,2 114,3 53,0
M2 (ρυθμός ανάπτυξης) (5) (6) 62,0 67,6 61,4 79,0 45,3
Προεξοφλητικό επιτόκιο 34.5 26,8 26,8 16,8
Επιτόκιο δανεισμού (σταθμικός μέσος 
όρος) 61,8 46,4 79,6 33,2

Επιτόκιο καταθέσεων (σταθμικός μέσος 
όρος) (7) 32,3 13,4 35,3 25,0

Ισοζύγιο πληρωμών (Επί τοις εκατό του ΑΕΠ)
Εμπορικό ισοζύγιο (8) -13,1 -15,9 -22,2 -26,1 -25,8
Τρέχον ισοζύγιο συναλλαγών (9) -4,8 -7,5 -4,2 -5,5 -8,2
Ακαθάριστα επίσημα αποθέματα 
(δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 0,3 0,5 1,2 1,6

Αποθεματική κάλυψη (μήνες εισαγωγών 
αγαθών και μη αποδιδόμενων στους 
συντελεστές παραγωγής υπηρεσιών)

0,9 1,2 2,4 3,0

Συναλλαγματική ισοτιμία
Σταθερή τιμή συναλλάγματος με παράλληλη τιμή έως 

Καθεστώς συναλλαγματικής ισοτιμίας το Νοέμβριο του 2000, ελεγχόμενη διακύμανση
έκτοτε

Τρέχουσα ισοτιμία (δηνάριο/ευρώ, τέλη 
Απριλίου 2002)
Ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική 
ισοτιμία (ετήσιος μέσος όρος 1997=100) 161,7 318,7 656,5 781,6

Πραγματική ονομαστική συναλλαγματική 
ισοτιμία (ετήσιος μέσος όρος, 1997= 100) 79,2 58,9 45,2 71,6

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την πορεία μιας

οικονομίας στη σύγχρονη εποχή είναι και η διακύμανση του πληθωρισμού. Στη Σερβία, ο 

πληθωρισμός στην απαρχή του καινούριου αιώνα έσπασε κάθε ρεκόρ, αφού προχωρούσε 72

72 http://www.balkantimes.com/html2/greek/country info_yugoslavia.htm
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με ρυθμούς άνω του 90%. Μόνο από το 2002 και έπειτα, ο ρυθμός αυτός μειώθηκε 

σημαντικότατα, λόγω κυρίως των μηχανισμών νομισματικής πειθαρχίας που 

επιβλήθηκαν επιτέλους στη χώρα αυτή.

Παρόλα αυτά, η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, που ξεπερνούν το 25% 

του ενεργού πληθυσμού της χώρας. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο μέρος 

του εργατικού δυναμικού απασχολείται ακόμα σε κρατικές επιχειρήσεις, χωρίς φυσικά 

να έχει την πρέπουσα αποδοτικότητα στην εργασία του. Το ποσοστό αυτό της ανεργίας

αναμένεται να παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα και τα προσεχή χρόνια, καθώς πολλές
-11

από αυτές τις κρατικές επιχειρήσεις είναι στο σχέδιο να ιδιωτικοποιηθούν . Έτσι, 

φαίνεται ότι για να γίνει μια ριζική αναδόμηση της οικονομίας μιας χώρας σαφώς 

απαιτούνται πέρα από όλα τα υπόλοιπα και κάποιες σημαντικότατες θυσίες.

Οικονομική Προοπτική

Στις 07/05/2003 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αναδημιουργίας ανακοίνωσε ότι 

ενέκρινε πακέτο βοήθειας, συνολικής αξίας €229 εκατομμυρίων. Σύμφωνα λοιπόν με τον 

προϊστάμενο της υπηρεσίας, η μερίδα του λέοντος των κονδυλίων θα κατατεθεί σε 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις και αναδημιουργία. Γενικότερα, το Βελιγράδι κάνει μία 

μαζική προσπάθεια συγκέντρωσης κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση του κράτους. Ο 

υπουργός οικονομίας και ιδιωτικοποιήσεων της Σερβίας αναμένει πολλές και παγκόσμιες 

επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα, ενώ ο κυβερνήτης της κεντρικής τράπεζας στη 

Σερβία δηλώνει ότι η πάταξη του οικονομικού εγκλήματος είναι μία λογική συνέχεια της 

σύγκρουσης με το οργανωμένο έγκλημα και μάλιστα πιστεύει ακράδαντα ότι όταν η 

χώρα καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρό νομικό κράτος, τότε θα υπάρξουν και οι 

σταθεροί όροι για ραγδαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις73 74.

73 Economic overview: Serbia and Montenegro review 2003
74 http://www.balkantimes.com/html2/greek/030508-DEJAN-001 .htm
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Διμερείς Σχέσεις Με Την Ελλάδα

Η ελληνική επιχειρηματική δράση στη Σερβία και Μαυροβούνιο καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριότητας. Μετά τις εχθροπραξίες του Κοσόβου, το επενδυτικό 

ενδιαφέρον γίνεται σταδιακά εντονότερο και οι προοπτικές για περαιτέρω 

επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών γίνονται ακόμα καλύτερες.

Χαρακτηριστικά της παραπάνω κατάστασης είναι ορισμένα νούμερα, τα οποία 

δείχνουν την επιχειρηματική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο κρατών. Ο όγκος 

του διμερούς εμπορίου φτάνει περίπου στο ύψος των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων 

ευρώ. Επίσης, στην εξεταζόμενη χώρα δραστηριοποιούνται περί τις ογδόντα αμιγώς 

ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν και άλλες 150 μικτές, στις οποίες υπάρχει κάποια 

μορφή συνεργασίας επιχειρήσεων και από τις δύο χώρες. Η ανάπτυξη αυτής της 

επιχειρηματικής δράσης είχε ως αποτέλεσμα την 20.000 νέες θέσεις εργασίας και 

παράλληλα το ύψος των ελληνικών επενδύσεων στη Σερβία και Μαυροβούνιο στα $1,2 

δισεκατομμύρια.

Τέλος, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις ελληνικών εταιριών στη χώρα είναι 

αυτή των Ελληνικών Πετρελαίων. Η εταιρία έχει εξαγοράσει την πλειοψηφία των 

μετοχών μίας από τις μεγαλύτερες πρώην κρατικές εταιρίες της Σερβίας και 

Μαυροβούνιου και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και για δεύτερη εξαγορά75.

75 http://www.mfa.gr/ereek/foreien policv/europe southeastem/balkans/vugo.html
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S. W. Ο. T. Analysis -ΣΕΡΒΙΑ και ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Πολιτική Σταθερότητα 

Μεγάλη αγορά - Ελκυστική 

Γεωγραφική Θέση

Οικονομική ανάκαμψη μετά από χρόνια 

Νομισματική πειθαρχία - Μείωση του πληθωρισμού 

Στήριξη από Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αναδημιουργίας

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας

Σημάδια από τις δύο πολεμικές συγκρούσεις της προηγούμενης δεκαετίας 

Έλλειψη παραγωγικότητας και ύπαρξη διαφθοράς στο δημόσιο τομέα 

Ύπαρξη οργανωμένου εγκλήματος αν και μειώνεται 

Ανυπαρξία ολοκληρωμένου θεσμικού και νομικού πλαισίου 

Υψηλά τραπεζικά επιτόκια
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ένταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος 

Πάταξη του οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος 

Αναδιάρθρωση των θεσμών 

Βελτίωση των υποδομών

Γενικότερη ανάκαμψη μέσω της οικονομικής βελτίωσης στην περιοχή 

Αύξηση του βιοτικού επιπέδου

ΑΠΕΙΛΕΣ

Υστέρηση ανάπτυξης σε σχέση με κάποιες από τις γειτονικές χώρες 

Μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις για την αναδιάρθρωση 

Καθυστέρηση διαδικασίας ένταξης στην Ε.Ε.

Πολιτικό κόστος - Αλλαγή κυβερνητικής στάσης 

Πληγή η περιοχή του Κοσόβου



Λ

:ftAs>

£3l.

65



Case study: Η περίπτωση της εταιρίας Paxos στη Σερβία και Μαυροβούνιο 76

Προφίλ της επιχείρησης

Η Paxos είναι μία ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρία και έχει ως 

αντικείμενο εργασιών την κατασκευή και εμπορία σχολικών ειδών. Ο κύκλος εργασιών 

της επιχείρησης είναι περί τα έξι εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην εταιρία απασχολούνται 

περίπου τριάντα εργαζόμενοι.

Μία ιστορική λεπτομέρεια είναι ότι ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρίας είναι 

από το νησί Παξούς, από όπου προέρχεται και το όνομα της εταιρίας.

Χώρα δραστηριοποίησης και κριτήρια επιλογής της

Η Paxos δραστηριοποιείται στη Σερβία και Μαυροβούνιο, στα Σκόπια και στην 

Κροατία. Η περίπτωση όμως που εξετάζεται στην παρούσα φάση είναι αυτή της 

δραστηριοποίησης στη Σερβία και Μαυροβούνιο.

Το περιβάλλον της χώρας που εξετάζουμε ήταν πριν μερικά χρόνια και 

συνεχίζει σε κάποιο βαθμό να είναι ασταθές. Πλέον, η κατάσταση έχει αρχίσει να 

βελτιώνεται και ειδικότερα μετά και την τελευταία κρίση του Κοσόβου. Όταν η πολιτική 

κατάσταση είναι αβέβαιη τι θα μπορούσε να πει κανείς για άλλους τομείς όπως η 

οικονομία η νομοθεσία και η τεχνολογία, οι οποίοι συνήθως προϋποθέτουν την πολιτική 

σταθερότητα.

Βέβαια, τα παραπάνω μειονεκτήματα προσδίδουν την ωφέλεια ότι απωθούν και 

τον ανταγωνισμό, οπότε η εταιρία θεωρεί ότι προς το παρόν τουλάχιστον ο 

ανταγωνισμός είναι σχετικά περιορισμένος.

Παράλληλα, το μέγεθος της αγοράς είναι αρκετά μεγάλο και μαζί με τον μικρό 

ανταγωνισμό κάνουν την αγορά αρκετά ελκυστική.

Στη Σερβία και Μαυροβούνιο υπάρχει για την Paxos μία πολύ σημαντική 

ευκαιρία. Η εταιρία σύμφωνα με τον κύριο Τσακμακιώτη, άντεξε σε πολύ δυσκολότερα 

χρόνια σε μία χώρα που δεν ήταν ό,τι καλύτερο για να αναπτύξει κανείς επιχειρηματική 

δράση. Από αυτό το σημείο και έπειτα όλες οι ενδείξεις καταλήγουν στο ότι τα χειρότερα 

έχουν περάσει για τη χώρα αυτή και μόνο καλύτερο μέλλον μπορεί να έχει. Επομένως, 

είναι πλέον στο χέρι της εταιρίας, η οποία είναι ήδη εγκαταστημένη εκεί να 

εκμεταλλευτεί τις όποιες νέες συγκυρίες διαμορφωθούν και να προοδεύσει ακόμα

76 Συνέντευξη από τον εμπορικό διευθυντή της εταιρίας Paxos, Τσακμακιώτης Χάρης
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περισσότερο. Επίσης, υπάρχει η ελπίδα από πολλούς ότι κάποια στιγμή στο έμμεσο 

μέλλον θα έρθει και η ώρα της Σερβίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με όποια 

θετικά επιφέρει μία τέτοια ένταξη.

Από την άλλη πλευρά βέβαια είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και αρκετές απειλές. 

Η Σερβία είναι από τις πλέον καθυστερημένες οικονομικά χώρες στην ευρύτερη περιοχή. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η εταιρία σπαταλάει κάποιους, έστω και ελάχιστους πόρους 

σε μία όχι τόσο παραγωγική επένδυση. Επίσης, η Σερβία και Μαυροβούνιο δεν είναι από 

τις χώρες που θα ενταχθούν άμεσα στην Ένωση, οπότε δεν υπάρχουν και οι ωφέλειες 

που θα προ έκυπταν σε ανάλογη περίπτωση. Επιπλέον, μία άλλη απειλή είναι η 

πιθανολογούμενη αύξηση του εγχώριου ανταγωνισμού, κυρίως μέσω φτηνών 

καχεκτύπων.

Μορφή εισόδου στην εξωτερική αγορά και κριτήρια επιλογής της

Η μορφή εισόδου που επιλέχθηκε από την Paxos για να διεισδύσει στην αγορά 

της Σερβίας και Μαυροβούνιου είναι η παραγωγή μόνο στο εσωτερικό και η διανομή στο 

εξωτερικό μέσω πελάτη - αποκλειστικού διανομέα. Οι βασικότεροι λόγοι, που δεν 

προτιμήθηκε η λύση της εγκατάστασης παραγωγικής μονάδας στη Σερβία και 

Μαυροβούνιο είναι το κόστος, που έχει πολλές παραμέτρους καθώς και η προηγούμενη 

εμπειρία από άλλες χώρες που είχε ήδη διεισδύσει η εταιρία και είχε καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι αυτή η μορφή είναι η αποδοτικότερη.

Το δυνατό σημείο της Paxos, το οποίο και εκμεταλλεύεται στις ξένες αγορές, 

είναι οι αποκλειστικές συνεργασίες που έχει για τις βαλκανικές χώρες με διεθνείς 

μπράντες, όπως είναι η “Barby” και η “Disney”. Με τη συνεργασία αυτή, η εταιρία 

καταφέρνει να πουλάει το προϊόν της, δηλαδή τα σχολικά προϊόντα, πολύ πιο εύκολα σε 

αγορές που η ελληνική φίρμα δεν έχει την αναγνώριση των καταναλωτών, τουλάχιστον 

όχι τέτοια όση οι διεθνείς μάρκες που αναφέρθηκαν. Έτσι, μπορεί το περιθώριο κέρδους 

της εταιρίας να είναι μικρότερο αλλά ο τζίρος είναι σαφώς μεγαλύτερος.

Μία επιπλέον διάσταση του κόστους, πέρα από τα κόστη εγκατάστασης και 

διατήρησης μιας παραγωγικής μονάδας σε όχι και τις καλύτερες φορολογικές 

συνθήκες, είναι το κόστος που προέρχεται τόσο από την κρατική διαφθορά όσο και από 

την μαφία, η οποία τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα μεσουρανούσε. Μία παραγωγική 

μονάδα έχει πάντα περισσότερες συναλλαγές με τους κρατικούς φορείς ενώ παράλληλα 

και η εταιρία είναι πιο ευαίσθητη στις απειλές του οργανωμένου εγκλήματος. Επιπλέον,
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τη μισή σχεδόν προηγούμενη δεκαετία η Σερβία και Μαυροβούνιο βρισκότανε στο 

επίκεντρο πολυτάραχων συγκρούσεων και πολέμων, κατά τη διάρκεια των οποίων καμία 

εταιρία δεν μπορεί να έχει εγγυήσεις για τις επενδύσεις της.

Στρατηγική - Αντικειμενικοί Στόχοι της εταιρίας

Όπως προαναφέρθηκε, η κύρια στρατηγική της εταιρίας είναι η χρησιμοποίηση 

των άλλων μαρκών για την προώθηση του προϊόντος. Έτσι, μέσα από το πέρασμα των 

ετών, η εταιρία κατάφερε να έχει μία σχετική αναγνώριση του brand name και να 

τοποθετήσει τα προϊόντα της, έτσι ώστε να υπάρχει η διαθεσιμότητα του προϊόντος.

Παράλληλα, η εταιρία κατάφερε να αναγνωρίσει αρκετές από τις ανάγκες της 

αγοράς και είναι πλέον σε καλύτερη θέση από ότι στην αρχή, όσον αφορά την 

ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Αυτό βέβαια, βελτιώνει τη θέση της εταιρίας έναντι 

του ανταγωνισμού, κυρίως του εξωτερικού.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που επέλεξε η εταιρία για τη διείσδυση στην 

αγορά της Σερβίας και Μαυροβούνιο είναι περιορισμένο σε σχέση με την ελληνική 

αγορά. Επίσης, η εταιρία επέλεξε να ακολουθήσει την πολιτική της μεσαίας τιμής - 

υψηλής ποιότητας, όσον αφορά και την τοποθέτηση του προϊόντος στο μυαλό του 

καταναλωτή. Έτσι, ο βασικότερος στόχος είναι να ξεχωρίζουν τα προϊόντα της Paxos 

από τα εγχώρια και παράλληλα να διατηρούνται και σε λογικές τιμές για τους Σέρβους 

και Μαύροβούνιους, των οποίων το εισόδημα δεν κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα. 

To positioning λοιπόν, γίνεται και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπου 

αναλαμβάνει ο διανομέας - πελάτης στη χώρα, σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση της 

Paxos. Επιπλέον, το μοντέλο διανομής που ακολουθεί η εταιρία είναι μέσω του πελάτη 

στους λιανοπωλητές και στον τελικό καταναλωτή. Συνεπώς, η εταιρία δεν έχει καμία 

ανάμιξη στη διανομή παρά μόνο μέχρι τον πελάτη. Βέβαια και πάλι οι αποφάσεις 

λαμβάνονται συλλογικά.

Τέλος, η Paxos δεν χρησιμοποίησε εξωτερικό δανεισμό για να χρηματοδοτήσει 

την επένδυσή της. Μπορεί να μην χρειάστηκαν κεφάλαια για εγκατάσταση μονάδας 

παραγωγής, αλλά σίγουρα χρειάστηκε χρηματοδότηση της αύξησης της παραγωγής για 

να καλυφθεί η επιπλέον ζήτηση.
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε εξήγαγε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, 

αφήνοντας βέβαια και κάποια θέματα, που δεν έχει ασχοληθεί ή δεν έχει διεισδύσει σε 

βάθος.

Από τα βασικότερα συμπεράσματα που διεξάγονται είναι ότι οι βαλκανικές 

χώρες που εξετάζονται έχουν πολλά κοινά σημεία, κρατώντας βέβαια η κάθε χώρα και τα 

δικά της ξεχωριστά εθνικά στοιχεία.

Καταρχήν, όλες οι εξεταζόμενες χώρες βγήκαν από την "ασπίδα" του 

κομμουνιστικού καθεστώτος και βρέθηκαν σχεδόν εν μία νυκτή να προσπαθούν να 

επιβιώσουν σε μια οικονομία που τείνει να παγκοσμιοποιηθεί, αν αυτό δεν έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το γεγονός αυτό τις έκανε ευάλωτες σε 

πολλούς τομείς. Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι μέχρι το 1990, οι κάτοικοι των χωρών 

αυτών δεν είχαν ποτέ διανοηθεί την ελεύθερη οικονομία και δεν είχαν καμία ιδέα για το 

τί μπορεί να σημαίνει ιδιωτική πρωτοβουλία ή επιχειρηματικότητα. Οπότε, μόνο για να 

αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων αυτών, είναι λογικό να χρειαστεί κάποιος χρόνος, 

που όμως στην παρούσα φάση της παγκόσμιας κατάστασης είναι ιδιαίτερα πολύτιμος.

Αν και στην παρούσα εργασία εξετάζεται κυρίως η οικονομία των χωρών 

αυτών, είναι γνωστό ότι η οικονομία μίας χώρας επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα και από 

άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα η πολιτική κατάσταση. Οι περισσότερες 

λοιπόν χώρες είχαν να αντιμετωπίσουν πολιτική ρευστότητα, σε διαφορετικό βέβαια 

βαθμό η καθεμία και με τις ανάλογες συνέπειες.

Η Σερβία και τα Σκόπια που είχαν να αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα και πιο 

επώδυνα προβλήματα, με αποκορύφωμα τις δύο πολεμικές συγκρούσεις και τον κίνδυνο 

διάλυσης των δύο χωρών, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε σαφώς χειρότερη θέση από τη 

Βουλγαρία και τη Ρουμανία, που δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους 

προβλήματα. Αρκεί μόνο να αναφερθεί ότι οι δύο τελευταίες εισέρχονται από το 2007 

στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίθεση βέβαια με τις άλλες δύο που έχουν 

ακόμα αρκετά προβλήματα να επιλύσουν για να φτάσουν στο ίδιο σημείο.

Ένα επιπλέον πρόβλημα για τις δύο αυτές χώρες είναι το κοινωνικοοικονομικό 

πρόβλημα που δημιουργεί το πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας που έχουν. Το πρόβλημα 

αυτό πέρα από τις κοινωνικές διαστάσεις του έχει και πολιτικές, καθώς ένα τόσο μεγάλο
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ποσοστό ανεργίας δεν επιτρέπει ίσως στις κυβερνήσεις να προχωρήσει στις απαραίτητες 

μεταρρυθμίσεις για τη ριζική αναδόμηση της οικονομίας. Και βέβαια ο μεγαλύτερος 

φόβος τους έγκειται στο φλέγον θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και κυρίως των μη 

παραγωγικών μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν πολύ 

μεγάλο αριθμό προσωπικού και η ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση τους πιθανότατα θα 

προκαλέσει απολύσεις υπαλλήλων και ακολούθως ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας.

Επιπλέον, η Σερβία έχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο βραχνά, αυτόν του 

πληθωρισμού. Βέβαια, τον τελευταίο χρόνο το ποσοστό του έχει μειωθεί σημαντικότατα, 

παραμένει όμως σε αρκετά υψηλά επίπεδα.

Μία από τις πλέον όμοιες καταστάσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι χώρες 

αυτές της βαλκανικής είναι το πρόβλημα του οργανωμένου εγκλήματος, γνωστό και ως 

μαφία, το οποίο αποτελεί μεγάλο ανασταλτικό παράγοντα για τους περισσότερους 

επιχειρηματίες και ξένους επενδυτές. Όλες οι χώρες έχουν την πρόθεση να το 

αντιμετωπίσουν άμεσα και ήδη έχουν γίνει βήματα προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Βέβαια, μένουν αρκετά ακόμα να γίνουν. Ίσως, η ρίζα του κακού να βρίσκεται στη μη 

ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου θεσμικού και νομικού πλαισίου, ώστε να αντιμετωπίζονται 

κατάλληλα οι ανάλογες περιπτώσεις. Εξάλλου, υπάρχουν δηλώσεις υπουργού που 

αναφέρονται σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση και μάλιστα αυτός θεωρεί ότι η 

ολοκλήρωση των απαραίτητων πλαισίων θα δημιουργήσει το απαραίτητο αίσθημα 

ασφάλειας και θα ωθήσει σημαντικά τις επενδυτικές κινήσεις στη χώρα του.

Επιπλέον, ένα πολύ μεγάλο κοινό πρόβλημα των χωρών αυτών είναι αυτό του 

οικονομικού εγκλήματος, που συνδέεται άμεσα και με τη διαφθορά στη δημόσια 

διοίκηση. Έτσι, το κράτος βρίσκεται να χάνει πολύ μεγάλα ποσά εσόδων, τα οποία είναι 

καθοριστικά για να προχωρήσει σε αναμόρφωση των υποδομών και σε ό,τι άλλο μπορεί 

να καλύψει από θέματα δημοσίων επενδύσεων.

Είναι μάλλον προφανές ότι τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα πηγάζουν 

από το πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο των εξεταζόμενων χωρών, το οποίο οδηγεί τους 

πολίτες σε άλλα μέσα για να αντεπεξέλθουν και ουσιαστικά να καταφέρουν να 

επιβιώσουν.

Εκεί ακριβώς επεισέρχεται το θέμα της ταχύτητας των εξελίξεων για τη 

μεγαλύτερη πρόοδο και απεμπλοκή από τη μάλλον μίζερη παρούσα κατάσταση. Εκεί 

ακριβώς είναι το σημείο που η Ρουμανία και η Βουλγαρία θέλουν να πιστεύουν ότι
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υπερέχουν, έναντι των γειτόνων τους και ότι θα ανακάμψουν γρηγορότερα και σε 

μεγαλύτερο βαθμό.

Μία άλλη ομοιότητα που παρουσιάζουν οι χώρες αυτές είναι οι πολύ καλές 

διμερείς εμπορικές σχέσεις που έχουν με την Ελλάδα και τους Έλληνες επιχειρηματίες. 

Βέβαια, οι λόγοι στους οποίους οφείλεται το γεγονός αυτό έχουν κάποιες μικρές 

διαφορές.

Έτσι, μπορεί από τη μία τα Σκόπια και η Βουλγαρία να συνορεύουν με την 

Ελλάδα, οι άλλες δύο χώρες όμως είναι μεγαλύτερες και πιθανότατα αποτελούν πιο 

ελκυστικές αγορές για τους περισσότερους κλάδους.

Το βέβαιο στο θέμα αυτό είναι ότι ο ελληνικός χώρος είχε πάντα πολύ καλές 

σχέσεις με τις χώρες αυτές της βαλκανικής χερσονήσου, ειδικότερα από τα βυζαντινά 

χρόνια και έπειτα. Άρα, ένας κοινός λόγος είναι η παράδοση και η συνολικότερη 

εγγύτητα που έχει η Ελλάδα με τις χώρες αυτές.

Ένας δεύτερος κοινός λόγος των καλών διμερών σχέσεων των χωρών αυτών με 

την Ελλάδα είναι το χαμηλό κόστος που έχουν να καλύψουν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

στις παραπάνω χώρες. Τόσο το εργατικό κόστος όσο και πολλές από τις πρώτες ύλες 

είναι σαφώς φθηνότερα από τη χώρα μας ή από άλλες πιο αναπτυγμένες χώρες της 

Ευρώπης.

Συνεπώς, οι ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν εκεί καταφέρνουν να 

αυξήσουν τα έσοδά τους σε μεγαλύτερο ποσοστό από όσο αυξάνονται τα έξοδά τους και 

επιτυχαίνουν οικονομίες κλίμακας.

Τέλος, ένα από τα βασικότερα προβλήματα των χωρών αυτών της βαλκανικής 

χερσονήσου είναι η μη ύπαρξη ικανών και άρτια εκπαιδευμένων στελεχών, που θα 

επανδρώσουν τις ντόπιες επιχειρήσεις και θα κάνουν την οικονομία της χώρας ακόμα πιο 

ανταγωνιστική. Είναι πολύ χαρακτηριστικό της όλης κατάστασης το γεγονός ότι και οι 

τέσσερις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές, χρησιμοποιούν 

Έλληνες στις υψηλότερες ιεραρχικά θέσεις και αφήνουν τις υπόλοιπες, οι οποίες ούτως ή 

άλλως αμείβονται λιγότερο, στους ντόπιους εργαζόμενους. Και βέβαια είναι λογικό στο 

αρχικό στάδιο της διείσδυσης, μία επιχείρηση να στηριχθεί στους δικούς της ανθρώπους, 

στους οποίους μπορεί να βασιστεί και τους γνωρίζει από καιρό. Στη συνέχεια όμως, μία 

πρόσληψη κάποιου ντόπιου μάνατζερ, δε θα ήταν παράλογη κίνηση.
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Όμως, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει και έτσι και οι ντόπιοι εργαζόμενοι δεν 

καταφέρνουν να αυξήσουν σημαντικά το εισόδημά τους και οι ελληνικές επιχειρήσεις 

αναγκάζονται ουσιαστικά να πληρώνουν διπλάσιους μισθούς στα στελέχη που θα 

σταλούν να επανδρώσουν το τμήμα της εξωτερικής αγοράς. Οι κυβερνήσεις των 

εξεταζομένων χωρών έχουν αποδεχθεί την ύπαρξη του μείζονος αυτού προβλήματος και 

καταβάλουν προσπάθειες, ώστε να ενισχύσουν τον τομέα της παιδείας και να τον 

στρέψουν περισσότερο προς τις απαιτήσεις της αγοράς.
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6. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ

Είναι μάλλον λογικό το γεγονός ότι μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

που ασχολείται με ένα θέμα, προσεγγίζει παράλληλα και αρκετά ακόμα σε πολύ 

μικρότερο βαθμό βέβαια από το βασικό θέμα ή απλά αναφέρει κάποια στοιχεία, τα οποία 

μπορεί να αποτελέσουν την απαρχή μιας νέας ανάλυσης.

Μία περαιτέρω ανάλυση από επόμενους μελετητές θα μπορούσε να είναι η 

διείσδυση μίας εταιρίας σε περισσότερες από μία χώρες της βαλκανικής χερσονήσου. 

Τέτοιες περιπτώσεις είναι και οι εξεταζόμενες ΜΕΤΑΞΑ και ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ, αλλά 

σκοπός μας στην παρούσα εργασία δεν ήταν να διερευνηθεί κάτι τέτοιο. Μία τέτοια 

έρευνα θα μπορούσε να ασχοληθεί σε βάθος με θέματα που άπτονται του κόστους 

παραγωγής σε όλα τα επίπεδα από τους εργαζόμενους και τις πρώτες ύλες μέχρι και το 

τυχόν κόστος εγκατάστασης μονάδας παραγωγής.

Επίσης, αν αυτές οι εταιρίες ήταν παραπάνω από μία του ίδιου κλάδου με ίδιες 

δραστηριότητες και στις δύο χώρες, ίσως να μπορούσαν να βγουν συμπεράσματα για τη 

συνολικότερη πορεία του κλάδου. Αυτό θα μας έδινε τη δυνατότητα πρωτογενούς 

έρευνας για την πορεία ενός κλάδου σε δύο διαφορετικές χώρες, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να κάνουμε ασφαλείς συγκρίσεις και να μιλήσουμε πλέον για 

ελκυστικότητα κλάδου ανάλογα με τη χώρα.

Ένα άλλο θέμα που θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω είναι επιχειρήσεις 

που έχουν διεισδύσει στις εξωτερικές αγορές με τον ίδιο τρόπο. Με τον τρόπο αυτόν, 

πιθανότατα να μπορούσαν να βγουν συμπεράσματα σε ποια χώρα αυτή η μορφή εισόδου 

είναι η πλέον κατάλληλη και σε πια όχι. Και πάλι όμως, η περίπτωση αυτή θα εξήγαγε 

μάλλον πιο ασφαλή συμπεράσματα αν επρόκειτο για επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.

Επίσης, θα ήταν πολύ χρήσιμο να εξεταστεί αν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες 

θεωρούν ότι σε αυτές τις αγορές το τμήμα Μάρκετινγκ είναι απαραίτητο και πώς 

εννοούν τη λειτουργία του. Μάλλον, δεν είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μόνο η 

εταιρία «ΜΕΤΑΞΑ» έχει επενδύσει ουσιαστικά στο κομμάτι του Μάρκετινγκ, ενώ 

κάποιες μικρές κινήσεις έχουν γίνει από την «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ».
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει αποκλειστικά ακαδημαϊκούς στόχους. Σκοπός του είναι η 
διεκπαιρέωση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και αφορά τη διερεύνηση των 
μεθόδων διείσδυσης ελληνικών επιχειρήσεων σε μία βαλκανική χώρα. Σας ευχαριστούμε 
πολύ για τη συμμετοχή σας.

1) Σε ποια βαλκανική χώρα δραστηριοποιείται η εταιρία σας;

Βουλγαρία Ρουμανία Σερβία - Μαυροβούνιο Σκόπια

2) Ποια μορφή εισόδου στην εξωτερική αγορά επιλέξατε;

παραγωγή και διανομή στο εξωτερικό 
<-* παραγωγή εσωτερικό και διανομή στο εξωτερικό 
^ υποκατάστημα στο εξωτερικό ή αντιπρόσωπος - πελάτης 
^ συνεργασία (joint venture) με αποκλειστική παραγατγή στη χώρα μας και 

αποκλειστκή διανομή της συνεργαζόμενης εταιρίας στη χώρα της 
εξαγορά του αντιπάλου μας στη χώρα που επεκτάθηκε η εταιρία 

<-* ίδρυση νέας εταιρίας με έλεγχο από την κεντρική διοίκηση

3) Με ποια κριτήρια επιλεξατε αυτή τη μορφή εισόδου στην αγορά;

4) Με ποια κριτήρια επιλεξατε τη συγκεκριμένη χώρα για την εξάπλωση της 
εταιρίας;

α) περιβάλλον της χώρας στην οποία επεκταθήκατε (οικονομικό, πολιτικό, τεχνολογικό, 
κοινωνικό - νομοθεσία - ασφάλεια)

β) ανταγωνισμός
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γ) μέγεθος αγοράς

δ) ελκυστικότητα κλάδου

ε) ευκαιρίες

στ) απειλές

Ο προσωπικό

η)προμηθευτές

5) Αντικειμενικοί Στόχοι της εταιρίας στην εξωτερική αγορά.

leader ^ ακόλουθος ^ μικρός ανταγωνιστής

6) Με τι είδους προϊόν διεισδύσατε στην εξωτερική αγορά;

εντελώς νέο προϊόν απλά διαφοροποιημένο προϊόν το ίδιο προϊόν

7) Ποια πολιτική τιμολόγησης ακολουθήσατε στην εξωτερική αγορά;

υψηλή τιμή - υψηλή ποιότητα ^ υψηλή τιμή - μέτρια ποιότητα
μεσαία τιμή - υψηλή ποιότητα ^ μεσαία τιμή - μέτρια ποιότητα

8) Ποια πολιτική ακολουθείτε όσον αφορά την προώθηση του προϊόντος σας;

9) Ποιο μοντέλο διανομής ακολουθείτε στην εξωτερική αγορά;

Production - Wholesaler - Retailer - Customer 
Production - Wholesaler - Customer 
Production - Retailer - Customer
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10) Τρόποι χρηματοδότησης της επένδυσης στο εξωτερικό

11) Είχατε διεξάγει κάποια μορφή έρευνας Marketing πριν ή μετά από κάποια από 
τις παραπάνω κινήσεις σας;

12) Η θέση σας στην εταιρία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οι τέσσερις περιπτώσεις εταιριών που εξετάζονται στην παρούσα εργασία είναι 

αποτέλεσμα πρωτογενούς έρευνας. Χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος και στις τέσσερις 

περιπτώσεις. Πρόκειται για συνεντεύξεις σε βάθος με τα αρμόδια κάθε φορά άτομα, που 

θεωρήθηκαν ως κατάλληλα για να μας ενημερώσουν από τις εταιρίες, έπειτα φυσικά 

πάντα από προσυνεννόηση που υπήρχε για το σκοπό της συνέντευξης και τα θέματα που 

διαπραγματευότανε. Οι συνεντεύξεις ήταν πάντα προσωπικές και η διάρκεια τους ήταν 

περίπου μισή ώρα.

Επίσης, η επιλογή των ατόμων που μίλησαν για τις εταιρίες που εργάζονται, 

μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί, καθώς όλοι σχετίζονται με τον χώρο που 

δραστηριοποιείται η εταιρία στην κάθε φορά εξεταζόμενη χώρα και μάλιστα ο ρόλος 

τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε αυτή η μέθοδος είναι τόσο πρακτικοί όσο 

και λόγοι ευκολίας. Από τη μία πλευρά λοιπόν, ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να μας 

απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, θεωρήθηκε ικανός για να καλύψει την πλευρά της 

εταιρίας, ενώ από την άλλη πλευρά οποιαδήποτε άλλη μορφή έρευνας θα απαιτούσε τον 

προσωπικό χρόνο περισσότερων ατόμων από την κάθε εταιρία, γεγονός που ούτε 

θεωρήθηκε απαραίτητο αλλά ούτε και θα το έβλεπαν με καλό μάτι οι άνθρωποι της 

εταιρίας.

Επιπλέον, έγινε μία προσπάθεια μέσα και από την ομπρέλα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, να δοθεί στη συνέντευξη και μία μορφή διαφήμισης της εταιρίας, κάτι με το 

οϊΐοίο συμφώνησαν και οι μάνατζερ με τους οποίους συζητήσαμε. Έτσι, οι αντιδράσεις 

για τον «χαμένο χρόνο» ήταν λιγότερες και η συνέντευξη έγινε 7ΐολύ 7πο παραγωγική.

77



8. ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Το εμπόριο και τα δίκτυα διανομής και διάθεσης προϊόντων στην ΠΓΔΜ και στη 
Βουλγαρία, Ε. Καραφωτάκης

2. Logistics αφιέρωμα, ρεπορτάζ: Αργυριάδου Μαριαλένα & Σαββίδου Αία

3. Doing business with Northern Greece and the Balkan Region, Συμεωνίδης Δ.

4. Transition Report 1999 EBRD, 1999

5. Flash: Οικονομίες Αναδυόμενων Αγορών ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νοέμβριος/ Δεκέμβριος 2000

6. 2002 Regular Report on Bulgaria’s progress towards Accession, COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels 2002

7. THE YEAR FACTBOOK 2002, CIA, 2002

8. Economic Development of the Republic of Macedonia, Republic of Macedonia- 
Ministry of Development, Skopje, 2000

9. Romania country profile: data monitor 02/04

10. Soft budget constraints, enterprise restructuring and economic perform policy; the 
cases of Romania and Bulgaria, G. Calacean & P. Aligica, Eastern European Economics, 
Vol. 42, January - February 2004

11. Economic overview: Serbia and Montenegro overview 2003

12. The portable MBA in Entrepreneurship, William D. Bygrave, John Wiley & Sons

13. Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση, Ευθύμογλου, Μπένος, Σολδάτος, Εκδόσεις 
Μπένου, Αθήνα 1997

14. Risk taking in intrapreneurship: Translating the individual level risk aversion into the 
organizational risk taking, Bostjan Antoncic, Journal of Enterprising Culture, Vol 11, 
March 2003

15. Firm networks: external relationships as sources for the growth and competitiveness 
of entrepreneurial firms, Lechner & Dowling, Entrepreneurship & Regional 
Development, 2003

16. How entrepreneurs create wealth in transition economies, Mike W. Peng, Academy of 
Management Executive, Vol 15, 2001

78



17. Institutional Destruction of Entrepreneurship through Capitalist Transformation,
Bruce McDaniel, Journal of Economic Issues, Vol. 37, June 2003

18. Innovation and Entrepreneurship: practice and principles, 1985, London, William 
Heinman Ltd

19. Progress and Entrepreneurship, R.G.Holcombe, the quarterly journal of Austrian 
economics, Vol 6, Fall 2003

20. Entrepreneurial activities in a Veblenian type transition economy,
Karayiannis,Young, The American Economist, Vol. 47, Fall 2003

21. The Central Role of Entrepreneurs in Transition Economies, McMillan & Woodruff, 
Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, Summer 2002

22. Entrepreneurship in Eastern Europe: Neither Magic nor Mirage. A preliminary 
investigation, Hans-Peter Bruner, Journal of Economic Issues, Vol. 27, June 1993

23. Η ελληνική οικονομία σε ρόλο περιφερειακού ηγέτη, Ν. Νανόπουλος, σελ. Β8

24. Growth in transition economies, Bruno Merlevede, July 2000, University of Adwerp, 

Belgium

25. Ερευνα της ICAP για τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια

26. New ventures and entrepreneurship in an Eastern European context: a training and 
development programme for managers in state-owned firms, Nelson & Taylor, Journal of 
European Industrial Training, Vol. 19, 1995

27. Key decisions in International Marketing: Introducing new products abroad, W. H. 
Davidson, R Harrigan, Columbia Journal of World Business, Winter 1997

28. East European retailing: a consumer perspective, R. D. Mueller and J. Broderick, 
International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 23, 1995

29. To εμπόριο και τα δίκτυα διανομής και διάθεσης προϊόντων στην ΠΓΔΜ και στη 
Βουλγαρία, Ε. Καραφωτάκης

30. Marketing Planning in Central and Eastern Europe, G. Hooley, T. Coxl, D. Shipley, 
J. Beracs, K. Kolos, K. Fonfara, M. Marinov, Journal of Marketing Management, 1996, 
Westbum Publishers Ltd

31. MARKETING APPROACHES IN BULGARIA, M. Marinov, T. Cox, G. Avlonitis, 
T. Kouremenos, European Journal of Marketing, Vol. 27, 1993

79



32. Entrance strategies Eastern Europe: a chain management approach. Department of 
Management Studies, Wageningen University

33. Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internalization Approach, 
P. J. Buckley, M. C. Casson

34. Παπαδάκης B., «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία», 

Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2002

35. Aaker D., “Strategic Market Management”, Wiley Publications, Sixth Edition, 2001

36. Χατζηδημητρίου I., «Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες», Εκδόσεις 

ΑΝΙ ΚΟΥΛΑ, 2003

37. 2002 Regular Report on Bulgaria’s progress towards Accession, COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels 2002

38. South Eastern Europe& Mediterranean Emerging Countries Bulletin-Country 
Updates ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δεκέμβριος 2002

39. Η Βουλγαρία - οικονομική ανάπτυξη - προοπτικές ανάπτυξης, Νικολάι Βασίλεβ

40. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Βουλγαρίας, Ιούνιος 2002

41. CARDS Assistance Programme Former Yugoslav Republic of Macedonia 2002- 
2006, EUROPEAN COMMISSION EXTERNAL RELATIONS DIRECTORATE 
GENERAL DIRECTORATE Western Balkans, Brussels

42. South Eastern Europe& Mediterranean Emerging Countries Bulletin-Country 
Updates ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δεκέμβριος 2002

43. Economic Development of the Republic of Macedonia, Republic of Macedonia- 
Ministry of Development, Skopje, 2000

44. Romania country profile; data monitor 02/2004

45. Economic overview: Serbia and Montenegro review 2003

80



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. http://www.istoselides.gr/news/article.php7sicH491 (Σε αυτή τη διεύθυνση υπάρχουν 
οι ελληνικές εξαγωγές σε αριθμούς)

2. http://www.euro2day.gr/articles/19701/ (Ερευνα της ICAP για τις επιχειρήσεις στα 
Βαλκάνια)

3. http://www.balkantimes.com/html2/greek/countrv_info_vugoslavia.htm (Στοιχεία του 
ηλεκτρονικού περιοδικού που αφορούν τη χώρα της Γιουγκοσλαβίας)

4. http://www.mfa.gr/greek/foreign_policv/europe_southeastern/balkans/Bulgaria.html 
(Στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών που αφορούν την οικονομία και τις διμερείς 
σχέσεις της Βουλγαρίας)

5. www.Macedonia.org (Πηγή όπου αναφέρεται το πολιτικό δόγμα των Σκοπιανών ότι 
είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου)

6. http://www.mfa.gr/greek/foreign_policv/europe_southeastern/balkans/fyrom.html 
(Στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών που σχετίζονται με την οικονομία και τις διμερείς 
σχέσεις της Π.Γ.Δ.Μ.)

7. http://www.balkantimes.com/html2/english/countrv_info_romania.htm (Στοιχεία του 
ηλεκτρονικού περιοδικού που αφορούν τη Ρουμανία)

8. http://www.mfa.gr/greek/foreign policv/europe southeastern/balkans/Romania.html 

(Στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών που αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση 

και τις διμερείς σχέσεις της Ρουμανίας)

9. http://www.balkantimes.corn/html2/greek/030508-DEJAN-001 htm (Αναφέρονται 
δηλώσεις του Υπουργού οικονομίας και του Κυβερνήτη της Κεντρικής Τράπεζας της 
Γιουγκοσλαβίας και αφορούν τις προοπτικές της χώρας τους)

10. http://www.mfa.gr/greek/foreign_policv/europe_southeastem/balkans/vugo.html 

(Στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών που αφορούν την οικονομική κατάσταση της 

Γιουγκοσλαβίας και τις διμερείς σχέσεις)
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2. Συνέντευξη με τον υπεύθυνο του τμήματος ανάπτυξης εργασιών και 
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