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Περίληψη 

 

Μέσα σε μία περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η εξωστρέφεια και ο 

προσανατολισμός των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών προς τις διεθνείς αγορές 

αποτελεί μία εκ των πλέον δημοφιλών στρατηγικών που επιλέγουν οι δυναμικές 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις που αναζητούν νέες ευκαιρίες στη διεθνή αγορά. Εδώ και 

δεκαετίες, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν πόλο έλξης των ελληνικών 

κατασκευαστικών εταιριών για πολλούς λόγους οι οποίοι εξετάζονται στην παρούσα 

διπλωματική εργασία μέσω της ανάλυσης των αγορών αυτών προκειμένου να εντοπιστούν οι 

ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν όσο αφορά την εδραίωση και βιώσιμη ανάπτυξη 

των ελληνικών εταιριών σε αυτές. 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνούνται οι στρατηγικές διεθνοποίησης που 

επιλέγουν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες προκείμενου να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες τους στη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

συγκεκριμένα των χωρών της Αλβανίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Μέσω της 

διερεύνησης αυτής επιδιώκεται ο εντοπισμός των ευκαιριών και απειλών που συναντώνται 

στις αγορές των χωρών αυτών όσο αφορά την εδραίωση και βιώσιμη ανάπτυξη των 

ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών σε αυτές. Πραγματοποιείται βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του θεωρητικού υποβάθρου των στρατηγικών διεθνοποίησης των 

κατασκευαστικών εταιριών με χρήση πηγών του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και 

ανακοινώσεων του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων των Τιράνων, του 

Βουκουρεστίου και της Σόφιας. 

 

Μέσω της διερεύνησης των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες της Αλβανίας, της 

Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, διαπιστώνεται η ύπαρξη σημαντικών ευκαιριών που μπορούν 

να αξιοποιήσουν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες προκειμένου να δραστηριοποιηθούν 

και να επενδύσουν στις εν λόγω αγορές. Η μακροχρόνια σχέση συνεργασίας με τις χώρες 

αυτές, οι θρησκευτικοί δεσμοί, η γεωγραφική τους θέση, το ευνοϊκό φορολογικό σύστημα, τα  

επενδυτικά κίνητρα αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες που συναντώνται στις χώρες αυτές της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

Εκτός των σημαντικών ευκαιριών που παρουσιάζουν οι εξεταζόμενες αγορές, 

χαρακτηρίζονται και από κινδύνους που καλούνται οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες να 

λάβουν υπόψη κατά τη διαδικασία δραστηριοποίησης και εδραίωσής τους σε αυτές. Η 

παγκόσμια οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα που αυτή προκαλεί στον διεθνή 

επιχειρηματικό κόσμο αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, τον σημαντικότερο κίνδυνο που καλούνται 

να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες. Επίσης, στους κινδύνους αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται η δαιδαλώδης γραφειοκρατία, η παραοικονομία και η διαφθορά που 

διέπουν τις εν λόγω αγορές.  
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Summary 
 

Within a period of global economic crisis, the extroversion of Greek construction companies 

and their orientation to international markets is one of the most popular strategies that 

dynamic companies choose in order to discover new opportunities into the global market. For 

decades, the countries of Southeast Europe have been characterized as an area of attraction for 

Greek construction companies due to a variety of reasons which are examined in the current 

thesis through these markets’ analysis.  

 

The current thesis is an investigation of the internationalization strategies that Greek 

construction companies use in order to expand their activities in the markets of Southeast 

Europe and especially in Albania, Romania and Bulgaria. This study seeks to identify the 

opportunities and threats that a company could meet in these markets regarding its 

establishment and sustainable development in them. This thesis is conducted through 

literature review of the theoretical background of internationalization strategies of 

construction companies, using sources of printed and electronic press and, also, 

announcements of the Office of Commerce and Economic Affairs of Tirana, Bucharest and 

Sofia.  

 

Through the investigation of the conditions that characterize the markets of Albania, Romania 

and Bulgaria, it becomes obvious that there are many important opportunities that Greek 

construction companies can take advantage of, in order to invest in these markets and expand 

their activities out of their country’s borders. Some of these opportunities are related to the 

long-term business relationship between Greece and these countries, their religious bonds, 

their favorable geographical location and their tax system. 

 

However, apart from these opportunities, the examined markets involve threats that Greek 

construction companies must take into account in order to consolidate successfully in them. 

The global economic crisis and the uncertainty that these circumstances provoke in the global 

business market, are, undoubtedly, the most important threats that Greek companies have to 

deal with. Furthermore, other threats that should be taken into account are the bureaucracy 

and the corruption that exists in these markets. 
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Κεφάλαιο 1  Εισαγωγή 
 

Κατά την πάροδο των τελευταίων ετών, αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί η εξωστρέφεια 

των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι 

ευκαιρίες που παρουσιάζει η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή δεν έχουν αφήσει 

ασυγκίνητες τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες που επιδιώκουν την αύξηση της 

κερδοφορίας τους αλλά κυρίως την διασπορά του κινδύνου των επενδύσεων τους. Στη 

νοτιοανατολική Ευρώπη σήμερα παρουσιάζεται για την Ελλάδα μια στρατηγική ευκαιρία 

χωρίς προηγούμενο από το 1922 και μετά. Ένα ευρύ φάσμα παραγόντων συγκλίνει υπέρ ενός 

νέου εθνικού οραματισμού, ο οποίος στοχεύει στην ανάδειξη της Ελλάδας ως ηγέτιδας 

δύναμης των Βαλκανίων. Από γεωπολιτικής πλευράς, η κατάκτηση ενός ηγετικού ρόλου της 

Ελλάδας στη νοτιοανατολική Ευρώπη ευνοείται από τον περιφερειακό καταμερισμό ισχύος, 

στον οποίο η χώρα μας κατέχει σήμερα δεσπόζουσα θέση. Επιπλέον, οι ΗΠΑ και οι δυνάμεις 

της Ε.Ε. υποστηρίζουν έναν τέτοιο ελληνικό προσανατολισμό, στο μέτρο που συμβάλλει 

στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ομαλή μετάβαση των πρώην κομμουνιστικών 

βαλκανικών χωρών προς τη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς. Η προοπτική της 

ελληνικής ηγεσίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική ελπίδα, η 

Ελλάδα να αναβαθμίσει το γεωπολιτικό της βάρος και να ανταγωνισθεί την Τουρκία ως 

περιφερειακός παράγοντας, άξιος της στήριξης των μεγάλων δυνάμεων. 

 

Η περιφερειακή επιρροή ενός έθνους εξαρτάται όχι μόνον από την τωρινή του θέση στον 

περιφερειακό καταμερισμό ισχύος, δηλαδή από την οικονομική και την στρατηγική του 

δύναμη σε σύγκριση με τα άλλα κράτη της περιφέρειας, αλλά και από μη-υλικούς 

παράγοντες, όπως η παραδοσιακή του παρουσία στην περιφέρεια. Ιστορικές μνήμες και 

παραδόσεις επηρεάζουν τις σημερινές αντιλήψεις και προσδοκίες. Η σημερινή επιστροφή του 

ελληνικού στοιχείου στην οικονομική και, ενδεχομένως, στην πολιτιστική ζωή των χωρών 

της ευρύτερης νοτιοανατολικής Ευρώπης θα χαίρει μεγαλύτερης αποδοχής και 

νομιμοποίησης, από την πλευρά των εγχώριων πληθυσμών, εφόσον χτίζει πάνω σε θεμέλια 

παρελθούσας παρουσίας της ελληνικής διασποράς με ιστορικό βάθος και συνέχεια 

(Παπασωτηρίου, 1999). 
 

Εδώ και περίπου µία δεκαετία, κυρίως μετά τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν σε τεχνικό αλλά 

και επιχειρηµατικό επίπεδο µε τη συνεργασία µε αλλοδαπές τεχνικές εταιρίες για την 

εκτέλεση πολύ µεγάλων και πολύπλοκων έργων όπως Αεροδρόμιο Σπάτων, Μετρό Αθηνών, 

Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, Αττική και Εγνατία Οδός, Ολυµπιακά Έργα κ.ο.κ., οι ελληνικές 

τεχνικές εταιρίες έγιναν, ή για την ακρίβεια ξαναέγιναν, διεθνείς. Κυρίως σε νοοτροπία, αλλά 

και σε οργάνωση. Έτσι η πολύπλοκη και αενάως τροποποιούµενη νοµοθεσία περί την 

εκτέλεση των ελληνικών δηµοσίων έργων και η ανυπαρξία θεσµικού πλαισίου ή έστω 

καταγραφή και νοµιµοποίηση των κατασκευαστών ιδιωτικών έργων, έσπρωξε προς τα έξω 

τις εταιρίες που δεν µπορούν να τροφοδοτήσουν µε ικανό τεχνικό αντικείµενο τις 

δραστηριότητές τους στην ενδοχώρα. Οι υπερβολικές εκπτώσεις στους διαγωνισµούς 

δηµοσίων έργων, ο υπερκορεσµός σε ακίνητα εµπορικά και αστικά, η διαφθορά στο δηµόσιο 

τοµέα µπορεί να µην είναι µόνον φαινόµενα ελληνικά, αλλά εκτός Ελλάδος αποτελούν 

συνήθως την εξαίρεση ή έστω φαινόµενα των καιρών -λόγω οικονοµικής κρίσης- και όχι 

όπως εδώ µόνιµη διαρθρωτική ανωµαλία. Ίσως όµως αυτές οι ίδιες διαρθρωτικές ανωμαλίες, 

το εναλλασσόµενο νοµικό περιβάλλον στην εκτέλεση των έργων και η αδιαφάνεια στα 

δηµόσια έργα, να έχει κάνει τον έλληνα κατασκευαστή πιο ανθεκτικό σε αυτά και πιο 

πολυµήχανο και προσαρµοστικό σε ότι άγνωστο έχει να αντιμετωπίσει εκτός. Τα παραπάνω 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και βιώµατα των Ελλήνων κατασκευαστών είναι αυτά που 

διαφοροποιούν τις εταιρίες µας σε χώρες όπου η οργάνωση και εμπειρία του εντόπιου 

δυναµικού αφήνει περιθώριο για διείσδυση στις διεθνοποιηµένες, ελληνικές και ξένες, 

τεχνικές εταιρίες. 
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Είναι γνωστό ότι η παρουσία των διεθνοποιηµένων εταιριών είναι εντονότερη σε χώρες του 

αναπτυσσόμενου κόσµου παρά σε ώριµες και τεχνολογικά προηγμένες χώρες. Οι χώρες του 

αραβικού κόσµου, η Νοτιανατολική Ευρώπη, οι Παρευξείνιες χώρες, οι χώρες της Λατινικής 

Αµερικής αλλά και οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Αφρικής, αποτελούν σήµερα το 

«πεδίο των µαχών» για τις διεθνοποιηµένες τεχνικές εταιρίες. Η παρουσία ∆ιεθνών 

Οργανισµών, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ε.Ε. και διαφόρων ισχυρών οικονοµικά 

ΜΗ.ΚΥ.Ο. ως χρηματοδοτών και διαχειριστών των τεχνικών έργων, η τεχνογνωσία στην 

ανάληψη και κατασκευή σύνθετων τεχνικά έργων, αλλά και η εγγύτητα στα κέντρα των 

αποφάσεων, δίδει το προβάδισµα σ’ αυτές τις εταιρίες, έναντι των τοπικών, περιορισμένης 

οικονοµικής και οργανωτικής εμβέλειας, εταιριών. 

 

Πολλές φορές και οι ίδιες αυτές αλλοδαπές εταιρίες, συνήθως µε τη στήριξη Τραπεζών από 

τη χώρα καταγωγής τους, είναι επενδυτές – χρηµατοδότες, ιδιαίτερα εκεί που ο ρυθµός 

ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας αφήνει περιθώριο πρώτον για µεγαλύτερα κέρδη και 

δεύτερον για εµπορικές συµφωνίες που δεν µπορούν να συναφθούν από τους ντόπιους λόγω 

έλλειψης τεχνογνωσίας, οργάνωσης και χρηµατοοικονοµικών μεγεθών (Αλεξόπουλος, 2009). 

 

Αντικείμενο αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η βιβλιογραφική έρευνα και διερεύνηση 

των στρατηγικών διεθνοποίησης των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών στη 

νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Αλβανία. 

Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι στρατηγικές που επιλέγουν οι ελληνικές κατασκευαστικές 

εταιρίες προκειμένου να υλοποιήσουν την είσοδό τους στις αγορές των χωρών αυτών. 

 

Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση των στρατηγικών διεθνοποίησης που 

ακολούθησε στη νοτιοανατολική Ευρώπη ο κατασκευαστικός όμιλος Ίντρακατ ως 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα επιτυχημένων στρατηγικών κινήσεων στον κατασκευαστικό 

κλάδο καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζουν οι αγορές των χωρών της 

Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας. 

 

Η δομή της Εργασίας έχει ως εξής: Το πρώτο Κεφάλαιο αποτελεί η εισαγωγή. Στο δεύτερο 

Κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο βασικών στρατηγικών διεθνοποίησης οι 

οποίες αποτελούν και τις βασικές επιλογές του ομίλου Ίντρακατ που θα μελετηθεί στη 

συνέχεια. Στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση της 

ελκυστικότητας των αγορών των χωρών της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 

Στα κεφάλαια αυτά αναλύεται το οικονομικό περιβάλλον κάθε μίας από τις προαναφερθείσες 

αγορές καθώς και οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που επιφυλάσσουν όσο αφορά τη 

δραστηριοποίηση μιας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας εντός των συνόρων τους. 

 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση που 

εμπεριέχεται στα προηγούμενα Κεφάλαια. 
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Κεφάλαιο 2  Θεωρητικό Υπόβαθρο Στρατηγικών Διεθνοποίησης 

 

 

2.1 Διεθνοποίηση στον κατασκευαστικό κλάδο 

 
Ο διεθνής κατασκευαστικός τομέας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. 

Ο Mawhinney (2001) ορίζει τις διεθνείς κατασκευές ως κατασκευαστικά έργα όπου μία 

επιχείρηση, εγκατεστημένη σε μία χώρα, πραγματοποιεί κατασκευαστικά έργα σε μία άλλη. 

Μέσω των διεθνών έργων, οι ανάδοχοι των έργων μπορούν να επωφεληθούν από ευκαιρίες 

για ανάπτυξη, οι οποίες δεν θα ήταν διαθέσιμες στην εγχώρια αγορά, και να αξιοποιήσουν 

την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει μέσω της μακροχρόνιας συμμετοχής 

τους σε ένα τύπο κατασκευών ή σε μία εξελιγμένη τεχνολογία (Ashley and Boner, 1987). Στη 

χώρα του αναδόχου τα οφέλη από τα διεθνή έργα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε έξι 

κατηγορίες: 

1) εκπατρισμός κερδών που προκύπτουν από τα διεθνή έργα 2) εξαγωγές εξοπλισμού και 

υλικών ως άμεσο αποτέλεσμα του έργου εκτός συνόρων, 3) εξαγωγές υπηρεσιών (όπως 

ασφάλιση, μεταφορά και χρηματοδότηση) ως άμεσο αποτέλεσμα του έργου εκτός συνόρων, 

4) επαναπατρισμός προσωπικών εσόδων μέσω των διεθνών έργων, 5)παρακολούθηση και 

βελτίωση της διαδικασίας προμήθειας εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτουν από 

τη συνεχή λειτουργία και συντήρηση των διεθνών έργων, 6) απασχόληση εγχώριου 

εργατικού δυναμικού τόσο στην ίδια τη χώρα όσο και στη χώρα υποδοχής (U.S. Department 

of Commerce 1984). Αντίστοιχα, η χώρα υποδοχής μπορεί να ολοκληρώσει έργα τα οποία 

δεν θα διέθετε την απαραίτητη τεχνογνωσία ή πρώτες ύλες για να υλοποιήσει μόνη της, να 

αποκτήσει πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, να επωφεληθεί από τον εγχώριο ανταγωνισμό όσο 

αφορά την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς, και κάποιες φορές, να 

επωφεληθεί από την μερική ή ολική χρηματοδότηση του έργου (Chuan, 2005). 

 

Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να επωφεληθεί μια επιχείρηση στο έπακρο από τις ευκαιρίες στις 

διεθνείς κατασκευαστικές αγορές. Η δραστηριοποίηση σε ένα διεθνές περιβάλλον απαιτεί 

συχνά έναν περισσότερο διευρυμένο τρόπο σκέψης σε όσα περιλαμβάνει το έργο σε σχέση με 

ένα εγχώριο έργο, όπου η τεχνογνωσία είναι συχνά αποκομμένη από τις άλλες πτυχές της 

επιχείρησης, και επίσης τα διεθνή έργα εμπεριέχουν μεγαλύτερους κινδύνους από ό,τι τα 

εγχώρια έργα (CII 2003, Han & Diekmann 2001, Mawhinney 2001). Για να επιβιώσει και να 

αναπτυχθεί στο διεθνή χώρο των κατασκευών, ένας ανάδοχος έργου δεν μπορεί να αντέξει 

κακές αποφάσεις κατανομής των περιορισμένων του πόρων στις παρακμάζουσες αγορές, 

αποφεύγοντας τις ελκυστικές. Στην διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών εισόδου, οι 

ανάδοχοι πρέπει, κατ 'αρχάς και πάνω από όλα, να αξιολογήσουν την ελκυστικότητα της 

αγοράς και την προσβασιμότητά της συστηματικά και αντικειμενικά, αν και στην διαχείριση 

του κατασκευαστικού τομέα δεν υπάρχει συστηματικό εργαλείο ή μέθοδος διαθέσιμη για τον 

σκοπό αυτό. Η απόφαση να εισέλθει σε μια νέα ξένη αγορά είναι κρίσιμης σημασίας για την 

ικανότητα της εταιρείας να αναπτύξει κέρδη και για την αειφόρο ανάπτυξή της. Για 

προσανατολισμένους στην εγχώρια αγορά αναδόχους, είναι επίσης σημαντικό να 

κατανοήσουν την απόφαση εισόδου ξένων ανταγωνιστών, έτσι ώστε να προστατεύσουν την 

ανταγωνιστική τους θέση στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά για την ανάπτυξη και την 

επιβίωση σε έναν κόσμο παγκόσμιου ανταγωνισμού (Chuan, 2005). 
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2.2 Κίνητρα διεθνοποίησης 
 

Αδιαμφισβήτητα, τα κίνητρα για διεθνοποίηση είναι πολλά. Καμία επιχείρηση δε θα ήθελε να 

αποκοπεί από το διεθνή ανταγωνισμό, καθώς έτσι αφήνει ανεκμετάλλευτες σημαντικές 

ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, η μη επέκταση μπορεί να της δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα 

ανταγωνιστικότητας. Στη συνέχεια παρατίθενται κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε 

διαμόρφωση στρατηγικής εισόδου σε διεθνείς αγορές. 

 

Ένα πρώτο κίνητρο αποτελεί το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί ότι αυτοί που μπαίνουν πρώτοι 

σε μία αγορά συνήθως κερδίζουν μεγάλα μερίδια αγοράς και συγχρόνως δημιουργούν τέτοιες 

συνθήκες (μέσω οικονομιών κλίμακας), ώστε να κάνουν ιδιαιτέρως δύσκολη την είσοδο 

ανταγωνιστών.(Παπαδάκης, 2002) Η γρήγορη είσοδος και μόνιμη εγκατάσταση για την 

εκμετάλλευση της αυξανόμενης ζήτησης σε διεθνείς αγορές μπορεί να αποτελέσει 

στρατηγικά σημαντική απόφαση για το μέλλον μιας επιχείρησης (Chuan, 2008). 

 

Δεύτερον, η τάση για διεθνοποίηση που κυριαρχεί κάνει όλο και πιο δύσκολη την πρόβλεψη 

της προέλευσης νέων ανταγωνιστών. Το αυξανόμενο μέγεθος των διεθνών παικτών του 

κατασκευαστικού κλάδου που δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε στρατηγικές εισόδου σε νέες 

διεθνείς αγορές καθιστά τον ανταγωνισμό εντονότερο (Chuan, 2008) και συμβάλλει στην 

ανάγκη ανάλογης κινητοποίησης των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών. 

 

Τρίτον, η Ευρώπη και η Αμερική εξακολουθούν να αποτελούν τους χώρους που έλκουν 

μεγάλο ποσοστό ξένων επενδύσεων. Έτσι πολλά στελέχη έχουν αποκτήσει διεθνή 

προσανατολισμό. Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη των αγορών αυτών, καθιστά την βιώσιμη 

παρουσία των κατασκευαστικών εταιρειών σε αυτές εξαιρετικά επικερδή και ωφέλιμη 

(Chuan, 2008). 

 

Τέταρτον, είναι φανερό ότι οι αγορές των ανεπτυγμένων χωρών είναι σε μεγάλο βαθμό 

κορεσμένες. Επομένως, οι δυνατότητες που υπάρχουν για τις πλέον δυναμικές εγχώριες 

επιχειρήσεις για να αυξήσουν τον όγκο των πωλήσεων τους και των κερδών τους ήταν και 

είναι περιορισμένες σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διεθνείς αγορές 

(Χατζηδημητρίου, 2003).  

 

Πέμπτον, τα περισσότερα εθνικά προστατευτικά μέτρα και εμπόδια στο χώρο του εμπορίου 

και των επενδύσεων έχουν χαλαρώσει σημαντικά. Ο Porter (1980) περιγράφει τα εμπόδια 

εισόδου ως χαρακτηριστικά μιας αγοράς που δίνουν εμφανή πλεονεκτήματα στις εγχώριες 

επιχειρήσεις σε σχέση με τις ξένες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εισαχθούν στην αγορά 

αυτή. Ο Shepherd (1979), αντίστοιχα, περιγράφει τα εμπόδια εισόδου ως οτιδήποτε μειώνει 

την πιθανότητα, τον σκοπό ή την ταχύτητα δυνητικών ανταγωνιστών να εισέλθουν σε μία 

αγορά. Είναι εμφανές ότι η αποδυνάμωση των εμποδίων αυτών διευκολύνει την απόφαση 

των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών να δραστηριοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο. 

 

Έκτον, πολλές εταιρίες που εφαρμόζουν στρατηγική διεθνοποίησης ενθαρρύνουν τους 

προμηθευτές τους να επεκταθούν στις ίδιες χώρες με αυτές, προκειμένου να εξασφαλίσουν 

ότι τα υλικά και οι πρώτες ύλες που αγοράζουν είναι από σίγουρη πηγή με δεδομένο επίπεδο 

εξυπηρέτησης. (Παπαδάκης, 2002). Η λήψη μιας τέτοιας απόφασης είναι μεγάλης 

στρατηγικής σημασίας όσον αφορά τη συνέχιση της συνεργασίας της επιχείρησης-

προμηθευτή με τον πελάτη της. Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων-προμηθευτών θεώρησαν 

μια τέτοια εξέλιξη ως μια πολύ καλή ευκαιρία για να επεκταθούν διεθνώς και να αυξήσουν 

τις πωλήσεις τους και τα κέρδη τους (Χατζηδημητρίου, 2003). 
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Έβδομον, η επιδίωξη της μείωσης του κόστους παραγωγής οδήγησε πολλές επιχειρήσεις να 

επεκτείνουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες στις διεθνείς αγορές. Το μοναδιαίο κόστος 

παραγωγής αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μιας επιχείρησης. Κάτω από τις νέες συνθήκες 

ανταγωνισμού που είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται με τη διεθνοποίηση των αγορών, η 

μείωση του κόστους παραγωγής έγινε αναγκαία για να μπορέσει η επιχείρηση να παραμείνει 

ανταγωνιστική και επομένως να επιβιώσει. Στα πλαίσια αυτά, η αναζήτηση της άριστης 

τοποθεσίας εγκατάστασης της παραγωγής, με την έννοια ότι στην τοποθεσία αυτή το 

μοναδιαίο κόστος παραγωγής είναι το ελάχιστο δυνατό, αναδείχθηκε σε ένα πολύ σημαντικό 

πρόβλημα για τις επιχειρήσεις όλου του κόσμου (Χατζηδημητρίου, 2003). 

 

Όγδοο, η γεωγραφική θέση μιας χώρας είναι δυνατόν να προσφέρει στρατηγικά 

πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και παράγουν στη χώρα αυτή όσο 

αφορά την πρόσβαση στις αγορές γειτονικών και μη χωρών. Τα πλεονεκτήματα αυτά μπορεί 

να είναι το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς ή ακόμα και η δυνατότητα εξαγωγής προϊόντων σε 

κάποιες χώρες χωρίς να επιβαρύνονται με δασμούς που ωστόσο επιβάλλονται σε ομοειδή 

προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. 

 

Ένατο, στις περιπτώσεις που η υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία που χρειάζονται οι 

επιχειρήσεις δεν είναι διαθέσιμη ή δε μπορεί να αναπτυχθεί εγχώρια είτε για λόγους υψηλού 

κόστους είτε γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, πολλές επιχειρήσεις 

αποφασίζουν να αποκτήσουν την επιθυμητή τεχνολογία και τεχνογνωσία από τις διεθνείς 

αγορές. 

 

Δέκατο, η ύπαρξη άφθονων πρώτων υλών που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν στην 

παραγωγική τους διαδικασία, είναι δυνατόν να τις προσελκύσει να εγκαθιδρύσουν 

παραγωγικές εγκαταστάσεις στις χώρες αυτές. 

 

Ενδέκατο, η αποφυγή των εμποδίων και των περιορισμών στις εξαγωγές που παρεμβάλλονται 

σκόπιμα από τις εθνικές κυβερνήσεις στη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου. Η αποφυγή 

αυτών των εμποδίων και περιορισμών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για παραγωγή 

στη χώρα υποδοχής. Το κίνητρο αυτό είναι ιδιαίτερα ισχυρό όταν η επιχείρηση κατέχει 

σχετικά μεγάλο μερίδιο στην αγορά της χώρας αυτής και οι πωλήσεις της και τα κέρδη της 

εκεί αποτελούν σημαντικό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων και κερδών της, αντίστοιχα. 

 

Δωδέκατο, πολλές φορές η είσοδος μιας επιχείρησης στην αγορά μιας αλλοδαπής χώρας 

μπορεί να αποτελεί στρατηγική κίνηση αντιπερισπασμού ως απάντηση στην είσοδο στην 

εγχώρια αγορά ενός ανταγωνιστή της που προέρχεται από τη χώρα αυτή. Στις περιπτώσεις 

αυτές,  ο στόχος της διεθνούς επέκτασης της επιχείρησης δεν είναι απλώς η αποκόμιση 

κερδών αλλά η πρόκληση σημαντικών προβλημάτων για τον ανταγωνιστή της στην αγορά 

της χώρας αυτής. 

 

Δέκατο τρίτο, η είσοδος της επιχείρησης στην αγορά μιας ξένης χώρας μπορεί να αποτελεί 

στρατηγική κίνηση αντίδρασης στην είσοδο στη χώρα αυτή κάποιου ανταγωνιστή της. Για 

άλλη μία φορά, ο πρωταρχικός στόχος της διεθνούς επέκτασης της επιχείρησης δεν είναι 

απλώς η αποκόμιση κερδών αλλά η πρόκληση δυσκολιών και προβλημάτων για τον 

ανταγωνιστή της στην χώρα υποδοχής (Χατζηδημητρίου, 2003). 
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2.3 Στρατηγικές διεθνοποίησης 

 
2.3.1 Άμεσες ξένες επενδύσεις 

 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που ασκούν άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) συνδυάζουν τα 

πλεονεκτήματα κυριότητας με τα πλεονεκτήματα της χώρας υποδοχής (Dunning, 1992). 

Μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τοπικά πλεονεκτήματα της χώρας υποδοχής μέσω 

διαφόρων τρόπων εισόδου. Η έρευνα σχετικά με τους τρόπους εισόδου σε μία νέα αγορά, ως 

επί το πλείστον, ακολουθεί μια θεωρητική προσέγγιση διακρίνοντας τους τρόπους εισόδου 

είτε με βάση την κυριότητα είτε με βάση την απόφαση του «Να χτίσω ή να αγοράσω» 

(Meyer, 2001, Luo, 2002, Brouthers & Hennart, 2007). Αυτή η προσέγγιση, ωστόσο, καθιστά 

εμφανή την πληθώρα των τρόπων εισόδου ως μέσο για να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα  

κυριότητας με τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα (Jakobsen & Meyer, 2008). Η ιστορία των 

ΑΞΕ αποτελεί με έναν τρόπο την περιγραφή της τάσης των παραγωγικών μονάδων να 

υπερβούν τα εθνικά τους σύνορα προς αναζήτηση ευημερίας σε νέες περιοχές. Είτε με την 

προσάρτηση και τον αποικισμό νέων εδαφών είτε με τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού 

διάφορων τύπων και βαθμών ειδίκευσης είτε με τη μετακίνηση κεφαλαίου είτε με το εμπόριο 

αγαθών και υπηρεσιών, φυσικά πρόσωπα, κοινωνικές ομάδες και κυβερνήσεις έχουν 

πραγματοποιήσει αυτή την αναζήτηση πλούτου και ευημερίας πέρα από τα στενά 

γεωγραφικά όρια της πόλης-κράτους ή του εθνικού κράτους. 

 

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων αποτελεί ένα εξελικτικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να 

μελετηθεί ως μια πολυπαραγοντική συνάρτηση των εξής μεταβλητών. Πρώτον, της 

ανακάλυψης νέων περιοχών και της αυξανόμενης δυνατότητας, αλλά και της ανάγκης για την 

εξερεύνηση και εκμετάλλευση παραγωγικών πόρων και αγορών πέρα από τα τοπικά 

γεωγραφικά όρια. Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, οι κύριοι συντελεστές της 

επέκτασης σε νέες περιοχές ήταν τα μητροπολιτικά κράτη και οι στρατηγικοί στόχοι και 

πολιτικές των κυβερνήσεών τους. Η αποικιοποίηση έδωσε το έναυσμα για, αλλά και 

ενισχύθηκε από : α) τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, δίνοντας έτσι διέξοδο στο 

δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης, β) τη μεταφορά κεφαλαίου, προσφέροντας νέες 

διεξόδους επένδυσης στις εγχώριες αποταμιεύσεις και ενδυναμώνοντας την κεφαλαιακή 

συσσώρευση και γ) το εμπόριο αγαθών, προωθώντας τη βιομηχανική παραγωγή μέσα από το 

άνοιγμα νέων αγορών για τα προϊόντα αλλά και νέων πηγών πρώτων υλών. Η περίοδος αυτή 

χαρακτηρίστηκε από την αλληλεξάρτηση επενδύσεων και μετανάστευσης στις αποικίες και 

από την κυριαρχία του εμπορικού κεφαλαίου στις διεθνείς δραστηριότητες (Κυρκιλής, 2010). 

 

Υπάρχουν δύο βασικές μορφές που μπορεί να πάρουν οι δραστηριότητες της επιχείρησης στις 

διεθνείς αγορές, ξεκινώντας από τις αρχικές μορφές εξαγωγικού τύπου και καταλήγοντας στις 

προχωρημένες, μη εξαγωγικού  τύπου μορφές. Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία θα 

μελετηθούν οι προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης. Οι προχωρημένες 

μη εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης διακρίνονται σε άμεσες ξένες επενδύσεις και σε 

διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου που διενεργούνται στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και 

χρηματαγορές. Θα μελετηθούν οι πρώτες καθώς είναι και αυτές που εφαρμόζουν κατά κόρον 

οι ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις διακρίνονται στις 

κατηγορίες που αναλύονται παρακάτω (Παπαδάκης, 2002). 

 

2.3.1.1 Πλήρης ιδιοκτησία (Wholly owned subsidiary) 

 

Η στρατηγική αυτή μπορεί να υπαγορεύεται από την νοοτροπία της επιχείρησης. Έχει το 

πλεονέκτημα ότι επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας από την εταιρεία. 

Συγχρόνως, εάν είναι επιτυχής, είναι και η πλέον επικερδής λύση. Όμως είναι πολυδάπανη 

αφού απαιτείται η εγκατάσταση ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας στην ξένη χώρα. 
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Πολλές φορές για να μάθει μια επιχείρηση τις ιδιαιτερότητες μιας νέας αγοράς και να έχει 

επιτυχημένη συνολική παρουσία, είναι απαραίτητο να επιβαρυνθεί με το κόστος των 

υπηρεσιών ειδικών συμβούλων ή συνεργατών στη συγκεκριμένη αγορά. Τέλος, η λύση αυτή 

είναι σημαντικά πιο χρονοβόρα σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές διεθνοποίησης. Ωστόσο, 

εάν η τεχνολογία της παραγωγής αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, 

τότε είναι πολύ πιθανό να επιλέξει αυτόν τον τρόπο διεθνοποίησης. 

 
2.3.1.2. Κοινοπραξίες (Joint Ventures) 

 
Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ διεθνών εταιρειών, σύμφωνα με την οποία καθεμία 

παραχωρεί κάποιο/ους παραγωγικό/ους συντελεστή/ες (π.χ. κεφάλαιο, τεχνογνωσία, 

οργάνωση πωλήσεων, εξοπλισμό κ.λπ.) και σχηματίζουν μια συμμαχία στην οποία οι εταίροι 

μοιράζονται όχι απαραίτητα σε ίση βάση τα περιουσιακά στοιχεία (Χατζηδημητρίου, 2003). 

Μία κοινοπραξία πραγματοποιείται όταν δύο ή περισσότερα νομικά πρόσωπα σχηματίζουν 

από κοινού μία οικονομική οντότητα στην οποία επενδύουν και δεσμεύονται σε διάφορες 

δραστηριότητες λήψης αποφάσεων (Geringer, 1991). Μία κοινοπραξία ονομάζεται διεθνής 

κοινοπρακτική επιχείρηση όταν τουλάχιστον το ένα από τα δύο μέρη είναι εγκατεστημένο 

εκτός της χώρας που πραγματοποιείται η κοινοπραξία (Geringer & Hebert, 1989). Οι 

κατασκευαστικές εταιρίες χρησιμοποιούν ευρέως τις διεθνείς κοινοπρακτικές επιχειρήσεις ως 

μέσο για την είσοδό τους σε νέες κατασκευαστικές αγορές ανά τον κόσμο (Mohamed, 2003). 

Μία κοινοπρακτική επιχείρηση μπορεί να ταξινομηθεί σε πλειοψηφική κοινοπραξία, ισότιμη 

και μειοψηφική αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής ενός συγκεκριμένου εταίρου. Για να 

ιδρυθεί μία κοινοπραξία, κάθε εταίρος συμβάλλει με τη διάθεση κεφαλαίου, εγκαταστάσεων, 

εξοπλισμού, πρώτων υλών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα χρήσης γης 

(Chuan, 2005). 

 

Στα πλεονεκτήματα των κοινοπραξιών αναφέρονται : (α) μια επιχείρηση μπορεί να 

αισθάνεται ότι θα κερδίσει σε γνώση από το συνεργάτη που επιλέγει, τόσο ως προς τη νέα 

αγορά, όσο και ως προς την τεχνολογία της παραγωγής, (β) σε πολλές χώρες η κυβέρνηση δε 

διευκολύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις παρά μόνο όταν συνδέονται με εγχώριες 

επιχειρήσεις, πιστεύοντας ότι έτσι διαφυλάσσεται η κοινωνική συνείδηση στη νέα 

επιχείρηση, οπότε οι κοινοπραξίες είναι ο μόνος τρόπος εισόδου σε αυτές τις αγορές, (γ) όταν 

τα κόστη εγκατάστασης και ο κίνδυνος της νέας επένδυσης είναι πολύ μεγάλα, τότε συμφέρει 

την επιχείρηση να τα μοιραστεί.( Παπαδάκης,2002) (δ) Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι 

κυβερνήσεις, κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών που επιθυμούν να προσελκύσουν 

επενδύσεις από το εξωτερικό, προσφέρουν σημαντικά οικονομικά και φορολογικά κίνητρα σε 

επιχειρηματικά σχήματα αυτής της μορφής. Έτσι, η ίδρυση θυγατρικής από μία αλλοδαπή 

επιχείρηση σε αυτές τις χώρες συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο «κόστος» με τη μορφή των 

διαφυγόντων κερδών που οφείλονται στο ότι η επιχείρηση δεν εκμεταλλεύτηκε τα 

οικονομικά και φορολογικά κίνητρα που ήταν διαθέσιμα. (ε) Τέλος, η στρατηγική του 

σχηματισμού κοινοπρακτικής επιχείρησης με τοπικούς επενδυτές μειώνει σημαντικά τον 

κίνδυνο εθνικοποίησης της επιχείρησης αυτής. Αυτό οφείλεται στο ότι στην περίπτωση αυτή 

η εθνικοποίηση πλήττει όχι μόνο τα συμφέροντα της «κακής» πολυεθνικής επιχείρησης αλλά 

και τα οικονομικά συμφέροντα των τοπικών επενδυτών που συμμετέχουν στην 

κοινοπρακτική επιχείρηση (Χατζηδημητρίου, 2003). 

 

Ένα μειονέκτημα είναι ότι η κοινοπραξία δε δίνει στην επιχείρηση δυνατότητα απόλυτου 

ελέγχου ώστε να χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας για την επίτευξη στόχων 

διεθνούς στρατηγικής. 

 

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι στον ελληνικό χώρο βρίσκουν σημαντική εφαρμογή οι 

κοινοπραξίες, ιδιαίτερα από επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, οι οποίες –λόγω της 
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γειτνίασής τους με άλλες Βαλκανικές χώρες- βρίσκουν επωφελείς τις συμφωνίες αυτού του 

τύπου με επιχειρήσεις στις γειτονικές χώρες που σκοπεύουν να επεκταθούν (Παπαδάκης, 

2002). 

 

2.3.1.3. Μερική Εξαγορά ( Partial Acquisition) 

 

Η μερική εξαγορά μιας τοπικής επιχείρησης είναι επίσης μια μορφή άμεσων ξένων 

επενδύσεων που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στο διεθνή οικονομικό χώρο. Με τη μέθοδο 

αυτή μια επιχείρηση αποκτά ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μιας τοπικής 

επιχείρησης. Ανάλογα με το μέγεθος του ποσοστού που εξαγοράζει, η επιχείρηση – μέτοχος 

χαρακτηρίζεται ως μέτοχος πλειοψηφίας ή μέτοχος μειοψηφίας και έχει το δικαίωμα να 

διορίζει ένα μέρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) της τοπικής επιχείρησης, 

καθώς και να τοποθετεί δικά της άτομα σε κάποιες σημαντικές ανώτερες θέσεις. 

 

Η μερική εξαγορά είναι δυνατόν να είναι και αμοιβαία. Στην περίπτωση αυτή οι δύο 

επιχειρήσεις ανταλλάσσουν πακέτα μετοχών με κύριο στόχο να προχωρήσουν σε συνεργασία 

που θα αποβεί κερδοφόρα και για τις δύο. Η μορφή της συνεργασίας των δύο επιχειρήσεων 

εξαρτάται από τη συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν. Οι πλέον συχνές μορφές 

συνεργασίας είναι η ανταλλαγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, η κοινή έρευνα για την 

ανάπτυξη νέας τεχνολογίας ή νέων προϊόντων, οι συμφωνίες για να διανέμει η μία τα 

προϊόντα της άλλης στις αγορές που διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα διανομής, οι 

μακροχρόνιες συμφωνίες για την πώληση προϊόντων μεταξύ τους κ.ά. (Χατζηδημητρίου, 

2003).  

 

Σύμφωνα με τους Jakobsen και Meyer (2008), πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ως 

στρατηγική εισόδου την μερική εξαγορά, ειδικά στις μεταβατικές οικονομίες. Οι μερικές 

εξαγορές συνδυάζουν στοιχεία των κοινοπρακτικών επιχειρήσεων, ήτοι μοιρασμένης 

κυριότητας, και στοιχεία εξαγορών, ήτοι αναλαμβάνοντας  έναν ήδη υπάρχοντα οργανισμό. 

Η κατανόηση των μερικών εξαγορών είναι πολύ σημαντική και για τους δημιουργούς της 

κυβερνητικής πολιτικής, καθώς αποτελούν την πλευρά του πωλητή στην περίπτωση 

ιδιωτικοποίησης μέσω μιας «μερικής εκποίησης». Αυτό που έχουν κοινό όλες οι μερικές 

εξαγορές είναι 2 χαρακτηριστικά: 1) ένας υπάρχοντας οργανισμός και 2) η μοιρασμένη 

κυριότητα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους ιδιοκτήτες. 

  

2.3.2 Διεθνείς ή Παγκόσμιες Στρατηγικές Συμμαχίες 

 

Οι διεθνείς ή παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες (International ή Global Strategic Alliances) 

αποτελούν επίσημες ή ανεπίσημες συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, του 

ίδιου ή διαφορετικού κλάδου, για την επίτευξη κοινών επιχειρηματικών στόχων στις διεθνείς 

αγορές. Μια συμμαχία θεωρείται διεθνής όταν τουλάχιστον μία από τις επιχειρήσεις εταίρους 

προέρχεται από χώρα διαφορετική από αυτήν που δραστηριοποιείται η συμμαχία. Ένας από 

τους στόχους αυτούς μπορεί να είναι και η επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις διεθνείς 

αγορές. Για το λόγο αυτό οι στρατηγικές συμμαχίες θεωρούνται ως στρατηγική 

διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ένας άλλος στόχος μπορεί να είναι η 

ισχυροποίηση της θέσης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, καθώς και 

η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους διαμέσου της επίτευξης οικονομιών 

κλίμακας σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών λειτουργιών. 

 

Οι στρατηγικές συμμαχίες σχηματίζονται από επιχειρήσεις με συμπληρωματικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι συμμαχίες αυτής της μορφής ονομάζονται «κάθετες 

διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες». Πολύ συχνά, ωστόσο, οι στρατηγικές συμμαχίες 

διαμορφώνονται και από ομοειδείς επιχειρήσεις που είναι ήδη ανταγωνιστές στις διεθνείς 
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αγορές. Οι συμμαχίες αυτές ονομάζονται «οριζόντιες ή ανταγωνιστικές διεθνείς στρατηγικές 

συμμαχίες» (Χατζηδημητρίου, 2003). 

 

Οι συμμαχίες που συνάπτονται μεταξύ τοπικών και ξένων επιχειρήσεων πρέπει να είναι πολύ 

καλά σχεδιασμένες. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η διαφορετική κουλτούρα που 

χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην επιτυχία της 

συνεργασίας. Ένα άλλο συχνά απαντημένο πρόβλημα είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις 

συνήθως βλέπουν τις ξένες εταιρίες ως πηγή νέας τεχνολογίας και επενδύσεων, που θα τους 

φέρουν γρήγορα κέρδη. Οι ξένες επιχειρήσεις από την άλλη, βλέπουν τους τοπικούς 

συμμάχους τους ως γνώστες της τοπικής αγοράς και αποβλέπουν σε πιο μακροπρόθεσμα 

κέρδη. Αυτή η διαφορά στόχων προκαλεί μεγάλες εντάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε 

αποτυχία της συμμαχίας (Παπαδάκης, 2002). 

 

Σύμφωνα με την Rosabeth Moss-Kanter (1994), οκτώ είναι οι παράγοντες που οδηγούν μια 

συμμαχία στην επιτυχία. Και οι οκτώ λέξεις-κλειδιά ξεκινούν από το I (στο αγγλικό 

αλφάβητο) και για τούτο η συγγραφέας ομιλεί για τα 8 I’s της επιτυχίας των συμμαχιών. Οι 

λέξεις-κλειδιά αναφέρονται κατά κύριο λόγο στις σχέσεις συνεργασίας και το «οικογενειακό» 

κλίμα και είναι οι εξής: 

 

 Ατομική τελειότητα (Individual Excellence). Είναι σημαντικό τα συμβαλλόμενα 

μέρη να διαθέτουν σημαντικές ικανότητες τις οποίες να συνεισφέρουν για την 

επιτυχία της συμμαχίας. 

 Σημασία (Importance). Οι σύμμαχοι έχουν θέσει μακροχρόνιους στόχους προς 

επίτευξη και η επιτυχία της συμμαχίας θα συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση αυτών 

των στόχων. 

 Αλληλεξάρτηση (Interdependence). Έχοντας συμπληρωματικές ικανότητες, οι 

σύμμαχοι χρειάζονται ο ένας τον άλλον. Με τη συνεργασία μπορούν να επιτύχουν 

περισσότερα και να ικανοποιήσουν καλύτερα τους στόχους τους, απ’ ότι ενεργώντας 

ο καθένας μόνος του. 

 Επένδυση (Investment). Τα συμβαλλόμενα μέρη επενδύουν το ένα στο άλλο για να 

αποδείξουν το σεβασμό που τρέφουν στη σχέση που δημιουργήθηκε. 

 Πληροφόρηση (Information). Οι σύμμαχοι μοιράζονται ανυστερόβουλα 

οποιεσδήποτε πληροφορίες με στόχο το να κάνουν την συμμαχία πιο αποδοτική. 

 Ολοκλήρωση (Integration). Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αναπτύσσουν δεσμούς 

και μοιράζονται τρόπους εφαρμογής λειτουργιών, έτσι ώστε να υπάρχει ομαλότητα 

σχέσεων. Παράλληλα, δημιουργούν διασυνδέσεις ατόμων όλων των επιπέδων του 

οργανογράμματος. Διδάσκουν και μαθαίνουν ταυτόχρονα. 

 Θεσμοθέτηση (Institutionalization). Η σχέση δημιουργεί μία επίσημη κατάσταση, 

με συγκεκριμένους στόχους και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 Ακεραιότητα (Integrity). Οι συμμετέχοντες στη συμμαχία, συμπεριφέρονται με 

ειλικρίνεια, έτσι ώστε να ενισχύεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση 

υπονόμευσης και κατάχρησης πληροφοριών. 

 

2.3.3 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

 

Ως εξαγορά ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία η επιχείρηση αποκτά ένα μέρος ή το 

σύνολο της συμμετοχής (μετοχές ή εταιρικά μερίδια) σε μια άλλη έναντι χρηματικού 

ανταλλάγματος. Οι εξαγορές διακρίνονται σε απλές και σε συγχωνευτικές. Σε μια απλή 

εξαγορά η εξαγοραζόμενη επιχείρηση συνεχίζει να υπάρχει ως υποκείμενο του δικαίου, ενώ 

σε μια συγχωνευτική εξαγορά η επιχείρηση που μεταβιβάζει την περιουσία της σε μια άλλη 

έναντι χρηματικού ανταλλάγματος παύει να υπάρχει ως υποκείμενο δικαίου. 
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Όταν σε μια συγχωνευτική εξαγορά δεν καταβάλλονται ως αντάλλαγμα χρήματα αλλά 

μερίδια συμμετοχής, η εξαγορά αυτή αποτελεί τη συγχώνευση των συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ως συγχώνευση ορίζεται η πράξη με την οποία μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις λύονται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή τους, ενώ 

ταυτόχρονα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους έναντι ανταλλάγματος σε άλλη, η 

οποία προϋπάρχει, είτε δημιουργείται για το σκοπό αυτό. Το αντάλλαγμα αποτελείται από 

μερίδια συμμετοχής της επιχείρησης στην οποία μεταβιβάστηκε η περιουσία των 

επιχειρήσεων που λύθηκαν και δίδεται σε όσους συμμετείχαν προηγουμένως στις 

επιχειρήσεις, που νομικά έπαψαν να υπάρχουν. 

 

Συνεπώς δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις 

παρά μόνο: 

 

1.στο είδος του ανταλλάγματος που προσφέρεται για την ικανοποίησή τους 

 

2.στο δικαίωμα λόγου των παλαιών ιδιοκτητών της εξαγοραζόμενης επιχείρησης στο νέο 

καθεστώς ιδιοκτησίας, αφού στην περίπτωση της εξαγοράς είναι ανύπαρκτο, ενώ στην 

περίπτωση της συγχώνευσης υπάρχει, και η βαρύτητα του λόγου αυτού εξαρτάται από το 

ποσοστό συμμετοχής τους στην επιχείρηση που είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης. 

 

Μπορούμε να διακρίνουμε τις εξαγορές και συγχωνεύσεις ανάλογα με το είδος τους, σε: 

 

 Οριζόντιες, όταν και οι δύο επιχειρήσεις παράγουν τα ίδια προϊόντα, με στόχο την 

ενίσχυση της θέσης της αγοράστριας εταιρείας σε υπάρχουσες αγορές, 

 Κάθετες, όταν μεταξύ  τους υπάρχει σχέση πελάτη-προμηθευτή και αποσκοπούν στην 

καθετοποίηση της παραγωγής, τον πλήρη έλεγχο των τιμών και τη μείωση του  

κόστους παραγωγής, 

 Συμπληρωματικές, όταν οι δραστηριότητες τους είναι αλληλοσυμπληρούμενες, και 

ασυσχέτιστες όταν δεν υφίσταται σχέση μεταξύ εξαγοράζοντα - εξαγοραζόμενου. 

(Παπαδάκης, 2002) 

 

Δεν έχει διεξαχθεί εκτεταμένη έρευνα όσο αφορά τα οφέλη των συγχωνεύσεων στον 

κατασκευαστικό κλάδο (Delaney & Wamuziri, 2001). Ο Siehler (1998) εξετάζει εν συντομία 

το ρόλο των συγχωνεύσεων στην παγκοσμιοποίηση του τομέα των κατασκευών. Τα κίνητρα 

που προβάλλονται για την δρομολόγηση προσφορών εξαγοράς αντικατοπτρίζουν συνήθως τα 

αναμενόμενα οφέλη που μια συγχώνευση ή εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει, και ένα 

τέτοιο όφελος είναι η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας. Η εκμετάλλευση των 

οικονομιών κλίμακας μπορεί να συμβεί με οποιονδήποτε από τις τρεις τρόπους. Πρώτον, μια 

συγχώνευση μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα του κόστους με τη μείωση του κόστους 

ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Για παράδειγμα, όταν οι εγκαταστάσεις και ο 

εξοπλισμός είναι ακριβά, το κόστος μπορεί να μειωθεί με συνδυασμένη χρήση. Δεύτερον, 

συγχωνεύσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες μέσω βελτιώσεων στην 

αποδοτικότητα κέρδους. Η αποδοτικότητα κέρδους λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα 

κόστους και εσόδων. Έτσι, η αποδοτικότητα κέρδους μπορεί να βελτιωθεί μετά τη 

συγχώνευση, χωρίς η πραγματική αποδοτικότητα κόστους να βελτιωθεί. Αν για παράδειγμα η 

συγχώνευση αυξάνει τα έσοδα χωρίς αύξηση ή μείωση του κόστους. Ο τρίτος τρόπος, με τον 

οποίο οι συγχωνεύσεις ή η εξαγορά αναμένεται να αποφέρουν οικονομίες κλίμακας, είναι 

μέσω της πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές για ευνοϊκότερους όρους. Η αύξηση της 

προσήλωσης στην αγορά και του μεριδίου μπορεί να επιτρέψει στην ενοποιημένη εταιρεία να 

αυξήσει τις τιμές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτήν (Delaney et al., 

2001). 
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Σύμφωνα με τους Delaney et al. (2001) και τα στοιχεία της ερευνάς τους, από ένα σημείο και 

μετά η αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης δεν επιφέρει οφέλη όσο αφορά το κόστος, 

σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο και των κλάδων των υλικών. 

Ο λόγος αφορά την δυσκολία αποτελεσματικής οργάνωσης μιας όλο και μεγαλύτερης αλλά 

και διαφοροποιημένης επιχείρησης. 

 

2.3.4. Οι συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι» 

 

Οι συμφωνίες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή μεγάλων εργοστασίων. Τα 

έργα αυτά συνήθως προκηρύσσονται και κατακυρώνονται μετά από διεθνείς διαγωνισμούς. Η 

ανάδοχος επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει και να παραδώσει το 

έργο έτοιμο προς λειτουργία με ένα προκαθορισμένο κόστος και σε προκαθορισμένο χρόνο. 

Αμείβεται δε σταδιακά καθώς προχωράει η κατασκευή του έργου. 

 

Είναι δυνατόν η συμφωνία να προβλέπει πως η ανάδοχος επιχείρηση θα αναλάβει και την 

πρόσληψη και εκπαίδευση του εργατικού, του τεχνικού και στελεχιακού δυναμικού που 

απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του έργου ή του εργοστασίου μετά την αποπεράτωσή 

του. 

 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης της στρατηγικής αυτής για την 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Η ανάδοχος επιχείρηση έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει και να εκμεταλλευτεί την 

εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει στην κατασκευή και οργάνωση 

συγκεκριμένων μεγάλων έργων υποδομής ή εργοστασίων και έτσι να αυξήσει τα κέρδη 

της. 

 

2. Η μέθοδος μειώνει τους επιχειρηματικούς κινδύνους που αναλαμβάνει η επιχείρηση 

όταν επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις διεθνείς αγορές. Αυτό οφείλεται στο ότι η 

επιχείρηση απλώς προσφέρει τις υπηρεσίες της στη χώρα επέκτασης. Έτσι, δεν είναι 

απαραίτητη η μακροχρόνια επένδυση δικών της κεφαλαίων στη χώρα αυτή με τη μορφή 

ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, κάτι που αν συνέβαινε θα συνεπαγόταν την ανάληψη 

σημαντικών οικονομικών κινδύνων. Μετά την παράδοση του έργου και την είσπραξη 

της αμοιβής της, η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει πλέον κανένα επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

Το βασικό μειονέκτημα της χρησιμοποίησης της στρατηγικής αυτής είναι πως η ανάδοχος 

επιχείρηση μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία και εμφάνιση ενός σημαντικού ανταγωνιστή. 

Αυτό είναι πιθανόν να συμβεί όταν στο νέο εργοστάσιο ενσωματώνεται η τεχνολογία και η 

τεχνογνωσία της επιχείρησης οι οποίες αποτελούν για αυτή σημαντικό παράγοντα 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις συναφείς αγορές. Σε αυτή τη περίπτωση η επιχείρηση ή 

ο οργανισμός που αποκτά την τεχνολογία και την τεχνογνωσία μπορεί να ανταγωνιστεί στο 

μέλλον την ανάδοχο επιχείρηση στη διεκδίκηση αντίστοιχων έργων στο διεθνή χώρο 

(Χατζηδημητρίου, 2003). 
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2.4 Ανακεφαλαίωση 

 
Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών 

αποτελεί φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών και απεικονίζει την τάση τους να 

αναζητούν νέες ευκαιρίες στην  παγκόσμια επιχειρηματική αγορά. Ο κορεσμός της 

εγχώριας αγοράς, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των δυναμικών κατασκευαστικών 

εταιρειών, η αξιοποίηση των ευκαιριών απόκτησης πρόσβασης σε προηγμένες 

τεχνολογίες αποτελούν κάποια από τα κίνητρα των ελληνικών και μη κατασκευαστικών 

εταιρειών που τις ωθούν προς την κατεύθυνση διεθνούς δραστηριοποίησης. Οι 

στρατηγικές εισόδου που μπορούν να επιλεγούν από τις κατασκευαστικές εταιρίες 

ποικίλλουν και η σωστή επιλογή της κατάλληλης αποτελεί στρατηγικής σημασίας 

απόφαση για την βιωσιμότητα και αειφόρο ανάπτυξή τους. 
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Κεφάλαιο 3 Αλβανία 
 

3.1 Γενικά στοιχεία χώρας 

 

Η Δημοκρατία της Αλβανίας είναι μία χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης με έκταση 28.748 

τετραγωνικά χιλιόμετρα , από τα οποία τα 1.350 τετραγωνικά χιλιόμετρα αποτελούν εγχώρια 

ύδατα. Ιδρύθηκε μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, το 1912 και πρώτος κυβερνήτης 

της ήταν ο Ισμαήλ Κεμάλ (Ismail Qemali). Εθνικός ήρωας της Αλβανίας είναι 

ο Σκεντέρμπεης (Skendërbe) γνωστός και ως Γεώργιος Καστριώτης (Gjergj Kastrioti).Το 

μήκος των συνόρων της είναι 1.094 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 362 χιλιόμετρα αποτελούν 

ακτογραμμή. Αντίστοιχα, το μήκος των συνόρων της με την Ελλάδα είναι 282 χιλιόμετρα. Ο 

πληθυσμός της, με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2011, ανέρχεται σε 

2.831.741 κατοίκους. Το 60-65% του πληθυσμού της είναι μουσουλμάνοι, το 22-27% 

ορθόδοξοι, το 12-15% καθολικοί. Η πρωτεύουσά της είναι τα Τίρανα με πληθυσμό 421.286 

κάτοικους (Δήμος Τιράνων). Άλλες μεγάλες πόλεις είναι το Δυρράχιο με 115.550 κατοίκους, 

η Αυλώνα με 79.948 κατοίκους, το Ελμπασάν με 79.810 κατοίκους, η Σκόδρα με 74.876 

κατοίκους, η Kamez με 67.301 κατοίκους, το Υιέρι με 57.198 κατοίκους και η Κορυτσά με 

51.683 κατοίκους.(επιχειρηματικός οδηγός) Συνορεύει με το Μαυροβούνιο Βορειοδυτικά, το 

Κοσσυφοπέδιο Βόρεια, την ΠΓΔΜ Ανατολικά και την Ελλάδα Νότια. Βρέχεται από την 

Αδριατική θάλασσα Δυτικά, και το Ιόνιο πέλαγος Νοτιοδυτικά.                

                                                                                                                             

Το πολίτευμά της είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός της 

είναι ο Sali Berisha και πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Bujar Nishani. Η κυβέρνηση 

αποτελείται από 15 υπουργούς. Στις 12 Ιουνίου 2006 υπογράφηκε η Συμφωνία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ – Αλβανίας. Με βάση την Έκθεση Προόδου του 

Οκτωβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε τη χορήγηση στην Αλβανία 

καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο να 

υιοθετηθούν και άλλες μεταρρυθμίσεις. 

 

Το νόμισμά της είναι το Αλβανικό λεκ (ALL). Η ισοτιμία του λεκ με το ευρώ διαμορφώνεται 

με βάση στοιχεία του Απριλίου του 2012 ως εξής: EUR/ALL=140,0. Η αντίστοιχη ισοτιμία 

του με το δολάριο είναι $ ΗΠΑ/ALL=106,35 (Απρ. 2012). Για τα προηγούμενα τρία έτη οι 

αντίστοιχες ισοτιμίες είχαν ως εξής: 

Μέση ισοτιμία 2011: EUR/ALL = 140.1 – US$/ALL = 102,6 

Μέση ισοτιμία 2010: EUR/ALL = 137,8 – US$/ALL = 103,9  

Μέση ισοτιμία 2009: EUR/ALL = 132,1 – US$/ALL = 95,0 (επιχειρηματικός οδηγός) 

 

Επίσημη γλώσσα είναι η Αλβανική όπως αυτή μετεξελίχθηκε από την Τοσκική διάλεκτο, η 

οποία υιοθετεί το λατινικό αλφάβητο 36 χαρακτήρων, ενώ ομιλείται ευρέως η ελληνική 

κυρίως στο Νότο, και σε ορισμένες περιοχές η Βλάχικη, η Ρουμάνικη καθώς και η Σερβική. 

Τόσο η αγγλική όσο και η ιταλική αποτελούν τις συνηθισμένες γλώσσες που οι Αλβανοί 

διδάσκονται ως «ξένη γλώσσα», και οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις 

επιχειρηματικές επαφές και εμπορικές συναλλαγές, ενώ ευρεία είναι και η χρήση της 

ελληνικής, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/1912
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BC%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%9A%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B7%CF%82
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3.1 Χάρτης Αλβανίας 

 
                 Πηγή: Τεχνική Έκθεση 2011, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων 
 

3.2 Οικονομία 
 

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία διεθνώς και η κρίση χρέους στην ευρωζώνη επηρέασαν 

αρνητικά τις οικονομικές εξελίξεις στους κύριους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας στη χώρα το 2011 και την επιβράδυνση 

της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η μείωση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων και 

μεταναστευτικών εμβασμάτων, όπως και των εσόδων από τον τουρισμό, η συνεισφορά των 

οποίων στη στήριξη της αλβανικής οικονομίας είναι διαχρονικά ιδιαίτερα σημαντική, 

συνέβαλαν στη μείωση της αγοραστικής δύναμης και της ζήτησης των Αλβανών 

καταναλωτών, καθώς και σε διστακτικότητα του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις, με  

αποτέλεσμα να παρατηρηθεί υποτονικότητα στην αλβανική αγορά, με την επιχειρηματική 

κοινότητα να τηρεί στάση αναμονής. 

 

3.2.1 Οικονομική ανάπτυξη –ΑΕΠ  

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του αλβανικού Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός 

ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας (σε σταθερές τιμές) ανήλθε το 2011 στο 3%, έναντι 

3,5% το 2010, ενώ για το 2012 αναμένεται επιτάχυνση και διαμόρφωσή του στο 4,3%. Σε 

αντίθεση, διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της 
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Αλβανίας, θα επιβραδυνθεί και μάλιστα σημαντικά το τρέχον έτος, ενώ το 2013 θα 

διαμορφωθεί σε συγκριτικά υψηλότερο, σε σχέση με το 2012, επίπεδο. 

 

Πιν.3.1 Ρυθμός ανάπτυξης αλβανικής οικονομίας 

 
Πηγή: Τεχνική Έκθεση 2011, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων 

 

Με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών της Αλβανίας, το ονομαστικό ΑΕΠ 

ανήλθε το 2011 σε 1,3 τρισ. ALL (12,7 δισ. $ ΗΠΑ ή 9,3 δισ. € περίπου), ενώ το κατά 

κεφαλή εισόδημα διαμορφώθηκε στα 485.000 ALL, δηλαδή σε 3.500 € περίπου. 

 

Πιν.3.2 Κατανομή ΑΕΠ ανά τομές οικονομικής δραστηριότητας 

 
Πηγή: Τεχνική Έκθεση 2011, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων 

 

Ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, σε σταθερές τιμές, το ΑΕΠ κατανέμεται το 2011 

κατά 11% στη βιομηχανία, κατά 20% στον αγροτικό τομέα, η συνεισφορά του οποίου στην 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας διαχρονικά αυξάνεται, και κατά 69% στις υπηρεσίες. 

Αύξηση σημείωσαν το 2011, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε σταθερές όμως τιμές (έτος 

βάσης 2005), οι κλάδοι της «Αγροτικής παραγωγής», των «Κατασκευών», του «Εμπορίου», 

των «Μεταφορών» και των «Λοιπών υπηρεσιών», ενώ αντίθετα οι κλάδοι της «Βιομηχανίας» 

και των «Τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών» κατέγραψαν μείωση. 
 

3.2.2 Πληθωρισμός – Δείκτες  

 

Mε βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της Αλβανίας, ο πληθωρισμός στη χώρα 

ανήλθε το 2011 σε συγκριτικά ικανοποιητικό επίπεδο, της τάξης του 3,5%, σε σχέση με 3,6% 

το 2010. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) διαμορφώθηκε στα τέλη του Δεκεμβρίου 2011 

(μέσος όρος) στο 111,4 % (με έτος βάσης το 2007) από 109,5% τον Δεκέμβριο του  2010, 

ήτοι αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,7%. Μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή 

καταγράφηκε μόνο στην ένδυση, ενώ στους λοιπούς τομείς σημειώθηκε  άνοδος, με τις 

σημαντικότερες αυξήσεις το 2011 να αφορούν στους κλάδους των αλκοολούχων ποτών και 

προϊόντων καπνού, της υγείας και των μεταφορών.Tο 2011,μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο, ο 

δείκτης κόστους του κατασκευαστικού τομέα (CCI) στην Αλβανία δεν παρουσίασε ιδιαίτερες 

διακυμάνσεις, σε σχέση με τα αντίστοιχα διαστήματα του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αλβανίας, το 

τέταρτο τρίμηνο του 2011 ο CCI σημείωσε μικρή μόνο άνοδο, της τάξης του 0,3%, σε σχέση 

με το προηγούμενο τρίμηνο και 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Οι 

επιμέρους δείκτες του CCI παρουσίασαν το 2011 περιορισμένη, επίσης, αυξητική τάση, με τα 
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υλικά να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 1,23%, και να ακολουθούν οι 

μισθοί με ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,1% σε σχέση με το 2010. 

 

3.3 Φορολογικό –δασμολογικό καθεστώς 
 

Φορολογία επιχειρήσεων 

 

Όλες οι επιχειρήσεις στην Αλβανία, με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 2 εκ. ALL, 

υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος (κερδών) της τάξης του 10%, ενώ η φορολογητέα βάση 

υπολογίζεται βάσει των στοιχείων του ισολογισμού, αφαιρουμένων των εκπιπτόμενων 

δαπανών. Το λογιστικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Οι επιχειρήσεις προπληρώνουν 

τον φόρο κερδών σε μηνιαία βάση (την 15
η
 ημέρα κάθε μήνα), ενώ οι νεοσυσταθείσες 

επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να μην πραγματοποιήσουν τις προαναφερθείσες μηνιαίες 

καταβολές για χρονική περίοδο 6 μηνών ή μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, αν το 

διάστημα αυτό είναι μικρότερο. Το ποσό των μηνιαίων προκαταβολών του φόρου κερδών 

υπολογίζεται ως 10% επί του 1/12 του φορολογητέου εισοδήματος του έτους αναφοράς (για 

τους μήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο, έτος αναφοράς είναι το έτος πριν το αμέσως 

προηγούμενο, ενώ για τους μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο το αμέσως προηγούμενο έτος).Αν η 

επιχείρηση αποδείξει ότι το φορολογητέο εισόδημα του τρέχοντος έτους θα είναι σημαντικά 

χαμηλότερο από εκείνο του έτους αναφοράς, οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να μειώσουν το 

ποσό των μηνιαίων προκαταβολών. Στην περίπτωση αυτή όμως, αν ο συνολικός οφειλόμενος 

φόρος στο τέλος του έτους υπερβαίνει το άθροισμα των μηνιαίων προκαταβολών κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, επιβάλλεται τόκος υπερημερίας επί της διαφοράς. Επίσης, οι 

φορολογικές Αρχές μπορούν να αυξήσουν το ποσό των μηνιαίων προκαταβολών, εάν κρίνουν 

ότι το φορολογητέο εισόδημα τους τρέχοντος έτους θα υπερβεί κατά ποσοστό υψηλότερο του 

10% το εισόδημα του έτους αναφοράς. Οι επιχειρήσεις που σημείωσαν ζημίες κατά τα έτη 

αναφοράς υπολογίζουν το ύψος των μηνιαίων προκαταβολών βάσει των προβλέψεών τους 

για το τρέχον έτος. Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν την ετήσια φορολογική δήλωση 

και να καταβάλλουν τη διαφορά, που ενδεχομένως προκύπτει μεταξύ του αθροίσματος των 

μηνιαίων προκαταβολών και του συνολικού οφειλόμενου φόρου, μέχρι την 31
η
 Μαρτίου του 

επόμενου έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες διαδικασίες και μη 

τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών, επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι. Οι φορολογικές 

οντότητες στη χώρα υποχρεούνται να παρακρατούν και να αποδίδουν στο αλβανικό κράτος, 

φόρο 10% (εκτός αν υπάρχει Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που ορίζει 

διαφορετικά) επί των ακαθάριστων πληρωμών τους για μερίσματα, διανομή κερδών, τόκους, 

πνευματικά δικαιώματα, ενοίκια, τεχνικές, διοικητικές, οικονομικές και ασφαλιστικές 

υπηρεσίες κ.ά., προς άλλες οντότητες, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δεν είναι 

εγγεγραμμένες στα αλβανικά φορολογικά μητρώα. 

 

3.3.1 Ενδεικτικοί τοπικοί φόροι (local taxes)  

 
Φόρος μικρών επιχειρήσεων 

Οι μικρές επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 2 εκ. ALL, υπόκεινται σε τοπικό 

φόρο (local tax), ο οποίος καταβάλλεται ανά τρίμηνο, τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο 

και Ιανουάριο (του επόμενου έτους), και είναι σταθερού ύψους ανάλογα με το αντικείμενο 

δραστηριοτήτων και την έδρα της επιχείρησης.  

 

Φόρος ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητη περιουσία υπόκεινται σε φόρο 

ιδιοκτησίας ακινήτων, οποίος καταβάλλεται στις τοπικές Αρχές, σε ετήσια βάση. Το ποσό 

του επιβαλλόμενου φόρου διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, το είδος και τη χρήση του 
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ακινήτου. Ειδικότερα, ο ετήσιος φόρος ιδιοκτησίας αγροτικής γης κυμαίνεται μεταξύ 700-

5600 ALL/εκτάριο, ενώ για τα κτήρια μεταξύ 5-200 ALL/m2. 

 

 

Φόρος νέων κατασκευών 

 

Σε κάθε νέα κατασκευή επιβάλλεται τοπικός φόρος 1-3% (για την περιοχή των Τιράνων το 

ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 2-4%) επί του συνολικού ποσού της επένδυσης. Για τα έργα 

υποδομής (εθνικές οδοί, λιμάνια, αεροδρόμια, σήραγγες, φράγματα κ.λπ.) ο φόρος ανέρχεται 

σε 0,1% επί του συνολικού ποσού του έργου, εφόσον αυτό δεν είναι μικρότερο από το κόστος 

αποκατάστασης των τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από τη νέα κατασκευή στις ήδη 

υπάρχουσες υποδομές. Ο εν λόγω φόρος καταβάλλεται μετά την έκδοση της άδειας 

κατασκευής. 

 

Ασφαλιστικές εισφορές 

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές (κοινωνική και υγειονομική ασφάλιση) ανέρχονται στο 27,9% του 

μηνιαίου μισθού. Ποσοστό 16,7% βαρύνει τον εργοδότη, ενώ το υπόλοιπο 11,2% τον 

εργαζόμενο. Για το σκοπό του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, ο ελάχιστος 

μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε 18.295 ALL, ενώ ο μέγιστος σε 91.475ALL. Σημειώνεται ότι ο 

κατώτατος μισθός, για απασχόληση 174 ωρών μηνιαίως, ανέρχεται σε 20.000 ALL(περίπου 

145 €), με προοπτική να αυξηθεί στις 21.000 ALL. 

 

Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 

 

Η Αλβανία έχει υπογράψει συνολικά 33 Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με 

Αίγυπτο, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ελβετία, 

Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Κόσοβο, Κροατία, Λετονία, Μαλαισία, Μάλτα, 

Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ν. Κορέα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, ΠΓΔΜ, Πολωνία, 

Ρουμανία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία και Τσεχία. 

 

Με την Ελλάδα η συμφωνία αυτή υπεγράφη στις14.07.1995 και είναι σε ισχύ από1.1.2001. 

Οι διατάξεις των Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας υπερισχύουν των διατάξεων της 

αλβανικής φορολογικής νομοθεσίας. Φ.Π.Α. Ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 20%, ενώ για 

συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως τα φάρμακα και οι ιατρικές υπηρεσίες, επιβάλλεται 

μειωμένος συντελεστής της τάξης του 10%.  

 

Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των 

5 εκ. ALL, που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. υποχρεούται να εγγραφεί στο μητρώο «Υπόχρεων 

καταβολής ΦΠΑ». Τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

εισαγωγών-εξαγωγών, καθώς και οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί, αρχιτέκτονες, 

λογιστές κ.ά., εγγράφονται στο μητρώο ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών. Σύμφωνα με την από 

4.11.2011 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, οποιαδήποτε μη εγκατεστημένη 

στην Αλβανία επιχείρηση, παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα εντός της χώρας και υπόκειται σε 

καταβολή ΦΠΑ, είναι υποχρεωμένη να ορίσει ως εκπρόσωπο έναν μόνιμο κάτοικο Αλβανίας, 

ο οποίος θα εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ, θα ενεργεί στο όνομα της επιχείρησης και θα φέρει 

ευθύνη για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η ως 

άνω υποχρέωση αφορά και επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν ξεπερνά το όριο 

πέραν του οποίου απαιτείται εγγραφή στο μητρώο για ΦΠΑ. 
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3.4 Το επενδυτικό περιβάλλον 
 

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Αλβανία έχει αυξηθεί σημαντικά μετά το 2007, αφού είχε 

προηγηθεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα η οποία ξεκίνησε το 2005, η 

υπογραφή τον Ιούνιο του 2006 της ενδιάμεσης Συμφωνίας στην πορεία της σύναψης της 

Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ, (1
η 

Απριλίου 2009) και η πρόσκληση 

της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ, στο οποίο έγινε πλήρες μέλος το 2008. Η γεωγραφική θέση της 

χώρας, οι χαμηλές τιμές γης και ακινήτων, ο υψηλός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, το 

χαμηλό κόστος, η απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης, ο ενιαίος χαμηλός 

φορολογικός συντελεστής της τάξεως του 10%, το εργατικό δυναμικό χαμηλού κόστους το 

οποίο επιδεικνύει υψηλό βαθμό μάθησης και επιθυμία για εξέλιξη και κοινωνική καταξίωση 

καθώς και η προσαρμογή της νομοθεσίας στο κοινοτικό κεκτημένο, είναι ορισμένοι από τους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην προσέλκυση των επενδυτών και αντισταθμίζουν το 

χαμηλό επίπεδο υποδομών, το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, τις αδυναμίες στην προσφορά 

υπηρεσιών παραγωγού λόγω έλλειψης ολοκληρωμένων δικτύων παροχής υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία κτλ), το χαμηλό επίπεδο 

προσφοράς υπηρεσιών υγείας και παιδείας, τα ελλιπή οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα και τα 

προβλήματα στις μεταφορές προσώπων και εμπορευμάτων, την εκτεταμένη διαφθορά και την 

ανάπτυξη μηχανισμών «ξεπλύματος χρήματος», αλλά και το πρόβλημα του ελλιπούς 

συστήματος εγγραφής και κατοχύρωσης της ιδιοκτησίας των ακινήτων. 
 

3.4.1 Θεσμικό πλαίσιο 

  

Το θεσμικό πλαίσιο προσέλκυσης Επενδύσεων θεμελιώνεται στο Σύνταγμα της Αλβανίας του 

1998 και εξειδικεύεται από τον νόμο 7764/02.11.1993, «Περί Ξένων Επενδύσεων» και 

προσφέρει σημαντικές εγγυήσεις στους ξένους επενδυτές, όπως την ελεύθερη ανάπτυξη των 

επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς την προηγούμενη έγκριση από τις Αρχές και χωρίς 

περιορισμούς όσον αφορά στον τύπο και στο αντικείμενο της επενδυτικής δραστηριότητας 

αλλά και ως προς την ιδιοκτησία ή το ποσοστό συμμετοχής του αλλοδαπού νομικού 

προσώπου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Αλβανία. 

 

Περιορισμοί ως προς την επενδυτική δραστηριότητα στην Αλβανία, αλλοδαπών 

επιχειρήσεων και φορέων, αφορούν κυρίως στους τομείς στους οποίους προβλέπεται ειδική 

διαδικασία αδειοδότησης και έγκρισης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο για 

τις αλλοδαπές όσο και για τις επιχειρήσεις αλβανικών συμφερόντων, όπως για παράδειγμα 

στους τομείς των Μέσων Μαζικής επικοινωνίας, της παροχής υπηρεσιών υγείας, της 

παραγωγής και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων, της παροχής νομικών και 

συμβολαιογραφικών υπηρεσιών, της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, της προσφοράς 

υπηρεσιών συναλλάγματος  και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

 

3.4.2 Επενδυτικά κίνητρα 

 

Τα επενδυτικά κίνητρα είναι θεσμικά, διοικητικά, φορολογικά και οικονομικά. Όσον αφορά 

στα θεσμικά κίνητρα, ο νόμος 7764`/02.11.1993, προβλέπει την δυνατότητα ίδρυσης 100% 

ξένης επιχείρησης στην αλβανική επικράτεια, εγγυάται την ελεύθερη ανάπτυξη των 

επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς την προηγούμενη έγκριση από τις Αρχές και χωρίς 

περιορισμούς όσον αφορά στον τύπο και στο αντικείμενο της επενδυτικής δραστηριότητας 

αλλά και ως προς την ιδιοκτησία ή το ποσοστό συμμετοχής του αλλοδαπού νομικού 

προσώπου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Αλβανία, παρέχει 

την δυνατότητα επανεξαγωγής των κεφαλαίων, εγγυάται την εφαρμογή της Αρχής «της πλέον 

ευνοούμενης μεταχείρισης» στο πλαίσιο των Διεθνών Συνθηκών, και προβλέπει την 

δυνατότητα προσφυγής στα Διεθνή Διαιτητικά Δικαστήρια, αλλά και τη δυνατότητα οι 
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αλλοδαποί επενδυτές να μπορούν να προσφύγουν στα αλβανικά δικαστήρια σύμφωνα με τον 

αλβανικό Αστικό Κώδικα, ο οποίος αναθεωρήθηκε το 2009. Επιπλέον, ο νόμος 

7764/02.11.1993, προβλέπει ότι οι ξένες επενδύσεις δεν είναι δυνατόν να εθνικοποιήσουν 

άμεσα ή έμμεσα εκτός βεβαίως από τις περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν 

κάτι τέτοιο, όπως και εφόσον προβλέπεται από το νόμο αφού προηγουμένως καταβληθεί η 

ανάλογη «δίκαιη» αποζημίωση σύμφωνα με τις τιμές που προβλέπονται στην αγορά συν το 

νόμιμο τόκο. 

 

Όσον αφορά στα φορολογικά κίνητρα, πέραν της εισαγωγής ενιαίου χαμηλού φορολογικού 

συντελεστή της τάξεως του 10% τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την φορολογία 

φυσικών προσώπων, ενώ ξεχωρίζουν η «απαλλαγή φορολόγησης» για εμπορικές/οικονομικές 

δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται στα Βιομηχανικά, Επιστημονικά, και Τεχνολογικά 

πάρκα, για τις οποίες προβλέπεται εξαίρεση της φορολόγησης κερδών και της φορολόγησης 

για «αλλαγή χρήσεων γης», η εξαίρεση καταβολής δασμών και ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις «Ελεύθερες Ζώνες», η απαλλαγή από την φορολογία και την 

καταβολή δασμών για επιχειρήσεις «facon» οι οποίες επανεξάγουν τα προϊόντα που 

παράγουν, ενώ σημαντικό είναι το κίνητρο της πίστωσης του συνόλου του ΦΠΑ, για τους 

εισαγωγείς μηχανολογικού εξοπλισμού τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιούν για 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα η οποία υπόκεινται σε φορολόγηση. 

 

Επιπλέον σημαντικά είναι και τα οικονομικά κίνητρα όπως η παροχή επιδοτήσεων από την 

αλβανική κυβέρνηση για πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού για επενδύσεις σε 

συγκεκριμένες περιοχές και η προσφορά επιδοτήσεων και χαμηλότοκων δανείων για 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας καθώς και η μείωση του λειτουργικού 

κόστους και του κόστους ενοικίασης για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα 

βιομηχανικά πάρκα. 

 

Όσον αφορά στα διοικητικά κίνητρα, προβλέπεται η ταχεία και με πολύ χαμηλό κόστος 

εγγραφή στα μητρώα επιχειρήσεων, η δημιουργία one stop shop για την εγγραφή των 

επιχειρήσεων σε όλα τα μητρώα με την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής, η ίδρυση του 

Ενιαίου Φορέα Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας και των Ξένων Επενδύσεων (AIDA), 

η πρόβλεψη ίδρυσης one stop shop για την Ενέργεια, καθώς και οι ρυθμίσεις για την 

ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία. 

 

Τέλος σημαντικό κίνητρο θεωρείται και το χαμηλό εργατικό κόστος της τάξεως των 150 

Ευρώ μηνιαίως, και το κόστος υπαλλήλων στον τομέα των υπηρεσιών της τάξεως των 315 με 

415 Ευρώ μηνιαίως, μικτά, αλλά και το μέσο κόστος των Διευθυντικών στελεχών της τάξεως 

των 1000 Ευρώ μηνιαίως. 

 

3.4.3 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

 

Το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων, σημείωσε το 2011, σε σχέση με το 2010, σημαντική 

μείωση της τάξης του 9,73%, ενώ οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου μειώθηκαν κατά 135,54%. 

Ειδικότερα, η αξία των εισροών των ΑΞΕ ανήλθε το 2011 στα 741,92 εκ. € ή 7,9% του ΑΕΠ, 

σημειώνοντας μείωση της τάξης του -6,48%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2010.Η 

Ελλάδα παραμένει σταθερά ένας από τους σημαντικότερους ξένους επενδυτές στην Αλβανία 

(μέχρι και το 2010, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία κατείχε την 1η θέση στις ΑΞΕ/stock) και 

παράλληλα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 26 –28%, των ξένων επενδυτών 

στην Αλβανία προέρχεται από την Ελλάδα. 
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Πιν.3.3 ΑΞΕ στην Αλβανία 

 
                              Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας 

 

 

Πιν.3.4 ΑΞΕ στην Αλβανία κατά δραστηριότητα 

 
                    Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας 
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3.5 Η προοπτική του κατασκευαστικού τομέα στην Αλβανία  
 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Αλβανία εξακολουθεί να παραμένει αξιόλογη, 

αντιπροσωπεύοντας το 2004 το 9,4% του ΑΕΠ. Εν τούτοις ο ρυθμός πραγματικής αύξησης 

του τομέα φθίνει: το 2001 αυξήθηκε 33%, ενώ το 2004 16%. 

 

Πιν.3.5 Ρυθμοί αύξησης κατασκευαστικού τομέα και ΑΕΠ 

 
 

Ως ιδιωτικά έργα θεωρούμε τις οικίες, ξενοδοχεία, εμπορικούς χώρους και βιομηχανικά 

κτίσματα, ενώ ως δημόσια τις υποδομές μεταφορών, επικοινωνιών, ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης. Ενώ το 2002 το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 45%) των 

δημόσιων έργων αφορούσε υποδομές επικοινωνιών και ηλεκτροδότησης, το 2003 και 2004 το 

σημαντικότερο τμήμα ήταν οι υποδομές μεταφορών (63%και 42% αντίστοιχα).  

 

Όσον αφορά τις καινούργιες κατασκευές, αυτές έχουν ως ακολούθως: 

 

 
 

Η αγορά οικοδοµών (κατοικίες, επαγγελµατικοί χώροι) τροφοδοτήθηκε από την αστυφιλία 

των τελευταίων ετών και την έλευση αλλοδαπών (επιχειρήσεων, διεθνών οργανισµών). 

Υπάρχουν προβλήµατα που παραµένουν και σχετίζονται µε την ασάφεια του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος, την µη εφαρµογή της οικείας νοµοθεσίας και την υπερσυγκέντρωση. Οι 

εγχώριες κατασκευαστικές εταιρίες είναι πολλές (150-200), λίγες, όµως, από αυτές έχουν την 

δυνατότητα ανάληψης µεγάλων κατασκευαστικών έργων. Η τυπική αλβανική επιχείρηση δεν 

έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα αλλά λειτουργεί µε βάση το σύστηµα της αντιπαροχής.  

 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας η πλειοψηφία των 

αγοραπωλησιών κατοικίας πραγματοποιείται από τις αποταμιεύσεις των Αλβανών 

μεταναστών σε άλλες χώρες. Υπολογίζεται (IMF) ότι το 2005 τα εµβάσµατα ανήλθαν σε 947 

εκατ. ευρώ. Καλύπτουν το 61% του ελλείμματος εµπορικού ισοζυγίου, το 66% του 

ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το 93% του ελλείμματος του ισοζυγίου 

πληρωµών. Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το 1ο 6µηνο 2006 τα εµβάσµατα 

ανήλθαν σε 432 εκατ. Ε, 12% περισσότερο από το 1ο 6µηνο 2005. Η εξέλιξη αυτή προξενεί 

σκεπτικισμό αφού σύµφωνα µε την έκθεση τα μεταναστευτικά εµβάσµατα δεν θα 

αποτελέσουν για µακρύ χρονικό διάστηµα ακόµη την κύρια χρηµατοδοτική πηγή της 

κατασκευαστικής αγοράς. Η ωρίµανση της αγοράς και η σταδιακή μείωση της ζήτησης για 

νέα διαμερίσματα αναµένεται να προξενήσουν πτώση της δραστηριότητας στον 
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κατασκευαστικό τοµέα, που αποτελεί και τον κύριο µοχλό της οικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας.  

Ο κατασκευαστικός τοµέας χαρακτηρίζεται από υπερσυγκέντρωση της δραστηριότητας του 

στην κατασκευή νέων διαμερισμάτων ενώ άλλοι  σημαντικοί τοµείς όπως η κατασκευή των 

αναγκαίων έργων υποδοµής έχουν υστερήσει. Είναι ενδεικτικό ότι η κατασκευή νέων 

διαμερισμάτων αποτελεί το 68% του συνόλου της δραστηριότητας του κατασκευαστικού 

τοµέα. Κατά το 2006 η ζήτηση για διαμερίσματα αυξήθηκε ενώ αντίθετα μειώθηκε η ζήτηση 

για εµπορικά ακίνητα. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση της χρηµατοδότησης από τις 

τράπεζες για αγορά ακινήτων. Τα δάνεια συνήθως καλύπτουν το 80% της αξίας αγοράς των 

ακινήτων και αποτιµώνται σε ξένα νοµίσµατα, συνήθως Ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

τιµές των ακινήτων, ανεξαρτήτως της μορφής της χρηματοδοτικής πηγής (δανεισµός ή 

ιδιωτική αποταμίευση), αποτιµώνται σε Ευρώ και οι περισσότερες αγοραπωλησίες 

συντελούνται σε Ευρώ. Πέραν τούτων, και στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το εθνικό 

νόµισµα Λεκ, έχει ήδη προηγουμένως προηγηθεί μετατροπή της τιµής από Ευρώ σε Λεκ. 

Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, η μεγάλη αύξηση των τιµών των διαμερισμάτων δεν 

δικαιολογείται από τους βασικούς δείκτες της οικονομίας και είναι πιθανόν να οδηγήσει σε 

επισφαλείς από πλευράς απόδοσης επενδύσεις. 

 

Σύµφωνα µε το Αλβανικό Εταιρικό Δίκαιο οιαδήποτε µορφή επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας συντελείται µόνο από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα νοµικά πρόσωπα έχουν 

την µορφή της Ομόρρυθμης Εταιρείας (Partnership), της Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Limited 

Partnership), της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company) και της 

Ανωνύµου Εταιρείας (Joint Stock Company). Επιπλέον, αλλοδαποί επενδυτές µπορούν να 

δραστηριοποιηθούν στην Αλβανία µέσω υποκαταστήµατος ή γραφείου αντιπροσωπείας 

εγγραφόμενες στην επιτόπου δικαστική αρχή, τα οποία, ως προς φορολογικά ζητήματα 

λογίζονται ως αλβανικά νοµικά πρόσωπα. Η διαδικασία ιδρύσεως οιασδήποτε μορφής 

εταιρείας βασίζεται στον νόµο 7638/19.11.1992. 

 

   3.6  SWOT ANALYSIS 
 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μία ανάλυση SWOT προκειμένου να διερευνηθούν οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών όσο αφορά την 

διαδικασία διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους στην χώρα της Αλβανίας, καθώς επίσης 

και οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζει η αγορά της Αλβανίας ως προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 

 

      3.6.1 Δυνάμεις 

 

1. Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία 

προκειμένου να φέρουν εις πέρας μεγάλης εμβέλειας κατασκευαστικά έργα. 

 

2. Επίσης, η εμπειρία των στελεχών όσο αφορά την διαδικασία διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων των κατασκευαστικών εταιρειών καθιστά το εγχείρημα αυτό 

εξαιρετικά ελπιδοφόρο. 

 

3. Η γνώση της βουλγαρικής γλώσσας από στελέχη των ελληνικών κατασκευαστικών 

εταιρειών είναι σύνηθες φαινόμενο και καθιστά ευκολότερη την συνεργασία και 

σύναψη βαθύτερων επαγγελματικών δεσμών με την εγχώρια αγορά. 

 

4. Η έλλειψη εγχώριου ανταγωνισμού συμβάλλει σημαντικά στην εδραίωση των 

ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στη αγορά της Αλβανίας. 
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5. Το γεγονός ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες παρατηρείται να διαθέτουν και 

προσωπικό που έχει καταρτιστεί στην Αλβανία συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση 

της κουλτούρας της χώρας αυτής και στην ποιοτικότερη συνεργασία. 

 

3.6.2 Αδυναμίες 

 

1. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην απόφαση 

λήψης επιχειρηματικού κινδύνου από πλευράς των ελληνικών κατασκευαστικών 

εταιρειών και ανοίγματος σε ξένες αγορές. 

 

2. Η προσκόλληση στην ελληνική αγορά και στα ελληνικά επιχειρηματικά δεδομένα 

μειώνει την πιθανότητα διαμόρφωσης στρατηγικής διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. 

 

3. Η πρόσληψη ή πιθανή εκπαίδευση στελεχών ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στον 

διεθνή επιχειρηματικό κόσμο αποτελεί πρόσθετο κόστος που δυσχεραίνει την τελική 

απόφαση ένος τέτοιου βήματος. 

 

3.6.3 Ευκαιρίες 

 

1. Το φθηνό εργατικό δυναμικό αποτελεί ευκαιρία στα μάτια των επενδυτών 

προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Αλβανίας. 

 

2. Η φθηνή γη καθιστά μικρότερο το κόστος εγκατάστασης των ελληνικών 

κατασκευαστικών εταιρειών στην Αλβανία. 

 

3. Η έλλειψη υποδομών και συγκοινωνιακών δικτύων αποτελεί ευκαιρία που κάλλιστα 

μπορούν να αξιοποιήσουν οι ελληνικές εταιρίες συνεισφέροντας με την τεχνογνωσία 

τους στην υλοποίηση τέτοιας εμβέλειας έργων. 

 

4. Η έλλειψη τεχνογνωσίας από την εγχώρια αγορά ενισχύει τις πιθανότητες εδραίωσης 

ελληνικών εταιρειών στη Αλβανικά αγορά 

 

5. Η μακροχρόνιοι δεσμοί και η κοντινή γεωγραφική θέση Ελλάδας Αλβανίας ευνοεί τη 

σύναψη επιχειρησιακών σχέσεων και την πραγματοποίηση επενδύσεων των 

ελληνικών εταιρειών στην Αλβανία. 

 

6. Σημαντικά είναι τα επενδυτικά κίνητρα που ευνοούν την άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην γεωγραφική περιοχή της Αλβανίας και αναλύθηκαν στην 

παράγραφο 4.4.2. 

 

7. Το γεγονός ότι το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία 

προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και 

συγκεκριμένα από υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθιστά τον κλάδο των ΑΠΕ ως μία 

ευκαιρία την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες. Με 

στόχο τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στα πρότυπα της 

ΕΕ, τη δημιουργία ελκυστικού επενδυτικού κλίματος, για την προσέλκυση άμεσων ξένων 

επενδύσεων στον τομέα, καθώς και την εκμετάλλευση άλλων πέραν της υδροηλεκτρικής 

μορφών ΑΠΕ, η αλβανική Κυβέρνηση, με τη στήριξη του Energy Efficiency Centre 

(EEC), έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία νέου Ν/Σ “On Renewable Energy Resources”, 

όπου ενσωματώνεται και η οδηγία 2009/28/EC και καθιερώνεται μηχανισμός εγγυημένων 

τιμών. 
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3.6.4 Απειλές 

 

1. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που καθιστά αβέβαιο το επιχειρηματικό μέλλον 

των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις οποίες συγκαταλέγεται και η 

Αλβανία. 

 

2. Η διαφθορά και η παραοικονομία δεν ευνοούν ως συνθήκες την ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

3. Η πληθώρα επιχειρήσεων που προβαίνουν σε επενδύσεις στην περιοχή της Αλβανίας 

καθιστά μεγαλύτερο τον διεθνή ανταγωνισμό. 

 
4. Στον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο στην Αλβανία παρατηρείται ήδη από το 2010 

μία σημαντική πτώση, που συνεχίζεται και στο έτος 2012. 

 

5. H μειούμενη αγοραστική δύναμη, αλλά και η αβεβαιότητα που επικρατεί στο 

καταναλωτικό κοινό, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, της μείωσης των 

μεταναστευτικών εμβασμάτων και της διαρκούς απώλειας θέσεων εργασίας στο 

εσωτερικό, όπως και στις κύριες χώρες διαμονής των Αλβανών που εργάζονται στο 

εξωτερικό, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση για ιδιωτικές 

κατοικίες και την αλβανική αγορά ακινήτων γενικότερα. 

 

6. Η πτωτική τάση των δημόσιων επενδύσεων, λόγω διαρκούς περιστολής των 

διαθέσιμων για τεχνικά έργα κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού προς 

αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. 

 

7. Τα χρονίζοντα προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και ρυθμιστικό πλαίσιο που 

ισχύει για την ακίνητη περιουσία στην Αλβανία (καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων 

αναγνώρισης δικαιούχων ιδιοκτησιών, καθυστέρηση κατάρτισης και έγκρισης 

πολεοδομικών σχεδίων, μη έκδοση νέων οικοδομικών αδειών κ.λπ.) που συμβάλλουν 

στην παρατεταμένη στασιμότητα, η οποία καταγράφεται στην οικοδομική 

δραστηριότητα για ιδιωτικά έργα. 

 

8. Η μείωση των χρηματοδοτήσεων προς καταναλωτές και επιχειρήσεις, συνεπεία της 

σημαντικής αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), το συνολικό ποσοστό 

των οποίων στα τέλη Μαρτίου τ.έ.(2012) ανήλθε στο 20,1% (στον κατασκευαστικό 

κλάδο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο), έναντι 14,7% του 

Μαρτίου 2011 και 18,8% του Δεκεμβρίου 2011. 

 

3.7 Ανακεφαλαίωση 
Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες διαθέτουν την 

απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία προκειμένου να εισαχθούν δυναμικά στην αγορά της 

Αλβανίας, η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη υποδομών. Η έλλειψη εγχώριου 

ανταγωνισμού ευνοεί την επιτυχή είσοδο των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στην 

Αλβανική αγορά, προκειμένου να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες όπως το φθηνό εργατικό 

δυναμικό, η άνθηση του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η έλλειψη τεχνογνωσίας 

και η ευνοική γεωγραφική θέση της. Παρ’ όλα αυτά, προσοχή πρέπει να δοθεί σε φαινόμενα 

παραοικονομίας που συναντώνται στην εν λόγω χώρα. Αδιαμφισβήτητα, η παγκόσμια 

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τον κατασκευαστικό κλάδο στην Αλβανία και το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πληθώρα επενδυτών που έχουν επενδύσει στη 

συγκεκριμένη αγορά, οι στρατηγικές κινήσεις των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών 

επιβάλλεται να είναι ελεγχόμενες και μεθοδευμένες προκειμένου να στεφθούν επιτυχείς. 
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Κεφάλαιο 4  Βουλγαρία 

 

4.1 Γενικά στοιχεία χώρας 
 

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι μια χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης με έκταση 

110.910 τετραγωνικά χλμ. και πληθυσμό 7.602.116, με βάση εκτιμήσεις του 2009. Βρέχεται 

στα ανατολικά από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ συνορεύει με την Ελλάδα στα νότια, την 

Τουρκία στα ανατολικά, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στα 

δυτικά, τη Σερβία και τη Ρουμανία στα βόρεια. Φυσικό σύνορο μεταξύ της Ρουμανίας και της 

Βουλγαρίας αποτελεί ο ποταμός Δούναβης. Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της χώρας 

είναι η Σόφια με περίπου 1.100.000 κατ. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι η Φιλιππούπολη (βουλγ. 

Πλόβντιφ), η Βάρνα (θερινή πρωτεύουσα - όπως αποκαλείται από τους Βούλγαρους) και ο 

Πύργος (βουλγ. Μπουργκάς) στη Μαύρη Θάλασσα, το Ρούσε (στις όχθες του Δούναβη), η 

Στάρα Ζαγόρα, το Πλέβεν, το Λόβετς, το Σούμεν και το Βέλικο Τάρνοβο (η πρώτη 

πρωτεύουσα της Βουλγαρίας). 

 

Η επίσημη γλώσσα είναι η βουλγαρική. Στον χώρο του εμπορίου και των επιχειρήσεων 

χρησιμοποιείται κυρίως η αγγλική, η οποία αντικατέστησε, μετά το 1989, την ρωσική. 

 

Όσο αφορά τη θρησκεία, το 83,6% του πληθυσμού αποτελείται από Χριστιανούς 

Ορθόδοξους, το 12,2% από Μουσουλμάνους (12,2%), Καθολικοί, Προτεστάντες και λοιποί 

(4,2%). 

 

Το νόμισμα της είναι το Λεβ (BGN) και η τρέχουσα (κλειδωμένη) ισοτιμία €1 = 

BGN1,95583. Στο πλαίσιο του καθεστώτος «νομισματικού συμβουλίου» (currency board), 

που υιοθετήθηκε το 1997, έγινε πρόβλεψη για την άμεση πρόσδεση του βουλγαρικού 

νομίσματος με το τότε γερμανικό μάρκο και, στη συνέχεια, με το ευρώ. Η εν λόγω ρύθμιση 

του νομισματικού συμβουλίου –το οποίο υποστηρίζεται από ένα σημαντικό δημοσιονομικό 

απόθεμα –λειτουργεί ομαλά από την θέσπισή της και υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την 

μακροοικονομική σταθεροποίηση της χώρας. 

 

Το πολίτευμα της είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Πρόεδρος είναι ο 

Ρόσεν Πλέβνελιεφ και εκλεγμένος πρωθυπουργός ο Μπόικο Μπορίσοφ. Στις 20 

Φεβρουαρίου 2013, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, ανακοίνωσε από 

το βήμα της βουλγαρικής Βουλής την παραίτηση της κυβερνήσεώς του, η οποία 

επισημοποιήθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν τις 

εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν λογικά τον Ιούλιο, εκτός και αν αλλάξει η ημερομηνία τους 

από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση παραιτήθηκε μετά από μαζικές διαδηλώσεις 

κατά της λιτότητας και της υψηλής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.
 
Ο Πρωθυπουργός 

προσπάθησε να ηρεμήσει το οργισμένο πλήθος, απαλλάσσοντας από τα καθήκοντά του τον 

υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως, Συμεών Ντιάνκοφ, αλλά δεν το 

κατάφερε. 

 

Η Βουλγαρία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με το χαμηλότερο ρυθμό πληθυσμιακής 

αύξησης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αρνητική αύξηση του πληθυσμού χρονολογείται από το 

1990 και αποδίδεται στην οικονομική δυσπραγία σε συνδυασμό με την αύξηση της 

υπογεννητικότητας αλλά και της μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, κατά την χρονική περίοδο 

1992 –2011, κατά την οποία παρατηρείται ένα μαζικό κύμα μετανάστευσης προς το 

εξωτερικό 410.472 κατοίκων, η αρνητική φυσική αύξηση του πληθυσμού ανήλθε σε 773.784. 

Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις της Eurostat, σε σχετική έκθεσή της για το δημογραφικό μέλλον 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1_%28%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B1_%CE%96%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CF%84%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%A4%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%BD_%CE%A0%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%86
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%86
http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2013
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%86
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%8E%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
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της ΕΕ, ο βουλγαρικός πληθυσμός θα γνωρίσει την πλέον δραματική μείωση στην περιοχή, 

στο διάστημα της επόμενης πεντηκονταετίας (-27% σε σχέση με το 2010). 

 

Η Βουλγαρία έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1
η
 Ιανουαρίου 2007, είναι 

επίσης μέλος του ΝΑΤΟ και του ΠΟΕ και συμμετέχει στους περισσότερους πολυμερείς 

οργανισμούς.  

 

4.2 Οικονομική κατάσταση 
 

Η βουλγαρική οικονομία γνώρισε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 1997 μέχρι το 2008, 

χάρη στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τη συνεπή δημοσιονομική πολιτική που 

ακολούθησαν οι διαδοχικές κυβερνήσεις με στόχο την επίτευξη σταθερού μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ένταξη της χώρας στην ΕΕ 

(2007). 

 

Κατά το διάστημα 2004-2008, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν, κατά μέσο όρο, της τάξης του 6% 

και άνω και στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στις καθαρές εισροές επενδυτικών κεφαλαίων. 

Χάρη στις τελευταίες, η εγχώρια ζήτηση ενισχύθηκε με τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης των 

εισοδημάτων και της πιστωτικής επέκτασης, τα οποία, με την σειρά τους, οδήγησαν σε 

αύξηση της απασχόλησης αλλά και στην αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων. 

Ύστερα από μία δεκαετία ιδιαίτερα ταχύρρυθμης ανάπτυξης, η βουλγαρική οικονομία 

εισήλθε, το 2009, σε περιβάλλον ύφεσης, συνεπεία της χρηματoπιστωτικής κρίσης και των 

επιπτώσεών της στην πραγματική οικονομία. Η οικονομική ύφεση επεκτάθηκε – αν και με 

σημαντική χρονική υστέρηση – σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, επηρέασε αρνητικά την 

εσωτερική ζήτηση, τις εξαγωγές και την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων, διευρύνοντας, 

παράλληλα, την ανεργία. Οι επιπτώσεις εξάλλου της υποχώρησης της οικονομικής εξέλιξης 

του πληθωρισμού είχαν σαν αποτέλεσμα την σημαντική αποκλιμάκωσή του, ενώ συγχρόνως 

συνέβαλαν στην αξιοσημείωτη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών λόγω του 

μεγαλύτερου βαθμού μείωσης των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές που προκάλεσε η 

εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης. 

 

Η ανάκαμψη της βουλγαρικής οικονομίας, η οποία άρχισε να διαφαίνεται το 2010 και 

συνεχίστηκε το 2011, οπότε το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,7%, στηρίχθηκε σχεδόν 

αποκλειστικά στην αύξηση των εξαγωγών συνεπεία της ανόδου του διεθνούς εμπορίου (ήδη 

από το τελευταίο τρίμηνο του 2009). Οι αρχικές προβλέψεις της βουλγαρικής κυβέρνησης για 

το 2012 που έκαναν λόγω για μεγέθυνση ακόμη και άνω του 3% δεν επιβεβαιώθηκαν λόγω, 

κυρίως, της υποχώρησης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας στη ζώνη του Ευρώ. Η εν 

λόγω εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισροών 

ξένων επενδυτικών κεφαλαίων ενώ ο χαμηλός ρυθμός πιστωτικής επέκτασης καθήλωσε την 

εγχώρια ζήτηση σε χαμηλά επίπεδα. Οι τελευταίες προβλέψεις όλων των διεθνών 

οικονομικών οργανισμών (ΕΕ, ΔΝΤ, EBRD) αλλά και ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων (π.χ. UniCredit) κάνουν πλέον λόγο για ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας της 

τάξης του 0,5% για το 2012 και λίγο πάνω από το 1% για το 2013. 

 

Στη σύνθεση του βουλγαρικού ΑΕΠ για το 2011, ο γεωργικός τομέας συμμετέχει κατά 5,6%, 

ο βιομηχανικός κατά 31,2% (6,5% του ποσοστού αυτού προέρχεται από τον κλάδο των 

κατασκευών) και οι υπηρεσίες κατά 63,2%.Το διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζει τη 

συμμετοχή των επιμέρους οικονομικών κλάδων στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία (ΑΠΑ) της οικονομίας : 
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Πιν. 4.1 Συμμετοχή οικονομικών κλάδων στη συνολική ΑΠΑ το 2011 

 
 

Σε ό,τι αφορά ειδικά τον κλάδο των κατασκευών, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του 

βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, από το 2008 έως σήμερα η προστιθέμενη αξία του 

κλάδου παρουσιάζει σταθερά πτωτικές τάσεις (από BGN2.754 εκατ. το 2008 στα 2.152 εκατ. 

το 2011). Η μείωση της ΑΠΑ το 2011 σε σχέση με το 2010 ήταν, βέβαια, σαφώς πιο 

περιορισμένη (περίπου 1,1%) συγκριτικά με τους πτωτικούς ρυθμούς των προηγούμενων 

ετών. Το 2011 το μερίδιο των κατασκευών στη συνολική ΑΠΑ ανήλθε σε 5,6% (έναντι 6% 

περίπου το 2010), το χαμηλότερο ποσοστό για τον κλάδο από το 2009, όπου είχε ανέλθει στο 

7,9%. Σημειώνεται ότι στην προ κρίσεως περίοδο, οι κατασκευές αναπτυσσόταν με ετήσιους 

ρυθμούς της τάξης του 10– 14%. Αρνητική είναι η τάση και σε ό,τι αφορά την καθ’ αυτό 

παραγωγή των κατασκευαστικών εταιρειών το 2011 (περίπου -11%), με την κάμψη να είναι 

πιο περιορισμένη στην κατασκευή κτιρίων και πιο έντονη στα διάφορα έργα (civil 

engineering) και στις ειδικές κατασκευαστικές εργασίες. Σε ό,τι αφορά ειδικά τις κατοικίες 

(dwellings), επισημαίνεται ότι, ενώ ο σχετικός ρυθμός κατασκευών ήταν πτωτικός τόσο στις 

πόλεις όσο και στις κωμοπόλεις, στα χωριά ήταν ανοδικός (+75% σε ό,τι αφορά τις επιμέρους 

μονάδες και +65% σε ό,τι αφορά το συνολικό χώρο κάλυψης). Βέβαια, η κατασκευαστική 

δραστηριότητα είναι σαφώς πιο περιορισμένη στα χωριά με αποτέλεσμα να μην ανατρέπεται 

η συνολική αρνητική τάση. 

 

4.2.1 Μακροοικονομικές εξελίξεις κατά το 2011 
 

Το 2010, η βουλγαρική οικονομία εξήλθε από την ύφεση με βραδύ ρυθμό, ο οποίος το 2011 

επιταχύνθηκε ελαφρά (+1,7%). Η σταδιακή μεγέθυνση της οικονομίας αποδίδεται κατά κύριο 

λόγο στη σημαντική άνοδο που παρουσίασαν οι εξαγωγές, καθ’ όλο το 2011, αλλά και στην 

αξιόλογη ανάκαμψη της δραστηριότητας στον βιομηχανικό τομέα. Σε αντιδιαστολή, η 

εγχώρια ζήτηση, οι εισροές κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις (ΑΞΕ) και οι κατασκευές 

συνέχισαν να κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Στις θετικές εξελίξεις του 2011 

καταγράφονται επίσης η καταγραφή πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 
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αλλά και η αύξηση των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών (στο βαθμό που συνέβαλε στην 

ενίσχυση των τραπεζικών καταθέσεων). Αρνητική εξέλιξη συνιστά η μείωση της 

απασχόλησης με τη συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας και η επανεμφάνιση πληθωριστικών 

πιέσεων (τάση που είχε παρατηρηθεί ήδη από τα τέλη του 2010, αλλά που στις αρχές του 

2012 δείχνει να εξασθενεί σε συνάρτηση με τον επίσης εκ νέου ασθενέστερο ρυθμό 

ανάπτυξης). 

 

Πιν.4.2 Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Βουλγαρίας 

 

 
 

  

4.3 Φορολογική νομοθεσία 
 

Με τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2007 ετέθη ως στόχος η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και η εξασφάλιση ενός διαφανούς και λειτουργικού φορολογικού 

συστήματος σύμφωνα με κοινοτικό δίκαιο. Με την ανωτέρω μεταρρύθμιση καταργήθηκε η 

προοδευτική φορολογική κλίμακα στα φυσικά πρόσωπα και αντικαταστάθηκε από ενιαίο 

συντελεστή (flat tax) 10%, ο οποίος ισχύει και για την φορολόγηση των εταιρειών. 

 

Κυριότεροι φόροι: 

φόρος φυσικών προσώπων 10% (flat tax) 

εταιρικός φόρος 10% (flat tax) 
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φόρος μερισμάτων 5% 

φόρος προστιθεμένης αξίας (DDS) 20% και μηδενικός προκειμένου για εξαγωγές και 

ενδοκοινοτικές προμήθειες.  

 

Από 01.01.2013 επιβάλλεται φόρος 10% στα επιτόκια των (προθεσμιακών) τραπεζικών 

καταθέσεων. 

Τα Δημοτικά Συμβούλια καθορίζουν, εντός του πλαισίου του νόμου, το ακριβές ύψος των 

δημοτικών φόρων και τελών : 

-Δημοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα από 0,5% έως 2%  

-Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων από 1,3% έως 2,6%. 

 

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν υπογράψει συμφωνία για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (Νόμος 2255/1994, ΦΕΚ 

195/18.11.1994). 

 

Φορολογικές απαλλαγές: 

 

Οι επιχειρήσεις, που έχουν επενδύσει σε υποβαθμισμένες περιοχές (όπου η ανεργία, κατά το 

προηγούμενο έτος, ήταν σημαντικά μεγαλύτερη του μέσου όρου στην χώρα), μπορούν να 

επωφεληθούν από ορισμένες φορολογικές διευκολύνσεις εφόσον πληρούν ορισμένες 

προϋποθέσεις. 

Ειδικότερα : 

Απαλλαγή μέχρι και 100% του εταιρικού φόρου (10%) προκειμένου για βιομηχανικές 

μονάδες, εγκατεστημένες σε περιοχές με ανεργία μεγαλύτερη κατά 35% τουλάχιστον του 

μέσου όρου. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει για μία πενταετία ανεξάρτητα από τη εξέλιξη της 

ανεργίας. 

Μείωση του εταιρικού φόρου μέχρι το 10% επί της αξίας των πάγιων επενδύσεων, (με την 

εξαίρεση των επιβατικών αυτοκινήτων), με την προϋπόθεση ότι η επένδυση 

πραγματοποιείται σε περιοχή με ανεργία μεγαλύτερη κατά 50% του εθνικού μέσου όρου. 

Ειδική έκπτωση (αφαίρεση από τα κέρδη των αμοιβών και εργοδοτικών εισφορών μέχρι και 

12 μηνών) για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εγγεγραμμένους ανέργους. 

  

4.4 Γενικό επενδυτικό πλαίσιο 
 

4.4.1 Ίδρυση και λειτουργία εταιρείας στη Βουλγαρία 
 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, αλλοδαποί υπήκοοι μπορούν να κατέχουν έως και το 

100% του κεφαλαίου μιας βουλγαρικής εταιρείας. Η διαδικασία για την ίδρυση εταιρείας 

είναι απλή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 

Καταχώρηση της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο (χωρίς να απαιτείται πλέον δικαστική 

απόφαση), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει για κάθε τύπο εταιρείας ο Νόμος για τις 

Εμπορικές Εγγραφές (Commercial Register Act) του 2008. Το καταστατικό, το οποίο 

εγκρίνεται πριν από την εγγραφή της εταιρείας, πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα, 

τα οποία κρίνονται υποχρεωτικά για την συγκεκριμένη μορφή εταιρείας, σύμφωνα με το 

βουλγαρικό δίκαιο. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των 

διαδικασιών μέχρι την τελική εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο υπολογίζεται σε περίπου 1 

μήνα. Μετά την one-stop εγγραφή στο εμπορικό μητρώο, η εταιρεία λαμβάνει έναν 

εξειδικευμένο κωδικό (Unified Identification Code-ЕИК), ο οποίος εξυπηρετεί κάθε δημόσιο 

σκοπό (κοινωνικοασφαλιστικό, στατιστικό, φορολογικό κτλ.) και δεν απαιτείται πλέον καμία 

επιπρόσθετη εγγραφή (π.χ. στο Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο). Τα ως άνω δεν ισχύουν για τα 

γραφεία εμπορικού αντιπροσώπου ξένης εταιρείας, τα όποια οφείλουν να εγγράφονται εκτός 
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από το εμπορικό μητρώο και στο Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο για στατιστικούς, 

φορολογικούς και κοινωνικοασφαλιστικούς λόγους. 

 

4.4.2 Επενδυτική νομοθεσία 
 

Τα επενδυτικά κίνητρα εξειδικεύονται και υλοποιούνται από την Invest Bulgaria Agency, 

κυβερνητικό οργανισμό, υπαγόμενο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την κείμενη 

επενδυτική νομοθεσία, οι επενδύσεις, ανάλογα με το ύψος τους, διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες. 

 

 Α’ τάξεως :  

άνω των 32 εκατ. λέβα (€16 εκατ.) 

άνω των 16 εκατ. λέβα (€ 8 εκατ.), σε περιοχή με ανεργία που υπερβαίνει τον εθνικό μέσο 

όρο ή πρόκειται για επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στον βιομηχανικό τομέα 

άνω των 11 εκατ. λέβα (€ 5,6 εκατ.) για επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις υπηρεσίες  

 

Β’ τάξεως : 

άνω των 16 εκατ. λέβα (€ 8 εκατ.) 

άνω των 8 εκατ. λέβα, σε περιοχή με ανεργία υψηλότερη του εθνικού μέσου όρου ή 

επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στην βιομηχανία 

άνω των 5,5 εκατ. λέβα και επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις υπηρεσίες 

 

Προβλεπόμενα κίνητρα : 

σύντμηση των διαδικαστικών διατυπώσεων 

προνομιακή διοικητική αντιμετώπιση (κατηγορία Α’) 

προνομιακή μεταχείριση για απόκτηση δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας 

χρηματοοικονομική βοήθεια για έργα υποδομής (κατηγορία Α’) 

χρηματοοικονομική βοήθεια για την εκπαίδευση του προσωπικού μέχρι 29 ετών. 

 

Μία ακόμη εξειδικευμένη κατηγορία επενδύσεων προστέθηκε με την πιο πρόσφατη 

τροποποίηση του επενδυτικού νόμου το 2009. Πρόκειται για τα Επενδυτικά Σχέδια 

Προτεραιότητας, τα οποία πρέπει να πληρούν τόσο τις προϋποθέσεις του Κανονισμού της ΕΕ 

800/2008 όσο και ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια: 

 Να υπερβαίνουν κατά τρεις τουλάχιστον φορές το ελάχιστο όριο των επενδύσεων Α’ 

τάξης 

 Να ενισχύουν την απασχόληση με επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας ή σε περιοχές 

με πρόβλημα ανεργίας 

 Να στοχεύουν στην ανάπτυξη των βιομηχανικών ζωνών. 

 Να στοχεύουν στην ανάπτυξη τεχνολογικών πάρκων. 

 

4.4.3 Άμεσες ξένες επενδύσεις 
 

Το 2011 καταγράφηκε ελαφρά ενίσχυση του ρυθμού εισροών κεφαλαίων για άμεσες ξένες 

επενδύσεις (ΑΞΕ), που απέχουν όμως κατά πολύ από τα επίπεδα της τριετίας 2006-2008 (βλ. 

σχετικό διάγραμμα κατωτέρω). Κατά την ως άνω τριετία οι ΑΞΕ είχαν στηρίξει τη δυναμική 

της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Οι καταγραφείσες εισροές επενδυτικών κεφαλαίων, 

κατά το 2011, ανήλθαν σε € 1.341,2 εκατ. (ή 3,5% επί του ΑΕΠ έναντι 4,5% το 2010και 

7,5% το 2009), αυξημένες κατά 9,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (αλλά μειωμένες 

κατά 85,2% έναντι του 2007 και κατά 80% έναντι του 2008, όταν κατεγράφησαν οι 

μεγαλύτερες εισροές ΑΞΕ στη Βουλγαρία). 
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Κατά την περίοδο των 14 τελευταίων ετών, το ύψος των συνολικών ξένων επενδύσεων στην 

Βουλγαρία, εκτιμάται σε €36,8 δισεκ. Σύμφωνα με το ανωτέρω γράφημα, από το 2002 έως το 

2007 οι εισροές επενδυτικών κεφαλαίων παρουσίασαν συνεχή ετήσια άνοδο, ενώ μόνο κατά 

την τελευταία πριν την κρίση τριετία η Βουλγαρία προσέλκυσε επενδυτικά κεφάλαια από το 

εξωτερικό αξίας €22 δισεκ. περίπου. Οι χώρες ΕΕ συμμετέχουν με ποσοστό 84,6% στις 

συνολικές επενδύσεις και με €1.069,8 εκατ. στις εισροές ΑΞΕ του 2011. Οι τέσσερις πρώτες 

χώρες σε επενδύσεις δηλ. η Ολλανδία (€8,1 δισεκ.), η Αυστρία (€6,1δισεκ.), η Ελλάδα 

(€2,9δισεκ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (€2,4δισεκ.) συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 

50% στα συνολικά επενδυμένα κεφάλαια στην χώρα Κατά τη διετία 2009 και 2010 (και σε 

πιο περιορισμένο βαθμό το 2011), καταγράφηκαν περιπτώσεις αποεπενδύσεων κυρίως από 

Αυστρία (ιδίως το 2010, καθώς το 2011 η Αυστρία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις εισροές 

επενδύσεων με €526,5 εκατ.), Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία. Τις καλύτερες επενδυτικές 

επιδόσεις επέδειξε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ολλανδία, της οποίας οι εισροές ΑΞΕ 

στην Βουλγαρία, κατά το 2011 ανήλθαν στα €557 εκατ.(έναντι €1,5 δισεκ. το 2010).  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας Βουλγαρίας (ΒΝΒ), το 2011 καταγράφηκαν 

καθαρές εκροές ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων της τάξης των €300.000, που προήλθαν 

από τις εκροές ύψους €55,0 εκατ. του πρώτου τριμήνου του έτους, οι οποίες δεν καλύφθηκαν 

από τις εισροές επενδυτικών κεφαλαίων των επομένων τριμήνων συνολικής αξίας €51,7 εκατ. 

Βάσει προσωρινών στοιχείων της ΒΝΒ για το πρώτο πεντάμηνο 2012, καταγράφηκαν νέες 

εκροές ελληνικών κεφαλαίων αξίας €62,6 εκατ.  

 

Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει τις διακυμάνσεις που παρουσίασε η εξέλιξη των 

ελληνικών επενδύσεων κατά την διάρκεια του 2011, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα χρονικά 

διαστήματα (τρίμηνα) των τριών προηγουμένων ετών : 

  

Πιν.4.3 Εξέλιξη ελληνικών επενδύσεων ανά τρίμηνα 

 
 

Στη γενική κατάταξη των ξένων επενδυτών στην Βουλγαρία του 2011, η Ελλάδα διατηρεί την 

τρίτη θέση, μετά την Αυστρία και Ολλανδία, με άμεσες επενδύσεις ύψους € 2,8 δισεκ. και 

συμμετοχή στο σύνολο των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα 7,7%, έναντι 8,7% και 

6,8% το 2010 και 2009, αντίστοιχα. Όπως, όμως ήδη αναφέραμε, σύμφωνα με εκτιμήσεις της 

Invest Bulgaria (κρατικής υπηρεσίας για τις επενδύσεις), η Ελλάδα είναι δεύτερη, μετά τη 

Ρωσία, σε άμεσες επενδύσεις στην χώρα, αφού ένα σημαντικό μέρος των εισροών 

επενδυτικών κεφαλαίων ελληνικών επιχειρήσεων προέρχεται κυρίως από το Λουξεμβούργο 

και την Κύπρο και, κατά δεύτερο λόγο, από την Ολλανδία (όπου αυτές είναι εγκατεστημένες 

για φορολογικούς λόγους). 
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Πιν.4.4 Γραφική απεικόνιση των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία 

 
 

Όπως συνάγεται από το ανωτέρω γράφημα, η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων στην Βουλγαρία γνώρισε μεγάλη ώθηση από το 2000 και, ύστερα από μία 

προσωρινή υποχώρηση κατά την διετία 2002–2004, έφθασε σε ύψος ρεκόρ το 2007 για να 

υποχωρήσει εκ νέου το 2008 υπό το κράτος της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.  

 

Σύμφωνα δε με το επόμενο γράφημα παρατηρείται μία ευρεία διασπορά των ελληνικών 

επενδύσεων σε διάφορους τομείς, με σημαντικότερο τον χρηματοπιστωτικό (με τους πέντε 

τραπεζικούς ομίλους: Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και Εμπορική), που 

αντιπροσωπεύει, σε αξία, σχεδόν το ήμισυ των συνολικών ελληνικών επενδύσεων στην 

Βουλγαρία. Σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες συμμετέχουν με 30% στο συνολικό 

τραπεζικό ενεργητικό, με 20% στο σύνολο των χορηγήσεων και άνω του 30% στο σύνολο 

των καταθέσεων στην χώρα. Σημαντική δραστηριότητα επίσης έχουν αναπτύξει οι ελληνικές 

επιχειρήσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (Globul – Cosmote), στον βιομηχανικό, με 

κυριότερους εκπρόσωπους την STOMANA (ΒΙΟΧΑΛΚΟ), τον ΤΙΤΑΝ , την BELOVO 

PAPER MILL (Χαρτοβιομηχανία Θράκης) κ.ά., καθώς και στον κατασκευαστικό (ΤΕΡΝΑ, 

ΑΚΤΩΡ), τον ενεργειακό (TERNA ENERGY) και τις υπηρεσίες (ICAP). 

 

Πιν. 4.5 Ελληνικές άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία ανά τομέα 
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4.5 SWOT ANALYSIS 

 
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μία ανάλυση SWOT προκειμένου να διερευνηθούν οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών όσο αφορά την 

διαδικασία διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους στην χώρα της Βουλγαρίας, καθώς 

επίσης και οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζει η αγορά της Βουλγαρίας ως προς 

αυτήν την κατεύθυνση. 

   

4.5.1 Δυνάμεις    

          Οι δυνάμεις των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στη Βουλγαρία είναι ακριβώς 

         αυτές που περιγράφονται για την Αλβανία στην παράγραφο § 3.6.1. (σελ. 22) 

 

4.5.2 Αδυναμίες 
            Οι αδυναμίες των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στη Βουλγαρία είναι    

            ακριβώς αυτές που περιγράφονται για την Αλβανία στην παράγραφο § 3.6.2. (σελ. 23) 

 

4.5.3 Ευκαιρίες 
1. Το φθηνό εργατικό δυναμικό αποτελεί ευκαιρία στα μάτια των επενδυτών 

προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Βουλγαρίας 

 

2. Η φθηνή γη καθιστά μικρότερο το κόστος εγκατάστασης των ελληνικών 

κατασκευαστικών εταιρειών στην Βουλγαρία 

 

3. Η έλλειψη υποδομών και συγκοινωνιακών δικτύων αποτελεί ευκαιρία που κάλλιστα 

μπορούν να αξιοποιήσουν οι ελληνικές εταιρίες συνεισφέροντας με την τεχνογνωσία 

τους στην υλοποίηση τέτοιας εμβέλειας έργων 

 

4. Η έλλειψη τεχνογνωσίας από την εγχώρια αγορά ενισχύει τις πιθανότητες εδραίωσης 

ελληνικών εταιρειών στη Βουλγαρική αγορά 

 

5. Η μακροχρόνιοι δεσμοί και η κοντινή γεωγραφική θέση Ελλάδας Βουλγαρίας ευνοεί 

τη σύναψη επιχειρησιακών σχέσεων και την πραγματοποίηση επενδύσεων των 

ελληνικών εταιρειών στην Βουλγαρία 

 

6. Ενέργεια: η Βουλγαρία είναι σημαντικός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ν.Α. 

Ευρώπη ενώ φιλοδοξεί να καταστεί ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή μέσω 

της συμμετοχής της στους αγωγούς φυσικού αερίου South Stream και Nabucco 

καθώς και της διασύνδεσής της με το ενεργειακό δίκτυο Ελλάδας, Σερβίας, 

Ρουμανίας και Τουρκίας και της παράτασης της λειτουργίας των αντιδραστήρων 5 

και 6 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στον Δούναβη, πέραν των ορίων που έχουν 

τεθεί (2017 και 2019 αντίστοιχα), αλλά και της κατασκευής νέας μονάδας (7) στον 

ανωτέρω σταθμό. 

 

7. Επίσης σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο οποίος, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του β/Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού, 

συμμετείχε με ποσοστό 15% (κατά 4% υψηλότερο του αρχικού στόχου για το 2010) 

στην συνολική κατανάλωση οικιακής ενέργειας κατά το 2010, ενώ αυξητικά (+67%) 

κινήθηκε και η παραγόμενη από ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια, κατά την εν λόγω χρονική 

περίοδο. Συνολικά, η παραγόμενη από ανεμογεννήτριες ενέργεια στην χώρα 
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υπολογίζεται σε 600 MW ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών ηλιακής 

ενέργειας ανέρχεται σε περίπου 400 MW. Στόχος της β/κυβέρνησης κατά το επόμενο 

διάστημα είναι η προσέλκυση και ενίσχυση των επενδύσεων σε υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς και μονάδες παραγωγής βιομάζας. Σε ό,τι αφορά τα αιολικά και 

φωτοβολταϊκά πάρκα, η κύβερνηση δείχνει διάθεση να αντιμετωπίσει με 

περιοριστικό τρόπο τις σχετικές επενδύσεις. 

 

8. Οι τομείς που προσφέρονται για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών οικονομικών 

σχέσεων είναι ο ενεργειακός τομέας, ο τουρισμός, οι κατασκευές, οι μεταφορές, οι 

τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και η συνεργασία σε προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα από Διεθνείς Οργανισμούς.  

 

9. Η Βουλγαρία έχει λάβει σημαντική χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προενταξιακή περίοδο – προγράμματα PHARE, 

SAPARD (γεωργία) και ISPA (υποδομές) – επίσης την προσωρινή χρηματοδοτική 

βοήθεια, η οποία προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης καθώς και την μεταβατική 

και ταμειακή διευκόλυνση και την διευκόλυνση Σένγκεν. Στόχος των εν λόγω 

χρηματοδοτικών μέσων ήταν να συνδράμουν την Βουλγαρία στην ενίσχυση των 

κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και στην προετοιμασία της για την 

απορρόφηση των μεγαλύτερων ποσών από τα διαρθρωτικά ταμεία. 

 

4.5.4 Απειλές 

 
1. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που καθιστά αβέβαιο το επιχειρηματικό μέλλον 

των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις οποίες συγκαταλέγεται και η 

Βουλγαρία. Το αβέβαιο και ασταθές περιβάλλον που δημιούργησε η 

οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα των 

ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία 

 

2. Η διαφθορά και η παραοικονομία δεν ευνοούν ως συνθήκες την ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

3. Η πληθώρα επιχειρήσεων που προβαίνουν σε επενδύσεις στην περιοχή της 

Βουλγαρίας καθιστά μεγαλύτερο τον διεθνή ανταγωνισμό 

 

4. Αρνητική είναι η τάση και σε ό,τι αφορά την καθαυτό παραγωγή των 

κατασκευαστικών εταιρειών το 2011 (περίπου -11%), με την κάμψη να είναι πιο 

περιορισμένη στην κατασκευή κτηρίων και πιο έντονη στα διάφορα έργα και στις 

ειδικές κατασκευαστικές εργασίες. Σε ό,τι αφορά ειδικά τις κατοικίες (dwellings), 

επισημαίνεται ότι, ενώ ο σχετικός ρυθμός κατασκευών ήταν πτωτικός τόσο στις 

πόλεις όσο και στις κωμοπόλεις, στα χωριά ήταν ανοδικός (+75% σε ό,τι αφορά 

τις επιμέρους μονάδες και +65% σε ό,τι αφορά το συνολικό χώρο κάλυψης). 

Βέβαια, η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι σαφώς πιο περιορισμένη στα 

χωριά με αποτέλεσμα να μην ανατρέπεται η συνολική αρνητική τάση. 

 

5.  Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στην β/αγορά σε συνδυασμό με τη σταδιακή 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη συνακόλουθη διαφοροποίηση των 

αναγκών των Βούλγαρων καταναλωτών καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση 

πρακτικών βελτίωσης της εικόνας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

προϊόντων μέσω του γνωστού τρίπτυχου: επώνυμο προϊόν (brand name), εξελίξιμη 

ποιότητα – καινοτομία, σύγχρονες μέθοδοι μάρκετινγκ.  
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4.6 Ανακεφαλαίωση 

 
Όπως διαπιστώνεται, η βουλγαρική επιχειρηματική αγορά παρουσιάζει τόσο ευκαιρίες όσο 

και απειλές που απαιτούν προσοχή εκ μέρους των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. 

Αδιαμφισβήτητα, οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν πείρα και τεχνογνωσία προκειμένου να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στον ανταγωνισμό που συναντούν από την πληθώρα επενδυτικών 

κινήσεων που πραγματοποιούνται στη χώρα αυτή. Η γνώση της βουλγαρικής γλώσσας και 

κουλτούρας από στελέχη που έχουν σπουδάσει στη Βουλγαρία καθιστά ευνοϊκότερες τις 

συνθήκες σύναψης επιχειρηματικών συμφωνιών, ενώ η γεωγραφική θέση της Βουλγαρίας και 

οι μακροχρόνιοι δεσμοί με αυτήν δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στη δραστηριοποίηση των 

ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων στη χώρα. Η αρνητική τάση των 

κατασκευαστικών εταιρειών από την άλλη, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης, η διαφθορά και η παραοικονομία αποτελούν φαινόμενα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν κατά το δυνατόν οι ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να εδραιωθούν στη 

Βουλγαρική αγορά. 
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Κεφάλαιο 5  Ρουμανία 

 

5.1 Γενικά στοιχεία χώρας 

 

Η Ρουμανία είναι πρώην σοσιαλιστική δημοκρατία στα βορειοανατολικά Βαλκάνια. Ο 

πληθυσμός της χώρας είναι 19.599.506 κάτοικοι, με βάση εκτιμήσεις για τον Ιούλιο του 

2011. Η Ρουμανία βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και 

ανήκει στις παραδουνάβιες χώρες. Συνορεύει βόρεια με την Ουγγαρία και την Ουκρανία, 

νότια με τη Βουλγαρία, δυτικά με την Ουγγαρία και τη Σερβία και ανατολικά με 

τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ενώ νοτιοανατολικά βρέχεται από τον Εύξεινο Πόντο. 

Μορφολογικά η Ρουμανία χωρίζεται σε τρεις περιοχές: στην ορεινή Τρανσυλβανία, στις 

πεδιάδες του Κάτω Δούναβη και της Μολδαβίας και την ενδιάμεση περιοχή των Καρπαθίων. 

Οι Ρουμάνοι αποτελούν την πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας και είναι απόγονοι των 

αρχαίων κατοίκων της Δακίας, της περιοχής που αποτέλεσε ρωμαϊκή επαρχία μετά την 

κατάκτησή της το 2ο μ.Χ. αι. Εδώ εκτός από τους Δάκες ζούσαν Σαρμάτες και Σκύθες, που 

διασταυρώθηκαν με τους Ρωμαίους και αργότερα με τους Σλάβους. Στη χώρα και κυρίως 

στην Τρανσυλβανία ζει μια σημαντική ουγγρική μειονότητα. Ο υπόλοιπος πληθυσμός 

αποτελείται από Τσιγγάνους, Γερμανούς, Εβραίους, και ολιγάριθμες κοινότητες όλων σχεδόν 

των γειτονικών κρατών. 

Η οικονομία της χώρας δεν έχει συνέλθει ακόμα πλήρως μετά τη διάλυση του ανατολικού 

μπλοκ. Το ΑΕΠ κατά κεφαλήν προσεγγίζει τα 11.755 ευρώ και η αύξηση του ΑΕΠ τα 

τελευταία χρόνια κυμαινόταν στο 8,8%. 

Χάρτης 5.1 Ρουμανία 

 
                                 Πηγή: el.wikipedia.org/wiki/Ρουμανία  

 

Επίσημη γλώσσα είναι η ρουμανική, νεολατινική γλώσσα με λίγα σλαβικά στοιχεία και με 

ελληνικές, γερμανικές και γαλλικές επιρροές στο λεξικό της. Οι μειονότητες ομιλούν τις 

δικές τους γλώσσες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ρουμάνων είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, με 

επικεφαλής το Ρουμάνο πατριάρχη. Η ελληνοκαθολική Εκκλησία (ουνίτες), που αναγνωρίζει 

ως αρχηγό της τον Πάπα, υποχρεώθηκε το 1968 να αναγνωρίσει τον Πατριάρχη. 

Πρωτεύουσα της Ρουμανίας είναι το Βουκουρέστι, ιστορική πόλη, παλιά πρωτεύουσα της 

Βλαχίας. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι το Ιάσιο (349.000 κάτ.), ιστορική πρωτεύουσα της 

Μολδαβίας και σημαντικό ιστορικό κέντρο, η Κωνστάντσα (344.876 κάτ.), το λιμάνι της 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%B4%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CE%B1_%CF%8C%CF%81%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Ρουμανίας στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, το Κλουζ-Ναπόκα (332.350 κάτ.), ιστορική πόλη 

με ωραία κτίρια που παλιότερα ανήκε στην Αυστροουγγρική αυτοκρατορία, 

η Κραϊόβα(306.825 κάτ.), υφαντουργικό και πετροχημικό κέντρο, το Μπρασόβ (319.908 

κάτ.), βιομηχανικό κέντρο, η Τιμισοάρα (334.098 κάτ.), η Βράιλα (242.000 κάτ.), 

το Πλοέστι (253.600 κάτ.), το Σιμπίου (170.000 κάτ.) κ.ά. 

5.2 Πορεία Ρουμανικής οικονομίας 
 

- Η Ρουμανία έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ κατά τον Ιανουάριο 2013 

Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση μειώθηκε τον Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με τον 

Δεκέμβριο 2012 τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, η Ρουμανία κατέγραψε το 

υψηλότερο ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού στην ΕΕ, ήτοι 5,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Eurostat. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, άλλα κράτη με αυξημένο πληθωρισμό εντός ΕΕ 

είναι η Εσθονία (3,7%) και η Ολλανδία (3,2%). Στο άλλο άκρο, η Ελλάδα είχε μηδενικό 

πληθωρισμό (0%), ενώ σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε σε Πορτογαλία (0,4%) και Λεττονία 

(0,6%). Σε επίπεδο κρατών μελών ΕΕ, ο πληθωρισμός έπεσε από 2,3% τον Δεκέμβριο 2012 

στο 2,1% τον Ιανουάριο, ενώ στην Ευρωζώνη μειώθηκε από 2,2% σε 2%, αντίστοιχα. Η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί την διατήρηση της αύξησης των τιμών στην 

Ευρωζώνη, της οποίας η Ρουμανία δεν είναι μέλος, σε χαμηλά επίπεδα, ήτοι κάτω του 2%. 

 

- Το εμπορικό έλλειμμα που παρουσιάζεται είναι 9,56 δις Ευρώ το 2012. Σύμφωνα με το 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας, οι ρουμανικές εξαγωγές το 2012, σε σύγκριση 

με το 2011, αν και σημείωσαν αύξηση κατά 4,6% σε Lei (τοπικό νόμισμα), σε  Ευρώ 

μειώθηκαν κατά 0,5%.   

  

5.2.1 Mακροοικονομικοί Δείκτες της Ρουμανικής Οικονομίας 

 

Πιν.5.1 Μακροοικονομικοί δείκτες Ρουμανίας 

 

 
 

 
Πηγή: Μακροοικονομικοί δείκτες της Ρουμανικής οικονομίας, Γραφείο Ο.Ε.Υ. 

Βουκουρεστίου 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B6-%CE%9D%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%8C%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%8C%CE%B2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%AC%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
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                      Πηγή: Μακροοικονομικοί δείκτες της Ρουμανικής οικονομίας, Γραφείο Ο.Ε.Υ.   

                      Βουκουρεστίου 

 

5.3 Φορολογικό σύστημα 
 

5.3.1 Φορολογία Επιχειρήσεων 
Ο ρουμανικός Φορολογικός Κώδικας τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2004 και δημιουργεί τη βάση 

για ένα συνεχές σταθερό φορολογικό περιβάλλον, ενώ έκτοτε έχουν υπάρξει πολυάριθμες 

σημαντικές τροποποιήσεις του. Στη Ρουμανία το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το 

ημερολογιακό έτος. Ο φορολογικός συντελεστής για την φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι 
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16% επί των κερδών. Το γραφείο αντιπροσωπείας αλλοδαπής εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο 

φόρο ποσού 4.000 €. Υποκείμενα στον φόρο είναι νομικά πρόσωπα με έδρα τη Ρουμανία, 

αλλά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για τις δραστηριότητες τους κατόπιν μόνιμης παρουσίας 

στην Ρουμανία, ή άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (που δημιουργούν εισοδήματα) 

στη Ρουμανία.  

 

5.3.2 Φορολογία μικροεπιχειρήσεων 
 

Η Ρουμανική φορολογική νομοθεσία αντιμετωπίζει ευνοϊκά επιχειρήσεις οι οποίες 

ικανοποιούν σωρευτικά τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια: το αντικείμενο δραστηριότητάς 

τους είναι τουλάχιστον κατά το ήμισυ άλλο από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών management,- έχουν μεταξύ 1 και 9 απασχολουμένων, έχουν κύκλο εργασιών το 

πολύ ως 100.000 € και έχουν αποκλειστικά ιδιωτικό κεφάλαιο. Οι επιχειρήσεις αυτές 

φορολογούνται με ειδικό μειωμένο συντελεστή 2% όχι επί των κερδών αλλά επί του 

κύκλου εργασιών τους. Ο συντελεστής αυτός το 2008 θα ανέλθει σε 2,5% και το 2009 σε 

3%.  

 

5.3.3 Φορολογία φυσικών προσώπων 
 

Υποκείμενα στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι τα φυσικά πρόσωπα με 

κατοικία στην Ρουμανία και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν ανεξάρτητες ή 

εξαρτημένες δραστηριότητες στην Ρουμανία Ως εισόδημα θεωρείται εκείνο από μισθούς, 

ανεξάρτητες δραστηριότητες, ενοίκια, εισόδημα από συντάξεις (υπάρχει αφορολόγητο μέχρι 

ποσού σύνταξης ύψους 900 Λέι μηνιαίως), μεταβίβαση δικαιωμάτων, επενδύσεις, γεωργικές 

εργασίες και κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Από 01.01.2005 καταργήθηκε η προοδευτική 

φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων. Σήμερα, για τη φορολόγηση των 

εισοδημάτων φυσικών προσώπων ο συντελεστής φορολόγησης είναι ενιαίος της τάξεως 

του 16%. 

 

Για εισοδήματα από επενδύσεις, γενικά επιβάλλονται οι ακόλουθοι φόροι (σε κάθε 

περίπτωση, για τον υπολογισμό των τελικών επιβαρύνσεων πρέπει να συνεκτιμώνται και τα 

προβλεπόμενα στις διμερείς συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η 

Ρουμανία) : 

 

-Φορολογία τόκων καταθέσεων 0% (για κοινοτικούς καταθέτες – φυσικά πρόσωπα), 10% ή 

16% (για μη κοινοτικούς καταθέτες, ή και κοινοτικούς καταθέτες – νομικά πρόσωπα, 

ανάλογα με το είδος και την ημερομηνία της κατάθεσης). 

 

-Φορολογία υπεραξίας από πώληση μετοχών εταιρειών του χρηματιστηρίου 16% (εφ’ όσον ο 

κάτοχος των μετοχών τις είχε στην κυριότητα του για διάστημα μικρότερο του 1 έτους) ή 1% 

(στην αντίθετη περίπτωση). Στην περίπτωση υπεραξίας από πώληση μετοχών μη εισηγμένων 

εταιρειών, ο φορολογικός συντελεστής είναι 16%. 

 

-Φορολογία υπεραξίας από πώληση ακινήτων 3% ,εάν η πώληση έλαβε χώρα εντός 3 ετών 

από την ημερομηνία κτήσης τους, ή 2% ,εάν η περίοδος ήταν μεγαλύτερη των 3 ετών (για 

πωλήσεις αξίας άνω των 200 χιλ. Λέϊ, οι ως άνω συντελεστές μειώνονται αντίστοιχα σε 2% 

και 1% για το υπερβάλλον ποσό, συν ένα καθορισμένο σταθερό ποσό φόρου – ύψους 4.000-

6.000 Λέϊ). 

 

-Φορολόγηση royalties 0% (από 01.01.2011, για πληρωμή royalties σε κοινοτικές εταιρίες 

που κατέχουν επί διετία τουλάχιστον το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ρουμανικής 

εταιρείας), 10% (ισχύει υπό την ίδια ως άνω προϋπόθεση και για μεταβατική περίοδο από 
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εντάξεως της Ρουμανίας στην Ε.Ε. έως την 31.12.2010) ή 16% (για μη κοινοτικούς 

αποδέκτες, ή και για κοινοτικούς εφ’ όσον δεν ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις). 

 

-Φορολόγηση μερισμάτων 0% ή 16% για καταβολή μερισμάτων σε κοινοτικά νομικά 

πρόσωπα (αναλόγως του εάν ο αποδέκτης κατείχε επί διετία τουλάχιστον το 15% -ή το 10% 

από 01.01.2009- των μετοχών της ρουμανικής επιχείρησης που διανέμει μέρισμα), ή 10% για 

μερίσματα που διανέμονται σε ρουμανικά νομικά πρόσωπα και 16% για μερίσματα που 

διανέμονται σε ρουμανικά φυσικά πρόσωπα. 

 

-Η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας με τη Ρουμανία (σε ισχύ 

από το 1995), με βάση την οποία οι φορολογικοί συντελεστές για μερίσματα είναι 25% ή 

45% (ο χαμηλότερος συντελεστής εφαρμόζεται σε μερίσματα που διανέμονται από 

ρουμανικά νομικά πρόσωπα), για τόκους καταθέσεων 10% και για royalties 5% ή 7% (ο 

χαμηλότερος συντελεστής εφαρμόζεται σε royalties από πολιτιστικά δικαιώματα). Φυσικά, οι 

ως άνω συντελεστές θα πρέπει να συνεκτιμώνται με τους γενικώς ισχύοντες για κοινοτικά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που σε πολλές περιπτώσεις είναι ευνοϊκότεροι. 

 

5.3.4 Φόρος προστιθέμενης αξίας 
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ανέρχεται σε 19% και είναι ενιαίος για όλα τα αγαθά και 

υπηρεσίες. Για κάποιες συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες όπως φάρμακα, βιβλία, εισιτήρια 

μουσείων και κινηματογράφων, διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα, κ.α. ισχύει μειωμένος 

συντελεστής 9%. 

 

Οι εξαγωγές από την Ρουμανία εξαιρούνται από τον ΦΠΑ. Επίσης, από της εντάξεως της 

Ρουμανίας στην Ε.Ε., τα εισαγόμενα από κοινοτικές χώρες αγαθά δεν υπόκεινται σε 

ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους. Αντιθέτως, τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες μη μέλη 

της ΕΕ υπόκεινται σε ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται στο τελωνείο κατά την είσοδο του 

προϊόντος στη Ρουμανία. Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών (τζίρο) μικρότερο των 35.000 € 

δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στις φορολογικές αρχές για πληρωμή καταβολή του ΦΠΑ.  

 

 

5.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Γενικά δεν απαιτείται ειδική άδεια για εγκατάσταση επιχείρησης στην Ρουμανία παρά μόνο 

για ορισμένες κατηγορίες βιομηχανιών απαιτείται προηγούμενη άδεια από τις αρμόδιες 

αρχές.  

Οι συνηθέστεροι τύποι εταιρειών στην Ρουμανία είναι αυτοί της ΕΠΕ και της ΑΕ. Οι τύποι 

αυτοί αποτελούν το 98% των εταιρειών στην Ρουμανία, με τον πρώτο να προτιμάται 

περισσότερο από τους ξένους επιχειρηματίες. Τα γενικώς ισχύοντα για την ευθύνη των 

εταίρων είναι παρόμοια με τα ισχύοντα στην Ελλάδα. Έτσι οι εταίροι ή μέτοχοι των ΕΠΕ και 

ΑΕ δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία και εις ολόκληρον, όπως ευθύνονται οι 

εταίροι των προσωπικών εταιρειών ΟΕ και ΕΕ. Η ΕΠΕ προτιμάται κυρίως από επενδυτές που 

προτίθενται να ιδρύσουν μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση την οποία θα διοικήσουν οι ίδιοι. 

Αντίθετα η ΑΕ είναι μεγάλη εταιρεία με διάσπαρτη μετοχική βάση. Η ίδρυση εταιρείας 

απαιτεί οπωσδήποτε τις παρακάτω διαδικασίες: Προετοιμασία και υπογραφή του 

καταστατικού, Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση της ΑΕ κατά το στάδιο 

αυτό πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του μετοχικού κεφαλαίου, Εγγραφή της 

εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Cod Fiscal). Η 

εταιρεία υφίσταται τυπικά από την ημερομηνία της εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο. 

 

Προς αποφυγή οποιωνδήποτε προβλημάτων θεωρείται χρήσιμο για τις Ελληνικές εταιρίες να 

συμβουλευθούν κατάλληλο Δικηγόρο και Οικονομικό Σύμβουλο (Ορκωτό Λογιστή-

Φοροτεχνικό), οι οποίοι να γνωρίζουν καλά τη νομική διαδικασία και τις διαδικασίες της 
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εφορίας για την αποφυγή των προβλημάτων. Σε μερικές περιπτώσεις και δεδομένου ότι, ο 

οικονομικός έλεγχος επικεντρώνεται στις αλλοδαπές επιχειρήσεις, θα πρέπει να 

εξουσιοδοτείται κατάλληλη ρουμανική εταιρεία (οικονομικού ελέγχου και φοροτεχνική), η 

οποία θα έχει την αρμοδιότητα, αλλά και την υπευθυνότητα σε περίπτωση επιβολής ποινών 

για λογιστικά λάθη. Σημειώνουμε ότι τα δικαιολογητικά και λοιπά παραστατικά, που 

απαιτούνται για την ίδρυση μίας εταιρείας εξαρτώνται από τον τύπο δραστηριοτήτων. 

 

5.4.1 Μορφές εταιρειών 
 

Σύμφωνα με τη Ρουμανική νομοθεσία στην Ρουμανία υφίστανται οι ακόλουθες κύριες 

εταιρικές μορφές : 

 

α. Η ‘ ΕΠΕ’ ‘S.R.L’. (limited liability company) 

 

Είναι κεφαλαιουχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). Οι εταίροι δεν ευθύνονται με 

την προσωπική τους περιουσία. Μπορεί να έχει από 1 έως 50 εταίρους και ελάχιστο εταιρικό 

κεφάλαιο 200 ρουμανικών λέι (περίπου 60 €) το οποίο καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά την 

εγγραφή της εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο. Η ελάχιστη αξία κάθε εταιρικού μεριδίου 

είναι 10 Λέϊ. Είναι δυνατή η μεταφορά εταιρικών μεριδίων με απόφαση των εταίρων που 

κατέχουν το 75% του εταιρικού κεφαλαίου. Αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία στη 

Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Αλλαγή καταστατικού απαιτεί ομοφωνία εκτός αν το 

καταστατικό ορίζει αλλιώς. Η εταιρεία διοικείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές που 

δεν είναι απαραίτητο να έχουν την Ρουμανική ιθαγένεια. Η E.Π.Ε. (‘SRL’) είναι η πλέον 

συνήθης εταιρική μορφή στη Ρουμανία.  

 

β. Η Α.Ε ‘S.A’.  

 

Είναι ανώνυμη εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη. Για την ίδρυσή της απαιτούνται 

εγγεγραμμένο κεφάλαιο ύψους 90.000 ρουμανικών Λέϊ (περίπου 26.900 € με βάση σημερινές 

ισοτιμίες) και τουλάχιστον δύο μέτοχοι. Σημειωτέον ότι η ρουμανική Κυβέρνηση ανά διετία 

θα αναθεωρεί το ύψος του ανωτέρω ποσού εκφρασμένου σε λέι, προκειμένου να παραμένει 

πλησίον της αρχικής απαίτησης του νόμου, για εγγεγραμμένο αρχικό κεφάλαιο 25.000 €.  

Η Α.Ε. διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με 

πλειοψηφία σύμφωνα με την γενική αρχή αντιστοιχίας μίας ψήφου ανά μετοχή.  

Το υποχρεωτικό αρχικά καταβεβλημένο κεφάλαιο σε μία Α.Ε. ανέρχεται σε 30% επί του 

εγγεγραμμένου, ενώ το υπόλοιπο 70% πρέπει να καταβάλλεται εντός ενός έτους εφ’ όσον 

πρόκειται για συνεισφορά σε μετρητά, ή εντός δύο ετών, εφ’ όσον πρόκειται για καταβολή 

κεφαλαίου σε είδος.  

 

γ. Το υποκατάστημα και η θυγατρική αλλοδαπής εταιρείας 
 

To υποκατάστημα δεν έχει ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα και διενεργεί επιχειρηματικές 

συναλλαγές για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας και μέσα στο φάσμα των 

δραστηριοτήτων της.  

 

Αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση της μητρικής εταιρείας στη χώρα, διέπεται ωστόσο από το 

δίκαιο της χώρας προέλευσης της μητρικής. H διαδικασία ίδρυσης του είναι παρόμοια με 

αυτήν της ίδρυσης ΕΠΕ και Α.Ε. Απαιτείται εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο. Τα κέρδη του 

υποκαταστήματος φορολογούνται με συντελεστή 16%.To υποκατάστημα διοικείται από 

Γενικό Διευθυντή, τον οποίο ορίζει η μητρική εταιρεία και μπορεί να είναι αλλοδαπός (μη 

Ρουμάνος).Δεν αποτελεί συνήθη εταιρική μορφή στη Ρουμανία. 
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Η θυγατρική αλλοδαπής εταιρείας αποτελεί αντιθέτως ρουμανικό νομικό πρόσωπο, διέπεται 

από τη ρουμανική νομοθεσία, απαιτείται εγγραφή της στην Υπηρεσία Εμπορικού Μητρώου 

και πρέπει να συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου που 

προβλέπονται από τη ρουμανική νομοθεσία. 

 

δ. Το γραφείο αντιπροσωπείας (representative office) 

 

Ιδρύεται με άδεια από το Υπουργείο Μ.Μ. Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Τουρισμού & 

Ελευθερίων Επαγγελμάτων (Γεν. Δ/νση Εμπορικών Πολιτικών). Με την άδεια αυτή 

ορίζονται τα αντικείμενα και οι όροι δραστηριότητας για το γραφείο. 

Αποτελεί το συνηθισμένο τρόπο έναρξης εταιρείας με διαμεσολαβητικές δραστηριότητες. 

Δεν έχει ξεχωριστή νομική οντότητα (από τη μητρική) και οι συνήθεις δραστηριότητες 

περιορίζονται στους τομείς του marketing (διαφήμιση, προβολή προϊόντων, έρευνα αγοράς 

κλπ.) και άλλων βοηθητικών δραστηριοτήτων για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας (λ.χ. 

επίβλεψη δικτύου πωλήσεων). Το Γραφείο Αντιπροσωπείας υπόκειται σε ετήσια φορολόγηση 

ύψους 4.000 €, για λήψη της άδειας λειτουργίας του.  Δεν αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση της 

μητρικής εταιρείας στη Ρουμανία, ωστόσο, κατόπιν της λήψης της άδειας από το Υπουργείο 

Υπουργείο Μ.Μ. Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Τουρισμού & Ελευθερίων Επαγγελμάτων, πρέπει 

να εγγραφεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του τοπικού Επιμελητηρίου και των φορολογικών 

αρχών. Δεν μπορεί να προβεί σε απ’ ευθείας εμπορικές / επιχειρηματικές συναλλαγές με άλλη 

εταιρεία (δηλαδή να εκδώσει απ’ ευθείας τιμολόγια). 

 

ε. Κοινοπραξίες (Joint ventures) 

 

Πρόκειται για μορφή στην οποία οι συμβαλλόμενοι εταίροι διατηρούν τη νομική τους 

αυτοτέλεια. Για το ‘Joint Venture’ δεν υφίστανται ειδικές νομικές ρυθμίσεις, αλλά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του εμπορικού κώδικα. 

 

στ. Λοιπές εταιρικές μορφές 

 

Aφορούν νομικές μορφές εταιρειών λιγότερο χρησιμοποιούμενες στη Ρουμανία., όπως η 

‘societate in nume colectiv-SNC’ (ομόρρυθμη εταιρεία), η ‘societate in comandita simpla-

SCS’ (ετερόρρυθμη εταιρεία), η ‘societate in comandita pe actiuni-SCA’ (ετερόρρυθμη 

εταιρεία με μερίδια), η ατομική / οικογενειακή επιχείρηση (sole proprietorship) κ.λ.π. Σχετικά 

πρόσφατη ρουμανική νομοθεσία (Ν. 161/2003) προβλέπει τη λειτουργία Ομίλων 

Οικονομικών Συμφερόντων (Economic Interest Groups) και Ευρωπαϊκών Ομίλων 

Οικονομικών Συμφερόντων (European Economic Interest Groups), που σκοπό έχουν να 

προάγουν την οικονομική δραστηριότητα των μελών τους. Πρόκειται για κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, ασχέτως με το εάν ή όχι εμπλέκονται σε καθαρά επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Οι εν λόγω Όμιλοι, αποτελούν νομικά πρόσωπα και από της δημιουργίας 

τους, υποχρεούνται να εγγραφούν στην αρμόδια Υπηρεσία Εμπορικού Μητρώου.  

 

 

5.5 Οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις (FDI) στη Ρουμανία 
 

 Η μεγάλη ελληνική επενδυτική παρουσία  αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των οικονομικο -

εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών. Οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των 

δύο χωρών καθώς και η γειτνίαση συνέβαλαν σημαντικά   στην απόφαση πολλών Ελλήνων 

επιχειρηματιών να επενδύσουν στη Ρουμανία, στην οποία αισθάνονται ότι είναι πολύ 

ευπρόσδεκτοι τόσο από την κοινωνία όσο και από τις κρατικές αρχές. Στην απόφαση τους οι 

Έλληνες επενδυτές έλαβαν βέβαια υπόψη το σημαντικό μέγεθος της ρουμανικής αγοράς και 

το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και το γεγονός ότι είναι χώρα μέλος της ΕΕ. Η 
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συμβολή των ελληνικών επενδύσεων στη οικονομία της χώρας φαίνεται και από το γεγονός 

ότι ρουμανικοί οίκοι με ελληνική συμμετοχή στο κεφάλαιο τους απασχολούν σήμερα  πάνω 

από 35 000 .Πολλές από τις εταιρίες ελληνικών συμφερόντων  έχουν εξαγωγικό 

προσανατολισμό συμβάλλοντας έτσι στις εξαγωγικές επιδόσεις της  Ρουμανίας .  

 

 Μέσα στο έτος 2011 και παρά την κρίση ,πάνω από 250 νέες εταιρίες ελληνικών 

συμφερόντων ιδρύθηκαν στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ONRC στις 31.12.2011 

υπήρχαν στη Ρουμανία 5202 εταιρίες ελληνικών συμφερόντων έναντι 4943 στις 31.12.2010.  

Τα τελευταία μάλιστα στοιχεία του Απριλίου 2012 εμφανίζουν 5284 ελληνικών συμφερόντων 

εταιρίες. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο πρώτο 4-μηνο του 2012 έχουν δημιουργηθεί από 

ελληνικά φυσικά η νομικά πρόσωπα 82 νέες εταιρίες. 

 

 Σύμφωνα με την ίδια ανωτέρω πηγή (ONRC) ,τα ελληνικά κεφάλαια που έχουν επενδυθεί 

στη Ρουμανία  υπερέβαιναν στις 31.12.2011 τα 1,72 δισ. €, ενώ από τα στοιχεία της 

Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR) ,που ακολουθεί διαφορετική μεθοδολογία, 

προκύπτει ότι η αξία των ελληνικών επενδύσεων  υπερβαίνει τα 3 δισ. Στους στατιστικούς  

πίνακες που παρατίθενται κατωτέρω, περιέχονται αναλυτικές λεπτομέρειες για την εξέλιξη 

τόσο των ελληνικών όσο και των άλλων ξένων επενδύσεων στη Ρουμανία. Το Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι εκτιμά 

ότι η αξία των ελληνικών επενδύσεων στη Ρουμανία –εάν σε αυτές συνυπολογισθούν και οι 

επενδύσεις των θυγατρικών των ελληνικών οίκων  που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (πχ στην 

Κύπρο) υπερβαίνει τα 4 δισ. €. Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα σαν χώρα επενδυτής στη 

Ρουμανία κατατάσσεται στην 4
η
 η 5

η
 θέση. O συνολικός αριθμός των εργαζομένων σε 

εταιρίες ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία (εάν σε αυτές συνυπολογισθούν και οι 

εταιρίες, στις οποίες το ελληνικό μερίδιο συμμετοχής είναι κατώτερο του 30%) ανέρχεται σε 

πάνω από 35.000 άτομα. Η Ρουμανία πιθανότατα κατατάσσεται, σε διεθνή κλίμακα ,σαν 

αποδέκτης ελληνικών επενδύσεων, ενδεχόμενα 1
η
 η 2

η
. 

            

 Οι ελληνικές επενδύσεις ,που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα οικονομικών 

δραστηριοτήτων, είναι ιδιαίτερα ορατές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (Romtelecom, 

Cosmote) καθώς και στον  τραπεζικό τομέα (Bancpost, Alpha Bank, Piraeus Bank, Banca 

Romaneasca, Emporiki Bank, Ate Bank, Marfin Bank). Σημειώνουμε ότι σαν αποτέλεσμα της 

κρισης οι ελληνικών συμφερόντων τράπεζες αναγκάσθηκαν να μειώσουν τα υποκαταστήματα 

τους αλλά αντέχουν στην κρίση έχοντας υψηλότερο. Τα συνολικά 929 υποκαταστήματα, που 

ανήκαν σε ελληνικών συμφερόντων τράπεζες προ της κρίσης, μειώθηκαν εν τω μεταξύ σε 

830. Σημαντική συνεχίζει να είναι η ελληνική επενδυτική παρουσία στον τομέα της 

παραγωγής τροφίμων και ποτών, στον τομέα του χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου, στον 

τομέα της παραγωγής προϊόντων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα καθώς και στον 

τομέα των υπηρεσιών .Πόλυ δραστήριες είναι επίσης οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες, 

οι οποίες διατηρούν στο Βουκουρέστι μεγάλο μέρος ιδιόκτητου εξειδικευμένου τεχνικού 

εξοπλισμού ελπίζοντας ότι και πάλι θα επιτύχουν την υπέρ τους κατακύρωση κάποιων 

μειοδοτικών διαγωνισμών μεγάλων έργων υποδομής που προκηρύσσει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα το  Ρουμανικό Δημόσιο και στους οποίους τακτικά συμμετέχουν. 

 

 Το ύψος της αξίας των ελληνικών επενδύσεων σημείωσε μέσα στο 2011 – σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ONRC - πτώση κατά 222 εκ. € (11,4%). Μέχρι στιγμής δεν έγινε γνωστό σε 

ποιούς τομείς πραγματοποιήθηκαν οι αποεπενδύσεις που προκάλεσαν την μείωση του 

συνόλου των  ελληνικών επενδύσεων στη Ρουμανία. Η συλλογή διευκρινιστικών 

πληροφοριών είναι δυσχερής .Είναι πολύ πιθανό η μείωση αυτή να οφείλεται εν μέρει στις 

δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών στη Ρουμανία. Εικάζεται ότι οι ελληνικών 

συμφερόντων τράπεζες, οι οποίες με εισαγωγή κεφαλαίων από τις μητρικές τους τράπεζες, 

ενίσχυσαν σημαντικά την κεφαλαιακή τους βάση και τη ρευστότητα τους μέσα στο 2009 και 
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2010 (προφανώς πέραν του ύψους που τους είχε ζητηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της 

Ρουμανίας/BNR), πιθανό να  προχώρησαν μέσα στο 2011 σε διορθωτικού χαρακτήρα 

μειώσεις (επανεξαγωγές) των κεφαλαίων, ίσως διότι δεν είχε εξευρεθεί δυνατότητα 

αποδοτικής τοποθέτησης τους εντός της Ρουμανίας. Σημειώνουμε ότι μέσα στο 2009 – αν και 

έτος οξείας κρίσεως- σημειώθηκε θεαματική αύξηση της αξίας των ελληνικών επενδύσεων 

κατά 720 εκ.€ ( +110% ). Οι ελληνικές επενδύσεις συνέχισαν παρά την κρίση να αυξάνονται 

και μέσα στο 2010. Συγκεκριμένα μέσα στο 2010 σημειώθηκε περαιτέρω εισροή ελληνικών 

επενδυτικών κεφαλαίων στη Ρουμανία  ύψους 570 εκ. € (+41,4%). 

 

 

5.6 Επενδυτικά κίνητρα 
 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανία για το 

ισοζύγιο πληρωμών του έτους 2006, η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη Ρουμανία 

έφθασε τα 9,1 δισ. €, έναντι εισροής 6,85 δισ. € το 2005 και 5,4 δισ. € το 2004. Το σωρευτικό 

ύψος άμεσων ξένων επενδύσεων στη Ρουμανία ανερχόταν στο τέλος του 2006 σε 30,99 δις. 

€. Το α΄ εξάμηνο του 2007, η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων ανήλθε σε 3,01 δις. €. Τα 

ανωτέρω δηλώνουν ότι η Ρουμανία αποτελεί αρκετά ελκυστικό προορισμό για ξένα 

κεφάλαια. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη σαφή και διαρκή βελτίωση που παρατηρείται στη 

δημοσιονομική και λογιστική πειθαρχία στη χώρα και τη συνεχή προσαρμογή της στα 

κοινοτικά δεδομένα. 

 

Από την άλλη πλευρά, η γραφειοκρατία, η έλλειψη ξεκάθαρου νομικού πλαισίου, οι συνεχείς 

αλλαγές νομοθεσίας και άλλοι παράγοντες, αποτέλεσαν προβλήματα που περιόρισαν την 

προσέλκυση μεγαλύτερων κεφαλαίων. Παρ’ όλα αυτά η συνεχής καλυτέρευση της 

Ρουμανικής οικονομίας και οι προοπτικές, που διανοίγονται μετά την πλήρη ένταξη της 

Ρουμανίας στην Ε.Ε., αποτελούν αιτίες για περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων στο μέλλον. 

 

Ο επενδυτικός νόμος (332/2001), η ισχύς του οποίου εξέπνευσε την 31
η
/12/2006, δεν 

καλύπτει πλέον νέες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Ρουμανία, παρά μόνον όσες 

είχαν πραγματοποιηθεί προ της 31
ης

/12/2006. Ο παλαιός επενδυτικός νόμος δεν εισήγαγε μεν 

πολλά κίνητρα, αλλά δημιούργησε πλαίσιο νομικής σταθερότητας. Κίνητρα δίνονταν 

ιδιαίτερα για επενδύσεις άνω του 1 εκ. δολ. με ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικονομία.  

 

Από τα κίνητρα που έδιδε ο παλαιός επενδυτικός νόμος σε συνδυασμό με τη φορολογική 

νομοθεσία, εξακολουθούν να ισχύουν εκείνα της χρήσης της μεθόδου ταχείας απόσβεσης για 

αγορές τεχνολογικού εξοπλισμού, της χαμηλής φορολόγησης μικροεπιχειρήσεων (βλ. και 

κατωτέρω), της μεταβίβασης των ζημιών της επιχείρησης στα επόμενα 5 έτη, των 

φοροαπαλλαγών εισοδημάτων δημιουργών λογισμικού, των φοροαπαλλαγών ή μειώσεων 

συντελεστών για επιχειρήσεις από τοπικές αρχές, των επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις για 

δημιουργούμενες θέσεις εργασίας και οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης εργαζομένων, της 

απαλλαγής από την πληρωμή τελωνειακών δασμών για τεχνολογικό εξοπλισμό, μηχανήματα 

μετρήσεως και αυτοματισμού, προϊόντα λογισμικού και άλλα συναφή «νέα» προϊόντα, τα 

οποία έχουν ένα έτος παλαιότητας (για προϊόντα των εν λόγω κατηγοριών προελεύσεως Ε.Ε 

έχουν βέβαια ήδη καταργηθεί οι τελωνειακοί δασμοί, κατόπιν της ένταξης της χώρας στην 

Ε.Ε.). 

 

Επίσης, με βάση τη ρουμανική νομοθεσία, ίσχυαν και ειδικότερα κίνητρα, αναφορικά με: (α) 

ελεύθερες ζώνες (Νόμος 84/1992, με τροποποιήσεις, στις περιοχές ‘Sulina’, ‘South 

Constantza’, ‘Basarabi’, ‘Galatsi’, ‘Giurgiu’, ‘Braila’ ‘Curtici-Arad’), (β) Κίνητρα ειδικών 

γεωγραφικών ζωνών (28 τον αριθμό, Επείγον Κυβ. Διάταγμα 24/1998), (γ) Κίνητρα 

βιομηχανικών πάρκων (Κυβ. Διάταγμα 65/2001), (δ) Κίνητρα τεχνολογικών-επιστημονικών 
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πάρκων (Κυβ. Διάταγμα 14/2002) και (ε) Κίνητρα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (νόμος 

346/2004). Σημειώνεται ότι τα περισσότερα από τα ανωτέρω προβλεπόμενα κίνητρα έχουν 

ήδη πάψει να ισχύουν, τελώντας υπό τους περιορισμούς που επιβάλει στη Ρουμανία η ένταξή 

της στην Ε.Ε., με βάση την κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού και κρατικών 

ενισχύσεων, και βεβαίως δεδομένου ότι πολλές από τις προβλεπόμενες ενισχύσεις, λ.χ. για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντικαθίστανται με τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που θα είναι 

διαθέσιμες υπό το πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Γεγονός είναι πάντως ότι, 

αυτή τη στιγμή υπάρχει νομοθετικό κενό όσον αφορά την υποστήριξη της επενδυτικής 

δραστηριότητας στη Ρουμανία, το οποίο ελπίζεται ότι σύντομα θα καλυφθεί. Σύμφωνα με 

πληροφορίες μας, προσχέδιο νέου επενδυτικού νομοσχεδίου έχει πρόσφατα διαβιβαστεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητά του με τη σχετική 

κοινοτική νομοθεσία. 

 

 

5.7 SWOT ANALYSIS 

 
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μία ανάλυση SWOT προκειμένου να διερευνηθούν οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών όσο αφορά την 

διαδικασία διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους στην χώρα της Βουλγαρίας, καθώς 

επίσης και οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζει η αγορά της Βουλγαρίας ως προς 

αυτήν την κατεύθυνση. 

 

5.6.1 Δυνάμεις    

          Οι δυνάμεις των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στη Ρουμανία είναι ακριβώς 

         αυτές που περιγράφονται για την Αλβανία στην παράγραφο § 3.6.1. (σελ.22) 

 

5.6.2 Αδυναμίες 
          Οι αδυναμίες των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στη Ρουμανία είναι ακριβώς  

          αυτές που περιγράφονται για την Αλβανία στην παράγραφο § 3.6.2. (σελ.23) 
 

5.6.3 Ευκαιρίες 
1. Το φθηνό εργατικό δυναμικό αποτελεί ευκαιρία στα μάτια των επενδυτών 

προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Ρουμανίας 

 

2. Η φθηνή γη καθιστά μικρότερο το κόστος εγκατάστασης των ελληνικών 

κατασκευαστικών εταιρειών στην Ρουμανία 

 

3. Η Ρουμανία αποτελεί μέσα στα τελευταία 10 χρόνια πόλη έλξης για μεγάλες και 

μικρομεσαίες εταιρίες του κλάδου και συγχρόνως για Ελληνικά μελετητικά Γραφεία.  
 

4. Οι μακροχρόνιοι δεσμοί και η κοντινή γεωγραφική θέση Ελλάδας Βουλγαρίας ευνοεί 

τη σύναψη επιχειρησιακών σχέσεων και την πραγματοποίηση επενδύσεων των 

ελληνικών εταιρειών στην Βουλγαρία 

 

5. Πόλυ δραστήριες είναι επίσης οι ελληνικές  κατασκευαστικές εταιρίες, οι οποίες 

διατηρούν στο Βουκουρέστι μεγάλο μέρος ιδιόκτητου εξειδικευμένου τεχνικού 

εξοπλισμού ελπίζοντας ότι και πάλι  θα επιτύχουν την υπέρ τους κατακύρωση 

κάποιων μειοδοτικών διαγωνισμών μεγάλων έργων υποδομής που προκυρήσσει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα το  Ρουμανικό Δημόσιο και στους οποίους τακτικά 

συμμετέχουν. 
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6. Οι  ελληνικές επενδύσεις ,που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα οικονομικών 

δραστηριοτήτων, είναι ιδιαίτερα ορατές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.  

 

7. Το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι αρχές θα συνεχίσουν προς την 

κατεύθυνση αναδιοργάνωσης του τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

αποσκοπώντας στην προσέλκυση «δυνατών» εταιρειών σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

8. Σημαντική ευκαιρία αποτελεί για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες το γεγονός 

των ανεπαρκών υποδομών στη Ρουμανία. Η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων για 

παράδειγμα προχωρεί πολύ αργά. Το μήκος των αυτοκινητοδρόμων της Ρουμανίας 

ανέρχεται σήμερα γύρω στα 300 χιλιόμετρα. Τα κοινοτικά κονδύλια που ευρίσκονται 

στη διάθεση της  Ρουμανίας  από το 2007 και που αφορούν την κατασκευή ή 

αναβάθμιση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας(OP Transport)  

παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα. 

 

5.6.4 Απειλές 
1. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που καθιστά αβέβαιο το επιχειρηματικό μέλλον 

των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις οποίες συγκαταλέγεται και η 

Ρουμανία. Το αβέβαιο και ασταθές περιβάλλον που δημιούργησε η οικονομική 

κρίση επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ρουμανία. 

 

2. Στη Ρουμανία παρατηρούνται πολύ έντονα φαινόμενα παραοικονομίας και 

οργανωμένου εγκλήματος 

 

3. Η πληθώρα επιχειρήσεων που προβαίνουν σε επενδύσεις στην περιοχή της 

Ρουμανίας καθιστά μεγαλύτερο τον διεθνή ανταγωνισμό  

 

4.  Η χαμηλή απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να λύσει η Κυβέρνηση της χώρας . Τα 

κοινοτικά κονδύλια που έχουν εγκριθεί για τη Ρουμανία ανέρχονται γύρω στα 20 

δισ. € για το διάστημα 2007-2013. Πέραν των 20 δισ. € άλλα περίπου 25 δισ. € 

υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από τις συγχρηματοδοτήσεις του Ρουμανικού 

Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

 

5.8 Ανακεφαλαίωση 

 
Με βάση την ανωτέρω ανάλυση επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σημαντικών επιχειρηματικών 

ευκαιριών στη γεωγραφική περιοχή της Ρουμανίας. Η έλλειψη επαρκών υποδομών, οι 

μακροχρόνιοι δεσμοί Ελλάδας-Ρουμανίας, η ευνοϊκή γεωγραφική της θέση, αποτελούν 

κάποια από τα κίνητρα που καθιστούν την Ρουμανία πρόσφορο έδαφος για επενδυτική 

δραστηριότητα εκ μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων. Από την άλλη, η γραφειοκρατία, ο 

υψηλός ανταγωνισμός, τα φαινόμενα παραοικονομίας αποτελούν δυσμενείς προεκτάσεις της 

Ρουμανικής επιχειρηματικής πραγματικότητας και απαιτούν ιδιάζουσα προσοχή εκ μέρος των 

ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών που αποσκοπούν στην εγκαθίδρυσή τους στην εν 

λόγω αγορά. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές πως οι δυναμικές ελληνικές κατασκευαστικές 

εταιρίες διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία αλλά και το έμπειρο σε 

διεθνείς δραστηριότητες προσωπικό προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνθήκες του 

έντονου ανταγωνισμού που συναντάται στη Ρουμανία επιτυχώς. Η δυσμενής παγκόσμια 

οικονομική συγκυρία έχει σίγουρα συντελέσει αρνητικά στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά η 

απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων εάν πραγματοποιούνταν σε ικανοποιητικό βαθμό θα 

συνέβαλλε θετικά στην ώθηση του τομέα των κατασκευών και της οικονομίας εν γένει. 
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Συμπεράσματα 
 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 

Μέσα σε μία περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που πλήττει όλους τους παραγωγικούς 

τομείς ανά τον κόσμο, η στασιμότητα όσο αφορά την οικονομική ανάπτυξη επιφέρει, 

αδιαμφισβήτητα, δυσμενείς επιπτώσεις και στην ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου. Το 

γεγονός αυτό βιώνουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα και οι ελληνικές κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στραφεί σε νέες διεθνείς αγορές προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και κερδοφορίας. Την στροφή των 

δυναμικών ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων προς χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης αναλύει και η παρούσα διπλωματική εργασία μέσω της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης που πραγματοποιείται και αποσκοπεί στην ανάδειξη των επενδυτικών κινήτρων 

των επιχειρήσεων αυτών, των εφαρμοζόμενων στρατηγικών εισόδου στις εξεταζόμενες 

αγορές, καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που συναντώνται σε αυτές και απαιτούν 

ιδιάζουσα προσοχή και οργάνωση του στρατηγικού προσανατολισμού τους. 

 

Μέσω της διερεύνησης του επενδυτικού περιβάλλοντος των χωρών της Αλβανίας, της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας καθίστανται σαφείς οι επενδυτικές ευκαιρίες που 

παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες αγορές για τις ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Η 

ευνοική γεωγραφική τους θέση, το φθηνό εργατικό δυναμικό, η φθηνή γη, οι θρησκευτικοί 

δεσμοί, οι μακροχρόνιες πλέον σχέσεις συνεργασίας που έχουν αναπτύξει με τις ελληνικές 

επιχειρήσεις αποτελούν κάποιες από τις ευκαιρίες που καλούνται να αξιοποιήσουν οι 

δυναμικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα προκειμένου να επιβιώσουν 

μέσα στις συνθήκες του σκληρού παγκόσμιου ανταγωνισμού σε μία περίοδο παγκόσμιας 

κρίσης και αβεβαιότητας. Η εγρήγορση και η μεθοδευμένη στρατηγική στροφή των 

ελληνικών επιχειρήσεων προς τις χώρες αυτές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επιφυλάσσει 

σημαντικά οφέλη που καλούνται να καρπωθούν λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δικά τους 

δυνατά και τρωτά σημεία όσο και τις ευκαιρίες και απειλές που εγκυμονεί η εκάστοτε χώρα 

υποδοχής. 

 

Οι απειλές που συναντώνται στις εξεταζόμενες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

ποικίλλουν και απαιτούν την προσεκτική κατανόηση και μελέτη τους εκ μέρους των 

ελληνικών επιχειρήσεων που επιδιώκουν να εισαχθούν και να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους σε αυτές. Κάποιες από τις απειλές αυτές είναι η δαιδαλώδης 

γραφειοκρατία, τα φαινόμενα παραοικονομίας, ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός που έχει 

προκαλέσει η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, η 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η οποία εντείνει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό 

στον κατασκευαστικό κλάδο, και φυσικά δε θα μπορούσε να παραληφθεί η αβεβαιότητα όσο 

αφορά το οικονομικό περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία απαιτεί ιδιάζουσα προσοχή 

και προσεκτικά βήματα εκ μέρους των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην παγίωση της 

θέσης τους σε μία νέα αγορά πέραν των δικών τους συνόρων. 

 

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναγνωριστεί το γεγονός ότι οι εξεταζόμενες αγορές της 

Αλβανίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, αποτελούν, αδιαμφισβήτητα, πρόσφορο έδαφος για 

επενδυτική δραστηριότητα εκ μέρους των δυναμικών ελληνικών κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων. Η ευνοϊκή γεωγραφική θέση τους, οι θρησκευτικοί δεσμοί και οι μακροχρόνιες 

σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και αυτών, αποτελούν παράγοντες που δίνουν σαφή 

πλεονεκτήματα στις ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις 

συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού που έχει επιφέρει η παγκοσμιοποίηση και κατ’ επέκταση η 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που αποζητούν ευκαιρίες προκειμένου 
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να επιτύχουν τους μακροχρόνιους επιχειρηματικούς τους στόχους, ξεπερνώντας τα σύνορα 

της χώρας τους. Επίσης, τα επενδυτικά κίνητρα που παρέχουν οι εν λόγω χώρες, καθιστούν 

σαφή τα πλεονεκτήματα του «ανοίγματος» των ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτές. Παρ’ όλα 

αυτά, η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος προϋποθέτει, σαφώς, την στήριξη της 

επενδυτικής δραστηριότητας από το ελληνικό κράτος, κάτι το οποίο προαπαιτεί την 

κατανόηση εκ μέρους αυτού της σημασίας των επενδύσεων όσο αφορά στην ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας και την ανάγκη εύρεσης νέων πηγών κερδοφορίας. Η κατανόηση της 

επιτακτικής πλέον ανάγκης για στροφή των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων προς 

αγορές που θα καταστήσουν ανταγωνιστικότερες τις υπηρεσίες τους στο διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί πλέον γεγονός, το οποίο δίνει συνεχή ώθηση σε 

επιχειρήσεις του Ελλαδικού χώρου προκειμένου να αξιοποιήσουν την εμπειρία, την 

τεχνογνωσία και το υψηλού επιπέδου, καταρτισμένο εργατικό δυναμικό τους και να 

διακριθούν στο παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. 
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