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χλνςε 

 

H Ρνπκαλία είλαη κία ρψξα κε μερσξηζηφ κέγεζνο θαη νηθνλνκηθφ βάζνο, πνπ πξνζθέξεη 

πνιιέο αθφκα αλεθκεηάιιεπηεο επθαηξίεο. Ζ πξφζθαηε ζπκθσλία ηεο κε ην ΓΝΣ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 19 δηζ. επξψ, κέξνο ησλ νπνίσλ ζα δηνρεηεπηεί ζηελ αγνξά κέζσ ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ εγγπάηαη ηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα ηεο ρψξαο. Παξάιιεια θξίζηκν 

ξφιν παίδεη ε απνηειεζκαηηθή, πιήξεο θαη ρξεζηή απνξξφθεζε ηεο Δπξσπατθήο βνήζεηαο 

ζην πιαίζην ηνπ Γ‘ ΚΠ, πνπ απειεπζεξψζεθε κεηά ηελ έληαμε ηεο ην 2007. Ζ Ρνπκαλία, ζε 

πξφζθαηε κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, θαηεηάγε  2ε  παγθνζκίσο απφ πιεπξάο 

πινπνίεζεο κεηαξξπζκίζεσλ κε ζεηηθή επίπησζε ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ Διιάδα 

απφ ηελ πιεπξά ηεο κε ηελ πνιπεηή εκπεηξία πνπ θαηέρεη, έρεη δεζκεπηεί λα βνεζήζεη ηε 

Ρνπκαλία κε ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ Διιεληθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Σν πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαπηχζζεη ηνπο ιφγνπο ηεο δηεζλνχο 

επέθηαζεο ηεο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ εμεηάδεη θαη αλαιχεη ηηο κνξθέο 

δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο ζεσξίεο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Δλ 

ζπλερεία, ζην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο Ρνπκαλίαο. 

Αλαιχνληαη ηα θπζηθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο, φπσο επίζεο ε 

θνπιηνχξα θαη ε γιψζζα ηεο. Έκθαζε δίδεηαη ζε κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ 

Οηθνλνκία ηεο Ρνπκαλίαο. Σν ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζηε 

Ρνπκαλία. Ζ αλάιπζε μεθηλάεη κε ηε ζχγρξνλε νηθνλνκία ηεο Ρνπκαλίαο, ηελ έληαμε ηεο 

ζηελ Δ.Δ. θαη ηνλ ξφιν ηνπ ΓΝΣ. Δλ ζπλερεία, επηρεηξείηαη ζχγθξηζε κε ηελ ζεκεξηλή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη εμεηάδνληαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη νη 

πξννπηηθέο ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο. 

Ζ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο κπνξεί λα δηδάμεη πνιιά ζηνπο Έιιελεο ηδηαίηεξα ζηελ 

παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Ζ Ρνπκαλία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή κία 

ζνβαξή κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα. Καη‘ αξρήλ, νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο κεηέηξεςαλ ην 
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πθηζηάκελν (ειηθηαθά θαη πνζνηηθά) εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε έλα ζρεηηθά θζελφ θαη 

ηαπηφρξνλα πςειήο εμεηδίθεπζεο εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

μέλσλ επελδπηψλ. Δπηπιένλ, ε δξαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο θαη ε 

απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο έδσζαλ ηεξάζηηα ψζεζε ζηηο Άκεζεο Ξέλεο 

Δπελδχζεηο. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αλαδσνγφλεζε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

παξνχζα κειέηε αλέδεημε ην γεγνλφο φηη ε Ρνπκαλία απνηειεί έλαλ ειθπζηηθφ επελδπηηθφ 

πξννξηζκφ, αθφκε θαη γηα ηνπο πην ζπληεξεηηθνχο επελδπηέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα 

φηη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ε είζνδνο ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, πνπ απνηέιεζε παξάγνληα ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δπξσπατθή έλσζε, Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο, επηρεηξεκαηηθφηεηα, θνξνινγία 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΚΖΖ ΓΗΔΘΝΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ 

– ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιέμεη κηα επηρείξεζε γηα ηελ δηεχξπλζε ησλ παξαγσγηθψλ 

ηεο δξαζηεξηνηήησλ ζε λέεο ρψξεο θαη αγνξέο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Σέηνηνη 

παξάγνληεο είλαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

επηζπκεί λα εηζέιζεη, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε απνθάζηζε λα επεθηείλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηελ αγνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιινδαπήο ρψξαο, ε θχζε ηνπ πξντφληνο 

ηεο, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ην 

κέγεζνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ην εγρείξεκα, θ.α. Ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ  ε επηρείξεζε επεθηείλεη γηα πξψηε θνξά ηελ παξαγσγή ηεο εθηφο ησλ 

εζληθψλ ζπλφξσλ, ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ζα παίμεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζην αλ 

ην εγρείξεκα ζα ζηεθζεί κε επηηπρία ή φρη. 

 

1.2 Λφγνη δηεζλνχο επέθηαζεο ηεο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ επέθηαζε ηεο παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο ζην δηεζλή νηθνλνκηθφ ρψξν εληάζζεηαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ καθξνρξφληνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη απνζθνπεί ζηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ  ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Χζηφζν, ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ κηαο επηρείξεζεο είλαη, θαηά θαλφλα, ε δηαηήξεζε ε/θαη βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθήο ζέζεο θαη, θαη‘ επέθηαζε, ε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. Δπνκέλσο, νη 

ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα επεθηείλνπλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηελ αθαηάπαπζηε επηδίσμε 

θαη ηελ επίκνλε πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 
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ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). Οη ιφγνη απηνί 

παξνπζηάδνληαη ζηε  ζπλέρεηα. 

 

1.2.1 Ο θνξεζκφο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

Γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ηζρχεη πσο ην κέγεζνο ηεο ηνπηθήο αγνξάο είλαη 

ζρεηηθά κηθξφ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. Δπνκέλσο, νη δπλαηφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηηο πιένλ δπλακηθέο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο γηα λα απμήζνπλ ηνλ φγθν ησλ 

πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπο ήηαλ θαη είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη δηεζλείο αγνξέο. Πνιχ θαιφ παξάδεηγκα γηα απηήλ ηελ 

πεξίπησζε απνηειεί ε Διιάδα. Αξρηθά, ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ΔΟΚ έδσζε ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ειεχζεξε πξφζβαζε ζε κηα ηεξάζηηα αιιά θαη πινχζηα αγνξά, θαη ιίγν 

αξγφηεξα ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, απνηέιεζαλ κηα πξφθιεζε γηα 

ηελ αλάιεςε λέσλ κνξθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ δέρηεθε ηελ πξφθιεζε απηή, καδί βέβαηα θαη φινπο ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ζπλεπαγφηαλ, θαη επεθηάζεθε παξαγσγηθά ζηηο αγνξέο απηέο πξνζδνθψληαο φηη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ζα επηηάρπλε ζεκαληηθά ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπ. 

 

1.2.2 Ζ εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ηνπηθή αγνξά 

Ζ αχμεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο κηαο εζληθήο αγνξάο αλαπφθεπθηα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ 

αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά απηή. Σν ηειεπηαίν σζηφζν ππνρξεψλεη 

ηηο ζρεηηθά ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα ςάμνπλ γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο γηα λα θαηνξζψζνπλ  λα επηβηψζνπλ. Μηα απφ 

απηέο ηηο ιχζεηο είλαη λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα εηζέιζνπλ ζε 

αιινδαπέο αγνξέο φπνπ ηα πξντφληα ηνπο ζπλερίδνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά 

απφ ηα αληίζηνηρα εγρψξηα.  
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Σα θαηλφκελα απηά παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ Διιάδα κεηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζηελ ΔΟΚ ζπλεηέιεζα ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

δηεζλνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη ηελ θαηέζηεζε αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηφ φκσο είρε σ απνηέιεζκα θαη ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ζ εμέιημε απηή νθείινληαλ ζηελ 

είζνδν ζηελ ειιεληθή αγνξά ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επξσπατθψλ θαη άιισλ αιινδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απέθηεζαλ νπζηαζηηθά ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ εγρψξηα αγνξά. Σν 

γεγνλφο απηφ ψζεζε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αδπλαηνχζαλ λα 

αληαγσληζηνχλ κε επηηπρία ηηο μέλεο επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη πσιήζεηο 

ηνπο, λα ςάμνπλ γηα λέεο πεγέο θεξδψλ ζηηο πεγέο ησλ Βαιθαληθψλ θαη Παξεπμείλησλ 

ρσξψλ. Ζ ζηξνθή ηνπο ππνθηλήζεθε απφ ην φηη νη αγνξέο απηέο ήηαλ αθφκε αλεθκεηάιιεπηεο 

θαη ηα πξντφληα ηνπο ήηαλ αθφκα αληαγσληζηηθά. 

 

1.2.3 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

Σν κνλαδηαίν θφζηνο παξαγσγήο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκειηψδεηο παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ κηαο επηρείξεζεο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ην θφζηνο παξαγσγήο θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηηκή ζηελ νπνία ζα 

πξνζθεξζνχλ ηα πξντφληα ζηελ αγνξά αιιά θαη ην επίπεδν πνηφηεηαο πνπ ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ε επηρείξεζε. Με δεδνκέλε φκσο ηε ζεκαζία ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο αιιά θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ είλαη επαθφινπζν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαηέζηε έλαο απφ ηνπο 

πιένλ πξσηαξρηθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ο ιφγνο δε γηα ηνλ νπνίν ζπλέβε απηφ είλαη φηη, θάησ απφ ηηο λέεο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ πνπ είραλ αξρίζεη λα δηακνξθψλνληαη κε ηε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο έγηλε αλαγθαία γηα λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα παξακείλεη 



11 
 

αληαγσληζηηθή θαη επνκέλσο λα επηβηψζεη. ηα πιαίζηα απηά, ε αλαδήηεζε ηεο άξηζηεο 

ηνπνζεζίαο εγθαηάζηαζεο ηεο παξαγσγήο, κε ηελ έλλνηα φηη ζηελ ηνπνζεζία απηή ην 

κνλαδηαίν θφζηνο παξαγσγήο είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ, αλαδείρηεθε ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο φινπ ηνπ θφζκνπ. Καζψο φκσο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 

κεηά ε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο αιινδαπψλ ρσξψλ γηλφηαλ φιν θαη πην εχθνιε, πνιιέο 

επηρεηξήζεηο απνθάζηζαλ λα επεθηείλνπλ ηελ έξεπλα ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο άξηζηεο 

ηνπνζεζίαο εγθαηάζηαζεο θαη πέξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. Έηζη, ε επηδίσμε ηεο κείσζεο 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο νδήγεζε πνιιέο επηρεηξήζεηο λα επεθηείλνπλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

1.2.4 Ζ εθκεηάιιεπζε πξψησλ πιψλ 

Κάπνηεο ρψξεο είλαη πινχζηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξψηεο χιεο. Ζ χπαξμε άθζνλσλ 

πξψησλ πιψλ πνπ νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία, είλαη 

δπλαηφλ λα ηηο πξνζειθχζεη λα εγθαζηδξχζνπλ παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηηο ρψξεο απηέο. 

Απηφ δε νθείιεηαη ζην φηη ε εθκεηάιιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο είλαη δπλαηφλ λα εμππεξεηήζεη ηελ επίηεπμε ηξηψλ ζεκειησδψλ θαη ηδηαίηεξα 

ζπνπδαίσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.  

Ο ππώηορ ζηπαηηγικόρ ζηόσορ είλαη ε αλάπηπμε ζηελ ρψξα απηή εγρψξηαο παξαγσγήο 

ηειηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ νη εγρψξηεο πξψηεο χιεο απνηεινχλ 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ κε ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο. Σν ηειεπηαίν βέβαηα πξνυπνζέηεη πσο 

ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη αγνξάο ησλ  πξψησλ πιψλ ζηηο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε 

κεηξηθή ρψξα επεξεάδεη νπζηαζηηθά ην θφζηνο παξαγσγήο θαη επνκέλσο, ηελ ηηκή πψιεζεο 

ηνπ πξντφληνο. Ζ απμεηηθή δε απηή επίδξαζε είλαη αθφκα πην κεγάιε φηαλ ην θφζηνο 

κεηαθνξάο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ είηε εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο ή/θαη ηνπ φγθνπ θαη ηνπ βάξνπο ησλ πξψησλ πιψλ.  
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Ο δεύηεπορ ζηπαηηγικόρ ζηόσορ είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ‗ραξηνθπιαθίνπ‘ ησλ 

πεγψλ πξψησλ πιψλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο απφθηεζεο 

επηπξφζζεησλ πεγψλ πξψησλ πιψλ έγθεηηαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη απξφζθνπηεο 

ηξνθνδνζίαο ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ζε νπνηαδήπνηε ρψξα θαη 

αλ βξίζθνληαη, θαζψο θαη ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ζπγθεθξηκέλεο αλεμάξηεηεο 

επηρεηξήζεηο – πξνκεζεπηέο. Δίλαη θαλεξφ πσο κηα ηέηνηα θίλεζε απμάλεη θαη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Δπηπξφζζεηα, 

πξνζηαηεχεη ηελ επηρείξεζε απφ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ 

παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία ε αδπλακία ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο λα πξνκεζεχζνπλ έγθαηξα κε 

ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ. Ζ αδπλακία απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε φπσο 

ππεξβνιηθή δήηεζε, απεξγίεο, πξνβιήκαηα ζηηο κεηαθνξέο θ.ά. 

Σέινο, ο ηπίηορ ζηπαηηγικόρ ζηόσορ είλαη ε αχμεζε ηεο (πξνο ηα πίζσ) θαζεηνπνίεζεο 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο επηρείξεζεο (backward vertical integration). Ζ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ έγθεηηαη ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ζηηο 

ζπλέξγεηεο θαη ζηα νθέιε θφζηνπο πνπ επηηπγράλνληαη απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

απφθηεζεο ησλ πξψησλ πιψλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. 

 

1.2.5 Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο ρψξαο απηήο θαη ε πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε κηαο ρψξαο είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξεη ζηξαηεγηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη παξάγνπλ ζηελ ρψξα απηή 

φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο γεηηνληθψλ θαη κε ρσξψλ. Δπηπιένλ, ηα ζηξαηεγηθά 

πιενλεθηήκαηα είλαη δπλαηφλ λα νθείινληαη θαη ζηελ ‗ζέζε‘ ηεο ρψξαο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο ζε θάπνην ζρήκα νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά κπνξεί λα είλαη ην 

ρακειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο ή αθφκα θαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο πξντφλησλ ζε θάπνηεο 

ρψξεο ρσξίο λα επηβαξχλνληαη κε δαζκνχο πνπ σζηφζν επηβάιινληαη ζε νκνεηδή πξντφληα 

πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο. Ζ ζηξαηεγηθή γεσγξαθηθή ζέζε θάπνησλ ρσξψλ 
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πξνζέιθπζε θαη αξθεηέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα επεθηείλνπλ ηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. Ζ ζεκαζία ηνπ παξάγνληα απηνχ έγθεηηαη ζην φηη 

νη ρψξεο απηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε ‗βάζε‘ γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζε πξνζθείκελεο ρψξεο. Ο παξάγνληαο απηφο έρεη κεγάιε 

ζεκαζία ηδηαίηεξα φηαλ ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο είλαη εππαζή θαζψο θαη φηαλ ην θφζηνο 

κεηαθνξάο ηνπο είλαη ζρεηηθά πςειφ. 

 

1.2.6 Ζ πξφζβαζε ζε πςειή ηερλνινγία 

Ζ πξνεγκέλε ηερλνινγία απνηειεί ζήκεξα νπζηψδεο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο σζηφζν, ε πςειή ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία πνπ ρξεηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο 

γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπο ζηφρνπο δελ είλαη δηαζέζηκε ή δελ κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί εγρψξηα είηε γηα ιφγνπο πςεινχ θφζηνπο είηε γηαηί δελ ππάξρεη ην απαξαίηεην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε αλαγθαία ηερλνγλσζία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνιιέο 

επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ λα απνθηήζνπλ ηελ επηζπκεηή ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία απφ ηηο 

δηεζλείο αγνξέο. 

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ην επηηχρνπλ είλαη ε νιηθή ή 

κεξηθή εμαγνξά αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ ηελ ηερλνινγία/ηερλνγλσζία πνπ 

ρξεηάδνληαη. Ζ απφθηεζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ήηαλ επίζεο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

ππνθίλεζαλ έλα κηθξφ αξηζκφ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα επεθηείλνπλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ κε ηελ κεξηθή ή νιηθή εμαγνξά αιινδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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1.2.7 Σν κέγεζνο θαη νη πξννπηηθέο ηεο ηνπηθήο αγνξάο 

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ θίλεηξν δηεζλνχο επέθηαζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο απνηειεί ην 

κέγεζνο θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη κεγέζπλζεο ησλ αγνξψλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ. Σα 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ αληαλαθινχλ ην κέγεζνο κηαο αγνξάο είλαη ν 

πιεζπζκφο ηεο ρψξαο θαη ν ξπζκφο αχμεζήο ηνπ, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ην επίπεδν ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη ηελ ειάρηζηε απαξαίηεηε 

αγνξαζηηθή δχλακε γηα λα κπνξεί λα απνθηήζεη ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, νη 

εθηηκήζεηο γηα ην επίπεδν ησλ κεγεζψλ απηψλ ζην κέιινλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξνζδνθίεο 

γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη κεγέζπλζεο ηεο αγνξάο απηήο. 

Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ επηρείξεζε επεηδή έρνπλ θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία γηα ηνλ φγθν θαη ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο 

ζηηο ρψξεο απηέο. Όζν πην κεγάιν είλαη ην κέγεζνο κηαο αγνξάο θαη φζν πην επλντθέο είλαη νη 

πξνζδνθίεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ζην εγγχο κέιινλ, ηφζν πην ειθπζηηθή είλαη ε αγνξά απηή 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εηζέιζνπλ ζε απηήλ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ην κέγεζνο ηεο ηνπηθήο αγνξάο ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ απνθφκηζε ζεκαληηθψλ 

θεξδψλ απφ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηελ αγνξά απηή, είλαη ν βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ ηελ ππνθηλεί λα δηεζλνπνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

 

1.2.8 Ζ απνθπγή ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο εμαγσγέο 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη θπβεξλήζεηο πνιιψλ ρσξψλ επηβάιινπλ εκπφδηα θαη 

πεξηνξηζκνχο ζην δηεζλέο εκπφξην είλαη γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο απφ ην 

δηεζλή αληαγσληζκφ θαη λα κεηψζνπλ ηελ εθξνή πνιχηηκνπ ζπλαιιάγκαηνο απφ ηε ρψξα. Ζ 

χπαξμε ηέηνησλ εκπνδίσλ θαη πεξηνξηζκψλ δπζθνιεχεη θαη απνζαξξχλεη πνιιέο επηρεηξήζεηο 

απφ ην λα πξνζπαζήζνπλ λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηηο ρψξεο απηέο. Χζηφζν, φηαλ ε 
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επηρείξεζε ήδε εμάγεη ηα πξντφληα ζε κηα ρψξα πνπ ε θπβέξλεζε ηεο απνθαζίδεη λα 

ζεζκνζεηήζεη λέα εκπφδηα ή/θαη πεξηνξηζκνχο ζηηο εηζαγσγέο, ε επηβνιή ηνπο βαζηθά 

ππνθηλεί ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε λα αιιάμεη ηε κέζνδν άζθεζεο ησλ δηεζλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε ρψξα απηή. 

Όιεο νη επηινγέο πνπ έρεη ε επηρείξεζε, σζηφζν, ζπλεπάγνληαη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ 

εμαγσγψλ θαη ηελ νιηθή ή κεξηθή παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο ζηε ρψξα φπνπ κέρξη ηφηε ε 

επηρείξεζε εμήγαγε ηα πξντφληα ηεο. Σν θίλεηξν γηα απηήλ ηελ κεηαβνιή είλαη ε απνθπγή 

φισλ ησλ εκπνδίσλ θαη πεξηνξηζκψλ, ζεζκηθψλ θαη κε, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά απηή. Ζ απνθπγή απηψλ 

ησλ εκπνδίσλ θαη πεξηνξηζκψλ απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα παξαγσγή ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο. Σν θίλεηξν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξφ φηαλ ε επηρείξεζε θαηέρεη ζρεηηθά 

κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά ηεο ρψξαο απηήο θαη νη πσιήζεηο ηεο θαη ηα θέξδε ηεο εθεί 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θαη θεξδψλ ηεο, αληίζηνηρα. 

 

1.2.9 Αθνινπζψληαο ηνπο πειάηεο 

Δίλαη γλσζηφ πσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε απνηειεζκαηηθά, ρξεηάδεηαη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ελφο δηθηχνπ αμηφπηζησλ επηρεηξήζεσλ – πξνκεζεπηψλ πνπ ζα ηεο 

παξέρνπλ έγθαηξα θαη αλειιηπψο ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Όηαλ φκσο κηα επηρείξεζε απνθαζίδεη 

λα εγθαηαζηαζεί θαη λα παξάγεη ζε κία λέα θαη ζρεηηθά άγλσζηε αγνξά, δελ είλαη πάληα 

βέβαην φηη ζηελ ρψξα απηή ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο νη επηρεηξήζεηο – πξνκεζεπηέο πνπ 

ρξεηάδεηαη. Αθφκε φκσο θαη αλ ππάξρνπλ ελδέρεηαη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

έγθαηξε θαη αλειιηπή πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο, λα κελ ηθαλνπνηεί ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. Κάπνηεο θνξέο δε, αθφκα θαη αλ νη εγρψξηνη 

πξνκεζεπηέο δείρλνπλ λα είλαη αμηφπηζηνη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
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ηνπο, νη επηρεηξήζεηο ζέινπλ λα απνθχγνπλ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε έλαξμε λέσλ 

ζπλεξγαζηψλ κε ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο θαη πξνηηκνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε 

ηνπο παιηνχο πξνκεζεπηέο ηνπο πνπ ηνπο γλσξίδνπλ θαη ηνπο εκπηζηεχνληαη. 

 

1.2.10 Αληεπίζεζε ζηνλ αληαγσληζκφ  

Πνιιέο θνξέο ε είζνδνο κηαο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά κηαο αιινδαπήο ρψξαο κπνξεί 

λα απνηειεί ζηξαηεγηθή θίλεζε αληηπεξηζπαζκνχ σο απάληεζε ζηελ είζνδν ζηελ εγρψξηα 

αγνξά ελφο αληαγσληζηή ηεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ρψξα απηή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν 

ζηφρνο ηεο δηεζλνχο επέθηαζεο ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη απιψο ε απνθφκηζε θεξδψλ αιιά ε 

πξφθιεζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ γηα ηνλ αληαγσληζηή ηεο ζηελ αγνξά ηεο ρψξαο ηεο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ε ‗αληεπηηηζέκελε‘ επηρείξεζε ειπίδεη πσο ζα ππνρξεψζεη ηνλ αληαγσληζηή 

ηεο λα αλαδηπισζεί θαη λα κεηψζεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ δηθή ηεο ρψξα ζην ειάρηζην. 

Δπηπιένλ, ειπίδεη φηη ζα ηνλ αλαγθάζεη λα αθηεξψζεη ηα θαιχηεξα θαη ηθαλφηεξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ηνπ, θαζψο θαη έλα ζεκαληηθφ φγθν θεθαιαίσλ, γηα λα πξνζηαηέςεη ηελ εγρψξηα 

αγνξά απφ ηελ ‗αληεπίζεζε‘ αληί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ρψξα ηεο αληεπηηηζέκελεο 

επηρείξεζεο.  Ζ ηειηθή επηδίσμε ηεο επηρείξεζεο είλαη λα πεξηνξίζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ην βαζκφ επηηπρίαο ηεο πξνζπάζεηαο εηζφδνπ ηνπ αληαγσληζηή ηεο ζηελ ‗δηθή‘ 

ηεο αγνξά. 

 

1.2.11 Αθνινπζψληαο ηνλ αληαγσληζκφ 

Καη ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε είζνδνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά κηαο 

μέλεο ρψξαο κπνξεί λα απνηειεί ζηξαηεγηθή θίλεζε αληίδξαζεο ζηελ είζνδν ζηε ρψξα απηή 

θάπνηνπ αληαγσληζηή ηεο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηεζλνχο 

επέθηαζεο ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη ε απνθφκηζε θεξδψλ, αιιά ε πξφθιεζε δπζθνιηψλ θαη 

πξνβιεκάησλ γηα ηνλ αληαγσληζηή ηεο ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Αλ θαη ε είζνδνο ζηε αγνξά 

απηή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο, ε επηρείξεζε ππνρξεψλεηαη λα 
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αθνινπζήζεη ηνλ αληαγσληζηή ηεο εθεί. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη δελ ζα ήηαλ ζηξαηεγηθά 

ζσζηφ λα επηηξέςεη ζηνλ αληαγσληζηή ηεο λα ‗θπξηαξρήζεη‘ ζε κία λέα αγνξά ρσξίο λα 

αληηκεησπίζεη θακία αληίζηαζε. Κάηη ηέηνην ζα ηνπ έδηλε ηελ  επθαηξία λα απνθνκίζεη 

ζεκαληηθά θέξδε κε κεγάιε επθνιία, λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηνπ ζηνλ θιάδν θαη, επνκέλσο, 

λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

1.3 Μνξθέο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηελ αλαινγία 

εγρψξησλ θαη δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ, πσιήζεσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Όζν πην κεγάιε είλαη ε αλαινγία απηή, ηφζν πεξηζζφηεξν δηεζλνπνηεκέλε 

ζεσξείηαη φηη είλαη ε επηρείξεζε. Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή έρεη ηππνπνηήζεη ηηο 

δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο αθνινχζσο: 

α) Γηεζλέο Δκπφξην Πξντφλησλ (International Merchandise Trade): Ζ θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλεη ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο αγαζψλ πνπ απνηεινχλ ηελ πεξηζζφηεξν 

παξαδνζηαθή δηεζλή δξαζηεξηφηεηα. 

β) Γηεζλέο Δκπφξην Τπεξεζηψλ (International Service Trade): Ζ θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλεη ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη, ε κελ πξψηε κε 

πιεξσκέο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε νηθνλνκηθή κνλάδα σο 

αληάιιαγκα γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε απηή απφ αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, ε δε δεχηεξε 

ζε εηζπξάμεηο απφ ην εμσηεξηθφ γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε αιινδαπνχο. 

γ) Δπελδχζεηο Υαξηνθπιαθίνπ (International Portofolio Investments): Ζ θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλεη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ, νη νπνίεο έρνπλ ηε κνξθή είηε ηεο παξνρήο δαλείσλ 

ζην εμσηεξηθφ, είηε ηεο αγνξάο κεηνρψλ επηρεηξήζεσλ εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξηα ηεο 

αιινδαπήο, είηε ηεο βξαρπρξφληαο ηξαπεδηθήο ηνπνζέηεζεο ζε μέλν λφκηζκα. Σν ζεκειηψδεο 

ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ επελδχζεσλ είλαη φηη γίλνληαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 
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επίηεπμε ζπλνιηθήο απφδνζεο ή θεξδψλ πςειφηεξσλ απφ απηά πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

επηηεπρζνχλ αλ ηα θεθάιαηα απηά επελδχνληαλ ζηελ αληίζηνηρε εγρψξηα αγνξά. 

δ) Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε (Foreign Direct Investment - FDI): Ζ θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ κία ρψξα ζε θάπνηα άιιε κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 

ηε δεκηνπξγία εθεί κηαο λέαο επηρείξεζεο ή ηελ εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο (δειαδή ηεο 

πιεηνςεθίαο ή ηεο κεηνςεθίαο) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο. Δίλαη ε 

ίδξπζε δειαδή ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, νη νπνίεο είλαη κεξηθψο ή νιηθψο 

ηδηνθηεζία ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. Σα θεθάιαηα απηά, ή αιιηψο εηζξνέο, κπνξεί λα είλαη είηε 

πιηθά, π.ρ. κεηνρηθφ θεθάιαην, θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο, ελδηάκεζεο θαη πξψηεο χιεο, είηε 

άπια, π.ρ. ηερλνγλσζία (know - how) νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ, 

ηδηνθηεζίαο, marketing θιπ. ε αληίζεζε κε ηηο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ, πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο ηνπ ηδηνθηήηε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ είλαη ν νιηθφο ή κεξηθφο έιεγρνο ηεο ηνπηθήο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία επελδχεη ηα θεθάιαηά ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθηφο απφ ηελ 

ελαζρφιεζε ηνπο κε ηηο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο, επεθηείλνπλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ πξαγκαηνπνηψληαο ΑΞΔ απνθαινχληαη 

Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο (Multinational Enterprises – MNEs ή Multinational Corporations – 

MNCs). Οη MNEs θαηέρνπλ ή ειέγρνπλ παξαγσγηθέο κνλάδεο (ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο) ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο. 

 

1.4 Θεσξίεο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ 

1.4.1 Σν παξαδνζηαθφ λενθιαζηθφ ππφδεηγκα 

χκθσλα κε ην παξαδνζηαθφ λενθιαζηθφ ππφδεηγκα νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο επεηδή 

είλαη πινπζηφηεξεο ζε θεθάιαην ζε ζρέζε κε ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, πξνζθέξνπλ 

ζρεηηθά ρακειά επηηφθηα θαη πνζνζηά θέξδνπο θαη έηζη ην θεθάιαην ηείλεη λα αλαδεηά 

επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπνπ ε αλεπάξθεηα θεθαιαίνπ νδεγεί ζε 

ζρεηηθά πςειά επηηφθηα θαη πνζνζηά θέξδνπο. Ζ ξνή ησλ θεθαιαίσλ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο 
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πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα ζπλερηζηεί έσο ηνπ ζεκείνπ εμίζσζεο ησλ επηηνθίσλ θαη 

ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο. Απηφ ην ππφδεηγκα κπνξεί λα δίλεη κία εμήγεζε ησλ δηεζλψλ 

επελδχζεσλ γηα ηελ πξηλ απφ ην Β‘ Παγθφζκην πφιεκν πεξίνδν, φηαλ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ΑΞΔ θαηεπζπλφηαλ πξνο ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο αγνξέο, αιιά είλαη εληειψο αλεπαξθέο 

γηα λα εξκελεχζεη ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ε δηεζλήο παξαγσγή νξγαλψλεηαη 

θπξίσο κεηαμχ ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ θαη νη ΑΞΔ κεηαμχ ησλ ρσξψλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηνλ ίδην παξαγσγηθφ θιάδν. 

 

1.4.2 Ζ ζεσξία ηεο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο 

 

Ζ ζεσξία ηεο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο δίλεη βαξχηεηα ζηελ αηέιεηα ησλ αγνξψλ θαη 

πξνζπαζεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ, ζε απηφ ην κε ηέιεηα αληαγσληζηηθφ πιαίζην, αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα θαη λέα 

επηρεηξήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ. Με απηήλ ηελ έλλνηα νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο, 

απφξξνηα ησλ ΑΞΔ, βαζίδνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε πιενλεθηεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: 

 Δπηρεηξεκαηηθά Πιενλεθηήκαηα απφ αηέιεηεο ησλ αγνξψλ πξντφλησλ: 

 δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο, 

 ρξήζε ζηξαηεγηθψλ marketing, 

 ηκεκαηνπνίεζε ησλ αγνξψλ (γεσγξαθηθή ή θιαδηθή), 

 ηδηαίηεξεο πξνζβάζεηο ζε δίθηπα δηαλνκήο, 

 αηειείο πιεξνθνξίεο / παηέληεο πξντφλησλ. 

 Δπηρεηξεκαηηθά Πιενλεθηήκαηα απφ αηέιεηεο ησλ εηζξνψλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο: 

 χπαξμε ηερλνινγηθψλ παηέλησλ, 

 πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζηηο ρξεκαηαγνξέο, 
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 δηεπζπληηθέο θαη νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο. 

 Δπηρεηξεκαηηθά Πιενλεθηήκαηα απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο: 

 πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ «θάζεηε νινθιήξσζε», πιενλέθηεκα απνηειεί ην 

εζσηεξηθφ outsourcing θαη φρη θαη‘ αλάγθε ν πεξηνξηζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Δπηρεηξεκαηηθά Πιενλεθηήκαηα απφ ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ. 

 

Ζ θαηνρή πιενλεθηεκάησλ ζπληζηά αηέιεηα ηεο αγνξάο ζην βαζκφ πνπ ε επηρείξεζε 

πνπ έρεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα απνθιείεη άιιεο επηρεηξήζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ, είλαη 

δειαδή ν απνθιεηζηηθφο ηδηνθηήηεο ηνπ. Ζ θαηνρή θαη ρξήζε ελφο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε - ηδηνθηήηε λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά 

ζε βάξνο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο, πιενλέθηεκα ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ή ζηε βειηίσζε πθηζηάκελσλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

έηζη ζηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο. Δπηρεηξήζεηο κε κηθξφηεξε 

ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ είηε πεξηζσξηνπνηνχληαη είηε 

εμέξρνληαη ηεο αγνξάο. Δπίζεο, ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα 

εηζφδνπ ζηελ αγνξά εθφζνλ νπνηαδήπνηε επίδνμε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αλάινγα 

πιενλεθηήκαηα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη αληαγσληζηηθά. Ζ δεκηνπξγία, φκσο, 

ηέηνησλ πιενλεθηεκάησλ έρεη θφζηνο, ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ 

ζηνλ θιάδν. Σειηθά, ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο αλέξρεηαη, νη επηρεηξήζεηο 

κεγεζχλνληαη, απμάλνληαο ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο θαη απνθηνχλ θάπνην βαζκφ 

κνλνπσιηαθήο δχλακεο, ε νπνία εγγπάηαη ηα θέξδε ηνπο ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν. 
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1.4.3 Ζ ζεσξία ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

 

Οη πξψηεο πξνζεγγίζεηο ζηε ζεσξία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

πιαίζην ησλ θιαζζηθψλ πιένλ ππνδεηγκάησλ, ηνπ Ricardo θαη ησλ Heckscher θαη Ohlin, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ σο εμήο: Γηαθνξέο ζηελ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδνπλ (Ricardo) 

θαη/ή δηαθνξέο ζηε ζρεηηθή αθζνλία ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (Heckscher θαη Ohlin) 

δεκηνπξγνχλ ζρεηηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα θάζε πεξηνρή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

παξαγσγέο. Χο εθ ηνχηνπ ε θάζε ηνπηθά πξνζδηνξηζκέλε νηθνλνκία ζα εμεηδηθεχεηαη 

(κεξηθψο) ζηελ παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, ηα νπνία θαη ζα εμάγεη ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο. Οη πξνζεγγίζεηο φκσο ηνπ Ricardo θαη ησλ Heckscher θαη Ohlin δελ είλαη ζε 

ζέζε λα εξκελεχζνπλ ην γεγνλφο φηη επηρεηξήζεηο κηαο εζληθφηεηαο επηζπκνχλ θαη είλαη ζε 

ζέζε λα αλαιάβνπλ θεξδνθφξα δξαζηεξηφηεηα ζε μέλε ρψξα, δηφηη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

δπλάκεηο πνπ δηεπζχλνπλ ζήκεξα ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

λέαο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο ν ακηγήο αληαγσληζκφο θαη νη επελδχζεηο 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 

1.4.4 Θεσξία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ραξηνθπιαθίνπ 

 

Ζ ζεσξία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ραξηνθπιαθίνπ, ε νπνία ηέζεθε απφ ηνπο Rugman, 

Agmon θαη Lessard αλαθέξεη φηη νη ΑΞΔ πθίζηαληαη φηαλ νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο κέζα ζε ζπλαθείο (related) εηαηξίεο γηα λα 

δηεξεπλήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο θαη γηα λα μεπεξάζνπλ κεξηθέο απφ ηηο αηέιεηεο 

ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ κηα πνιπεζληθή κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κέζα 

απφ κε ζπλαθείο βηνκεραλίεο, κέζσ κεηαηξνπήο ελφο πξντφληνο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

ππάξρεη ε ειπίδα γηα αχμεζε πσιήζεσλ, θεξδψλ θαη κεξηδίνπ αγνξάο. χκθσλα κε ηνπο 

Agmon θαη Lessard κε ηελ παξνπζία εκπνδίσλ ζηηο ξνέο ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

νη πνιπεζληθέο έρνπλ έλα πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξίεο κίαο ρψξαο εμαηηίαο ηεο 
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ηθαλφηεηάο ηνπο λα δηαθνξνπνηνχληαη δηεζλψο. Αλ δελ ππήξραλ εκπφδηα ζηηο ξνέο δηεζλνχο 

θεθαιαίνπ θαη αλ νη αγνξέο θεθαιαίνπ αλαπηχζζνληαλ νκνηφκνξθα, νη επελδπηέο ζα 

δηαθνξνπνηνχζαλ ηα ζηνηρεία ραξηνθπιαθίνπ ηνπο δηεζλψο θαη ηα απαηηνχκελα πνζνζηά 

απφδνζεο ησλ κεηνρψλ ζα αληηθαηφπηξηδαλ κφλν ηηο ζπλεηζθνξέο ηνπο ζηνλ θίλδπλν ελφο 

πιήξνπο δηαθνξνπνηεκέλνπ παγθνζκίνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

1.4.5 Θεσξία ηνπ Κχθινπ Εσήο Πξντφληνο 

 

Ζ ζεσξία ηνπ Κχθινπ Εσήο ηνπ Πξντφληνο αλαπηχρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 απφ ηνλ νηθνλνκνιφγν Raymond Vernon, ν νπνίνο ζηήξημε ηε ζεσξία ηνπ ζηελ 

παξαηήξεζε φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960, νη επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ είραλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη εηζαγσγή ζηηο αγνξέο 

λέσλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο, νη 

νπνίεο ζπληεινχζαλ ζηε κείσζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη 

απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά νη επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ κεηέθεξαλ ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ απηψλ ζε άιιεο ρψξεο. Έηζη ν Vernon αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ θχθινπ δσήο 

πξντφληνο αλαθεξφκελνο ζην ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΖΠΑ ζην δηεζλέο εκπφξην, 

σζηφζν, ε ζεσξία απηή κπνξεί λα γεληθεπηεί γηα λα εξκελεχζεη ηε δηεμαγσγή ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζεσξία, νξίδνληαη ηξεηο βαζηθέο δηαθνξεηηθέο θάζεηο 

ζηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο ελφο πξντφληνο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, πξνζδηνξηδφκελεο 

κέζα απφ ηελ εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. πλνπηηθά, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε θάζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο εμαγσγέο θαη ηηο ΑΞΔ: 

Φάζε Αλάπηπμεο: Σν θαηλνηφκν πξντφλ κφιηο έρεη πξνσζεζεί ζηελ ηνπηθή αγνξά. Ο 

κεγάινο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο, ε πηζαλή ηζρχο θάπνησλ παηεληψλ 

πξντφληνο, ην θφζηνο θαη ε δπζθνιία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ θαζηζηνχλ ηηο ζπλζήθεο ζηελ λεν-αλαπηπζζφκελε απηή αγνξά ηνπιάρηζηνλ 

νιηγνπσιηαθέο. Χο εθ ηνχηνπ ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή είλαη κηθξή θαη ν 
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έλαο ή νη πνιχ ιίγνη παξαγσγνί / πξνκεζεπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο 

κνλνπσιηαθψλ θεξδψλ. Οη πσιήζεηο απμάλνληαη κε νινέλα θαη εληεηλφκελν ξπζκφ. ε απηήλ 

ηελ θάζε είλαη πηζαλφλ επίζεο λα αλνηρζνχλ θαη δπλαηφηεηεο εμαγσγψλ, αιιά ε θηλεηήξηα 

δχλακε ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγψλ πξνθχπηεη απφ ηε δπλακηθή εμέιημε ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμέιημαλ ην θαηλνηφκν πξντφλ, ε επηινγή 

δειαδή ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ή βιέπνληαο ην ίδην δήηεκα ιίγν δηαθνξεηηθά ε πεξηνρή 

ζηελ νπνία ζα αλαπηπρζνχλ ζπγθεθξηκέλα θαηλνχξγηα πξντφληα, εμαξηάηαη απφ ηηο δνζκέλεο 

παξαγσγηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δήηεζεο. ε απηήλ ηε 

θάζε δελ ππάξρεη ιφγνο γηα ΑΞΔ. 

Φάζε Ωξίκαλζεο: Ζ εγρψξηα δήηεζε ζπλερίδεη λα απμάλεη ζην ρξφλν, αιιά πιένλ κε 

κηα ζεκαληηθή πνηνηηθή αιιαγή ζηελ εμέιημή ηεο: ε νξηαθή ηεο αχμεζε, ε ηαρχηεηα 

αλάπηπμεο ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θζίλεη. Οη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ λεν-

αλαθαιχθζεθαλ ζηελ αξρή θαίλεηαη λα θζάλνπλ ζηα πνζνηηθά ηνπο φξηα, ελψ ηαπηφρξνλα 

άιινη θαηλνηφκνη παξαγσγνί εμειίζζνπλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Οη εμαγσγέο 

θεξδίδνπλ ζπλεπψο πεξηζζφηεξν ζε ζεκαζία σο κηα επηπιένλ δηέμνδνο πξνψζεζεο ηεο 

παξαγσγήο. Σαπηφρξνλα, ε αξρηθή επηηπρία θαη νη ζεηηθέο πξννπηηθέο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο 

έρνπλ πξνζεγγίζεη πνιινχο αληαγσληζηέο, θαζψο είηε έρεη παξέιζεη ε ηζρχο ησλ παηέλησλ, 

είηε απινχζηαηα κηθξν-δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ πξντφληνο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ είζνδφ ηνπο. Ο 

αληαγσληζκφο απμάλεη, ην ίδην θαη ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή, κε 

απνηέιεζκα ηα θέξδε ησλ παξαγσγψλ λα ζπξξηθλψλνληαη. Ζ πίεζε απηή γελλά θάπνηεο 

αξρηθέο επελδπηηθέο θηλήζεηο ζην εμσηεξηθφ, ζηελ πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θαιχηεξσλ παξαγσγηθψλ ζπλζεθψλ άιισλ ρσξψλ (ρακειφηεξν εξγαηηθφ θφζηνο, πην 

ειαθξηά θνξνιφγεζε, πιεζψξα θπζηθψλ πφξσλ θιπ.). 

Φάζε πζηνιήο: Πιένλ ε εγρψξηα αγνξά παξνπζηάδεη εκθαλή ζεκεία ζηαζηκφηεηαο 

θαη ζηαδηαθήο κείσζεο ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. Ο εγρψξηνο αληαγσληζκφο εληζρχεηαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ζπξξηθλψλνληαη πεξαηηέξσ. Απνηέιεζκα ε 
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εγρψξηα παξαγσγή λα κηθξαίλεη κε έλαλ νινέλα θαη πην δπλαηφ ξπζκφ: Δίηε γηαηί απινχζηαηα 

νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο, είηε γηαηί 

κεηαθέξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο θαη ηα κέζα παξαγσγήο ζε άιιεο πεξηνρέο. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θάζε είλαη φηη εδψ νη ΑΞΔ πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη ζαθψο 

πεξηζζφηεξεο, αιιά επηπιένλ είλαη θαη ελ κέξεη δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ: νη εγρψξηνη 

επελδπηέο δελ επηιέγνπλ ηε κεηαθνξά ηνπο απιά ζε πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ κηθξφηεξν 

θφζηνο παξαγσγήο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζε απηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα 

δπλακηθή (αθφκε) δήηεζε. Όζν πην γξήγνξα θαη δπλακηθά ζπληειείηαη απηή ε απνεπέλδπζε 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ν θιάδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο πξντφλησλ κπνξεί λα 

θαηαζηεί ειιεηκκαηηθφο απφ πιεπξάο εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. ηελ πξνρσξεκέλε θάζε 

ζπζηνιήο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ε ρψξα πνπ εμέιημε αξρηθά ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαιχπηεη 

ηηο κεησκέλεο πιένλ αλάγθεο ηεο κε εηζαγσγέο. Χζηφζν, ε ζεσξία ηνπ θχθινπ δσήο δελ 

κπνξεί λα εμεγήζεη ηε δηεμαγσγή εκπνξίνπ γηα φια ηα πξντφληα, δηφηη είλαη δχζθνιν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξντφληα κε ζρεηηθά κηθξφ θχθιν δσήο ή γηα πξντφληα, ε παξαγσγή ησλ 

νπνίσλ δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, θαζψο θαη γηα εκπφξην 

ππεξεζηψλ. Ζ ζεκαληηθή ηνπ φκσο ζπλεηζθνξά ζπλίζηαηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζαλ παξάγνληα πνπ δεκηνπξγεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη επνκέλσο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε λα εμάγεη ηα πξντφληα ηεο θαη δεχηεξνλ, ζηελ επεμήγεζε ηεο 

δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο (mobility) ησλ θεθαιαίσλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

1.4.6 Ζ ζεσξία ηεο Δζσηεξηθνπνίεζεο ή Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Οινθιήξσζεο Αγνξψλ 

 

Με ηνλ φξν εζσηεξηθνπνίεζε ή ελδνεπηρεηξεζηαθή νινθιήξσζε αγνξψλ ελλννχκε ηε 

δηαδηθαζία θάζεηεο δηεχξπλζεο ησλ εηαηξηθψλ νξγαληζκψλ, κέζα απφ ηελ νπνία νη κέρξη 

πξφηηλνο πξνκεζεπηέο θαη/ή πειάηεο γίλνληαη θαη απηνί κέξνο ηεο δνκήο, ηελ νπνία αξρηθά 

πξνκεζεχαλε θαη/ή αγνξάδαλε απφ απηήλ. Οη κέρξη πξφηηλνο εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο 
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γίλνληαη πιένλ αληαιιαγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ εκηαπηφλνκσλ κνλάδσλ 

πνπ απνηεινχλ φκσο κέξνο ηνπ ίδηνπ εηαηξηθνχ θνινζζνχ. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ε 

δηεπξπλφκελε εηαηξία εληάζζεη ππφ ηε ζθέπε ηεο εκπνξηθέο πξάμεηο πνπ ζπληεινχζε ε ίδηα 

ζην πιαίζην αγνξψλ. Ο Coase (1937) δηαπίζησζε φηη νη αηέιεηεο ησλ πξαγκαηηθψλ αγνξψλ 

δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά απφ ιφγνπο θαη νθέιε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κέρξη πξφηηλνο 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ, εληάζζνληαο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη/ή ηνπο πειάηεο ηνπ, 

φπσο: 

• ε απνθπγή ηνπ θφζηνπο ηεο πξνζπάζεηαο επαλαθαζνξηζκνχ ηεο «ζσζηήο» ηηκήο, 

• ε απνθπγή ηνπ θφζηνπο ηεο πξνζπάζεηαο επαλαθαζνξηζκνχ θαη ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

απφ ηα εκπνξηθά ζπκβαιιφκελα κέξε, 

• ε απνθπγή ηεο αβεβαηφηεηαο εθηίκεζεο θφζηνπο θαη πνηφηεηαο ησλ εηζξνψλ, θαη ηέινο, 

αιιά κε ηδηαίηεξε ζεκαζία, 

• ε απνθπγή ησλ έκκεζσλ θφξσλ. 

Βέβαηα ε θάζεηε δηεχξπλζε ζεκαίλεη θαη δηάθνξα είδε θφζηνπο, ηα νπνία ζπληζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα αλάιεςεο / νξγάλσζεο ησλ αξρηθά εκπνξηθήο θχζεσο ζπλαιιαγψλ εληφο ηεο 

ίδηαο εηαηξίαο, φπσο: 

• θζίλνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

• απμαλφκελε απνηπρία ζηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, 

• απμαλφκελν θφζηνο απφ ιάζε πξνεξρφκελα απφ ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά θαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ νξγαλψλνληαη ζην εζσηεξηθφ πιένλ ηεο επηρείξεζεο. 

Ο Coase, έρνληαο θαηαγξάςεη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά επαθφινπζα ηεο απφθαζεο γηα 

θάζεηε εηαηξηθή δηεχξπλζε, πξνρψξεζε ζηε ζπλέρεηα ζηελ δηαηχπσζε ελφο ζεσξήκαηνο, 

θάλνληαο ρξήζε ηεο ινγηθήο ησλ νξηαθψλ απνδφζεσλ θαη θνζηψλ: η επισείπηζη 

ολοκληπώνεηαι (δηεπξχλεηαη) μέσπι ηος ζημείος όπος ηο κόζηορ ανάλητηρ μιαρ επιπλέον 

ζςναλλαγήρ ενηόρ ηηρ επισειπηζιακήρ ηηρ οπγάνυζηρ εξιζώνεηαι με ηο κόζηορ εκηέλεζήρ ηηρ 

μέζυ ηηρ αγοπάρ. 
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1.4.7 Ζ εθιεθηηθή πξνζέγγηζε 

 

Ζ ζεσξία ηεο εθιεθηηθήο πξνζέγγηζεο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Dunning (1981, 1988, 

1991), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην επίπεδν ηεο ΑΞΔ κηαο εηαηξίαο θαζνξίδεηαη απφ ηξεηο 

νκάδεο παξαγφλησλ, νη νπνίεο είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο (firm specific) (Ο), ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο (country specific) (L) θαη ηα πιενλεθηήκαηα εζσηεξηθνπνίεζεο 

(internalization) (Η). Σα αλαθεξφκελα πιενλεθηήκαηα είλαη δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο, βηνκεραλίεο θαη εηαηξίεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ βέιηηζηε ρξήζε 

ησλ πιενλεθηεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη κηα εηαηξία ζε ΑΞΔ. Ζ θχξηα ζπκβνιή ηνπ 

Dunning ζηηο ζεσξίεο ησλ ΑΞΔ είλαη φηη επηζχξεη ηελ πξνζνρή ζε δηάθνξεο ζεκαληηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα λα νξγαλψζεη ην δηθφ ηνπ «γεληθφ παξάδεηγκα». Απνηειεί ζηελ νπζία κηα 

ζχλζεζε ησλ πξνγελέζηεξσλ πξνζεγγίζεσλ θαη απηφ είλαη ν ιφγνο πνπ ε ζεσξία ηνπ θαιείηαη 

εθιεθηηθή. 

1) Σα πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο (Ο) είλαη θεθάιαηα ή δηθαηψκαηα ηα νπνία ε επηρείξεζε 

θαηέρεη ή ζηα νπνία κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε θαη ηα νπνία δελ είλαη πξνζηηά γηα φιεο 

ηηο εγρψξηεο ή μέλεο εηαηξίεο θαη ε ρξήζε ηνπο δίλεη έλα νξηζκέλν πνζφ αλσηεξφηεηαο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξία απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ. Απηά ηα θεθάιαηα ή ηα δηθαηψκαηα είλαη 

πξντφλ ή δηαδηθαζία ηερλνινγηθήο έληαζεο, δηαθνξνπνίεζεο πξντφλησλ, νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο θιπ. Σα ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα απαληνχλ ζην εξψηεκα πνηεο είλαη νη 

πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο γηα λα επελδχζεη θαλείο ζην εμσηεξηθφ (Dunning, 1996). Καηά 

ζπλέπεηα, φζν κεγαιχηεξα είλαη απηά ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα κηα επηρείξεζε 

πνπ επελδχεη, ηφζν πην πηζαλφλ είλαη λα εκπιαθεί απηή ζε ΑΞΔ ή λα απμήζεη ην ήδε ππάξρνλ 

θνκκάηη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο. Σα πιενλεθηήκαηα ηχπνπ Ο πξνζδίδνπλ θάπνην βαζκφ 

κνλνπσιηαθήο δχλακεο, επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα αληαγσληζηεί κε επηηπρία ζηηο μέλεο 

αγνξέο θαη αλαιχνληαη απφ ηε ζεσξία ηεο Βηνκεραληθήο Οξγάλσζεο, ε νπνία κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ηεο δνκηθήο απνηπρίαο ηεο αγνξάο απαληά ζην εξψηεκα γηαηί νη επηρεηξήζεηο 
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απνιακβάλνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, 

εγρψξηνπο θαη μέλνπο, θαηέρνληαο έλα ή πεξηζζφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πιηθά ή κε. Γελ 

εμεγεί φκσο γηαηί νη επηρεηξήζεηο πνπ ηα θαηέρνπλ επηιέγνπλ ηελ ΑΞΔ ζε αληηδηαζηνιή κε ην 

δηεζλέο εκπφξην ή άιιεο κνξθέο αγνξαίσλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ είζνδν ηνπο ζε κηα μέλε 

αγνξά. 

2) Σα πιενλεθηήκαηα Σνπνζεζίαο (L) είλαη ηα θεθάιαηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηε ρψξα, 

φπσο ε δηαζεζηκφηεηα θαη ην θφζηνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε δηαζεζηκφηεηα, ην θφζηνο θαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη νη εκπνξηθνί πεξηνξηζκνί, νη θπβεξλεηηθέο 

πνιηηηθέο, ή ην κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη ε αλάπηπμή ηεο θιπ. Ζ βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε 

ηέηνησλ πιενλεθηεκάησλ απαηηεί ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ παξαγσγήο ή άιισλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή πνπ δηαζέηεη εθείλα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο. Δπηπιένλ, 

φζν πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα ηχπνπ L δηαζέηεη κία μέλε αγνξά αληί ηεο εγρσξίαο, ηφζν 

πεξηζζφηεξεο ζα είλαη εθείλεο νη επηρεηξήζεηο, πνπ ζα επηιέγνπλ λα απμήζνπλ ή λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηα ππάξρνληα «Ο» ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ην λα εκπιαθνχλ ζε ΑΞΔ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ζεσξία απηή αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπνζεζίαο ησλ 

ρσξψλ ζην λα δηαδξακαηίζνπλ ξφιν-θιεηδί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο μέλεο παξαγσγήο ησλ 

Π.Δ. Κάηη ηέηνην έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ζεσξία εζσηεξηθνπνίεζεο, φπνπ ε απφθαζε 

πεξί ηνπνζεζίαο ζεσξείηαη γεληθά αλεμάξηεηε απφ ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

κεηαθνξά ησλ πφξσλ. 

3) Σα πιενλεθηήκαηα εζσηεξηθνπνίεζεο (I) είλαη ηα νξηαθά νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη απφ 

ηελ εζσηεξηθή ρξήζε εηδηθψλ εηαηξηθψλ θεθαιαίσλ παξά απφ ηελ πψιεζε ησλ δηθαησκάησλ 

γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηηο εμσηεξηθέο αγνξέο ή ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο απνθεχγνληαο θαη‘ 

απηφ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θαη ηελ αλεπάξθεηα αγνξάο γηα ηελ αλάιεςε νξηζκέλσλ ηχπσλ 

ζπλαιιαγψλ. ηελ νπζία ζηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε ζην λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηεο 

ζέζε κέζσ ηεο πξνζπάζεηάο ηεο λα ειέγμεη νιφθιεξε ηελ αιπζίδα αμίαο ζηελ παξαγσγή ηεο. 

Σν εθιεθηηθφ ππφδεηγκα, φπσο θαη ε ζπγγελήο ζε απηφ ζεσξία εζσηεξηθνπνίεζεο, 
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παξαδέρεηαη φηη φζν κεγαιχηεξα είλαη ηα θαζαξά νθέιε απφ ηελ εζσηεξηθνπνίεζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ αγνξψλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, ηφζν πην πηζαλφ είλαη γηα κηα επηρείξεζε λα 

δηεμαγάγεη ΑΞΔ γηα λα πξνρσξήζεη ζε παξαγσγή ζην εμσηεξηθφ – λα κελ πξνηηκήζεη δειαδή 

ην licensing ή άιιεο κνξθέο εμσηεξίθεπζεο. Σα πιενλεθηήκαηα ηχπνπ Η, αλ θαη ιχλνπλ ην 

πξφβιεκα ηεο επηινγήο κεηαμχ ησλ αγνξαίσλ θαη κε αγνξαίσλ ηξφπσλ δηεζλνπνίεζεο ηεο 

επηρείξεζεο δελ ιχλνπλ ην πξφβιεκα ηεο επηινγήο κεηαμχ ησλ κε αγνξαίσλ κνξθψλ εηζφδνπ 

ζε κηα μέλε αγνξά, δειαδή ηελ επηινγή κεηαμχ ΑΞΔ θαη εμαγσγψλ, θαζψο θαη ηελ επηινγή 

κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ρσξψλ εγθαηάζηαζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ΑΞΔ. Ζ απάληεζε κπνξεί 

λα πξνέιζεη απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηχπνπ L, δειαδή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρσξψλ 

ππνδνρήο πνπ κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηχπνπ Ο θαη Η θαη λα απμήζνπλ 

ηελ απφδνζε ηεο ΑΞΔ ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θάζε ρψξαο εμαξηάηαη άκεζα απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ. Απηνί νη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηζηνξία, ηε 

θπζηθή κνξθνινγία, ηε δεκνγξαθία, ηηο δηεζλείο ζρέζεηο αιιά θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο. ‘ απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηελ ηαπηφηεηα ηεο 

Ρνπκαλίαο αλαιχνληαο ηνπο θπξηφηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πνιπδηάζηαηεο 

Ρνπκαλίαο θαη ζα εμεγήζνπκε ην ξφιν πνπ παίδεη θαζέλαο απφ απηνχο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληφο ηεο. 

2.2 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Ζ Ρνπκαλία βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ θαη 

αλήθεη ζηηο παξαδνπλάβηεο ρψξεο. πλνξεχεη βφξεηα κε ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Οπθξαλία, 

λφηηα κε ηε Βνπιγαξία, δπηηθά κε ηελ Οπγγαξία θαη ηε εξβία θαη αλαηνιηθά κε ηε 

Μνιδαβία, ελψ λνηηναλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην. Μνξθνινγηθά ε Ρνπκαλία 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο πεξηνρέο: ζηελ νξεηλή Σξαλζπιβαλία, ζηηο πεδηάδεο ηνπ Κάησ Γνχλαβε 

θαη ηεο Μνιδαβίαο θαη ηελ ελδηάκεζε πεξηνρή ησλ Καξπαζίσλ. Σν ηφμν ησλ Καξπαζίσλ 

απνηειεί ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο Ρνπκαλίαο. 

Ζ πδξνγξαθία ηεο Ρνπκαλίαο θπξηαξρείηαη απφ ηνλ πνηακφ Γνχλαβε (νη Ρνπκάλνη ηνλ 

νλνκάδνπλ «Νηνπλαξέα») θαη ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ. Ο πνηακφο ζρεκαηίδεη ηα ζχλνξα κε 

ηε εξβία θαη ηε Βνπιγαξία θαη κέζα ζηε ρψξα δηαλχεη ζρεηηθά ιίγα ρηιηφκεηξα. Σα λεξά 

ησλ Καξπαζίσλ πνπ απνηεινχλ έλαλ πνιχ πινχζην θπζηθφ πφξν ζπιιέγνληαη απφ ηνλ Σίζα ή 

φκεο, πνπ κπαίλεη ζε Οπγγαξία θαη εξβία, φπνπ θαη ρχλεηαη ζην Γνχλαβε. Λίκλεο 

ππάξρνπλ πνιιέο ζηηο φρζεο θαη ζην δέιηα ηνπ Γνχλαβε, αιιά δελ είλαη κεγάιεο νχηε 
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αμηφινγεο απφ θπζηθή ή νηθνλνκηθή άπνςε. Πνιιέο, κάιηζηα, έρνπλ απνμεξαλζεί, ψζηε νη 

ιεθάλεο ηνπο λα απνδνζνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα. 

Σν θιίκα ηεο Ρνπκαλίαο γεληθά είλαη επεηξσηηθφ. ηα βνπλά θαη ηα νξνπέδηα είλαη 

ςπρξφ νξεηλφ. ηα δπηηθά είλαη επεηξσηηθφ. ηηο πεδηάδεο ν ρεηκψλαο είλαη ςπρξφηαηνο θαη 

ην θαινθαίξη ζεξκφ θαη πγξφ. Ζ βιάζηεζε παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία θαη εμαξηάηαη απφ 

ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο. Οη δπηηθέο θαη λφηηεο πεδηάδεο θαιχπηνληαη κε 

ρνξηάξηα θαη απνηεινχλ ρεηκεξηλνχο βνζθφηνπνπο γηα ηα θνπάδηα, πνπ ην θαινθαίξη 

αλεβαίλνπλ ζηα Καξπάζηα. Σα βνπλά θαιχπηνληαη κε δάζε βειαληδηάο, νμηάο θαη 

θσλνθφξσλ, ελψ ζηα κεγαιχηεξα πςφκεηξα ε βιάζηεζε είλαη αιπηθή. Κνληά ζηνπο 

πνηακνχο αλαπηχζζνληαη ιεχθεο, ηηηέο θαη άιια δέληξα απφ καιαθφ μχιν. Πνιιά είδε 

άγξησλ δψσλ δνπλ ζηα δάζε θαη ζηα Καξπάζηα ζπλαληψληαη αξθνχδεο, ιχγθεο, ιχθνη, 

αιεπνχδεο. ην δέιηα ηνπ Γνχλαβε, πνπ είλαη ζεκαληηθφο πδξνβηφηνπνο, παξαηεξνχληαη 

εθαηνληάδεο είδε πνπιηψλ.  

Πξσηεχνπζα ηεο Ρνπκαλίαο είλαη ην Βνπθνπξέζηη, ηζηνξηθή πφιε, παιηά πξσηεχνπζα 

ηεο Βιαρίαο. Άιιεο κεγάιεο πφιεηο είλαη ην Ηάζην κε 349.000 θαηνίθνπο, ηζηνξηθή 

πξσηεχνπζα ηεο Μνιδαβίαο θαη ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ θέληξν, ε Κσλζηάληζα κε 344.876 

θαηνίθνπο, ην ιηκάλη ηεο Ρνπκαλίαο ζηηο αθηέο ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ, ην Κινπδ κε 332.350 

θαηνίθνπο, ηζηνξηθή πφιε κε σξαία θηίξηα πνπ παιηφηεξα αλήθε ζηελ Απζηξννπγγξηθή 

απηνθξαηνξία, ε Κξατφβα κε 306.825 θαηνίθνπο, πθαληνπξγηθφ θαη πεηξνρεκηθφ θέληξν, ην 

Μπξαζφβ κε 319.908 θαηνίθνπο, βηνκεραληθφ θέληξν, ε Σηκηζνάξα κε 334.098 θαηνίθνπο, ε 

Βξάηια κε 242.000 θαηνίθνπο, ην Πινέζηη κε 253.600 θαηνίθνπο θαη ε ηκπίνπ κε 170.000 

θαηνίθνπο. 

Ζ Ρνπκαλία είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε αγνξά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο (ΚΑΔ) θαη νη θάηνηθνί ηεο απφ ζξεζθεπηηθήο άπνςεο είλαη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη, 

ελψ ε γιψζζα πνπ επηθξαηεί είλαη ε ξνπκαληθή. Ζ ρψξα δηαηξείηαη δηνηθεηηθά ζε 18 
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δηακεξίζκαηα. Νφκηζκα έρεη ην ιέη. Έρεη έθηαζε 237.500 η. ρικ. θαη, απφ ηελ άπνςε απηή, 

απνηειεί ην 12ν θξάηνο ηεο Δπξψπεο. 

2.3 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Οη Ρνπκάλνη απνηεινχλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο αθνχ 

απνηεινχλ ην 90%. ηε ρψξα θαη θπξίσο ζηελ Σξαλζπιβαλία δεη κηα ζεκαληηθή νπγγξηθή 

κεηνλφηεηα πνπ αλέξρεηαη ζην 7% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Ο ππφινηπνο πιεζπζκφο 

απνηειείηαη απφ Γεξκαλνχο, Δβξαίνπο, Σζηγγάλνπο θαη νιηγάξηζκεο θνηλφηεηεο φισλ ζρεδφλ 

ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ. Δπίζεκε γιψζζα είλαη ε ξνπκαληθή, λενιαηηληθή γιψζζα κε ιίγα 

ζιαβηθά ζηνηρεία θαη κε ειιεληθέο, γεξκαληθέο θαη γαιιηθέο επηξξνέο ζην ιεμηθφ ηεο. 

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο αλεξρφηαλ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ζε 21.959.278 αλζξψπνπο. Ζ ειηαθή δνκή παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί: 

Πίνακας κατανομής ηλικιών Ρουμανίας 

Ζιηθία Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

0-14 1,772,583 1,681,539 15,5% 

15-64 7,711,062 7,784,041 69,7% 

65 + 1,332,120 1,934,076 14,7% 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πιεζπζκνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο είλαη ζε 

παξαγσγηθέο ειηθίεο πξάγκα πνπ δίλεη κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. 

Απηή ε ειηθηαθή δνκή ηνπ πιεζπζκνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ νηθνλνκία λα παξέρεη θζελφ 

θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε λέα ειηθία. Αξλεηηθφ ζηνηρείν γηα ηε ρψξα φκσο 

απνηειεί ν νξηαθά ππφ ηνπ κεδελφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνηρείν πνπ δείρλεη φηη 

ζα ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην κέιινλ. Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηνλ 

πιεζπζκφ απνηειεί επίζεο θαη ην ρακειφ ζρεηηθά κε άιιεο ρψξεο πνζνζηφ κεηαλαζηψλ. Σν 

κέζν πξνζδφθηκν δσήο αλέξρεηαη ζην 73 ρξφληα πνπ απνδεηθλχεη φηη ππάξρεη έλα ζρεηηθά 

πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κεγάιεο ηνπ θφζκνπ. 
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2.4 Κνπιηνχξα 

 

ην ξνπκαληθφ πνιηηηζκφ αληρλεχνληαη αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο επηξξνέο απφ 

γεηηνληθνχο πιεζπζκνχο θαη απφ άιινπο πνιηηηζκνχο πνπ, επξηζθφκελνη ζε πςειφηεξν 

βαζκφ αλάπηπμεο, άζθεζαλ έιμε θαη γνεηεία ζηνπο Ρνπκάλνπο. Οη Έιιελεο, νη Γεξκαλνί θαη 

νη Γάιινη είλαη απηνί πνπ επεξέαζαλ ηνπο Ρνπκάλνπο ράξε ζηε δχλακε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, 

ελψ ζηε καθξνρξφληα ζπκβίσζε θαη ζηηο επηκεημίεο κε ηνπο ιάβνπο θαη ηνπο Οχγγξνπο 

νθείινληαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζιαβηθνχ θαη ηνπ καγπάξηθνπ πνιηηηζκνχ. Σέινο, ε ππνηαγή 

ζηνλ ηνπξθηθφ δπγφ επέδξαζε θαη ζηνλ πνιηηηζκηθφ ηνκέα. Δμέρνπζα ζέζε θαηέρνπλ ζηε 

ιατθή ξνπκαληθή παξάδνζε νη ιατθνί κχζνη θαη δνμαζίεο, ηα παξακχζηα θαη ηα ηξαγνχδηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο, πνπ δηακφξθσζαλ ηελ εζληθή ζπλείδεζε 

θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ησλ Ρνπκάλσλ.  

Οη απαξρέο ηεο γξαπηήο ξνπκαληθήο παξάδνζεο θαη ινγνηερλίαο βξίζθνληαη ζηνπο 

βίνπο αγίσλ, ζηνπο νπνίνπο νη ζθιαβσκέλνη Ρνπκάλνη αλαθάιππηαλ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο 

θαη έλα ιφγν ειπίδαο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. Με ηηο ηδέεο ηνπ δηαθσηηζκνχ θαη ηελ 

αλαθάιπςε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, νη Ρνπκάλνη αγσλίζηεθαλ λα δηαθπιάμνπλ ηελ ηδέα ηεο 

αξραίαο θαηαγσγήο ηνπο απφ ηνπο Γάθεο θαη ηεο λενιαηηληθήο πξνέιεπζεο ηεο γιψζζαο ηνπο. 

Με ηα δχν απηά ζηνηρεία ήζειαλ λα απνδείμνπλ φηη απνηεινχζαλ αλαπφζπαζην ηκήκα κηαο 

επξχηεξεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο, ζηνπο θφιπνπο ηεο νπνίαο ζα έπξεπε λα επηζηξέςνπλ. 

Ζ κεζαησληθή δσγξαθηθή ηεο Ρνπκαλίαο έρεη ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν θαη είλαη 

επεξεαζκέλε απφ ηε βπδαληηλή ηέρλε. Απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ είλαη νη εθθιεζίεο θαη 

ηα κνλαζηήξηα ηεο Ρνπκαλίαο, ελψ ζηα θάζηξα θαη ζηα αλάθηνξα αληαλαθιάηαη ε 

πνιπηάξαρε ηζηνξία ηεο ρψξαο. Όκσο, ε ηέρλε πνπ θπξίσο ραξαθηεξίδεη ηνπο Ρνπκάλνπο 

είλαη ε κνπζηθή, ε νπνία θαιιηεξγείηαη ηδηαίηεξα ζηε ρψξα, ηφζν ε ιατθή φζν θαη ε θιαζηθή 

θαη ε ζχγρξνλε. ηε Ρνπκαλία ππάξρνπλ πνιιά κνπζεία, ηα νπνία εθζέηνπλ θάζε κνξθή 

ξνπκαληθήο ηέρλεο. Δθηφο απφ ηα κεγαιχηεξα κνπζεία, φπσο ην Δζληθφ Μνπζείν Σέρλεο, ην 
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Μνπζείν πιινγψλ Σέρλεο, ην Μνπζείν αηνπινχη, ην Μνπζείν ηνπ Ρνπκάλνπ Αγξφηε θαη 

ην Μνπζείν Μπξνχθεληαι ζην ηκπίνπ, ππάξρνπλ θαη πνιιά κηθξφηεξα. 

 

2.5 Γιψζζα 

 

Ζ Ρνπκαληθή γιψζζα, επίζεκε γιψζζα ηεο Ρνπκαλίαο, είλαη κηα Αλαηνιηθή 

Ρνκαληθή γιψζζα. Δγρψξηα νκηιείηαη απφ πεξίπνπ 26 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, νη 

πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Ρνπκαλία θαη ηελ Βντβνληίλα. ηνπο γισζζνινγηθνχο 

φξνπο ηα Ρνπκαληθά θαη ηα Μνιδαβηθά, ε επίζεκε γιψζζα ηεο Μνιδαβίαο, είλαη ε ίδηα 

γιψζζα, αλ θαη ηα ‗Μνιδαβηθά‘ έρνπλ επνλνκαζηεί μερσξηζηή γιψζζα γηα πνιηηηθνχο 

ιφγνπο απφ ηελ επνρή ηνπ ηάιηλ. Δμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο απνκφλσζεο ηα Ρνπκαληθά 

ήηαλ πηζαλφλ ε πξψηε γιψζζα πνπ ρσξίζηεθε θαη κέρξη ηελ ζχγρξνλε επνρή δελ 

επεξεάζηεθε απφ ηηο άιιεο Ρνκαληθέο γιψζζεο. Δίλαη πην ζπληεξεηηθά απφ άιιεο Ρνκαληθέο 

γιψζζεο ζηελ νλνκαζηηθή κνξθνινγία. 

Όινη νη δηάιεθηνη ησλ Ρνπκαληθψλ πηζηεχεηαη πσο έρνπλ ελνπνηεζεί ζε κηα Κνηλή 

Ρνπκαληθή γιψζζα κέρξη κηα πεξίνδν κεηαμχ ηνπ 7νπ θαη 10νπ αηψλα φηαλ ε πεξηνρή 

επεξεάζηεθε απφ ηελ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία θαη ηα Ρνπκαληθά επεξεάζηεθαλ απφ ηηο 

ιαβνληθέο γιψζζεο. Ζ Αξσκαληθή γιψζζα έρεη πνιχ ιίγεο ιαβηθέο ιέμεηο. Δπίζεο νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ Γαθνξνπκαληθή δηάιεθην (νκηινπκέλε ζηελ Ρνπκαλία θαη ηελ 

Μνιδαβία) είλαη πνιχ κηθξέο, γεγνλφο αξθεηά αμηνζεκείσην. Ζ ρξήζε απηή ηεο νκνηφκνξθεο 

Γαθνξνπκαληθήο δηαιέθηνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηα ζχλνξα ηνπ Ρνπκαληθνχ θξάηνπο: έλαο 

Ρνπκαλφθσλνο απφ ηε Μνιδαβία κηιά ηελ ίδηα γιψζζα κε έλαλ Ρνπκαλφθσλν απφ ην 

Μπαλάη. 

Δίλαη επίζεο αμηνζεκείσην πσο ηα Ρνπκαληθά είλαη ε κφλε Ρσκαληθή γιψζζα πνπ δελ 

επεξεάζηεθε απφ ηελ πνιηηηζηηθή επηξξνή ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Αληηζέησο 

επεξεάζηεθε απφ ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία, θαη ηνλ ιαβνληθφ, Διιεληθφ θαη Σνχξθηθν 

πνιηηηζκφ. Δλψ ηα πεξηζζφηεξα κέξε ηεο Ρνπκαληθήο γξακκαηηθήο θαη κνξθνινγίαο 
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βαζίδνληαη ζηα Κνηλά Λαηηληθά, ππάξρνπλ σζηφζν κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηξάδνληαη 

κφλν κε άιιεο γιψζζεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη δελ ζπλαληψληαη ζε άιιεο Ρνκαληθέο γιψζζεο. 

Οη γιψζζεο απηέο αλήθνπλ ζε μερσξηζηνχο θιάδνπο ησλ ηλδνεπξσπατθψλ γισζζψλ: 

Βνπιγάξηθα θαη Αιβαληθά , θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο Διιεληθά θαη εξβηθά. Σα 

Ρνπκαληθά νκηινχληαη βαζηθά ζηελ Ρνπκαλία, Μνιδαβία, Οπθξαλία, Οπγγαξία, εξβία θαη 

Μαπξνβνχλην, Βνπιγαξία, αιιά ππάξρνπλ Ρνπκαλφθσλνη νκηιεηέο θαη ζε ρψξεο φπσο 

Καλαδάο, ΖΠΑ, Γεξκαλία, Ηζξαήι, Απζηξαιία θαη Νέα Εειαλδία, θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

ήκεξα ηα Ρνπκαληθά είλαη ε επίζεκε γιψζζα ηεο Ρνπκαλίαο. ηελ Βντβνληίλα έρνπλ 

θαζηεξσζεί σο ίζα κε ηηο επίζεκεο γιψζζεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζέζε ηνπο είλαη 

θαηψηεξε ησλ εξβηθψλ. Ζ επίζεκε γιψζζα ηεο Μνιδαβίαο είλαη ε Μνιδαβηθή γιψζζα, 

αιιά ε επίζεκε κνξθή απηήο ηεο γιψζζαο είλαη ηαπηφζεκε κε ηα Ρνπκαληθά, κε κεξηθέο 

ειάζζνλεο δηαθνξέο ζηελ νξζνγξαθία. ε άιια κέξε ηεο εξβίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο, νη 

Ρνπκαληθέο θνηλφηεηεο έρνπλ πνιχ ιίγα δηθαηψκαηα σο πξνο ηε ρξήζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

γιψζζαο ηνπο ζε ζρνιεία, ηχπν, δηνίθεζε θαη ζεζκνχο. Σα Ρνπκαληθά είλαη κία απφ ηηο πέληε 

γιψζζεο ζηηο νπνίεο εθηεινχληαη νη ζξεζθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ζην απηφλνκν κνλαζηηθφ θέλην 

ηνπ Αγίνπ Όξνπο, νκηινχκελα ζηηο ζθήηεο ηνπ Πξνδξφκνπ θαη Λαηζνχ. 

 

2.6 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ Οηθνλνκία ηεο Ρνπκαλίαο 

 

Ζ ξνπκαληθή αγνξά, θαηά ην παξειζφλ, ππήξμε έλαο βαζηθφο θφκβνο γηα ηε 

δηακεηαθφκηζε αγαζψλ απφ θαη πξνο ηελ Δπξψπε θαζψο θαη ηελ Παξεπμείληα δψλε θαη σο ην 

B΄ Παγθφζκην Πφιεκν παξνπζίαδε θαιέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο, ζπγθξηηηθά πξνο ηηο άιιεο 

ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ. Μεηά ηελ επηβνιή ηεο ζνζηαιηζηηθήο δηαρείξηζεο, ν παξαγσγηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Ρνπκαλίαο άιιαμε ζηαδηαθά, κε απνηέιεζκα ηε κεηαηξνπή ηεο, ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60, ζε βηνκεραληθή ρψξα. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ πξψησλ πιψλ, ρσξίο απηά ηα 
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ζηνηρεία λα αληηζηνηρνχλ ζηηο ηηκέο πψιεζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Δπηπξφζζεηα, ην 

θνηλσληθφ θφζηνο ηνπ πξναλαθεξζέληνο εγρεηξήκαηνο απνδείρηεθε πνιχ πςειφ, γηαηί γηα λα 

θαιπθζνχλ ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη πξψηα απ‘ φια ην εμσηεξηθφ ρξένο, ην 

βηνηηθφ επίπεδν ζεκείσζε ζεκαληηθή πηψζε. 

ηε ρψξα θαιιηεξγνχληαη ζήκεξα θπξίσο δεκεηξηαθά, αιιά θαη θαιακπφθη, 

δαραξνθάιακν θαη παηάηεο. Σν ζηηάξη θαιιηεξγείηαη ζηε δπηηθή πεδηάδα ηνπ Σίζα θαη ζηηο 

πεδηάδεο ηεο Βιαρίαο θαη ηεο Μνιδαβίαο. Σν θαιακπφθη επδνθηκεί ζε πην νξεηλά κέξε. Σν 

θξηζάξη θαιιηεξγείηαη ζηε ζηέπα ηνπ Μαξαγθάλνπι, ζηε δπηηθή Μνιδαβία, ζηε Γνβξνπηζά. 

ηε Μνιδαβία ππάξρνπλ ακπέιηα. Ζ θηελνηξνθία είλαη αλαπηπγκέλε θπξίσο ζηελ 

Σξαλζπιβαλία, φπνπ ππάξρνπλ απέξαληα ιηβάδηα. Δθηξέθνληαη βννεηδή, ρνίξνη θαη 

αηγνπξφβαηα. Σα βνπλά ηεο Ρνπκαλίαο, πνπ θαιχπηνληαη απφ δηάθνξα δέληξα, απνηεινχλ 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο. Ζ άθζνλε μπιεία επηηξέπεη ηε 

ιεηηνπξγία βηνκεραληψλ επίπισλ. Σν ξνπκαληθφ ππέδαθνο δελ είλαη πινχζην ζε νξπθηά. Οη 

δηαζέζηκεο νξπθηέο πξψηεο χιεο είλαη ιίγεο θαη έηζη νη αλάγθεο θαιχπηνληαη κε εηζαγσγέο. 

Όκσο ε ρψξα έρεη ζεκαληηθά απνζέκαηα πεηξειαίνπ. Απνζέκαηα ππάξρνπλ ζηε ινθψδε 

εμσηεξηθή πξνθαξπαζηαθή δψλε θαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ ηφμνπ. Ηδηαίηεξα πεηξειαηνθφξεο 

πεξηνρέο είλαη απηέο ηνπ Πινέζηη, ηεο Οιηέληα θαη ηνπ Νηαξκαλέζηη. Τπάξρνπλ επίζεο 

ιηζαλζξαθνθφξα ζηξψκαηα ζε φιε ηε ρψξα θαη εμάγεηαη ιηγλίηεο ζηα λφηηα Καξπάζηα θαη 

ζηδεξνκεηαιιεχκαηα ζην Βαλάην θαη πην βφξεηα. Αμηφινγε είλαη ε αλάπηπμε ηεο ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο. Μεγάια εξγνζηαζηαθά ζπγθξνηήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Κξατφβα θαη ζην 

Σίξγθνπ Μνχξεο. Δπίζεο ε ραιπβνπξγία, κε θεληξηθφ θνξκφ ην ζπγθξφηεκα ηεο 

Υνπλεληνάξα, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή. Λεηηνπξγνχλ αθφκα 

βηνκεραλίεο ειεθηξνληθψλ, κεραλνθαηαζθεπψλ, λαππεγεία, απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, 

λαππεγεία θ.ά. ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεραλήκαηα θαη εξγαιεία, 

ρεκηθά πξντφληα, βηνκεραληθά πξντφληα άκεζεο θαηαλάισζεο, βηνκεραληθά πξντφληα 
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δηαηξνθήο θαη πξντφληα απφ πεηξέιαην, πιαζηηθά θαη ειαζηηθά. Γηάθνξα βηνκεραληθά 

πξντφληα, ηξφθηκα, βακβάθη θ.ά. εηζάγνληαη. 

Απφ ηα αξραία ρξφληα ηελ ρψξα ηεο Ρνπκαλίαο ηελ θαηνηθνχζαλ Ηιιπξείο θαη Γάθεο. 

ηηο αξρέο ηνπ 2νπ αη. θαηαθηήζεθε απφ ηνλ Σξαταλφ θαη έγηλε ξσκατθή απφ απνηθίεο πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ θάζε κέξνο ηεο Απηνθξαηνξίαο. Αθνχ  απνζχξζεθαλ νη Ρσκαίνη (271), 

κεηαμχ ηνπ 3νπ θαη ηνπ 12νπ αη. δέρηεθε ηηο εηζβνιέο ησλ Γφηζσλ, ησλ Αβάξσλ, ησλ Οχλσλ, 

ησλ ιάβσλ, ησλ Βνπιγάξσλ θαη αξγφηεξα ησλ Σνχξθσλ. Σνλ 14ν αη. δεκηνπξγήζεθαλ ηα 

απηφλνκα πξηγθεπάηα ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Βιαρίαο, πνπ ζηε ζπλέρεηα αλαγθάζηεθαλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ ηνπξθηθή ππεξνρή θαη δηεθδηθήζεθαλ απφ ηελ Απζηξία, ηε Ρσζία θαη ηελ 

Σνπξθία. 

Αθνχ αλαγλσξίζηεθαλ σο απηφλνκεο πεξηνρέο ζην ηέινο ηνπ ξσζν-ηνπξθηθνχ 

πνιέκνπ (1829), ε Μνιδαβία θαη ε Βιαρία ελνπνηήζεθαλ επίζεκα ην 1861, ππφ ην 

πξηγθεπάην ηνπ Κνχδα. Ο δηάδνρφο ηνπ, Κάξνινο Υνεληδφιιεξλ-ηγθκαξίγγελ, ζχκκαρνο κε 

ηε Ρσζία ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο, πέηπρε ηελ αλαγλψξηζε απφ ην πλέδξην ηνπ 

Βεξνιίλνπ (1878) ηεο απφιπηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ρψξαο, κέξνο ηεο νπνίαο παξαρσξνχληαλ 

ζηε Γνβξνπηζά, πνπ θαηαθηήζεθε θαηά ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηεο Βνπιγαξίαο (1913). 

Παξέκεηλε νπδέηεξε ζην μέζπαζκα ηνπ Πξψηνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζπκκεηείρε ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ (1916). Ζ Ρνπκαλία δέρηεθε 

ηελ εηζβνιή ησλ γεξκαληθψλ  ζηξαηεπκάησλ, αιιά κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο απζηξννπγγξηθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαηάθεξε λα ειεπζεξσζεί θαη λα πάξεη ηελ Σξαλζπιβαλία, κέξνο ηνπ 

Βαλάηνπ, ηεο Μπνπθνβίλαο θαη ηεο Βεζζαξαβίαο, ηεο νπνίαο ε θηήζε αλαγλσξίζηεθε κε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ Σξηαλφλ θαη ησλ εβξψλ (1920). ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ε Ρνπκαλία πήξε 

κέξνο ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ. Σν  πνιίηεπκα αλαηξάπεθε απφ ην εζληθηζηηθφ, ην 

θαζηζηηθφ,  ην ξαηζηζηηθφ θίλεκα ηεο ηδεξάο Φξνπξάο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1930 απφ ηνλ 

Κνληξεάλνπ. 
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Ζ άζρεκε νηθνλνκηθή θαη δπλαζηηθή θαηάζηαζε πνπ βαζάληδε ηε ρψξα νδήγεζε ζε 

ζπλερείο θπβεξλεηηθέο θξίζεηο, κέρξη ηε δεκηνπξγία, ην 1938, ηνπ θηινγεξκαληθνχ θαη 

ξαηζηζηηθνχ ππνπξγείνπ, κε ηελ πηψζε ηνπ νπνίνπ ν βαζηιηάο Κάξνινο Β΄ πξνζέγγηζε ηηο 

δπλάκεηο ηνπ Άμνλα. Σν 1940, σο επαθφινπζν ησλ αθξσηεξηαζκψλ πνπ είρε ππνζηεί ε ρψξα 

εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ (εθρψξεζε ηεο Βεζζαξαβίαο θαη ηεο βφξεηαο Μπνπθνβίλαο ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε θαη κέξνπο ηεο Σξαλζπιβαλίαο ζηελ Οπγγαξία), ν βαζηιηάο Κάξνινο Β΄ 

αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί πξνο φθεινο ηνπ γηνπ ηνπ Μηραήι. Αλέιαβε ινηπφλ ηελ εμνπζία 

ν ζηξαηεγφο Αληνλέζθνπ, πνπ ελίζρπζε ηε ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία πνπ ήδε ππήξρε θαη ήξζε 

ζε πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο  Γεξκαλίαο. Σν 1944 ε Ρνπκαλία αλαγθάζηεθε λα παξαδνζεί θαη ν 

Αληνλέζθνπ ζπλειήθζε. Μπήθε έηζη ζε  πφιεκν (ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1944) κε ηε Γεξκαλία. 

ην ηέινο ηεο ζχγθξνπζεο ε Ρνπκαλία κπήθε ζηε ζνβηεηηθή ηξνρηά: ην 1946 νη εθινγέο 

έδσζαλ ηελ πιεηνςεθία ζ‘ έλα κπινθ πνπ δηνηθνχληαλ απφ ηνπο θνκνπληζηέο. Σν 1947 

αλαθεξχρζεθε ε ιατθή Γεκνθξαηία θαη εμνξίζηεθε ε βαζηιηθή νηθνγέλεηα. ηε ζπλέρεηα 

έγηλε θξάηνο κέινο ηεο ζπλζήθεο ηεο Βαξζνβίαο (απφ ην 1955) θαη ηεο COMECON. Απφ ην 

1965 θαη κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ην 1989, Πξφεδξνο ηεο 

Υψξαο ήηαλ ν Ν. Σζανπζέζθνπ. Με ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ε εμνπζία αλαηέζεθε ζην 

Μέησπν Δζληθήο σηεξίαο, κε επηθεθαιήο ηνλ Ηιηέζθνπ. Σν 1993 ε Ρνπκαλία άξρηζε επαθέο 

κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, νη νπνίεο κεηά απφ καθξέο θαη επίπνλεο ελ πνιινίο 

κεηαξξπζκίζεηο, θαηέιεμαλ ζηελ απφθαζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 γηα έληαμε ηεο ρψξαο σο 

πιήξνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 

Ζ ρψξα κεηά ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν, έγηλε ιατθή ζνζηαιηζηηθή δεκνθξαηία, 

πξνεδξηθνχ ηχπνπ. Σν Ρνπκαληθφ Κνηλνβνχιην απνηειείηαη απφ δχν ζψκαηα, ην Senat 

(Γεξνπζία), κε 140 κέιε, θαη ηελ CameraDeputaţilor (Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ), κε 345 

κέιε. Σα κέιε ησλ δχν ζσκάησλ εθιέγνληαη θαηά ηηο εθινγέο πνπ δηεμάγνληαη θάζε 

ηέζζεξα έηε. 
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Ζ αλάπηπμε ηεο Ρνπκαλίαο, κεηά ηελ πηψζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο δηαρείξηζεο, 

παξνπζίαζε ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θαζφξηζαλ ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, κε ζπλέπεηα ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, παξά ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο πνπ 

πξνδηαγξάθνληαλ. Σα έηε 1990-1996, ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ δνκψλ ηεο παιαηάο εμνπζίαο, ηφζν ζηνλ θξαηηθφ φζν 

θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο. 

Μ‘ απηήλ ηελ θαζπζηέξεζε πεξηνξίζηεθαλ νη αλαγθαίεο εηζξνέο θεθαιαίσλ απφ ηε δηεζλή 

αγνξά, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο, ζηελ αχμεζε ηνπ 

θξαηηθνχ ειιείκκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ ρξένπο, εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. Οη 

ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο ζεκεηψζεθαλ ζην δηάζηεκα 1988-1993, ελψ 

ε παξαγσγή άγγημε νξηαθά ζεκεία χθεζεο ζην δηάζηεκα 1990-1992 κε κία άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ πηψζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 75% ην δηάζηεκα 1990-92 ζε ζρέζε κε ην 1989. Ζ 

πηψζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ζηελ ίδηα πεξίνδν αληαλαθιψληαη ζηε βηνκεραλία πνπ 

παξνπζηάδεη κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο θαηά 37,7% ζε ζρέζε κε ην 1989, ζηηο θαηαζθεπέο κε 

κείσζε 22,5% θαη ζην εκπφξην κε 26,8%. ην ίδην δηάζηεκα, παξά ηε γεληθή θξίζε, 

απμήζεθε ην πξντφλ ησλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαηά 21,5%, ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θαη αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ θαηά 63,3%, ηεο εθπαίδεπζεο θαηά 21,8% θαη ηεο 

πγείαο θαηά 18,5%. 

Απφ ην 1993 αξρίδνπλ λα θαίλνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο ησλ δεηθηψλ κε 

θπξίαξρν ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, ηνπ πξντφληνο ηεο γεσξγίαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Αληίζεηα ην εκπφξην δελ θαηάθεξε λα πξνζαξκνζηεί έγθαηξα 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο, ηδηαίηεξα ζηελ εγρψξηα αγνξά. Σν 1994 ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

θαηά 4% έλαληη ηνπ 1993, πνζνζηφ πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή ηεο αλάθακςεο ζηε 

ζχγρξνλε πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. Απφ ηελ ηνκεαθή θαη θιαδηθή 

θαηαλνκή ηνπ ΑΔΠ δηαπηζηψλεηαη ε ζρεηηθά γξήγνξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ηεο γεσξγίαο, ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ ηξαπεδψλ, ησλ αζθαιεηψλ θαη ηνπ 
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εκπνξίνπ. ηνπο θιάδνπο απηνχο ζεκεηψλεηαη θαη ε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ν νπνίνο γηα αξθεηνχο ιφγνπο δελ είρε ηηο ίδηεο επηδφζεηο θαη ζηε βηνκεραλία. Ζ 

αχμεζε ηεο ηειηθήο δήηεζεο ην 1995 θηάλεη ζε πνζνζηφ ην 109% ζε ζρέζε κε ην 1989 ελψ ε 

θαηαλάισζε ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Χζηφζν, ε αχμεζε ηεο δήηεζεο είλαη 

θπξίσο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ησλ ηδησηηθψλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ παξά ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο πφιεο, φπνπ θαη ζεκεηψλεηαη ηζρπξή κείσζε ηεο. Ζ 

πηψζε ηεο θαηαλαισηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θξίζεο 

ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηελ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδίνπ 

δείθηε ζε άιιεο βαιθαληθέο ρψξεο πνπ κεηαβαίλνπλ πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Ζ αηηία 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο νξγαλσκέλεο παξανηθνλνκίαο, θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη 

ε Ρνπκαλία εηζήιζε ζηελ θξίζε έρνληαο απνπιεξψζεη ην εμσηεξηθφ ηεο ρξένο σο ην 1989. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1989, νη ηηκέο παξέκελαλ ζρεηηθά ζηαζεξέο ράξε ζην 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ην 1990, σζηφζν, εμαηηίαο ηεο 

ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ησλ ηξνθίκσλ, ν πιεζσξηζκφο εγθαηαζηάζεθε ζηελ 

νηθνλνκία εμαλεκίδνληαο ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη παξέκεηλαλ 

αληηκέησπνη κε ηνπο θαλφλεο δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ βάζεη ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. 

Παξάιιεια, κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ άξρηζε θαη ε απειεπζέξσζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο ηζνηηκίαο κε ηελ θαζηέξσζε δηπινχ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ ηεο. Σν ζχζηεκα 

απηφ ζπλέβαιε ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ζηελ δηεζλή αγνξά, 

αιιά επεξέαζε αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ). Παξάιιεια ε 

ρψξα βξέζεθε αληηκέησπε θαη κε ηελ πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ ιέη, ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, 

ιφγσ ηεο δήηεζεο γηα εηζαγσγέο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θεληξηθή ηξάπεδα θξαηνχζε 

κέρξη θαη ην 1996 πιαζκαηηθή ηζνηηκία ηνπ ιέη έλαληη ηνπ ζθιεξνχ ζπλαιιάγκαηνο ηελ νπνία 

έπαπζε λα αζθεί ην 1994 ιφγσ θαη ηεο κείσζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ. Ζ 

ζπλέπεηα ηεο κνλφπιεπξεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ή θαιχηεξα ηνπ ηδηφκνξθνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ επέθεξε ηε ζρεηηθά αλεμέιεγθηε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο, 
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κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο αμίαο ηνπ θαη ηε λνκηζκαηηθή θξίζε ηνπ 1996. Σν 1995 ε 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο παξαγσγήο αλήιζαλ ζε εληππσζηαθά πνζνζηά ηα νπνία είλαη 

δπλαηφ λα εξκελεπζνχλ πεξηζζφηεξν σο απνηέιεζκα ηνπ φγθνπ θαη ησλ παξαγσγηθψλ 

ζηφρσλ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ηνπ 1994 παξά σο ζεηηθή αληίδξαζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο 

ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο.  

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ρψξαο ζηελ πεξίνδν 1990-1996 ήηαλ ε πξνζέιθπζε μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζηε ξνπκαληθή αγνξά κε θαηεχζπλζε ηνπο θιάδνπο αηρκήο ζηε βηνκεραληθή 

παξαγσγή, έηζη θπζηθά φπσο ηνπο ελλννχζε ε ηφηε εγεζία. Όκσο νη θεθαιαηαθέο εηζξνέο 

απφ μέλνπο επελδπηέο ήηαλ ειάρηζηεο ζπγθξηηηθά πξνο ην ππάξρνλ δπλακηθφ ηεο ξνπκαληθήο 

βηνκεραλίαο θαη αγνξάο, φπσο θαη ζπγθξηηηθά πξνο ηηο άιιεο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο. Σξία ήηαλ 

ηα βαζηθά ζεκεία ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ λα επελδχζνπλ ζηε ξνπκαληθή 

αγνξά: ε πεξηνξηζκέλε απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε δηαπινθή ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ε έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Οη κφλνη μέλνη 

επελδπηέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ είζνδν ηνπο ζηε ξνπκαληθή αγνξά, κε ζεκαληηθνχ 

φγθνπ επελδχζεηο, ήηαλ νη Κνξεάηεο, νη νπνίνη θαη δηέβιεςαλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ρψξαο. Απφ ην 1997 θαη κεηά απφ ρξφληα ζηαζηκφηεηαο ππήξμε κεγάιε αχμεζε ζηηο εηήζηεο 

εηζξνέο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζηε Ρνπκαλία. Ο δείθηεο ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ ζσξεπηηθά επί ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ ηξηεηία 1997 -2000 αλήιζε ζε 13% (έλαληη 1% 

ηελ πεξίνδν 1990 – 1996) ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ησλ ΑΞΔ ζηελ αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ. Μεηά ην 1998, δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηζέξξεπζαλ ζηε Ρνπκαλία κέζσ 

εμαγνξψλ θαη επελδχζεσλ, κε ηηο νπνίεο εθζπγρξνλίζηεθαλ ε βηνκεραλία θαη νη ππεξεζίεο. Ζ 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο Dacia ην 1999, ε νπνία ζήκαλε ηελ αλάθακςε ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, πξνζέιθπζε επελδχζεηο δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ αξγφηεξα. Σξία 

αθφκε δηζ. επξψ πξνήιζαλ απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ελψ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν ε πψιεζε ηεο BCR κφλν έθεξε ζηα θξαηηθά ηακεία 2,2 δηζ. επξψ. Ζ 

είζνδνο ηεο Ρνπκαλίαο ζην ράξηε ησλ κεγαιχηεξσλ αιπζίδσλ ηξνθίκσλ παγθνζκίσο ζήκαηλε 
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επηπιένλ επελδχζεηο άλσ ησλ 2 δηζ. επξψ θαη ε "έθξεμε" ηνπ θιάδνπ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έθεξε ηνπιάρηζηνλ 45 εκπνξηθά θέληξα πνπ ρηίζηεθαλ ζηηο κεγαιχηεξεο 

πφιεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  

Σν 2007, ηελ πξψηε ρξνληά σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην ξνπκαληθφ 

αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ έθζαζε ηα 100 δηζ. επξψ, αιιά ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ παξέκεηλε 

έλα απφ ηα ρακειφηεξα ζηελ Δπξψπε. Οχηε φκσο ε είζνδνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νχηε ε 

έιεπζε ησλ μέλσλ επελδπηψλ θαηάθεξαλ λα εθζπγρξνλίζνπλ πιήξσο ηε Ρνπκαλία: κφλν 166 

ρικ. απηνθηλεηνδξφκσλ ρηίζηεθαλ κέζα ζε 20 ρξφληα, ελψ αθφκε 42 ζα νινθιεξσζνχλ κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 2010. Οη αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ δελ αλαπηχρζεθαλ πνιχ έλαληη απηψλ 

ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο θαη δέρνληαη εμσηεξηθέο αλαηαξάμεηο. Σέινο, ν αγξνηηθφο ηνκέαο 

παξακέλεη ππαλάπηπθηνο, θαζψο δελ ππάξρεη κία αγνξά πνπ ζα ελζάξξπλε ηηο επελδχζεηο ζε 

απηφλ θαη ζα θεθαιαηνπνηνχζε ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Ζ Ρνπκαλία κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2007, 

πξνρψξεζε ηε κεηάβαζή ηεο απφ ηνλ θνκκνπληζκφ ηνπ 1989 νπφηε θαη ππήξρε κία επξέσο 

απαμησκέλε βηνκεραληθή βάζε θαη κία κνξθή παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ ηαίξηαδε 

ζηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο. Ζ ρψξα βγήθε ην 2000 απφ κία ζνβαξή χθεζε πνπ δηήξθεζε ηξία 

ρξφληα ράξε ζηελ ηζρπξή δήηεζε απφ ηηο εμαγσγηθέο αγνξέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ 

εγρψξηα θαηαλάισζε θαη επέλδπζε ππξνδφηεζε κία ηζρπξή κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα αιιά πξνθάιεζε κία επξεία αληζνξξνπία πνιιψλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ. 

Σα καθξννηθνλνκηθά νθέιε ηεο ρψξαο ζπληέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία κίαο κεζαίαο ηάμεο θαη 

ζηελ ζε κεγάιν βαζκφ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο. Παξ‘ φια απηά ε δηαθζνξά ζπλερίδεη λα 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαηά ηα έηε 2007-08, πνπ πξνθιήζεθε ελ κέξεη απφ ηελ ηζρπξή θαηαλαισηηθή 

δήηεζε θαη ηελ πςειή αχμεζε ησλ κηζζψλ, ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο, ηελ 

μεξαζία πνπ πξνθάιεζε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ηξνθίκσλ θαη ε ραιαξφηεηα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο ζπληέιεζαλ απνθαζηζηηθά ζηελ εκπφδηζε βειηίσζεο ηνπ 
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επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. Ο πιεζσξηζκφο παξνπζίαζε πηψζε κφλν θαηά ην έηνο 2009 ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο χθεζεο. Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζπξξηθλψζεθε ζεκαληηθά ην 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 νπφηε θαη νη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο χθεζεο άξρηζαλ λα 

γίλνληαη αηζζεηέο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο θαη ελ ζπλερεία ζην εκπφξην. Ζ πηψζε 

απηή ζην ΑΔΠ ζπλερίζηεθε ην 2009 νπφηε θαη ζεκείσζε πηψζε πεξηζζφηεξν ηνπ 7% ελψ ε 

αλεξγία δηπιαζηάζηεθε. Οη αξρέο ηεο ρψξαο θηινδνμνχλ λα πηνζεηήζνπλ ην επξψ σο ην 2014. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε εμέιημε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ δεηθηψλ ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο απφ ην 1990 έσο ην 1996. 

 

Πίλαθαο: Γείθηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Ρνπκαλίαο 1990 -1996 : 

Γείθηεο/Έηε 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ρπζκφο αχμεζεο ΑΔΠ(%) -5,6 -12,9 -8,7 1,2 4,0 6,9 4,5 
Βηνκεραληθή -19,0 -22,8 -21,9 1,3 3,3 9,4 5,0 

παξαγσγή(%) 

Σνκεαθή θαηαλνκή ΑΔΠ(%): 
Βηνκεραλία 40,5 37,9 38,3 32,3 32,3 32,7 – 

Γεσξγία 21,8 18,8 19,1 21,0 20,1 20,4 – 

Καηαζθεπέο 5,4 4,4 4,8 5,2 6,0 6,6 – 

Τπεξεζίεο 32,3 38,9 37,8 41,5 41,6 40,3 – 

Μέγεζνο ηδησηηθνχ ηνκέα(%): 
ΑΔΠ 16,4 23,6 26,4 34,9 38,9 45,0 52,0 

Βηνκεραλία – 1,3 3,2 6,2 12,9 16,0 24,0 

Γεσξγία 56,1 79,3 80,8 84,5 86,4 86,5 87,0 

Καηαζθεπέο 3,1 4,5 13,0 30,2 55,5 66,5 71,1 

Ληαληθέο πσιήζεηο 0,8 21,7 45,8 65,0 71,1 70,6 78,7 

Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο(%) – 64,7 56,0 61,0 70,0 82,0 92,0 
Μέζν εζληθφ εηζφδεκα($) 3414 2976 2762 3708 3856 4130 – 

ΓΣΚ(%) 5,1 170,2 210,4 256,1 136,8 32,3 38,8 

Ξέλεο επελδχζεηο (εθαη.$) 106,5 144,1 286,4 156,5 568,0 312,1 624,3 
Διιεηκκα θξαηηθνχ 1,2 0,6 -4,6 -0,1 -1,0 -2,8 – 

πξνυπ/κνχ 

(% ηνπ ΑΔΠ) 
Αθαζ.εμσηεξηθφ ρξένο(δηζ $) 0,23 1,1 2,5 3,4 4,5 5,3 – 

Δκπνξηθφ ηζνδχγην(δηζ $) -3,4 -1,5 -1,8 -1,6 -0,9 -1,9 -1,9 
πλαιιαγ/θή ηζνηηκία (Λέη/$) 24,4 76 308 760 1655 2033 5450 

πλαιιαγ/θά απνζέκαηα (εθαη.$) 27 209 90 42 592 334 – 

Αλεξγία(%) – 3,0 8,4 10,4 10,9 8,9 7,0 

Μέζνο κεληαίνο κηζζφο(Λέη) 3381 7460 20140 59717 140113 350000 509114 

Πηγή: OECD 

Γεληθά ζχκθσλα κε αλαιπηέο ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο πέληε  παξάγνληεο  

πξνζδηφξηζαλ ηε κεηα-θνκκνπληζηηθή πνξεία ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο. Πξψηνλ, ε 
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Ρνπκαλία καδί κε ηελ Αιβαλία ήηαλ ίζσο νη κφλεο βαιθαληθέο ρψξεο ρσξίο αλαπηπγκέλε 

παξάιιειε ή ¨γθξίδα¨ νηθνλνκία (grey economy). H κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηεο 

παξανηθνλνκίαο παξαηεξήζεθε ζηε Γηνπγθνζιαβία, ελψ ζεκαληηθή αλάπηπμε θαηαγξάθεθε 

θαη ζηε Βνπιγαξία. Σν γεγνλφο απηφ θαζνξίδεη, κεηαμχ ησλ άιισλ παξαγφλησλ, θαη ηελ ηχρε 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Γεχηεξνο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ήηαλ ε 

έιιεηςε καθξφρξνλεο παξνπζίαο θαη εκπεηξίαο ηεο  νπκαληθήο βηνκεραλίαο ζηελ επξσπατθή 

αγνξά πξηλ απφ ην B΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ησλ ρσξψλ 

Visegrad. 

Σξίηνο παξάγνληαο, γεληθά ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηελ πξψελ εληαία 

Γηνπγθνζιαβία, ε βηνκεραληθή παξαγσγή ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα απζηεξά πιαίζηα ηνπ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο ηεο ΚΟΜΔΚΟΝ. Ζ θαηάζηαζε απηή ζηελ πξάμε ζήκαηλε εμάξηεζε 

απφ ηελ πξψελ ΔΓ ζηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηάκεζσλ ή 

ηειηθψλ πξντφλησλ. Δηδηθά γηα ηε Ρνπκαλία, ε εμάξηεζε δηεχξπλε, κεηά ηελ πηψζε ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ, ην έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην, ιφγσ ηεο αλαγθαίαο πξνκήζεηαο πξψησλ 

πιψλ, θαη ελδηάκεζσλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε 

ζε αξθεηά πξντφληα είρε ζηεξηρηεί ζηελ εηζαγσγή ησλ πξψησλ πιψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζην ζίδεξν, ζην αξγφ πεηξέιαην θαη ζηα ρεκηθά. O Σέηαξηνο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη 

ε ζρεηηθή αλέρεηα ηνπ πιεζπζκνχ, εηδηθά ζηα αζηηθά θέληξα, κεηά ηελ θξίζηκε δεθαεηία 

1979-1989, φπνπ ε ηφηε ζνζηαιηζηηθή δηαρείξηζε πεξηφξηζε δξακαηηθά ηε δήηεζε γηα λα 

εμνθιήζεη ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο πξνο ηε δηεζλή αγνξά θαη λα πινπνηήζεη 

επελδχζεηο πξνβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο. Ζ πηψζε θαη ε δνινθνλία ηνπ δηθηάηνξα 

Σζανπζέζθνπ ζηάζεθε θαζνξηζηηθή γηα ηελ πνξεία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, θχξηα, ιφγσ ησλ 

δσηηθψλ ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ ¨επαλαζηαηψλ¨. Ζ θπβέξλεζε πνπ αλέιαβε ηελ εμνπζία 

κεηά ηελ πηψζε Σζανπζέζθνπ είρε ζηελ πξάμε δχν επηινγέο γηα ηελ πνξεία ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ πξψηε ήηαλ ε άκεζε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ησλ ηηκψλ κε 

ηαπηφρξνλε απζηεξή δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ε άιιε ήηαλ ε ζηαδηαθή 
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πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο 

πξψηεο επηινγήο απνηέιεζαλ ε Σζερία θαη ε Οπγγαξία, ελψ ηεο δεχηεξεο νη πεξηζζφηεξεο 

βαιθαληθέο νηθνλνκίεο. 

ηελ πξάμε, ε δεκηνπξγία ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθήο ηάμεο ζηε Ρνπκαλία 

θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά ιφγσ ηεο έιιεηςεο δνκεκέλεο παξάιιειεο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια, 

ε θπβέξλεζε, δηαηζζαλφκελε ην θνηλσληθφ θφζηνο κηαο ζεξαπείαο ―ζνθ‖, κε δεδνκέλε ηε 

ζρέζε ηεο κε ηελ πξνεγνχκελε δνκή ηεο εμνπζίαο θαη ηνλ ηέηαξην πξναλαθεξζέληα 

παξάγνληα, παξέκεηλε αλαπνθάζηζηε έσο θαη αξλεηηθή ζηηο αλαγθαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν 

ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο. ην πεξηζψξην ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

δηεξγαζηψλ, δεκηνπξγήζεθε ζηαδηαθά κηα εθηεηακέλε δηαθζνξά, κε ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθήο ηάμεο γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ ζηελ αγνξά. Ζ δηαθζνξά 

απηή ήηαλ απνηέιεζκα πξψηα απ‘ φια ηεο άηνικεο ζηάζεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

ππνθεηκεληθήο αδπλακίαο ζχιιεςεο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. 

Οη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζίαζαλ θαη νη άιιεο βαιθαληθέο νηθνλνκίεο ηφζν ζε 

καθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Σα πξνβιήκαηα απηά επηγξακκαηηθά 

είλαη ην έιιεηκκα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, ε θαζπζηέξεζε 

ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο παξαγσγήο, ε ζηαδηαθή απψιεηα ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο ρξήκαηνο, 

ε κείσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο θαη ε κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο αγνξάο ζην δηεζλέο 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν έιιεηκκα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ δεκηνπξγήζεθε κεηά ην 1991 θαη ήηαλ 

ζπλέπεηα ηεο ελίζρπζεο ησλ θξαηηθψλ δεκηνγφλσλ θαη ελεξγνβφξσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο 

νπνίεο δελ έγηλε θακία νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ νη 

νπνίεο, βεβαίσο, δελ αληηζηνηρνχζαλ ζηα έζνδά ηνπο. Παξάιιεια, νη θξαηηθέο δαπάλεο δελ 

πεξηνξίζηεθαλ, αθξηβψο γηα λα ζηεξίμνπλ κέξνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ε νπνία θπζηθά 
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ήηαλ εθηφο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ηφζν ζε ηηκέο φζν θαη ζε πνηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ήηαλ ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, νη κεραλνθαηαζθεπέο, ε άληιεζε πεηξειαίνπ, 

νη κεηαιινθαηαζθεπέο θαη ε ρεκηθή βηνκεραλία. 

Ζ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνγφλνπ παξαγσγήο θπζηθφ 

ήηαλ λα επηθέξεη έιιεηκκα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, θχξηα ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ 

ειιείκκαηνο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην εμαηηίαο ηεο εηζαγσγήο πξψησλ πιψλ θαη ελδηάκεζσλ 

πξντφλησλ. Δηδηθά γηα ην εμσηεξηθφ εκπφξην ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ε ζρεηηθή απψιεηα 

ζεκαληηθνχ φγθνπ εηζξνψλ απφ ηνπο δαζκνχο εμαηηίαο ηεο ζρεηηθήο ειαζηηθφηεηαο ηεο 

θπβέξλεζεο ζηελ είζπξαμή ηνπο. Ζ απψιεηα ησλ δαζκψλ ιεηηνχξγεζε αζξνηζηηθά ζηε 

κείσζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. 

ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ε θπβέξλεζε νινθιήξσζε ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ 

ην 1993, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ΓΣΚ ελψ παξάιιεια βξηζθφηαλ αληηκέησπε θαη κε 

ηελ πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ ιέη, ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, ιφγσ ηεο δήηεζεο γηα εηζαγσγέο. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θεληξηθή ηξάπεδα θξαηνχζε κέρξη θαη ην 1996 πιαζκαηηθή 

ηζνηηκία ηνπ ιέη έλαληη ηνπ ζθιεξνχ ζπλαιιάγκαηνο ηελ νπνία έπαπζε λα αζθεί ην 1994 

ιφγσ θαη ηεο κείσζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ. Ζ ζπλέπεηα ηεο κνλφπιεπξεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ή θαιχηεξα ηνπ ηδηφκνξθνπ πξνζηαηεπηηζκνχ επέθεξε ηε ζρεηηθά 

αλεμέιεγθηε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο αμίαο 

ηνπ θαη ηε λνκηζκαηηθή θξίζε ηνπ 1996. 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο ζηελ πεξίνδν 1990-1996 ήηαλ ε πξνζέιθπζε 

μέλσλ θεθαιαίσλ ζηε ξνπκαληθή αγνξά κε θαηεχζπλζε ηνπο θιάδνπο αηρκήο ζηε 

βηνκεραληθή παξαγσγή, έηζη θπζηθά φπσο ηνπο ελλννχζε ε ηφηε εγεζία. Όκσο νη 

θεθαιαηαθέο εηζξνέο απφ μέλνπο επελδπηέο ήηαλ ειάρηζηεο ζπγθξηηηθά πξνο ην ππάξρνλ 

δπλακηθφ ηεο ξνπκαληθήο βηνκεραλίαο θαη αγνξάο, φπσο θαη ζπγθξηηηθά πξνο ηηο άιιεο 

γεηηνληθέο ηεο ρψξεο. Σξία ήηαλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο άξλεζεο ησλ μέλσλ θεθαιαηνχρσλ γηα 

λα επελδχζνπλ ζηε ξνπκαληθή αγνξά: i) ε πεξηνξηζκέλε απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 
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ζπζηήκαηνο, ii) ε δηαπινθή ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη iii) ε έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο 

ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Οη κφλνη μέλνη επελδπηέο πνπ απνηφικεζαλ ηελ είζνδν ηνπο ζηε 

ξνπκαληθή αγνξά, κε ζεκαληηθνχ φγθνπ επελδχζεηο, ήηαλ νη Κνξεάηεο νη νπνίνη θαη 

δηέβιεςαλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο. Γπζηπρψο γηα ηε Ρνπκαλία δελ έγηλε 

δπλαηή κηα παξφκνηα θίλεζε θαη απφ άιινπο επελδπηέο, κε ζπλέπεηα λα απσιέζεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο έγθαηξεο εηζφδνπ ηεο ζηε λέα θαηαλνκή ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ. Ζ 

κεησκέλε πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαηνχρσλ φπσο θαη ε αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε ηεο 

ηξαπεδηθήο αγνξάο, ηδηαίηεξα κεηά  ηελ θαηάξξεπζε ηεο Dacia Felix, δεκηνχξγεζε ζηε δηεζλή 

αγνξά θξίζε αμηνπηζηίαο γηα ηε ξνπκαληθή νηθνλνκία ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επηδείλσζε ηε 

ζέζε ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ θξίζε ηεο αμηνπηζηίαο ίζσο δελ 

νθεηιφηαλ κφλν ζηνπο αληηθεηκεληθνχο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο γεσπνιηηηθνχο θαη γεσζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ε ηφηε 

θπβέξλεζε είηε δελ ήζειε λα εθαξκφζεη, είηε δελ κπνξνχζε ιφγσ άιισλ δεζκεχζεσλ. 

 

2.7 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ Ρνπκαλία εμαθνινπζεί λα αληαπνθξίλεηαη ζην θξηηήξην ηεο βηψζηκεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο. Ζ απζηεξή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα ηεο 

επηηξέςεη λα αληηκεησπίζεη ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έρεη δηαηεξήζεη ζε γεληθέο γξακκέο ηε 

καθξννηθνλνκηθή ηεο ζηαζεξφηεηα, παξφιν πνπ ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη έρεη νδεγήζεη 

ζηελ επηδείλσζε νξηζκέλσλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα 

εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο, ν ξπζκφο 

ηεο νπνίαο παξνπζίαζε πξφζθαηα θάπνηα επηβξάδπλζε. Δπηπιένλ, ην λνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ησλ 

απνθάζεσλ πηψρεπζεο, απαηηεί πεξαηηέξσ βειηίσζε. Ζ Ρνπκαλία ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξφλν 

κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ. γηα λα πηνζεηήζεη ην Δπξψ. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα εθηηκά φηη ε 
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εηζδνρή ηεο ρψξαο ζηε δψλε ηνπ Δπξψ ζα ζπκβεί θάπνηα ζηηγκή ζηελ πεξίνδν 2012- 2014, ε 

νπνία δελ επηζπκεί λα επηζπεχζεη ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ, 

θαζψο θάηη ηέηνην ελέρεη θηλδχλνπο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο, νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο, 

πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

Ζ Ρνπκαλία θαηεηάγε 2ε παγθνζκίσο απφ πιεπξάο πινπνίεζεο κεηαξξπζκίζεσλ κε ζεηηθή 

επίπησζε ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζε πξφζθαηε κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 

(―Doing Business 2007‖). Ζ κειέηε αλαθέξεη φηη ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία 

ζεκείσζε πξφνδν ζηε ρνξήγεζε επελδπηηθψλ αδεηψλ, ζηελ απαζρφιεζε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ζην δαλεηζκφ γηα επελδχζεηο, ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. Με βάζε ηηο εθζέζεηο θαη ηα θείκελα παξαθνινχζεζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ε Ρνπκαλία πιεξνί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα θξηηήξηα ηεο 

Κνπεγράγεο θαη ζην ρξφλν πνπ έρεη πξναπνθαζηζηεί ζα θαηαζηνχλ πιήξε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βέβαηα ππάξρνπλ αθφκε ηνκείο πνιηηηθήο ζηνπο νπνίνπο ε ρψξα ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηάρηζηα βήκαηα πξνζαξκνγήο κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν έηζη 

ψζηε λα κελ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα ζηηο εληαμηαθέο δηαδηθαζίεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Με ηελ πξνζρψξεζε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα, 

θαηαξγνχληαη ηα δηαρσξηζηηθά ζχλνξα ηνπ παξειζφληνο ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

Βαιθαληθήο. Γεκηνπξγείηαη κία λέα γεσπνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηε ΝΑ. Δπξψπε θαη 

δηακνξθψλεηαη επλντθφηεξν γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή πεξηβάιινλ. Ζ Βνπιγαξία θαη ε 

Ρνπκαλία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ «ζεηηθφ παξάδεηγκα» γηα ηηο γείηνλεο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ 

Βαιθαλίσλ σο πξνο ηε δηθή ηνπο επξσπατθή πξννπηηθή. Δμάιινπ, ην παξάδεηγκα ησλ ελ 

ιφγσ ρσξψλ απνδεηθλχεη φηη «ην παξειζφλ ησλ θξαηψλ δελ κπνξεί λα ππνζεθεχζεη ην 

κέιινλ ηνπο». Ζ Διιάδα νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα εθκεηαιιεπζεί πιήξσο ηα λέα 

γεσπνιηηηθά δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ πεξηνρή. Παξάιιεια, ε ρψξα καο ζα πξέπεη 

λα δηαρεηξηζηεί κε φζν ην δπλαηφλ πην απνδνηηθφ ηξφπν ην λέν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

ζηαδηαθά κπνξεί λα δηαθαλεί, ελψ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην θαζεζηψο εηζαγσγψλ θπξίσο πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο ζηα 

ειιεληθά ζχλνξα γηα ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. ‘ απηφ ην θεθάιαην ζα 

θάλνπκε κία αλαιπηηθή επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηε 

Ρνπκαλία ζήκεξα, ηηο πξννπηηθέο ηεο γηα ην κέιινλ θαη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ξαγδαίεο 

εμειίμεηο ζηε γεηηνληθή ρψξα γηα ηελ Διιάδα. 

 

3.2 χγρξνλε Οηθνλνκία ηεο Ρνπκαλίαο 

 

Ζ νηθνλνκία ηεο Ρνπκαλίαο είλαη ίζσο ε πην επάισηε ζηνπο θξαδαζκνχο πνπ επηθέξεη 

ε παγθφζκηα θξίζε ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζα θπκαλζεί ζην 

1,8% ην 2009, έλαληη 7,5% ην 2008. Οη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο πξνρψξεζαλ ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ θαηαηάζζεη ην δεκφζην 
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ηεο ρξένο ζηε δηαβάζκηζε ρακειήο θεξεγγπφηεηαο, ελψ θέξλεη ηε ρψξα ζην ρακειφηεξν 

επίπεδν αμηνιφγεζεο αλάκεζα ζηα άιια θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν δηνγθσκέλν 

έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα παξακέλνπλ νη πιεγέο ηεο 

ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο. Σν ηνπηθφ λφκηζκα, ιέη, ζα ζπλερίζεη λα δέρεηαη πηέζεηο, ζχκθσλα 

κε εθηηκήζεηο Ρνπκάλσλ νηθνλνκνιφγσλ, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο απνζηξνθήο θηλδχλνπ ησλ 

επελδπηψλ γηα ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο ηζρπξνχο θξαδαζκνχο 

πνπ ζα δερζεί, ε αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο ζα ζπλερίζεη λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ, 

θπξίσο γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, θαζψο κέρξη ην 2013 αλακέλεηαη λα 

θαηαζθεπαζηνχλ εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα νδηθψλ αμφλσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ 

απηψλ ζα μεπεξάζεη ηα 13 δηζ. επξψ. 

3.2.1 Ζ έληαμε ζηελ Δ.Δ. 

 

Με ηελ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο νινθιεξψζεθε ε πέκπηε 

δηεχξπλζε ηεο ΔΔ, ε νπνία μεθίλεζε ην Μάην ηνπ 2004 κε ηελ πξνζρψξεζε δέθα λέσλ 

θξαηψλ κειψλ, θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κχπξνπ 

θαη ηεο Μάιηαο. Ζ έληαμε ησλ δχν γεηηνληθψλ ρσξψλ ζπλδέζεθε πνιχ θαζψο θαη νη δχν 

ρψξεο είραλ πνιιά θνηλά πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο πξνζρψξεζεο κε ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία νινθιεξψζεθαλ ην 

Γεθέκβξην 2004 θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνλ Απξίιην 2005, ππεγξάθε ζπλζήθε πξνζρψξεζεο 

ελφςεη ηεο ππνδνρήο ησλ ρσξψλ απηψλ σο κειψλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο έληαμεο ησλ δχν απηψλ ρσξψλ ην 2007 είρε ζπκπεξηιάβεη 

ζηνπο θφιπνπο ηεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γεξαηάο επείξνπ, εμαιείθνληαο ηηο 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ηνπ παξειζφληνο πνπ ζπληεξνχληαλ αθφκε θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

ςπρξνχ πνιέκνπ. Σν έηνο απηφ ινηπφλ απνηέιεζε θαηά θάπνηνλ ηξφπν νξφζεκν γηα ηελ 

ηζηνξία ηεο Έλσζεο. Πξηλ ιίγα κφλν ρξφληα θαλέλαο δε ζα θαληαδφηαλ φηη ρψξεο ηνπ 

ιεγφκελνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ Μπινθ ζα επεδίσθαλ θαη ζα ήζειαλ δηαθαψο λα εληαρζνχλ 

ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νπνίνπ εθθξάδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Ιζηοπικό Πλαίζιο 

Οη ζρέζεηο Βνπιγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο κε ηηο δνκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ρξνλνινγνχληαη πεξίπνπ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Κάζε κία απφ ηηο δχν ρψξεο 

είρε δηαθνξεηηθφ είδνο ζρέζεσλ επεξεαδφκελν θπξίσο απφ ηελ πνιηηηθή πεξίζηαζε ηεο 

επνρήο θαζψο θαη απφ ηνλ ςπρξφ πφιεκν. Ζ Ρνπκαλία ιφγσ ηεο ζρεηηθήο απηνλφκεζήο ηεο 

απφ ηελ ΔΓ, είρε αλαπηχμεη πεξηζζφηεξεο επαθέο κε ηελ ηφηε ΔΟΚ απφ φηη ε Βνπιγαξία ε 

νπνία ήηαλ ζηαζεξά ζπλδεκέλε ζην νβηεηηθφ άξκα. Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980 ε 

Ρνπκαλία αλαπηχζζεη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηελ ΔΟΚ. Έηζη ην 1974 γίλεηαη ε πξψηε ρψξα 

Κεληξηθήο Δπξψπεο πνπ πεξηιακβάλεηαη απφ ηελ ΔΟΚ ζην ζχζηεκα Γεληθεπκέλσλ 

Πξνηηκήζεσλ, ελψ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ππνγξάθεη κε ηελ Κνηλφηεηα θαη άιιεο ζπκθσλίεο 

φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο γηα ην πξφβεην θαη αίγεην θξέαο. Αληηζέησο, ε Βνπιγαξία δελ 

έηπρε παξφκνηαο αληηκεηψπηζεο απφ ηελ ΔΟΚ. Οη Δπξσπαίνη ήηαλ εμαηξεηηθά επηθπιαθηηθνί 

απέλαληί ηεο, ιφγνπ ηνπ κηθξνχ πνζνζηνχ πνπ είρε ε ρψξα ζην ζχλνιν ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο Κνηλφηεηαο αιιά θαη ιφγσ ηεο ζπκκαρίαο ηεο κε ηελ ΔΓ θαη ηεο 

εμάξηεζήο ηεο απφ ηελ ΚΟΜΔΚΟΝ. Κάπνηα εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ παξνπζηάδεηαη ην 

1985 φηαλ ΔΟΚ-ΚΟΜΔΚΟΝ εμνκαιχλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζρέζεηο. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία ζπλάπηνπλ ζηελφηεξεο 

δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Ρνπκαλία ππνγξάθεη ην 1993 ηελ 

Δπξσπατθή πκθσλία (Europe Agreement), ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1995. Ζ ζπκθσλία 

απηή πεξηείρε ηε ζεζκηθή θαη λνκηθή βάζε γηα ηηο πεξαηηέξσ ζρέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ, κε 

βαζηθή ζπληζηψζα ηε δεκηνπξγία κηαο ειεχζεξεο δψλεο εκπνξίνπ ζε δηάζηεκα 10 εηψλ. Σν 

θαινθαίξη ηνπ 1995 ε Ρνπκαλία ππνβάιιεη ζηελ Δ.Δ επίζεκε αίηεζε πξνζρψξεζεο θαη ην 

1999, ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Διζίλθη, ε Έλσζε απνθαζίδεη ηελ έλαξμε εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ έληαμε ηεο Ρνπκαλίαο. Ζ Βνπιγαξία αθνινπζψληαο ζρεδφλ 

παξάιιειε πνξεία κε απηή ηεο Ρνπκαλίαο, ππέβαιιε επίζεκε αίηεζε πξνζρψξεζήο ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1995. Σν Μάξηην ηνπ 1998 απνθαζίζηεθε ε εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ 

Βνπιγαξίαο θαη Δ.Δ Οξφζεκν γηα ηε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ δχν ρσξψλ ζηνπο θφιπνπο ηεο 
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Δ.Δ απνηέιεζε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2002. ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ αλαθέξεηαη φηη ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία ζα 

θαηαζηνχλ πιήξε κέιε ηεο Δ.Δ ην 2007, αθνχ ζπλερηζηνχλ νη απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο 

θαη πξνζαξκνγέο ζην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. 

Μέζα ινηπφλ ζην πιαίζην ηεο πνξείαο ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο πξνο ηελ 

πιήξε έληαμε ζηελ Δ.Δ, εληάζζνληαη θαη νη εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ πνπ εθδίδεη ε 

Δπηηξνπή θαη αλαθέξνπλ νπζηαζηηθά ηελ πξφνδν πνπ νη δχν ρψξεο έρνπλ επηηχρεη ζηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο (Κξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο), θαζψο θαη ζηα δηάθνξα 

θεθάιαηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζπλνιηθά. 

Κάζε ππνςήθηα ρψξα πνπ επηζπκεί λα πξνζρσξήζεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη νθείιεη λα κεηαθέξεη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο δίθαην θαη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή, ζην ζχλνιφ ηνπο, ηε λνκνζεζία θαη ηα 

πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη γεληθέο εθζέζεηο παξαθνινχζεζεο αμηνινγνχλ ηελ 

πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηηο ππφ πξνζρψξεζε ρψξεο ζε φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο, κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο πξνζρψξεζεο. Οη εθζέζεηο επηζεκαίλνπλ ηα θπξηφηεξα 

επηηεχγκαηα αιιά θαη ηηο αδπλακίεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ. Όζνλ αθνξά ζηε 

κεηαθνξά ζην εζσηεξηθφ δίθαην θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ πξνηχπσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη εθζέζεηο πεξηγξάθνπλ ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα εηνηκφηεηαο α) ηνπο 

κε πξνβιεκαηηθνχο ηνκείο φπνπ ε ρψξα είλαη έηνηκε ή νη ελ εμειίμεη πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο ζα ηεο επηηξέςνπλ λα είλαη έηνηκε γηα ηελ πξνζρψξεζε, εθφζνλ βέβαηα δηαηεξεζεί 

ν ίδηνο ξπζκφο πξνφδνπ, β) ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο φπνπ νη αξρέο ζα πξέπεη λα επηηαρχλνπλ ηνλ ξπζκφ ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζρψξεζεο θαη γ) ηνπο ηδηαίηεξα 

αλεζπρεηηθνχο ηνκείο πνπ απαηηνχλ ηελ αλάιεςε απνθαζηζηηθήο δξάζεο εθ κέξνπο ησλ 

αξρψλ ηεο ππφ πξνζρψξεζε ρψξαο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ε ρψξα απηή λα είλαη έηνηκε θαηά 

ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία. Οη ειιείςεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζηνπο 
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πξνβιεκαηηθνχο απηνχο ηνκείο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ επεηγφλησο, δεδνκέλνπ φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ θαη λα 

εκπνδίζνπλ ηελ ππνςήθηα ρψξα λα επσθειεζεί πιήξσο απφ ηελ πξνζρψξεζή ηεο ζηελ ΔΔ. 

ην έγγξαθν ζηξαηεγηθήο θαη ζε εθζέζεηο πνπ δεκνζηεχζεθαλ ηνλ Ννέκβξην 2005, ε 

Δπηηξνπή αμηνινγεί ηνλ βαζκφ εηνηκφηεηαο ηεο Ρνπκαλίαο γηα πξνζρψξεζε ην 2007, βάζεη 

ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ πξνζρψξεζεο θαη ηεο απαίηεζεο γηα έγθξηζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ, γλσζηνχ σο ‗θνηλνηηθφ θεθηεκέλν‘, φπσο φξηζε ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ην 1993 ζηελ Κνπεγράγε. εκεηψλεη κε άιια ιφγηα, ηελ πξφνδν πνπ 

παξνπζίαζε ε ρψξα φζνλ αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο γηα ηελ πξνζρψξεζε. Δπηπξφζζεηα ε 

Δπηηξνπή εληφπηζε νξηζκέλνπο ηνκείο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ βειηηψζεσλ ψζηε λα 

πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο ηνπ ππνςήθηνπ κέινπο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε επηηπρήο 

πξνζρψξεζε. 

Ζ Ρνπκαλία αληαπνθξηλφηαλ ζηα πνιηηηθά θξηηήξηα θαη έρεη ιάβεη απνθαζηζηηθά 

κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δηθαζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε κεγαιχηεξεο αλεμαξηεζίαο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηελ 

ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ηελ επηζηξνθή ησλ αθηλήησλ αγαζψλ, ηηο κεηνλφηεηεο θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, επηβάιιεηαη λα θαηαβιεζνχλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο 

γηα ηε ζπλέρηζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ηεο ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη 

ζε πςειφ επίπεδν. Όζνλ αθνξά ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηνλνηήησλ, ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο, ηδίσο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία. 

Ζ Ρνπκαλία αληαπνθξίζεθε επίζεο ζην θξηηήξην ηεο βηψζηκεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. 

Ζ απζηεξή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο επέηξεςε λα 

αληηκεησπίζεη ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηαηεξήζεη ζε γεληθέο γξακκέο ηε καθξννηθνλνκηθή ηεο ζηαζεξφηεηα, 
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παξφιν πνπ ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη έρεη νδεγήζεη ζηελ επηδείλσζε νξηζκέλσλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Ζ θπβέξλεζε είρε θιεζεί λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο, ν ξπζκφο ηεο νπνίαο παξνπζίαδε 

επηβξάδπλζε. Δπηπιένλ, ην λνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ πηψρεπζεο, απαηηνχζε 

πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε Ρνπκαλία είρε ήδε επηηχρεη ζεκαληηθφ βαζκφ ελαξκφληζεο θαη 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

πξνζρψξεζή ηεο ζηελ ΔΔ θαηά ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

ελέηεηλε ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο θαη ζα επηθεληξσλφηαλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 

γεληθψλ δηνηθεηηθψλ ηεο ηθαλνηήησλ. Μεξηθά παξαδείγκαηα κε πξνβιεκαηηθψλ ηνκέσλ ζηε 

ρψξα ήηαλ ε ζρεηηθή επηηπρία ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. 

πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ ζηελ 

Έλσζε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, φηη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα κηαο βειγίδαο 

λνζνθφκνπ αλαγλσξίδνληαη ζηε Ρνπκαλία θαη φηη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα κηαο ξνπκάλαο 

καίαο αλαγλσξίδνληαη ζηε Γαιιία. Άιιν παξάδεηγκα πνπ πξννηψληδε ηελ επηηπρία ήηαλ ε 

εθαξκνγή ηεο αληηκνλνπσιηαθήο λνκνζεζίαο πνπ απέβιεπε ζηελ εμαζθάιηζε ελφο πγηνχο 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. εκαληηθή πξφνδνο είρε επηηεπρζεί θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ εθφζνλ ζπκθέξνλ φισλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ είλαη λα δηαζέηνπλ αζθαιή 

κέζα κεηαθνξάο. Απφ ηελ άιιε κεξηθά παξαδείγκαηα ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο έπξεπε λα 

θαηαβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο απφ ηηο αξρέο ηεο ρψξαο ήηαλ ε εθαξκνγή ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. Δθφζνλ νη δαζκνί απνηεινχλ έζνδν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ε νκαιή είζπξαμή ηνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα απηήλ. Δπίζεο ν 

δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο πνπ δηαζθαιίδεη ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο είλαη έλαο θξίζηκνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα ππάξρεη δηαθάλεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σέινο ν έιεγρνο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ απνβιέπεη ζηε 
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δηαζθάιηζε πγηνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πξέπεη επίζεο λα δηέπεηαη απφ απφιπηε 

δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Τπάξρνπλ θαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα ηδηαηηέξσο 

αλεζπρεηηθψλ ηνκέσλ ζηε Ρνπκαλία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο ζηελ πνξεία έληαμήο ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καηαξρήλ ζηνλ γεσξγηθφ θαη 

θηεληαηξηθφ ηνκέα εληνπηδφηαλ ζνβαξέο ειιείςεηο ηελ ψξα πνπ ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

απαζρνιεί ηδηαίηεξα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα ηξφθηκα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ απζηεξψλ απαηηήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έλα πνιχ ζνβαξφ 

δήηεκα απνηεινχζαλ επίζεο νη δηαξζξψζεηο θαη νη κεραληζκνί γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ. Οη ξνπκάλνη πνιίηεο έρνπλ άκεζν ζπκθέξνλ λα επσθειεζνχλ 

πιήξσο απφ ηα θνηλνηηθά ηακεία, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα έξγα ππνδνκψλ κεγάιεο θιίκαθαο, 

έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ε Ρνπκαλία λα θζάζεη ζην επίπεδν ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ θαη λα 

ελζσκαησζεί πιήξσο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ πξφνδνο φκσο ζ‘ απηφλ ηνλ ηνκέα 

πζηεξνχζε ζεκαληηθά. Ζ βηνκεραληθή ξχπαλζε είλαη έλα αθφκα δήηεκα πνπ απαζρφιεζε 

πνιχ κηαο θαη φινη νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο, ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν φζν θαη πέξαλ ησλ 

ζπλφξσλ, επσθεινχληαη απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε βηνκεραληθή ξχπαλζε 

θάηη ζην νπνίν ε Ρνπκαλία πζηεξνχζε επίζεο ζεκαληηθά. Έλαο θξίζηκνο ηνκέαο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ απαζρνιεί αθφκα θαη ζήκεξα πνιιά θξάηε είλαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Ζ δηαθζνξά ππνλνκεχεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Ρνπκαλία. Αληηπξνζσπεχεη δηαξθή θίλδπλν απάηεο γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη έκκεζεο επηπηψζεηο ζηνπο 

ζεκεξηλνχο επξσπαίνπο θνξνινγνχκελνπο. Δπίζεο, παξεκπνδίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηεο Ρνπκαλίαο κε ηελ επηδείλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. 

Με βάζε ηηο εθζέζεηο θαη ηα θείκελα παξαθνινχζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ε 

Ρνπκαλία πιεξνί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο θαη ζην ρξφλν πνπ 

είρε πξναπνθαζηζηεί έγηλε πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βέβαηα ππάξρνπλ αθφκε 

ηνκείο πνιηηηθήο ζηνπο νπνίνπο ε ρψξα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηάρηζηα βήκαηα 
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πξνζαξκνγήο κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν έηζη ψζηε λα κελ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα ζηηο 

εληαμηαθέο δηαδηθαζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ελψ ε επηηξνπή επηβεβαίσζε ηε δηαπίζησζή 

ηεο φηη ε Ρνπκαλία πιεξνί ηα πνιηηηθά θξηηήξηα ηεο πξνζρψξεζεο, απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο, εηδηθφηεξα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, κε ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο. Όζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα, ε Ρνπκαλία πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

ιεηηνπξγνχζαο νηθνλνκίαο αγνξάο. Δθφζνλ ζπλερίζεη ηελ απζηεξή εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεψλ ηεο, ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθή πίεζε θαη ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο. 

Ζ Ρνπκαλία εμαθνινχζεζε λα ζεκεηψλεη πξφνδν αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, θαη είρε επηηχρεη ζεκαληηθφ βαζκφ ελαξκφληζεο 15 κήλεο 

πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε πξνζρψξεζή ηεο, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007. ε εθείλν ην ζηάδην, 

ε Δπηηξνπή εληφπηζε επίζεο νξηζκέλνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο απαίηεζε απμεκέλεο 

πξνζπάζεηεο. Οη αξρέο ηεο ρψξαο έπξεπε λα ζπλερίζνπλ ζζελαξά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπο παξάγνληεο ηα 

πιήξε νθέιε ηεο πξνζρψξεζεο. Έπξεπε, εηδηθφηεξα, λα επηηαρχλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

γηα αλάπηπμε επαξθνχο δηνηθεηηθήο θαη δηθαζηηθήο ηθαλφηεηαο εθαξκνγήο θαη επηβνιήο ηνπ 

θεθηεκέλνπ, ελψ ηδηαίηεξε πξνζνρή έπξεπε λα δνζεί ζηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή θαη επηβνιή 

ηεο λνκνζεζίαο. 

Ζ Ρνπκαλία θξαηνχζε ζηα ρέξηα ηεο ηελ ηχρε ηεο έγθαηξεο πξνζρψξεζήο ηεο θαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν απφ φηη θαηά ην παξειζφλ, έπξεπε λα θάλεη ζπγθεθξηκέλα θαη 

απνθαζηζηηθά βήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Σειηθά ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2007 θαηαθέξλεη θαη γίλεηαη πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 2007 

απνηειεί έηνο νξφζεκν γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αθνχ ην κνλαδηθφ απηφ ππεξεζληθφ 

πνιηηηθφ εγρείξεκα ζπκπιεξψλεη φρη κφλν πελήληα έηε δσήο, αιιά ζα απνηειείηαη θαη απφ 27 

θξάηε-κέιε. Με ηελ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζα νινθιεξσζεί ε έθηε θαηά 
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ζεηξά δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ. πλεπψο, ην 2007 ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηνπο 

θφιπνπο ηεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γεξαηάο επείξνπ, εμαιείθνληαο ηηο δηαρσξηζηηθέο 

γξακκέο ηνπ παξειζφληνο πνπ ζπληεξνχληαλ αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. 

Πξηλ ιίγα κφλν ρξφληα, θαλέλαο δε ζα θαληαδφηαλ φηη ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ πξψελ 

Αλαηνιηθνχ Μπινθ ζα επεδίσθαλ θαη ζα ήζειαλ δηαθαψο λα εληαρζνχλ ζην δπηηθφ ζχζηεκα 

πνιηηηθήο θνπιηνχξαο, ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νπνίνπ εθθξάδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ νθείιεηαη κφλν 

ζηνλ παξάγνληα «ζηαζεξφηεηα ησλ Βαιθαλίσλ», δελ δηαηεξεί, φπσο ζην παξειζφλ, ηα 

θξαηαηά ζηνηρεία κίαο αλεμάξηεηεο/ απηφλνκεο δηαδηθαζίαο, αιιά εληάζζεηαη, ή ηνπιάρηζηνλ 

νθείιεη λα εληάζζεηαη, ζηε γεληθφηεξε ινγηθή ησλ πεξηθεξεηαθψλ νινθιεξψζεσλ, ηεο 

νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. πλίζηαηαη, δειαδή, ζηελ 

επζπγξάκκηζε/ελαξκφληζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ ησλ θξαηψλ ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ κε ηελ εμέιημε 

ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. 

Ζ έληαμε ησλ δχν ρσξψλ ζηελ Δ.Δ. έρεη δηηηή δηάζηαζε. Καηαξρήλ ηελ εζσηεξηθή 

πνπ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ηνπ θάζε θξάηνπο μερσξηζηά θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζήο 

ηνπο θαη ηελ εμσηεξηθή, ηηο πξσηνβνπιίεο, δειαδή, ηεο Δ.Δ. ζηελ πεξηνρή γεληθφηεξα θαη ζε 

θάζε θξάηνο εηδηθφηεξα. Ο εμεπξσπατζκφο ηεο Ρνπκαλίαο εμαξηάηαη ζπλεπψο απφ δχν 

παξάιιειεο, αιιεινεμαξηψκελεο δηαδηθαζίεο: ηελ αλάπηπμε ηεο ζαλ απηφλνκνπ θξάηνπο, σο 

θνξχθσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθδεκνθξαηηζκνχ πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ηηο αξρέο ηεο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, αιιά θαη απφ ηελ επζπγξάκκηζή ηνπο κε ηελ επξσπατθή 

νινθιήξσζε. Οπζηαζηηθά απνηειεί ην επηζηέγαζκα ησλ πξνζπαζεηψλ θαηάξγεζεο 

δηαρσξηζηηθψλ ηεηρψλ πνιηηηθήο θχζεο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη βαζκηαία ν Φπρξφο Πφιεκνο 

θαη παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ρψξεο «κηθξφηεξεο» νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο λα 

εκπεδψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζπλνρή θαη θπξίσο ηελ εκβάζπλζε θαη εδξαίσζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ηνπο. 
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Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ζεκαηνδνηεί κε ηνλ πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηελ αλάγθε γηα 

ηελ νηθνδφκεζε κίαο λέαο επξσπατθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ λα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα, 

ζηαζεξφηεηα, ζπλεξγαζία θαη επεκεξία ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. Απνηειεί ηνλ θηλεηήξην 

κνριφ γηα αθφκε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, εκπνξηθφ επίπεδν κε φιεο 

ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. Απηή ε αλαγθαηφηεηα, φκσο, δελ κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα 

κέζα ζε κία κέξα. Απνηειεί κία καθξνρξφληα πξνζπάζεηα, ε νπνία ρξεηάδεηαη πξψηα απφ φια 

γελλαία πνιηηηθή βνχιεζε απφ φια ηα επξσπατθά θξάηε-κέιε. 

Ζ δηαδηθαζία πιήξνπο εμεπξσπατζκνχ/εθζπγρξνληζκνχ ζα είλαη καθξφρξνλε θαη 

επίπνλε, αθελφο, δηφηη δελ αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ νξαηά απνηειέζκαηα γηα ην ακέζσο 

πξνζερέο δηάζηεκα, αθεηέξνπ, δηφηη πξέπεη λα πξνεγεζεί ε εκβάζπλζε ησλ δνκψλ θαη 

ζεζκψλ ηνπ νηθνδνκήκαηνο. Με ηελ είζνδν ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

δηακνξθψλεηαη κία λέα γεσπνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηε ΝΑ. Δπξψπε, ε νπνία επεξεάδεη 

πνηθηινηξφπσο ηα ζπκθέξνληα θαη ηεο Διιάδαο ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. πγθεθξηκέλα ε έληαμε ηεο Ρνπκαλίαο αιιά θαη ηεο Βνπιγαξίαο ζε κεγάιν βαζκφ 

ζεκαηνδνηεί γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ ελίζρπζε ηεο εηξήλεο, ηεο πνιηηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζε κία δχζθνιε πεξίνδν ηφζν γηα ηελ Έλσζε, φζν θαη γηα 

ηα θξάηε ηεο Βαιθαληθήο. Αθφκε απνηειεί αθεηεξία γηα ηελ πξφνδν ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ 

επξσπατθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ζε αθφκε πεξηζζφηεξα θξάηε. Γείρλεη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

δηεζλνχο ξφινπ ηεο Δπξψπεο, φρη κφλν ζε πνιηηηθφ, αιιά θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. Σέινο 

επηζεκαίλεη φηη ε πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα δελ απνηειεί έλλνηα αληίζεηε ηεο πνιηηηθήο 

ελφηεηαο. 

Βέβαηα, παξά ηα ζεηηθά ηεο λέαο δηεχξπλζεο ε Έλσζε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 

άκεζα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. πγθεθξηκέλα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αληζφηεηα ζε κία Δπξψπε ηξηψλ πιένλ ηαρπηήησλ φζνλ αθνξά ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ 

ηεο. Αθφκε πξέπεη λα κεγαιψζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηηο 

αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ «πινπζίσλ» θαη «θησρψλ» πεξηθεξεηψλ ηεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά 
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πξέπεη λα αλακνξθψζεη ηνπο ζεζκνχο ηεο, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά ζηα λέα πξνβιήκαηα. 

Ζ έληαμε ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ. έρεη πνιιαπιέο επηπηψζεηο θαη γηα ηελ Διιάδα. 

εκαίλεη θαηαξρήλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη δηπισκαηηθφ επίπεδν ηεο 

ρψξαο καο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ Διιάδα ζην λέν βαιθαληθφ πεξηβάιινλ θαηνρπξψλεη 

φρη κφλν ζεζκηθά, αιιά θαη πνιηηηθά ηε ζέζε ηεο σο παξάγνληα εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο. 

Γεχηεξνλ ε Διιάδα, έσο ηψξα γεσγξαθηθή επξσπατθή λεζίδα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, 

ελζσκαηψλεηαη ζηνλ ρεξζαίν εδαθηθφ θνξκφ ηεο Δ.Δ. κέζσ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο 

Ρνπκαλίαο. Απνθηά επξσπατθή ελδνρψξα, απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηηο παξαδνπλάβηεο 

πεξηνρέο, ηνπο νδηθνχο θαη ελεξγεηαθνχο δηαδξφκνπο πνπ ζπλδένπλ ηελ Δ.Δ. κε ηηο αγνξέο ηεο 

πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ελψ ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο έξρεηαη πην θνληά ζην Γνχλαβε, 

ην κεγάιν απηφ πδάηηλν δίαπιν, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαθηλνχληαη αγαζά θαη εκπνξεχκαηα απφ 

ηε Γ. Δπξψπε πξνο ηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηνλ Καχθαζν θαη αληηζηξφθσο. Αμίδεη εδψ λα 

αλαθεξζεί φηη ε Βνπιγαξία απνηειεί ηνλ ηξίην πειάηε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, κε κεξίδην 

7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εζληθψλ εμαγσγψλ. Αθφκε δηαζθαιίδνληαη νη πινχζηεο ειιεληθέο 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο δχν απηέο ρψξεο, δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα αθφκα 

πην εχθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ελψ ν ηνπξηζκφο, εηδηθά ζηε Βφξεηα Διιάδα, ζα 

ηνλσζεί. Οη επηπηψζεηο γεληθφηεξα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα πξνδηαγξάθνληαη επλντθέο, θάηη 

πνπ νη εηδηθνί επηκέλνπλ πσο ζα θαλεί ζε βάζνο ρξφλνπ. Βέβαηα, ε βαιθαληθή πξφθιεζε ζα 

είλαη ηψξα κεγαιχηεξε γηα ηελ Διιάδα. Γε ζα απνηειεί πιένλ ηνλ απνθιεηζηηθφ «παίθηε» 

ζηελ πεξηνρή ζην φλνκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. φθηα θαη Βνπθνπξέζηη ζα δηεθδηθήζνπλ 

ξφιν ζην νηθνλνκηθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη, ακθηζβεηψληαο ηελ ειιεληθή ππεξνρή. Ζ 

Βνπιγαξία άλνημε ήδε ηελ αγθαιηά ηεο ζην «αδειθφ», φπσο ην ζεσξεί, έζλνο ησλ 

ιαβνκαθεδφλσλ ηεο π.Γ.Γ.Μ., ρνξεγψληαο απιφρεξα δηαβαηήξηα ζε πνιίηεο ηεο, κε 

πξνθαλείο ζηφρνπο, ελψ ε Ρνπκαλία ησλ 20.000.000 θαηνίθσλ θαη ησλ ζνβαξψλ ππνδνκψλ 

ηεο, ζεσξείηαη σο ε αλεξρφκελε νηθνλνκηθή δχλακε ηεο πεξηνρήο θαη ε ρψξα πνπ κπνξεί λα 
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«παίμεη» πνιηηηθά ζηνλ ηέσο ζνβηεηηθφ Νφην. ε πξαθηηθφ επίπεδν, πάλησο, ηα βφξεηα 

ζχλνξά καο δελ άλνημαλ δηάπιαηα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2007. Οη έιεγρνη δηαβαηεξίσλ, 

ραιαξνί πιένλ, ζα ζπλερηζηνχλ, κέρξηο φηνπ νη δχν ρψξεο εληαρζνχλ ζηε πλζήθε έλγθελ. 

Μαδηθή θάζνδνο θησρψλ κεηαλαζηψλ δελ αλακέλεηαη. Ζ ζπκθσλία έληαμεο πξνβιέπεη 

επηαεηή κεηαβαηηθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία δε ζα επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε δηαθίλεζε 

αλζξψπσλ απφ ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία, εθηφο θαη αλ κία ρψξα ζέιεη λα ηελ 

πεξηνξίζεη. 

3.2.2 Ο Ρφινο ηνπ ΓΝΣ 

 

Παξά ηηο εληππσζηαθέο φκσο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή πξφνδν 

ε Ρνπκαλία παξακέλεη κηα απφ ηηο πην θησρέο  ψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν Μάξηην ηνπ 

2009, ε Ρνπκαλία εμαζθάιηζε  έλα δάλεην πεξίπνπ 20 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, 12,9 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ απηνχ ηνπ δαλείνπ ρνξεγνχληαη απφ ην ΓΝΣ, 5 δηζεθαηνκκχξηα απφ 

ηελ ΔΔ, 1-1,5 δηζεθαηνκκχξην απφ ηελ Παγθφζκηα ηξάπεδα θαη ην ππφινηπν απφ πνιινχο 

άιινπο ζεζκνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Δπξσπατθή Σξάπεδα γηα ηελ αλνηθνδφκεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε (BERD). ε αληάιιαγκα, ην Βνπθνπξέζηη δεζκεχεηαη λα κεηψζεη ην δεκφζην 

έιιεηκκά ηνπ απφ ην 7,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 ζην 5,9%, θαη θαηφπηλ βιέπνληαο φηη απηφο ν 

ζηφρνο δελ είλαη ξεαιηζηηθφο, ζην 6,8% ην 2010. ην πξφγξακκα, πάγσκα ησλ ζπληάμεσλ θαη 

ησλ κηζζψλ κε δηαηήξεζε ηνπ ειάρηζηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ζηα 600 ιέη (145 επξψ κηθηά), 

θαηάξγεζε 100.000 ζέζεσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ην 2010, δειαδή 7,5% ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σα κέηξα ιηηφηεηαο, θηλεηνπνηνχλ ην πιεζπζκφ. ηηο 19 Μαΐνπ, πάλσ 

απφ 60.000 δηαδεισηέο ζπγθεληξψλνληαη κπξνζηά ζηελ έδξα ηεο θπβέξλεζεο ηελ ψξα πνπ 

απηή εληζρχεη ην πξφγξακκά ηεο πξνζαξκνγήο εμαγγέιινληαο ηε κείσζε θαηά 25% ησλ 

κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη θαηά 15% ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο θαη ησλ 

ζπληάμεσλ, ε ειάρηζηε απφ ηηο νπνίεο θηάλεη ήδε ηα 85 επξψ. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε 

πξνβιέπεη λα κεηψζεη κε δηάηαγκα ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα θαζψο θαη ηηο βνήζεηεο πνπ 

δίλνληαη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2010. Σαπηφρξνλα ην πνζνζηφ ηνπ 
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θφξνπ επί ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εηαηξηψλ έπεζε θαηά 9κνλάδεο, πεξλψληαο απφ ην 25% ην 

2000 ζην 16% ην 2009. 

Μεηά απφ απηέο ηηο επψδπλεο επηπηψζεηο ηνπ κεγάινπ πξνγξάκκαηνο δαλεηζκνχ ηεο 

ρψξαο θαίλνληαη ζηαδηαθά θαη νη πην έκκεζεο θαη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηε ρψξα. 

πγθεθξηκέλα ην Ρνπκαληθφ λφκηζκα (πνπ έραζε 25% ζε δχν κήλεο, πξηλ ηελ έιεπζε ηνπ 

ΓΝΣ) έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θαη θέηνο αλαηηκήζεθε πεξίπνπ 5%-6% έλαληη ηνπ επξψ. Σν 

θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ Ρνπκαληθνχ δεκνζίνπ ειέγρζεθε. ε ζεκείν ε ρψξα λα έρεη θάλεη 

ρξήζε ησλ 9 απφ ηα 20 δηζ. δαλεηζκνχ πνπ ηεο εγθξίζεθαλ θαη ην ρξένο λα κεησζεί ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο ην πξψην δίκελν. Δπηπιένλ ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

έθιεηζε θαηά ηα δχν ηξίηα θαη πιένλ θαιχπηεηαη εμ‘ νινθιήξνπ απφ ηελ εηζξνή Άκεζσλ 

Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. Οη ηξάπεδεο έθιεηζαλ ηηο ζηξφθηγγεο ησλ δαλείσλ. Δπίζεκα «δίλνπλ 

δάλεηα», φκσο κε αζχκθνξνπο φξνπο θαη επηηφθηα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ πειαηψλ ηνπο. Ο 

δείθηεο ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ αγγίδεη ην 10% ζε πνιιέο θαηεγνξίεο. Όκσο ζηακάηεζε 

πιένλ λα απμάλεηαη. Απνιχζεθαλ πεξίπνπ 500.000 εξγαδφκελνη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Φέηνο αλακέλεηαη ε αλεξγία λα ζηαζεξνπνηεζεί ζην 8,5%-9%. Οη κηζζνί ππνρψξεζαλ 

ζεκαληηθά. Ζ αγνξά θηππήζεθε ζθιεξά. Υηιηάδεο εηαηξίεο νδεγήζεθαλ ζε πηψρεπζε, νη 

ηδίξνη έπεζαλ θαη ζρεδφλ φινη έθαλαλ αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Σν ΑΔΠ 

κεηψζεθε θαηά 7,1%. Όκσο ην 2010 ζα θηλεζεί πεξί ηνπ -1% σο +1% θαη απφ ην 2011 ζα 

πεξάζεη ζε ζεηηθή ηξνρηά. Σέινο νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ έπεζαλ θαηά 40%-70%, αλάινγα κε 

ηελ θαηεγνξία. Λεηηνπξγεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ν λφκνο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Απφ ην 

2011 – 2012 ε Ρνπκαλία εθηηκάηαη φηη ζα επηζηξέςεη δπλακηθά ζηελ Δπξσπατθή νηθνλνκηθή 

ζθελή, πξνζειθχνληαο εθ λένπ κεγάιεο επελδχζεηο, ζηελ παξαγσγή, ην εκπφξην, ηηο 

ππεξεζίεο θαη θπζηθά ηα αθίλεηα. 
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3.3 χγθξηζε κε ηελ Διιεληθή εκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

 

Ζ Ρνπκαλία είλαη ε ρψξα ζηελ νπνία ε Διιάδα έρεη επελδχζεη πάλσ απφ 6 δηζ. επξψ, 

ε κφλε κεγάιε ρψξα ζηελ νπνία πξσηαγσληζηνχκε θαη έρνπκε καδί ηεο άπεηξα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Με ηελ έιεπζε ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο απνθαιχθζεθαλ 

φια ηα θελά θαη νη αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο νδεγψληαο ηε ρψξα ζηε ζχλαςε ελφο επξέσο 

πξνγξάκκαηνο εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ηνλ Μάξηην ηνπ 2009. Ζ πνξεία απηή θαη νη επηινγέο 

ησλ αξρψλ ηεο ρψξαο ηνλίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο κε απηέο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ θαη ηελ πνξεία 

ηεο Διιάδαο. Έηζη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ δχν 

ρσξψλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θξίζεο. Αξρηθά θαη νη δχν ρψξεο δηαηεξνχζαλ έλα 

δπζαλάινγα κεγάιν δεκφζην ηνκέα. ηε Ρνπκαλία παξά ηα 10εηή ζπκβφιαηα (θαη φρη ηε 

κνληκφηεηα πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα) ην Κξάηνο ήηαλ θαη παξακέλεη κεγάιν. Αθφκε 

ζεκαληηθφ θνηλφ ζηνηρείν είλαη ε ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία. Δπηπιένλ θαη νη δχν ρψξεο 

ζπληεξνχλ κεγάιν έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Οη εηζαγσγέο ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξεο 

απφ ηηο εμαγσγέο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο αλνδηθήο έθξεμεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

θαηνίθσλ. Αθφκε θαη ζηηο δχν ρψξεο επηθξαηεί πνιχ ρακειή παξαγσγηθφηεηα. ηελ Διιάδα 

αιιά σο έλα βαζκφ θαη ζηε Ρνπκαλία ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ κηζζψλ δελ ζπλνδεχηεθε απφ 

αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο. Έλα κεγάιν αγθάζη θαη γηα ηηο δχν νηθνλνκίεο 

είλαη ε κεγάιε παξανηθνλνκία. ηε Ρνπκαλία είλαη πεξίπνπ ζην κηζφ ηεο Διιεληθήο, φκσο 

θαη πάιη πνιχ ζεκαληηθή. Βαζηθφ επίζεο ζηνηρείν είλαη θαη νη πςειέο ηηκέο ζηελ αγνξά 

αθηλήησλ. Σν 2008 νη ηηκέο ζην Βνπθνπξέζηη είραλ μεπεξάζεη απηέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 

ζπγθξίλνληαλ κε ηηο Αζελατθέο. Σέινο έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηάζηαζε 

είλαη ε ζεκαληηθή πηζησηηθή επέθηαζε. Σα δάλεηα ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά, δεθάδεο μέλεο ηξάπεδεο κπήθαλ ζηε ρψξα θαη άλνημαλ ρηιηάδεο ηξαπεδηθά 

θαηαζηήκαηα. 

Παξ‘ φια απηά ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηε Ρνπκαλία απνξξνθνχζε ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ 

πεξίπνπ ην έλα ηξίην απφ φηη απνξξνθά ν Διιεληθφο. Σν δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο ήηαλ 
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πεξίπνπ 35 δηζ. επξψ δεθάδεο θνξέο κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν Διιεληθφ. ηε Ρνπκαλία 

εμάιινπ παξά ηα πξνβιήκαηα γξαθεηνθξαηίαο, δεθάδεο ρηιηάδεο επελδπηέο έθεξαλ ζηε ρψξα 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο πεξίπνπ 30 δηζ. επξψ απφ ην 2004 σο ην 2008 σο απνηέιεζκα ησλ 

πξφζθαησλ δξαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Δπηπιένλ παξά ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ε ρψξα δηαηεξεί ηζρπξή 

παξαγσγηθή βάζε. Μάιηζηα θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη κεγάιεο επελδχζεηο (ηειεπηαία ε 

Ford) θαη επελδχεη ζηελ πξνζέιθπζε βηνκεραληψλ. Παξ‘ φια απηά ε Ρνπκαλία επελδχεη 

ειάρηζηα ζε εθπαίδεπζε θαη πγεία απαμηψλνληαο κ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηεο. Ζ Διιάδα είλαη πνιχ πην πξνρσξεκέλε ζ‘ απηφλ ηνλ ηνκέα. Έλα κεγάιν ζεηηθφ ζηνηρείν 

ηεο Ρνπκαλίαο είλαη φηη δηαζέηεη ζηαζεξφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα κε θφξν 16% ζηηο εηαηξίεο 

θαη 16% ζηα θπζηθά πξφζσπα αληίζεηα κε ηελ Διιάδα φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην ζχζηεκα. Οη 

λφκνη πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία κίαο εηαηξίαο ζηε Ρνπκαλία είλαη πνιχ πην απζηεξνί απφ 

ηνπο Διιεληθνχο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο ησλ εηαηξηψλ γίλνληαη δηαηξαπεδηθά, ελδεηθηηθά ε 

έλλνηα ηεο επηηαγήο είλαη άγλσζηε ζην 95% ηεο αγνξάο. Οη ηηκέο ησλ αθηλήησλ αλέβεθαλ σο 

απνηέιεζκα ηεο πξνζέιθπζεο επελδπηψλ απφ δεθάδεο ρψξεο, φρη κφλν ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο 

δήηεζεο. Ζ ρψξα έρεη Κηεκαηνιφγην, επέιηθην απνθεληξσκέλν πνιενδνκηθφ κνληέιν θαη 

πξνζθέξεη ιχζεηο ζηνλ μέλν επελδπηή. Καη φια απηά παξά ην γεγνλφο φηη ε Ρνπκαλία δελ έρεη 

θαηαθέξεη λα απνξξνθήζεη ζνβαξά Δπξσπατθά θνλδχιηα (φπσο ε Διιάδα ην 1980 – 1983). 

Γηα απηφ θαη ηα 30 δηζ. πνπ ηεο έρνπλ εγθξηζεί σο ην 2013 παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα ζε 

πνζνζηφ πεξίπνπ 90%. Σέινο ε πηζησηηθή επέθηαζε ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ ήηαλ 5 – 6 θνξέο 

ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα. Οη ηξάπεδεο ζηε Ρνπκαλία είλαη μέλεο (Διιεληθέο, 

Απζηξηαθέο, Ηηαιηθέο, Γαιιηθέο, Οπγγξηθέο, Οιιαλδηθέο, Ακεξηθαληθέο θιπ) ελψ ζηελ 

Διιάδα ην 95%-97% ησλ ηξαπεδψλ είλαη ληφπηεο. 
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3.4 Πξννπηηθέο ηεο Ρνπκάληθεο Οηθνλνκίαο 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο ζηα επξσπατθά πιαίζηα θαηακεξηζκνχ 

ηεο εξγαζίαο είλαη δεδνκέλε, γηαηί απνηειεί θπζηθφ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ζηε Μαχξε 

Θάιαζζα θαη ηαπηφρξνλα είζνδν πξνο ηε ξσζηθή αγνξά. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

ηεο ρψξαο είλαη ν Γνχλαβεο θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ γηα ηε κεηαθνξά αγαζψλ απφ 

θαη πξνο ηελ θαξδηά ηεο επξσπατθήο αγνξάο. Αλ θαη ην πιενλέθηεκα απηφ δελ έρεη 

δηαπηζησζεί ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ρψξαο, σζηφζν, ζήκεξα ην εηδηθφ βάξνο ηνπ είλαη 

πνιχ κεγάιν. 

Παξάιιεια, ε Ρνπκαλία δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε δπλεηηθή αγνξά ζηα Βαιθάληα κε 

22 εθαη.  θαηαλαισηέο, ελψ απνηειεί ηε θπζηθή νδφ πξνζπέιαζεο ηεο πεξηνρήο πξνο ηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη ηε Ρσζία. Ο ξφινο ηεο Ρνπκαλίαο ζην 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην είλαη θαη δπλακηθφο αιιά θαη ζηαζεξνπνηεηηθφο, κε δεδνκέλεο 

ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Δπξψπε θαη ηελ πνξεία ηεο θαηά ηα ρξφληα ηεο ζνζηαιηζηηθήο 

δηαρείξηζεο. Δπηπξφζζεηα, δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ην γεγνλφο φηη, θαηά ην πξφζθαην 

παξειζφλ, ε Ρνπκαλία ζεσξνχληαλ σο έλαο απφ ηνπο ζηηνβνιψλεο ηεο Δπξψπεο, κε κηα 

νξγαλσκέλε αγνξά  ζπγθξηηηθά πξνο ηηο ππφινηπεο βαιθαληθέο ρψξεο. ηε ζχγρξνλε 

ινγηθή αλάπηπμεο ηεο ρψξαο εκπεξηέρνληαη  φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία θαη αθφκε 

ε δπλακηθή ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ πξννπηηθή ηεο έληαμεο ηεο 

ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη είλαη ην δεηνχκελν, αιιά 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζρεηηθά άγλσζην ην ηίκεκα. Γειαδή, ε θαηάιεμε είλαη 

γλσζηή αιιά θάησ απφ πνηνπο φξνπο θαη πνηεο πξνυπνζέζεηο είλαη δπλαηή κηα παξφκνηα 

εμέιημε, ηεξνπκέλσλ ησλ ήδε ζρεκαηηζκέλσλ ζπκθεξφλησλ πάλσ ζηε ξνή ηνπ Γνχλαβε 

θαη ησλ κεηαθνξψλ, είλαη ζπδεηήζηκν. 

Έλα άιιν ζέκα ζηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο ρψξαο απνηειεί θαη ε ζπκκεηνρή 

ηεο ζηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία, ζέκα πνπ απνηειεί πιενλέθηεκα ζηελ πνξεία 

έληαμεο ηεο ζηελ Δ.Δ. Ζ  πξνζπάζεηα ηεο Ρνπκαλίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 
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ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ήηαλ αμηνζεκείσηε ηελ πεξίνδν 1990-96. Ζ 

θαηεχζπλζε απηή πξνσζείηαη θαη απφ ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε θαη απνηειεί ζεκείν 

ζχγθιηζεο φισλ ησλ θνκκάησλ ηεο ρψξαο ζηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε αλαδήηεζε ηεο ζχγρξνλεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο είλαη ε 

ζπληφκεπζε ηεο νδνχ έληαμεο πξνο ηελ εληαία επξσπατθή αγνξά θαη ε πινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχγθιηζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Μ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο 

γηα ηελ δπλακηθή αλάπηπμε θξηζίκσλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο νη 

κεηαθνξέο, ην εκπφξην, ε αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο, ε ειαθξά βηνκεραλία, ν ηνκέαο ηεο 

κεηαπνίεζεο, ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη ν ηνπξηζκφο. Ζ αλάπηπμε απηψλ θαη άιισλ ηνκέσλ 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππφζρνληαη φρη κφλν ηελ νηθνλνκηθή άλνδν ηεο ρψξαο αιιά θαη 

ηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ. 

Απφ ηνπο θιάδνπο απηνχο ζεκαληηθή πξφνδν έρνπλ ζεκεηψζεη ζηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν ην εκπφξην θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο παξαηεξείηαη κηα 

πζηέξεζε αλάπηπμεο ιφγσ ηεο αθφκε πεξηνξηζκέλεο ηδησηηθνπνίεζεο. 

Οη κεηαθνξέο, ηδηαίηεξα νη πνηάκηεο, ζπληζηνχλ γηα ηε Ρνπκαλία παξάγνληα 

ζπλνιηθήο αλάπηπμεο θαη ζε άιινπο θιάδνπο φπσο ζηελ ππνδνκή, ζηηο θαηαζθεπέο, ζηα 

δίθηπα δηαλνκήο, ζηε κεηαπνίεζε θαη ζηε γεσξγία. Όκσο, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ πνηάκησλ κεηαθνξψλ απνηειεί ε ζπλεξγαζία κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, 

δειαδή, ηε Βνπιγαξία θαη ηε εξβία. 

ην εκπφξην, ην πιένλ θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ είλαη ηα 

δίθηπα δηαλνκήο θαη ε αλάινγε παηδεία. ηα ζεκεία απηά πζηεξεί αξθεηά ε ξνπκαληθή 

αγνξά, ελψ πιενλεθηεί ζε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ δηθηχσλ ζπγθξηηηθά πξνο ηηο 

άιιεο βαιθαληθέο ρψξεο. Σν εκπφξην ζήκεξα δελ παξνπζηάδεη ηελ αλαγθαία δηαθιάδσζε 

θαη εληνπίδεηαη γεσγξαθηθά ζε νξηζκέλεο δψλεο παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη. 

εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο ζηελ πξνζνζηαιηζηηθή πεξίνδν 

απνηεινχζε ε θεθαιαηαγνξά ηεο. Ζ ζεκεξηλή αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο, αλ θαη 
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είλαη ζπζηεκαηνπνηεκέλε, πεξηνξίδεηαη  απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο δηάζεζήο ηεο. Όκσο, ε ζχλδεζε ηεο κε ηηο ππφινηπεο βαιθαληθέο 

θεθαιαηαγνξέο ζηελ πξννπηηθή ηνπ ρξφλνπ δίλεη ηελ ηάζε αλάπηπμεο θαζψο θαη ην εηδηθφ 

ηεο βάξνο. Ζ κεηαηξνπή ηεο Κσζηάληδα ζε θχξην δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο 

ηεο Μαχξεο  Θάιαζζαο ζα πξνζδψζεη ζηε ξνπκαληθή θεθαιαηαγνξά ζεκαληηθφ ππφβαζξν. 

Ζ βηνκεραλία ηεο ρψξαο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη καθξηά απφ θάζε έλλνηα 

εμεηδίθεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. Ζ λννηξνπία ηεο 

πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο αιιά θαη ν ξφινο ηεο δελ επέηξεςαλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά, ελψ φπνπ απηή ε αξρή 

εθαξκφζηεθε αθνξνχζε πεξηζζφηεξν ηελ εγρψξηα αγνξά. Ζ ξνπκαληθή ειαθξά βηνκεραλία 

δηαζέηεη εκπεηξία αιιά θαη ηερλνγλσζία ζηελ έλδπζε θαη ζηα ηξφθηκα, ελψ ε 

κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία παξνπζηάδεη ηελ αηρκή ηεο ζε φξνπο εμεηδίθεπζεο ζην έπηπιν 

θαη ζε νξηζκέλεο κεραλνθαηαζθεπέο. Ζ ειαθξά βηνκεραλία ηεο Ρνπκαλίαο αθνινπζεί ηα 

βαιθαληθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. πγθεθξηκέλα, ην 

θχξην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα είλαη ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο. Ζ δηαηήξεζε φκσο 

ησλ ρακειψλ κηζζψλ παξνπζηάδεη ρξνληθά φξηα ηα νπνία ζα ηεζνχλ κφιηο αξρίζεη ε άλνδνο 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο ρψξαο, ήηνη ζε 5-7 ρξφληα. Πέξα δε απφ ην βηνηηθφ επίπεδν ε 

αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ ζα πξνθαιέζεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ θφζηνπο πξνο ηα 

αλαηνιηθά, δειαδή πξνο ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 

Έηζη ινηπφλ, ελψ ην εκπφξην θαη νη κεηαθνξέο ζπκβάιινπλ ζηε δηεζλνπνίεζε 

ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο, ηελ ίδηα ζηηγκή δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ζπγθξηηηθνχ ηεο πιενλεθηήκαηνο ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή. Όκσο, 

παξακέλεη ην εγρψξην δπλακηθφ ησλ 22 εθαη. θαηαλαισηψλ ην νπνίν δελ είλαη θαζφινπ 

κηθξφ γηα κηα απηνδχλακε αλάπηπμε. 

Ζ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ε ζπλδεκέλε κε απηήλ βηνκεραλία ηξνθίκσλ είλαη 

έλαο ηνκέαο κε ζεκαληηθφ ρξνληθφ νξίδνληα αλάπηπμεο, ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηελ 
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ηεξάζηηα θαη αθφξεζηε ξσζηθή αγνξά. Ζ ζχγρξνλε αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ζηε Ρνπκαλία 

ζαθψο ζηεξείηαη ηεο αλαγθαίαο ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ αλ ιεθζεί ππφςε ε ζεκεξηλή 

αζθνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή δελ πξφθεηηαη λα εληζρπζεί απνθαζηζηηθά, ηνπιάρηζηνλ 

ζην άκεζν κέιινλ. Χζηφζν, ε αγξνηηθή παξαγσγή ηεο ρψξαο είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο αλάπηπμεο ιφγσ ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

γεσγξαθηθψλ δσλψλ. 

ηα πιαίζηα αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ, ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη θαη ν ηνπξηζκφο. 

Ζ Ρνπκαλία δηαζέηεη ζαπκάζηεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζηνλ νξεηλφ ηνπξηζκφ αθξηβψο 

ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ελψ δηαζέηεη παξάιιεια θαη ηελ θαηάιιειε 

εκπεηξία. Σα πξνβιήκαηα ζηνλ ηνπξηζκφ, πέξα απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε, είλαη 

ζπλπθαζκέλα κε ηελ ππνδνκή θαη ηηο κεηαθνξέο. Ζ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Ζ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ αλάπηπμεο ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη πιένλ 

απφ ην ξπζκφ εθαξκνγήο θαη ην βαζκφ ηεο απφδνζεο ησλ κέηξσλ ηεο θηιειεχζεξεο 

αζθνχκελεο πνιηηηθήο. Με ηε ζεηξά ηεο ε ηειεπηαία εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο εμσγελείο 

θεθαιαηαθέο εηζξνέο, είηε απφ ηνπο δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο είηε απφ ηνπο 

μέλνπο επελδπηέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε ξνπκαληθή νηθνλνκία ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη 

κε απζηεξή ζπλέπεηα ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΓΝΣ. Ζ πινπνίεζε ησλ νδεγηψλ 

ζεκαίλεη ζηελ πξάμε ξήμε κε ηε λέα επηρεηξεκαηηθή ηάμε ζην βαζκφ πνπ ζα απεηιεζνχλ ηα 

ζπκθέξνληά ηεο. Ζ εκπεηξία απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ, κέρξη 

ζήκεξα, δείρλεη ηε δηάζεζε ηνπο γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο απφ ηηο νπνηεζδήπνηε 

θξαηηθέο παξνρέο ή πξνκήζεηεο. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε ξνπκαληθή νηθνλνκία ζα πξέπεη λα απνδψζεη ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ηηο πιένλ θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθήο ηάμεο, θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν αλάπηπμήο ηεο. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, δεκηνπξγείηαη έλα θφζηνο εηο βάξνο κηαο κηθξήο θεξδνζθνπηθήο κεηνςεθίαο ε 
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νπνία φκσο έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνλφκεπζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 

ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ην βηνηηθφ επίπεδν βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθά ρακειφ ζεκείν. ηελ 

πξάμε ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηαθεχγεη απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο θαη 

κεγεζχλνληαη νη ππνθεηκεληθνί. Σν γεγνλφο απηφ ήδε παξαηεξείηαη ζηε Βνπιγαξία θαη ελ 

κέξεη ζηε εξβία θαη ζην Μαπξνβνχλην. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε νπνηαδήπνηε πξννπηηθή αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα ζπλδπάζεη 

κε ηνλ αξκνληθφηεξν ηξφπν φρη κφλν ηα εγρψξηα ζπκθέξνληα αιιά θαη ηα δηεζλή, 

ηδηαίηεξα θαηά ηε ζηηγκή πνπ ε Ρνπκαλία πξνσζεί εμσεπξσπατθά νηθνλνκηθά 

ζπγθξνηήκαηα ζε κηα δνκεκέλε αγνξά πνπ θπξηαξρνχλ ηα ακηγψο θεληξνεπξσπατθά 

ζπκθέξνληα. Μεηαμχ ησλ άιισλ παξαγφλησλ, ε Ρνπκαλία ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαη 

ηε κεηαηξνπή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ζε θαίξην ελεξγεηαθφ ζεκείν δηακεηαθφκηζεο κε  ηε 

δεκηνπξγία ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ζην Ννβνξνζίζθ. 

Σν βέβαην είλαη πσο ε Ρνπκαλία βξίζθεηαη ζην ζηαπξνδξφκη ησλ εμειίμεσλ πνπ 

ζα ηελ εηζάγνπλ ζηελ επξσπατθή αγνξά, ελψ παξάιιεια έρεη λα δηαλχζεη ηε ρακέλε 

απφζηαζε απφ ην δηάζηεκα 1990-1996 ρσξίο αθφκα λα έρεη επέιζεη ν θαηακεξηζκφο ησλ 

εγρψξησλ ζπκθεξφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα δηεζλή. Σν ζχλνιν ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ 

πνπ έρνπλ εηζξεχζεη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα εηζξένπλ ζηε Ρνπκαλία θαηά ηελ πεξίνδν 2007-

2013 ππνινγίδεηαη φηη αλέξρεηαη ζε 27,5 δηζ. επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηαξζξσηηθψλ θαη γεσξγηθψλ ηακείσλ. Οη θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο εθ ησλ νπνίσλ πνιιέο ειιεληθέο 

θαηαζθεπαζηηθέο κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηεο. ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θνηλνηηθά 

θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ηελ θαηαλνκή ζηα δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα. 
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Πίλαθαο: Σνκείο Κνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 
 

Πνζά ζε εθαη. 
Δπξψ 

Πξφγξακκα Κνηλνηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 
Ρνπκαληθή 

δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε 

Ρνπκαληθή 

ηδησηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 

Γηαξζξσηηθά 

ηακεία 
Αλάπηπμε 

αλζξψπηλσλ πφξσλ 
3.476,10 613,2 164,2 

Βειηίσζε 

αληαγσληζηηθφηεηαο 
2.554,20 456,8 1.249,0 

Μεηαθνξέο 4.566,0 1.131,7 0,0 

Πεξηβάιινλ 4.512,50 1.076,0 0,0 

Πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε 
3.726,0 657,5 184,7 

Αλάπηπμε δηνηθεηηθήο 

δπλακηθφηεηαο 
208,0 38,0 0,0 

Σερληθή βνήζεηα 170,20 42,5 0,0 

Γεσξγηθά 

ηακεία 
Βειηίσζε 

αληαγσληζηηθφηεηαο 

γεσξγίαο 

 

 

3.173,8 

 

 

793,5 

 

 

2.324,6 

Βειηίσζε αγξνηηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 

 

1.880,6 

 

 

412,8 

 

 

76,4 

Βειηίσζε ζπλζεθψλ 

δσήο γηα ηνπο αγξφηεο 

 

 

1.979,0 

 

 

494,7 

 

 

532,6 

LEADER 188,1 47,0 44,1 

Σερληθή βνήζεηα 300,9 75,2 0,0 

Πξφζζεηεο, κε 
άκεζεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο 

θιάδνπ γεσξγίαο 

 

 

500,1 

 

 

125,0 

 

 

0,0 

Αιηεία 230,7 76,9 42,0 

ΤΤΝΝΟΟΛΛΟΟ 2277..446666,,2200 66..004400,,8800 44..661177,,6600 

(Πηγή : Eurostat)  

 

Δθηφο απφ ηα ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα απφ ηελ ΔΔ δηαπηζηψζεθε φηη ζηε Ρνπκαλία 

ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρνπλ πνιιέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο έξγσλ θαη επθαηξηψλ γηα ηηο 

ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Δληφο ηνπ 2010 ζα πξαγκαηνπνηεζεί επελδπηηθφ πξφγξακκα, χςνπο 750 εθ. δνιαξίσλ, πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ην ιηκάλη ηεο Κσζηάληδα, ζηε Μαχξε Θάιαζζα, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ ππνδνκψλ ηνπ ιηκέλα, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ ζηε δηεζλή αγνξά θαζηζηψληαο ην έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

ιηκάληα ηεο Δπξψπεο. 
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Ζ Ρνπκάληθε θαη ε Οπγγξηθή Κπβέξλεζε ζπκθψλεζαλ απφ θνηλνχ λα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο κεηαμχ ηεο Βνπδαπέζηεο 

θαη ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, κέζσ ηεο πφιεο Constanta εληάζζνληαο ηελ δηαδξνκή απηή ζην 

δηεζλέο ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο. Ζ θαηαζθεπή αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ην 

2015. 

Σνλ Μάην ηνπ 2010 εθηηκάηαη πσο ζα νινθιεξσζεί ε κειέηε βησζηκφηεηαο γηα ην 

έξγν ηνπ ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηαμχ ηεο 

Ρνπκαλίαο θαη ηεο Σνπξθίαο θαη αλακέλεηαη ε πξνθήξπμε ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ πξνζέιθπζε ησλ επελδπηψλ ελψ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκε 

θαη ε κειέηε βησζηκφηεηαο γηα ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ Ρνπκαλίαο θαη εξβίαο. ηφρνο ηνπ 

έξγνπ είλαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ ηεο Ρνπκαλίαο θαη 

ηεο Σνπξθίαο θαη ε θάιπςε ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνξξέεη 

απφ ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε ζηελ Σνπξθία. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε Ρνπκαλία ζα κπνξεί λα 

πνπιάεη απεπζείαο ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ ηνπξθηθή αγνξά, απνθεχγνληαο ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ δηακεηαθφκηζεο ζε δίθηπα άιισλ ρσξψλ. Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε Ρνπκαλία κέρξη ην 2020, επηθεληξψλεηαη ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ θαχζε άλζξαθα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

Ζ θπβέξλεζε ηεο Ρνπκαλίαο ζρεδηάδεη ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή 

αλάπηπμε ηνπ Γνχλαβε θαζψο επίζεο θαη ηελ ηφλσζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην δέιηα ηνπ 

Γνχλαβε. Μεξηθά απφ ηα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα είλαη ε θαηαζθεπή δχν 

ιηκαληψλ θαη ε δεκηνπξγία κηαο παξαιίαο ζην δέιηα ηνπ πνηακνχ. Ζ Ρνπκαλία είλαη κηα 

ρψξα κε θησρή νδηθή ππνδνκή θαη ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Δηαηξεία Απηνθηλεηνδξφκσλ 

θαη Δζληθψλ Οδψλ Ρνπκαλίαο νη αλάγθεο γηα θαηαζθεπή δξφκσλ είλαη ηεξάζηηεο. Βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα είλαη ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ζηνλ Παλεπξσπατθφ Corridor 4 ζηε δπηηθή 

Ρνπκαλία. 
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3.5 Φνξνινγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

Μαδί κε ηελ ηεξάζηηα αλάπηπμε θαη αλακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

έθεξε ε εηζαγσγή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε άιιαμαλ πνιιά πξάγκαηα θαη ζην θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Ο ξνπκαληθφο Φνξνινγηθφο Κψδηθαο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2004 θαη δεκηνπξγεί ηε βάζε γηα έλα ζπλερέο ζηαζεξφ θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ, ελψ έθηνηε 

έρνπλ ππάξμεη πνιπάξηζκεο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. ηε Ρνπκαλία ην νηθνλνκηθφ έηνο 

ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ θνξνιφγεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη 16% επί ησλ θεξδψλ. Σν γξαθείν αληηπξνζσπείαο αιινδαπήο εηαηξείαο 

ππφθεηηαη ζε εηήζην θφξν πνζνχ 4.000 €. Τπνθείκελα ζηνλ θφξν είλαη λνκηθά πξφζσπα κε 

έδξα ηε Ρνπκαλία, αιιά θαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαηφπηλ 

κφληκεο παξνπζίαο ζηελ Ρνπκαλία, ή άζθεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πνπ 

δεκηνπξγνχλ εηζνδήκαηα) ζηε Ρνπκαλία. 

Ζ Ρνπκαληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία αληηκεησπίδεη επλντθά επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ηθαλνπνηνχλ ζσξεπηηθά ηέζζεξα θξηηήξηα: α) ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ άιιν απφ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ 

management, β) έρνπλ κεηαμχ 1 θαη 9 απαζρνινπκέλσλ, γ) έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ ην πνιχ σο 

100.000 €, δ) έρνπλ απνθιεηζηηθά ηδησηηθφ θεθάιαην. Οη επηρεηξήζεηο απηέο θνξνινγνχληαη 

κε εηδηθφ κεησκέλν ζπληειεζηή 2% φρη επί ησλ θεξδψλ, αιιά επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. 

Ο ζπληειεζηήο απηφο ην 2008 ζα αλήιζε ζε 2,5% θαη ην 2009 ζε 3%. 

Τπνθείκελα ζηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα κε 

θαηνηθία ζηελ Ρνπκαλία θαη αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλεμάξηεηεο ή 

εμαξηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Ρνπκαλία. Χο εηζφδεκα ζεσξείηαη εθείλν απφ κηζζνχο, 

αλεμάξηεηεο δξαζηεξηφηεηεο, ελνίθηα, εηζφδεκα απφ ζπληάμεηο (ππάξρεη αθνξνιφγεην κέρξη 

πνζνχ ζχληαμεο χςνπο 900 Λέη κεληαίσο), κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ, επελδχζεηο, γεσξγηθέο 

εξγαζίεο θαη θέξδε απφ ηπρεξά παηρλίδηα. Απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2005 θαηαξγήζεθε ε 

πξννδεπηηθή θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. ήκεξα, γηα ηε 
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θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο είλαη εληαίνο 

ηεο ηάμεσο ηνπ 16%. Γηα εηζνδήκαηα απφ επελδχζεηο, γεληθά επηβάιινληαη νη αθφινπζνη 

θφξνη (ζε θάζε πεξίπησζε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειηθψλ επηβαξχλζεσλ πξέπεη λα 

ζπλεθηηκψληαη θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο 

πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Ρνπκαλία): α) Φνξνινγία ηφθσλ θαηαζέζεσλ 0% (γηα θνηλνηηθνχο 

θαηαζέηεο – θπζηθά πξφζσπα), 10% ή 16% (γηα κε θνηλνηηθνχο θαηαζέηεο, ή θαη θνηλνηηθνχο 

θαηαζέηεο – λνκηθά πξφζσπα, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζεο), β) 

Φνξνινγία ππεξαμίαο απφ πψιεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 16% (εθ‘ φζνλ ν 

θάηνρνο ησλ κεηνρψλ ηηο είρε ζηελ θπξηφηεηα ηνπ γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ 1 έηνπο) ή 1% 

(ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε). ηελ πεξίπησζε ππεξαμίαο απφ πψιεζε κεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηψλ, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη 16%, γ) Φνξνινγία ππεξαμίαο απφ πψιεζε 

αθηλήησλ 3% ,εάλ ε πψιεζε έιαβε ρψξα εληφο 3 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία θηήζεο ηνπο, ή 

2% ,εάλ ε πεξίνδνο ήηαλ κεγαιχηεξε ησλ 3 εηψλ (γηα πσιήζεηο αμίαο άλσ ησλ 200 ρηι. Λέη, 

νη σο άλσ ζπληειεζηέο κεηψλνληαη αληίζηνηρα ζε 2% θαη 1% γηα ην ππεξβάιινλ πνζφ, ζπλ 

έλα θαζνξηζκέλν ζηαζεξφ πνζφ θφξνπ – χςνπο 4.000-6.000 Λέη), δ) Φνξνιφγεζε royalties 

0% (απφ 01.01.2011, γηα πιεξσκή royalties ζε θνηλνηηθέο εηαηξείεο πνπ θαηέρνπλ επί δηεηία 

ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ξνπκαληθήο εηαηξείαο), 10% (ηζρχεη ππφ 

ηελ ίδηα σο άλσ πξνυπφζεζε θαη γηα κεηαβαηηθή πεξίνδν απφ εληάμεσο ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ 

Δ.Δ. έσο ηελ 31.12.2010) ή 16% (γηα κε θνηλνηηθνχο απνδέθηεο, ή θαη γηα θνηλνηηθνχο εθ‘ 

φζνλ δελ ηζρχνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο), ε) Φνξνιφγεζε κεξηζκάησλ 0% ή 16% γηα 

θαηαβνιή κεξηζκάησλ ζε θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα (αλαιφγσο ηνπ εάλ ν απνδέθηεο θαηείρε 

επί δηεηία ηνπιάρηζηνλ ην 15% -ή ην 10% απφ 01.01.2009- ησλ κεηνρψλ ηεο ξνπκαληθήο 

επηρείξεζεο πνπ δηαλέκεη κέξηζκα), ή 10% γηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζε ξνπκαληθά 

λνκηθά πξφζσπα θαη 16% γηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζε ξνπκαληθά θπζηθά 

πξφζσπα, ζη) Φνξνιφγεζε 20%-25% γηα εηζνδήκαηα θεξδψλ απφ ηπρεξά παηρλίδηα θαη 

θνξνιφγεζε εηζνδεκάησλ απφ ρξεκαηηθά έπαζια κε 16%. 
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Ζ Διιάδα έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο κε ηε Ρνπκαλία (ζε 

ηζρχ απφ ην 1995), κε βάζε ηελ νπνία νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο γηα κεξίζκαηα είλαη 25% 

ή 45% (ν ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη ζε κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη απφ 

ξνπκαληθά λνκηθά πξφζσπα), γηα ηφθνπο θαηαζέζεσλ 10% θαη γηα royalties 5% ή 7% (ν 

ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη ζε royalties απφ πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα). Φπζηθά, νη 

σο άλσ ζπληειεζηέο ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη κε ηνπο γεληθψο ηζρχνληεο γηα θνηλνηηθά 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη επλντθφηεξνη. 

Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλέξρεηαη ζε 19% θαη είλαη εληαίνο γηα φια ηα αγαζά 

θαη ππεξεζίεο. Γηα θάπνηεο ζπγθεθξηκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο φπσο θάξκαθα, βηβιία, 

εηζηηήξηα κνπζείσλ θαη θηλεκαηνγξάθσλ, δηακνλή ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, θ.α ηζρχεη 

κεησκέλνο ζπληειεζηήο 9%. Οη εμαγσγέο απφ ηελ Ρνπκαλία εμαηξνχληαη απφ ηνλ ΦΠΑ. 

Δπίζεο, απφ ηεο εληάμεσο ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ., ηα εηζαγφκελα απφ θνηλνηηθέο ρψξεο 

αγαζά δελ ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο. Αληηζέησο, ηα πξντφληα πνπ 

εηζάγνληαη απφ ρψξεο κε κέιε ηεο Δ.Δ. ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ ν νπνίνο θαηαβάιιεηαη ζην 

ηεισλείν θαηά ηελ είζνδν ηνπ πξντφληνο ζηε Ρνπκαλία. Δπηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ 

(ηδίξν) κηθξφηεξν ησλ 35.000 € δελ ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα 

πιεξσκή θαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ. 

 

3.6 Διιεληθέο θαη μέλεο επελδχζεηο 

 

Γεληθά δελ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα γηα εγθαηάζηαζε επηρείξεζεο ζηε Ρνπκαλία παξά 

κφλν γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο βηνκεραληψλ απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο. Οη θχξηνη βηνκεραληθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί επέλδπζε είλαη ε άκπλα, ηα θξαηηθά κνλνπψιηα θαη ε εζληθή αζθάιεηα. Οη 

ζπλεζέζηεξνη ηχπνη εηαηξεηψλ ζηε Ρνπκαλία είλαη απηνί ηεο ΔΠΔ θαη ηεο ΑΔ (98%).Σα 

γεληθψο ηζρχνληα γηα ηελ επζχλε ησλ εηαίξσλ είλαη παξφκνηα κε ηα ηζρχνληα ζηελ Διιάδα. Ζ 

ίδξπζε εηαηξείαο απαηηεί νπσζδήπνηε ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο: 
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• Πξνεηνηκαζία θαη ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

• Καηαβνιή ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο ΑΔ θαηά ην ζηάδην 

απηφ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

• Δγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν 

• Απφδνζε Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

Ζ εηαηξεία πθίζηαηαη ηππηθά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ 

Μεηξψν. Πξνο απνθπγή νπνησλδήπνηε πξνβιεκάησλ ζεσξείηαη ρξήζηκν γηα ηηο Διιεληθέο 

εηαηξείεο λα ζπκβνπιεπζνχλ θαηάιιειν δηθεγφξν θαη Οηθνλνκηθφ χκβνπιν, νη νπνίνη λα 

γλσξίδνπλ θαιά ηε λνκηθή δηαδηθαζία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθνξίαο γηα ηελ απνθπγή ησλ 

πξνβιεκάησλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη δεδνκέλνπ φηη ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο 

επηθεληξψλεηαη ζηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηείηαη θαηάιιειε 

ξνπκαληθή εηαηξεία νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη θνξνηερληθή. εκεηψλεηαη φηη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε κίαο εηαηξείαο εμαξηψληαη απφ ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

Οη μέλνη επελδπηέο απνιακβάλνπλ ησλ ίδησλ δηθαησκάησλ κε ηνπο εγρψξηνπο 

επελδπηέο. Γελ ππάξρεη λνκνζεηηθφο πεξηνξηζκφο ζηελ ζπκκεηνρή αιινδαπνχ ζε ξνπκαληθφ 

λνκηθφ πξφζσπν, ε νπνία κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 100%. Αιινδαπνί επελδπηέο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην θεθάιαην εηαηξείαο νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ ηχπνπ αιιά θαη λα 

απνιακβάλνπλ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη δηθαηψκαηα 

ζπκκεηνρήο ζηα έζνδα θαη θέξδε εηαηξεηψλ. Δπίζεο πξνζηαηεχνληαη απφ κέηξα 

εζληθνπνίεζεο, απαιινηξίσζεο θαη θάζε παξφκνην κέηξν πεξηνξηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηδηνθηεζίαο. Οη μέλνη επελδπηέο κε θαηνηθία εθηφο Ρνπκαλίαο έρνπλ, εθηφο απφ ηα γεληθά 

δηθαηψκαηα γηα ηνπο επελδπηέο θαη ην δηθαίσκα κεηαθνξάο ζην εμσηεξηθφ, ζε μέλν 

ζπλάιιαγκα, κεηά ηελ πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ θφξσλ ησλ κεξηζκάησλ ή θεξδψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ κε έδξα ηε Ρνπκαλία, ησλ εζφδσλ απφ πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ησλ 

εζφδσλ απφ πψιεζε κεηνρψλ θαη εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ 
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απφ ηελ εθθαζάξηζε εηαηξεηψλ. Οη θπξηφηεξεο λνκηθέο κνξθέο εηαηξεηψλ ζηε Ρνπκαλία είλαη 

νη εμήο: 

3.6.1 Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο - ‘S.R.L’ 

 

Ζ E.Π.Δ είλαη ε πιένλ ζπλήζεο εηαηξηθή κνξθή ζηε Ρνπκαλία. Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη: 

• Δίλαη θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 

• Οη εηαίξνη δελ επζχλνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία θαη κπνξεί λα έρεη απφ 

1 έσο 50 εηαίξνπο θαη ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην 200 ξνπκαληθψλ Λέη. 

• Ζ ειάρηζηε αμία θάζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ είλαη 10 Λέη. 

• Δίλαη δπλαηή ε κεηαθνξά εηαηξηθψλ κεξηδίσλ κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ πνπ 

θαηέρνπλ ην 75% ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

• Απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

• Αιιαγή θαηαζηαηηθνχ απαηηεί νκνθσλία εθηφο αλ ην θαηαζηαηηθφ νξίδεη αιιηψο. 

• Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο πνπ δελ είλαη 

απαξαίηεην λα έρνπλ ηε ξνπκαληθή ηζαγέλεηα. 

3.6.2 Α.Δ. - ‘S.R.Α’. 

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη: 

• Δίλαη αλψλπκε εηαηξεία κε πεξηνξηζκέλε επζχλε. 

• Γηα ηελ ίδξπζή ηεο απαηηνχληαη εγγεγξακκέλν θεθάιαην χςνπο 90.000 ξνπκαληθψλ 

Λέη θαη ηνπιάρηζηνλ δχν κέηνρνη. 

• Ζ Α.Δ. δηνηθείηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ φπνπ νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ζχκθσλα κε ηελ γεληθή αξρή αληηζηνηρίαο κίαο ςήθνπ αλά 

κεηνρή. 

• Σν ππνρξεσηηθφ αξρηθά θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην ζε κία Α.Δ. αλέξρεηαη ζε 30% επί 

ηνπ εγγεγξακκέλνπ, ελψ ην ππφινηπν 70% πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη εληφο ελφο έηνπο εθ‘ φζνλ 
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πξφθεηηαη γηα ζπλεηζθνξά ζε κεηξεηά, ή εληφο δχν εηψλ, εθ‘ φζνλ πξφθεηηαη γηα θαηαβνιή 

θεθαιαίνπ ζε είδνο. 

3.6.3 Σν ππνθαηάζηεκα θαη ε ζπγαηξηθή αιινδαπήο εηαηξείαο 

 

Σν ππνθαηάζηεκα δελ απνηειεί ζπλήζε εηαηξηθή κνξθή ζηε Ρνπκαλία. Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη: 

• Γελ έρεη αλεμάξηεηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη δηελεξγεί επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη κέζα ζην θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

• Απνηειεί κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ζηε ρψξα, δηέπεηαη σζηφζν 

απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηεο κεηξηθήο. 

• H δηαδηθαζία ίδξπζεο ηνπ είλαη παξφκνηα κε απηήλ ηεο ίδξπζεο ΔΠΔ θαη Α.Δ. 

(Απαηηείηαη εγγξαθή ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν). 

• Σα θέξδε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 16%. 

• To ππνθαηάζηεκα δηνηθείηαη απφ Γεληθφ Γηεπζπληή, ηνλ νπνίν νξίδεη ε κεηξηθή 

εηαηξεία θαη κπνξεί λα είλαη αιινδαπφο. Ζ ζπγαηξηθή αιινδαπήο εηαηξείαο απνηειεί 

ξνπκαληθφ λνκηθφ πξφζσπν, δηέπεηαη απφ ηε ξνπκαληθή λνκνζεζία, απαηηείηαη εγγξαθή ηεο 

ζηελ Τπεξεζία Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ θαη πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ξνπκαληθή λνκνζεζία. 

3.6.4 Σν γξαθείν αληηπξνζσπείαο (representative office) 

 

Ηδξχεηαη κε άδεηα απφ ην Τπνπξγείν Μ.Μ. Δπηρεηξήζεσλ, Δκπνξίνπ, Σνπξηζκνχ & 

Διεπζεξίσλ Δπαγγεικάησλ. Με ηελ άδεηα απηή νξίδνληαη ηα αληηθείκελα θαη νη φξνη 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ην γξαθείν. Απνηειεί ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν έλαξμεο εηαηξείαο κε 

δηακεζνιαβεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη:  

• |Γελ έρεη μερσξηζηή λνκηθή νληφηεηα (απφ ηε κεηξηθή) θαη νη ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηνξίδνληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ marketing (δηαθήκηζε, πξνβνιή πξντφλησλ, 
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έξεπλα αγνξάο θιπ.) θαη άιισλ βνεζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο (ι.ρ. επίβιεςε δηθηχνπ πσιήζεσλ). 

• Σν Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο ππφθεηηαη ζε εηήζηα θνξνιφγεζε χςνπο 4.000 €, γηα 

ιήςε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

• Γελ απνηειεί κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηε Ρνπκαλία, σζηφζν, 

θαηφπηλ ηεο ιήςεο ηεο άδεηαο απφ ην Τπνπξγείν Μ.Μ. Δπηρεηξήζεσλ, Δκπνξίνπ, Σνπξηζκνχ 

& Διεπζεξίσλ Δπαγγεικάησλ, πξέπεη λα εγγξαθεί ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ηνπηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ θαη ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. 

• Γελ κπνξεί λα πξνβεί ζε απ‘ επζείαο εκπνξηθέο / επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κε 

άιιε εηαηξεία (δειαδή λα εθδψζεη απ‘ επζείαο ηηκνιφγηα). 

3.6.5 Κνηλνπξαμίεο (Joint ventures) 

 

Πξφθεηηαη γηα κνξθή ζηελ νπνία νη ζπκβαιιφκελνη εηαίξνη δηαηεξνχλ ηε λνκηθή ηνπο 

απηνηέιεηα. Γηα ην ‗Joint Venture‘ δελ πθίζηαληαη εηδηθέο λνκηθέο ξπζκίζεηο, αιιά 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εκπνξηθνχ θψδηθα. 

3.6.6 Λνηπέο εηαηξηθέο κνξθέο 

 

Οη ινηπέο λνκηθέο κνξθέο εηαηξεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν ζηε Ρνπκαλία. Απηέο 

είλαη: ε ‗societate in nume colectiv-SNC‘ (νκφξξπζκε εηαηξεία), ε ‗societate in comandita 

simpla-SCS‘ (εηεξφξξπζκε εηαηξεία), ε ‗societate in comandita pe actiuni- SCA‘ 

(εηεξφξξπζκε εηαηξεία κε κεξίδηα), ε αηνκηθή / νηθνγελεηαθή επηρείξεζε (sole proprietorship) 

θ.ι.π. 

Ζ Ρνπκαλία εμειίρζεθε, κέζα ζηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε έλα ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ 

πξννξηζκφ γηα ηνπο αιινδαπνχο επελδπηέο ιφγσ, κεηαμχ άιισλ, ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο 

ηεο (21,6 εθ. θαηαλαισηέο) θαη ηεο κε πςεινχο ξπζκνχο δπλακηθά εμειηζζφκελεο νηθνλνκίαο 

ηεο. Ο βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηεο απμήζεθε ηδηαίηεξα κέζα ζηα 2-3 ρξφληα πξηλ ηελ πιήξε 

έληαμε ηεο ζηελ ΔΔ, φηαλ πιένλ θαηλφηαλ φηη ζχληνκα (απφ 01.01.2007) ζα απνηεινχζε 
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κέξνο ηεο επξσπατθήο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο. Καζψο νη ξνπκαληθέο αξρέο δηέγλσζαλ 

εγθαίξσο φηη ην πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο, πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε 

αξρηθά ε καδηθή παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο έληαζεο εξγαζίαο (έηνηκν έλδπκα, ππνδήκαηα 

θιπ) ζα έραλε κέζα ζηα επφκελα ρξφληα (ιφγσ ηνπ δηςήθηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ κηζζψλ) 

ηε ζεκαζία ηνπ, πξνρψξεζαλ ζηελ παξνρή λέσλ ειθπζηηθψλ θηλήηξσλ πξνο ηνπο 

ππνςήθηνπο επελδπηέο. Απφ 01.01.2005 ε Ρνπκαλία κείσζε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 

ηφζν επί ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ φζν θαη επί ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηα 

16% (flat rate). Πξηλ ηελ ελ ιφγσ κείσζε ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο επί ησλ εηαηξηθψλ 

θεξδψλ αλεξρφηαλ ζηα 25% ελψ γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 18% θαη 40%. Ζ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ε έληαμε ηεο Ρνπκαλίαο 

ζηελ ΔΔ, βειηίσζαλ αηζζεηά ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπλέβαιαλ ζε ζεακαηηθή 

αχμεζε ηεο εηζξνήο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηε ρψξα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Ρνπκαλίαο, νη μέλεο άκεζεο επελδχζεηο κέζα ζην 2005 αλήιζαλ ζηα 5,23 δηζ. € 

ελψ κέζα ζην 2006 ζηα 9,05 δηζ. €. ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηα θαηαηεζεηκέλα νλνκαζηηθά θεθάιαηα, αιιά θαη ηα 

επαλεπελδπκέλα θέξδε θαζψο θαη ηηο πηζηψζεηο πνπ νη αιινδαπέο κεηξηθέο εηαηξίεο 

ρνξεγνχλ ζηηο ξνπκαληθέο ζπγαηξηθέο ηνπο. Σν 2008, ε Ρνπκαλία πξνζέιθπζε 9,02 δηζ. επξψ 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, κέγεζνο απμεκέλν θαηά 24,4% ζε εηήζηα βάζε θαη νη νπνίεο 

ρξεκαηνδφηεζαλ ην 53,5% ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ληγφηεξν απφ κηζέο 

ήηαλ νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηε Ρνπκαλία ζην δεθάκελν ηνπ 2009 ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα, θαζψο δηακνξθψζεθαλ ζηα 3,72 δηζ. επξψ, έλαληη 7,66 δηζ. 

επξψ ην δεθάκελν ηνπ 2008, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ξνπκαληθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο. 

Παξαηίζεηαη θαησηέξσ ζπλνπηηθφο πίλαθαο ησλ 20 πξψησλ ρσξψλ θαηαηαγκέλσλ ζχκθσλα 

κε ην χςνο ησλ επελδπζέλησλ ζηε Ρνπκαλία θεθαιαίσλ ζηηο 31.12.2006, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

πνπ δεκνζίεπζε ην Δζληθφ Γξαθείν Δγγξαθήο Δκπνξηθψλ Δηαηξηψλ (The National Trade 

Register Office ). 
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Γεδνκέλνπ φηη εληφο ηνπ 2006 ε εηζξνή θεθαιαίσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ 

ζηε Ρνπκαλία αλήιζε ζηα 9,1 δηζ. €, ην ζσξεπηηθφ ζχλνιν ησλ ΑΞΔ μεπέξαζε ζηηο 

31.12.2006 ηα 30 δηζ. €. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ πεγή ε Διιάδα θαηείρε ζηηο 31.12.2005 κε 

επελδχζεηο χςνπο 1,82 δηζ. € ηελ 4ε ζέζε κεηά ηελ Οιιαλδία (4,2 δηζ. €), ηελ Απζηξία (3,37 

δηζ. €) θαη ηε Γεξκαλία (2,33 δηζ. €). Μεηά ηελ Διιάδα αθνινπζνχλ ε Γαιιία (1,82 δηζ. €), ε 

Διβεηία (1,55 δηζ. €), ε Ηηαιία (1,5 δηζ. €), ε Κχπξνο (815 εθ. €), νη ΖΠΑ (567 εθ. €), ε 

Οπγγαξία (424 εθ. €), ε Σνπξθία (412 εθ. €) θαη ε νπεδία (315 εθ. €). Οη επελδχζεηο απφ 
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ηελ Διιάδα ην 2009, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε ην Γξαθείνπ ΟΔΤ Βνπθνπξεζηίνπ, 

αλέξρνληαη πεξί ηα 3,5 δηζ. €. ην πνζφ απηφ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί επελδπηηθά θεθάιαηα, ηα 

νπνία νη ειιεληθέο κεηξηθέο εηαηξίεο ελέβαζαλ ζηε Ρνπκαλία κέζσ ζπγαηξηθψλ ηνπο ζηελ 

Κχπξν, ηελ Οιιαλδία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη άιιεο ρψξεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά ε 

Διιάδα είλαη πηζαλφλ 3
ε
 ή 4

ε
 ζηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηε Ρνπκαλία. Σν 

θάζκα ησλ θιάδσλ, νη νπνίνη έρνπλ απνξξνθήζεη ειιεληθά επελδπηηθά θεθάιαηα είλαη 

επξχηαην. Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε Ρνπκαλία έρεη θαηά 

θιάδνπο σο αθνινχζσο: ΤΠΖΡΔΗΔ: 31,4% (Σειεπηθνηλσλίεο, Σξάπεδεο θιπ), 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ: 27,7%, (Σξφθηκα-πνηά, θι/υθαληνπξγία, εμφξπμε κεηαιιεπκάησλ), 

ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΗΟ: 23,3%, ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ: 3,5%, ΚΑΣΑΚΔΤΔ: 7,5%, ΓΔΧΡΓΗΑ: 

4,2%. Δληππσζηαθή θαη νξαηή είλαη ε παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηε Ρνπκαλία. Οη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο δηαζέηνπλ ζήκεξα πεξί ηα 901 ππνθαηαζηήκαηα ζε φιε ηε Ρνπκαλία. Οη 

κεγαιχηεξεο ειιεληθέο επελδχζεηο ζηε Ρνπκαλία είλαη εθείλεο ηνπ ΟΣΔ (ν νπνίνο θαηέρεη ην 

54% ηεο ROMTELECOM ) θαη ηεο COSMOTE. 

εκαληηθή θξίλεηαη ε παξνπζία ησλ βνξεηνειιαδηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε Ρνπκαλία, 

ηφζν κέζσ ησλ άκεζσλ επελδχζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ ΒΒΔ γηα ηηο 

ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ησλ κειψλ ηνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε ρψξα, φζν θαη κειεηψληαο 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα φπνπ δηαπηζηψλεηαη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηα έηε 2004 – 2008 κε κέζε εηήζηα αχμεζε 18%. Σν γεγνλφο 

απηφ κπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο ηφζν ζηε γεηηλίαζε ηεο πεξηνρήο, φζν θαη ζηηο ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο πνπ πξνζέθεξε ε ρψξα γηα επελδχζεηο, θαζψο θαη ζην ζεκαληηθφ κέγεζνο ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο ηεο, ε νπνία φπσο πξναλαθέξακε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμήζεη πνιχ 

ηελ θαηαλαισηηθή ηεο ηάζε. 

Πίνακας: Εξαγωγζς Κεντρικής Μακεδονίας σε€ κατ’ζτος (2004-2008)
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χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ζην Βνπθνπξέζηη γηα ηα έηε 2006 - 2007 

κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ., νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Ρνπκαλία ην 2006 αλήιζαλ ζε 

595,82 εθαη. € ελψ θαηά ην ελδεθάκελν ηνπ 2007 νη ειιεληθέο εμαγσγέο παξνπζίαζαλ 

αχμεζε θαηά 33,3%, θζάλνληαο ηα 713,78 εθαη. € έλαληη 535,31 εθαη. € ην ελδεθάκελν ηνπ 

2006. Καηά ην ελδεθάκελν 2007 ε Ρνπκαλία απνξξφθεζε ην 4,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαηαιακβάλνληαο ηελ 6
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πειαηψλ 

ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, ελψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2006 είρε θαηαιάβεη ηελ 10
ε
 

ζέζε, απνξξνθψληαο ην 3,5%. πγθξίλνληαο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κε ηνλ πίλαθα εμαγσγψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εμαγσγέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 1/4 ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηε Ρνπκαλία. 

Απφ ηα θίλεηξα ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ 332/2001 πνπ έπαπζε ην 2006 εμαθνινπζνχλ 

λα ηζρχνπλ εθείλα ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ηαρείαο απφζβεζεο γηα αγνξέο ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ηεο ρακειήο θνξνιφγεζεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ηεο κεηαβίβαζεο ησλ δεκηψλ 

ηεο επηρείξεζεο ζηα επφκελα 5 έηε, ησλ θνξναπαιιαγψλ εηζνδεκάησλ δεκηνπξγψλ 

ινγηζκηθνχ, ησλ θνξναπαιιαγψλ ή κεηψζεσλ ζπληειεζηψλ γηα επηρεηξήζεηο απφ ηνπηθέο 

αξρέο, ησλ επηρνξεγήζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο γηα δεκηνπξγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο εξγαδνκέλσλ, ηεο απαιιαγήο απφ ηελ πιεξσκή 

ηεισλεηαθψλ δαζκψλ γηα ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα κεηξήζεσο θαη απηνκαηηζκνχ, 

πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη άιια ζπλαθή «λέα» πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ έλα έηνο παιαηφηεηαο 

(γηα πξντφληα ησλ ελ ιφγσ θαηεγνξηψλ πξνειεχζεσο ΔΔ έρνπλ βέβαηα ήδε θαηαξγεζεί νη 

ηεισλεηαθνί δαζκνί, θαηφπηλ ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ). 
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3.7 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ Ρνπκαλία εμαθνινπζεί λα αληαπνθξίλεηαη ζην θξηηήξην ηεο βηψζηκεο νηθνλνκίαο 

ηεο αγνξάο. Ζ απζηεξή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα 

ηεο επηηξέςεη λα αληηκεησπίζεη ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έρεη δηαηεξήζεη ζε γεληθέο γξακκέο ηε 

καθξννηθνλνκηθή ηεο ζηαζεξφηεηα, παξφιν πνπ ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη έρεη νδεγήζεη 

ζηελ επηδείλσζε νξηζκέλσλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα 

εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο, ν 

ξπζκφο ηεο νπνίαο παξνπζίαζε πξφζθαηα θάπνηα επηβξάδπλζε. Δπηπιένλ, ην λνκηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

ησλ απνθάζεσλ πηψρεπζεο, απαηηεί πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

Ζ Ρνπκαλία ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξφλν κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ. γηα λα 

πηνζεηήζεη ην Δπξψ. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα εθηηκά φηη ε εηζδνρή ηεο ρψξαο ζηε δψλε ηνπ 

Δπξψ ζα ζπκβεί θάπνηα ζηηγκή ζηελ πεξίνδν 2012 - 2014, ε νπνία δελ επηζπκεί λα 

επηζπεχζεη ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ,  θαζψο θάηη ηέηνην 

ελέρεη θηλδχλνπο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο, νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο, πιεζσξηζηηθψλ 

πηέζεσλ θαη πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ Ρνπκαλία 

θαηεηάγε 2
ε
  παγθνζκίσο απφ πιεπξάο πινπνίεζεο κεηαξξπζκίζεσλ κε ζεηηθή επίπησζε 

ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζε κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (―Doing Business 

2007‖). Ζ κειέηε αλαθέξεη φηη ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ζεκείσζε πξφνδν ζηε 

ρνξήγεζε επελδπηηθψλ αδεηψλ, ζηελ απαζρφιεζε  εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζην δαλεηζκφ γηα 

επελδχζεηο, ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. 

Δθφζνλ ε Ρνπκαλία ζπλερίζεη κε ηνλ ζεκεξηλφ ξπζκφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο, ηελ απζηεξή 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεψλ ηεο, πηζηεχεηαη φηη ζα είλαη 

ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηελ αληαγσληζηηθή πίεζε θαη ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ ζεκαληηθή Μεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο αξρέο 

ηεο Ρνπκαλίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη επηθέξεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζηε βειηίσζε 

ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο κεηέηξεςαλ ην ήδε ππάξρνλ 

(ειηθηαθά θαη πνζνηηθά) εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε έλα ζρεηηθά θζελφ θαη ηαπηφρξνλα πςειήο 

εμεηδίθεπζεο εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ μέλσλ επελδπηψλ. Δπίζεο 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν απνηειεί πφιν γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλεο επέλδπζεο 

ζηε ρψξα είλαη ε δξαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο θαη ε απινπνίεζε 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ε δξαζηηθή κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, νη επίπεδνη θφξνη, ε θαηάξγεζε θνξνιφγεζεο ησλ κεξηζκάησλ θαη ε 

θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ θψδηθα ήηαλ νξηζκέλεο απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζηελ αξρή 

μέληζαλ θαη δπζθφιεςαλ ηνλ πιεζπζκφ, αιιά νδήγεζαλ ζε κηα ξαγδαία αχμεζε ηεο Άκεζεο 

Ξέλεο Δπέλδπζεο πνπ αλαδσνγφλεζε ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκία. Μεηά ηε ζεηξά απηή ησλ 

δξαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ην νηθνλνκηθφ θιίκα ζηε ρψξα έρεη βειηησζεί ηδηαίηεξα, 

θαζηζηψληαο ηε έλαλ ειθπζηηθφ επελδπηηθφ πξννξηζκφ, αθφκε θαη γηα ηνπο πην 

ζπληεξεηηθνχο επελδπηέο. Ζ είζνδνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζπκβάιιεη ζεηηθά πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε θαη απνηειεί παξάγνληα ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο. 

εκαληηθφ θίλεηξν γηα επέλδπζε ζε κηα ρψξα ζαλ ηε Ρνπκαλία (δεδνκέλνπ ηνπ 

γεληθνχ επελδπηηθνχ θιίκαηνο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα) απνηεινχλ θαη ηα 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ζ‘ απηήλ ηελ θαηεγνξία απνηειεί 

θπζηθά ε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο, θαζψο είλαη ηδαληθφο 

εκπνξηθφο θφκβνο γηα ηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιήο – Ρσζίαο. Αθφκε ε 

Ρνπκαλία είλαη κία ρψξα κε κεγάιν πιήζνο πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, πιήζνο θπζηθψλ 

πφξσλ θαη πινχζην ππέδαθνο. Σέινο δεκνγξαθηθά ε Ρνπκαλία είλαη κηα ρψξα κε έλαλ 

ζρεηηθά λέν ζε ειηθία πιεζπζκφ πνπ απνηειεί κία δπλακηθή θαη εμειηζζφκελε αγνξά απφ 
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κφλε ηεο, θαζψο αξηζκεί πεξί ηα 22 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο θαη βαίλεη απμαλφκελνο, 

θαζηζηψληαο ηε κία απφ ηηο πην ηζρπξέο αγνξέο ηεο Νφηην - Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

ην νηθνλνκηθφ πεδίν ε Ρνπκαλία έρεη απνδείμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα φηη απνηειεί 

κία αγνξά πνπ αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά θαη κε βηψζηκν ηξφπν, ελψ παξνπζηάδεη ζεηξά εηψλ κε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απηφ βέβαηα έρεη άκεζν αληίθηππν θαη ζε βαζηθά καθξννηθνλνκηθά 

κεγέζε, φπσο ν πιεζσξηζκφο πνπ βαίλεη ζηαζεξά κεηνχκελνο κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, 

απνηέιεζκα βέβαηα θαη ηεο Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο, αιιά θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε πιήζνο 

εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ (EFTA, CEFTA θηι.). Σν θιίκα απηφ εληζρχνπλ θαη πξνσζνχλ νη 

αξρέο ηηο ρψξαο κε ζπλερή ρξεκαηννηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Καη ζην πεδίν ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, φκσο ε Ρνπκαλία είλαη κηα ρψξα πνπ έρεη αμηνδήιεπηε 

πξφνδν, θαζψο ην πξφγξακκα απηφ πξνρσξεί πνιχ απνηειεζκαηηθά θαη ζπκπεξηιακβάλεη κε 

επηηπρία πνιιέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο έρνπλ γλσξίζεη ηελ θεξδνθνξία. 

Πέξα, φκσο απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηε ρψξα κεηά 

απφ ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ 

ζ‘ απηήλ, νη αξρέο ηεο ρψξαο έρνπλ θξνληίζεη, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ έλα θηιφμελν θιίκα 

γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Έηζη ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο έρεη εθαξκφζεη έλα 

επξχ πξφγξακκα πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ θαη ππνδνρήο ησλ επελδπηψλ, 

πξνζαλαηνιηζκέλν θπξίσο ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

πγθεθξηκέλα ην επξχ θαη παγθφζκην δίθηπν ηνπ ππνπξγείνπ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο παξέρεη 

κηα επέιηθηε θαη επξεία εθπαηδεπηηθή κέζνδν ησλ επίδνμσλ επελδπηψλ, γηα λα 

επηθνηλσλήζεη ηα πιενλεθηήκαηα επέλδπζεο ζηε ρψξα. Δπίζεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα φιεο νη απαξαίηεηεο δνκέο γηα ηελ πξψηε επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε 

επελδπηψλ. ηηο δνκέο απηέο, ν επίδνμνο επελδπηήο κπνξεί λα ελεκεξσζεί ζπλνιηθά γηα ηε 

Ρνπκάληθε νηθνλνκία, λα ελεκεξσζεί γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

πξνρσξήζεη κηα επέλδπζε, αιιά θαη λα θάλεη επαθέο κε ηα θαηάιιεια άηνκα θαη γξαθεία. 

Μέζσ ηεο επξείαο απηήο πξσηνβνπιίαο ν επελδπηήο κπνξεί επίζεο λα έξζεη ζε επαθή κε 
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φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Ρνπκαλίαο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ηδαληθφ ηφπν εγθαηάζηαζεο. Έηζη ε πξψηε επαθή ελφο επελδπηή είλαη έλα θηιφμελν 

επελδπηηθφ πεξηβάιινλ κε ρακειή γξαθεηνθξαηία. Γελ είλαη ηπραίν φηη πνιιέο κεγάιεο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηνλ άκεζν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο ηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηε ρψξα ή αθφκα θαη ηελ εθεί εγθαηάζηαζε θάπνηαο κνλάδαο. 
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