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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

        Ζ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ έκεηλε αλεπεξέαζηε απφ ηηο 

πνιηηηθνθνηλσληθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ απφ ηελ πηψζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ ην 1989. 

ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο, ζηα νπνία επηθξαηνχζαλ θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα, 

δεκηνπξγήζεθε έλα ληφκηλν εμειίμεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δφζεθε έκθαζε 

ζηε ιεγφκελε κεηάβαζε ησλ ρσξψλ απηψλ ζηελ αλνηρηή νηθνλνκία. Αλαθεξφκελνη 

ζηε εξβία ε κεηαβαηηθή ηεο πνξεία άξρηζε νπζηαζηηθά κε ηελ πηψζε ηνπ 

Μηιφζεβηηο θαη ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ην 2000.  

           Ζ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο κεηαξξπζκίζεσλ θαη ε πξνψζεζε κέηξσλ ζηελ 

ρψξα γηα ηε κεηάβαζε ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή, ζηνρεχνληαο 

επηπιένλ ζηε κειινληηθή έληαμε ηεο εξβίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έλαο κέξνο 

απηψλ ησλ αιιαγψλ ππήξμε θαη ην έληνλν θιίκα ηδησηηθνπνηήζεσλ αιιά θαη ε 

πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδπηψλ.  ηε δηαδηθαζία απηή δελ έιεηςε θαη ε 

ειιεληθή παξνπζία, θπξίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, αιιά θαη ζε άιινπο θιάδνπο ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Κάηη πνπ κειεηάκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. εκαληηθφ ξφιν 

φκσο ζηελ εμέιημε ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ, δηαδξακάηηζε ε νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ηφζν ζηε εξβία φζν θαη ζηελ Διιάδα, κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ηάζε απνεπέλδπζεο ζηελ πεξηνρή. ζνλ αθνξά ηελ παξνχζα 

εξγαζία, γίλεηαη ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζε ηξία θεθάιαηα ελψ ην ρξνληθφ πιαίζην 

πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη απφ ην 2000 κέρξη ην 

2013. 
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ABSTRACT 

 

        The region of South Eastern Europe did not remain unaffected by the 

sociopolitical changes caused by the fall of socialism in 1989. Within the countries of 

that region, in which Communist regimes prevailed, there was a domino effect 

created, during which the emphasis was placed on the so-called transition of these 

countries towards open economy. This transition brought about changes. These were 

sometimes greater and sometimes lesser, in both social and economic level. With 

reference to Serbia, the country‟s transitional course actually started with the fall of 

Milosevic and the political developments of 2000. 

      The attempt to apply reforms and promoting measures in place for the transition 

of the Serbian economy is typical, aiming at the economic growth of the country, as 

well as at the future accession of Serbia to the European Union. A great part of those 

changes constituted the intense privatization climate, and the effort to attract foreign 

investors at the same time. In this process the Greek presence was not absent, mainly 

in the banking sector, as well as in other sectors of service sector. This is what is 

being under research in this particular study. A very important role in the evolution of 

the Greek investment development in Serbia was played by the economic crisis that 

made its appearance both in Serbia and in Greece, whose main feature was the 

appearance of a divestment trend in the region. As far as this research is concerned, 

there has been a thematic categorization into three chapters, whereas the timeframe 

that has been set for the juxtaposition of the information is from 2000 until 2013. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

           Ζ εξβία απνηειεί έλα αθφκε θξάηνο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ην νπνίν 

κπήθε ζε ηξνρηά κεηάβαζεο απφ ηελ θεληξηθά ζρεδηαζκέλε νηθνλνκία , ζηελ αλνηρηή 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Μπνξεί ε έλαξμε ηεο πηψζεο ησλ ζνζηαιηζηηθψλ 

θπβεξλήζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ ην 1989, λα νδήγεζαλ ηα θξάηε ηεο ΝΑ 

Δπξψπεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο εξβίαο ιφγσ ησλ 

εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Γηνπγθνζιαβία ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, ε 

δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο θαζπζηέξεζε. Ζ ιήμε ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

ζήκαλε θαη ηελ νπζηαζηηθή έλαξμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηε εξβία. Μεηά ην 

2000 ε εξβία εηζέξρεηαη ζε κηα πεξίνδν έληνλσλ κεηαξξπζκίζεσλ  κε ζθνπφ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο θαη ηελ κεγαιχηεξε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Πξνζπάζεηα πνπ αλαιφγσο ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ επηινγψλ 

γίλεηαη εληνλφηεξε ή αζζελέζηεξε. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, δφζεθε 

ζεκαζία θαη ζηελ πξνζέιθπζε Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πνιππφζεηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Δπελδχζεηο, νη 

νπνίεο αλαπηχρζεθαλ παγθνζκίσο θπξίσο κέζσ ησλ πνιπεζληθψλ, έρνληαο απηέο  

αλαπηχμεη ηηο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπο. Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ππήξμαλ ην κέζν γηα ηελ  δηεζλνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ
1
.    

        ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ απφ ην ζεξβηθφ θξάηνο, δελ έκεηλε αλεπεξέαζηε θαη ε 

ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία. Οη δηκεξείο ζρέζεηο Διιάδαο – εξβίαο 

επλφεζαλ ηηο ειιεληθέο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  Έλαο απφ ηνπο 

πξψηνπο θιάδνπο ζηνλ νπνίν δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμή ηνπ κε φξνπο 

ειεχζεξεο αγνξάο, ππήξμε ν ρξεκαηνπηζησηηθφο. Μηα ζεηξά έληνλσλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ, έδσζε ηελ επθαηξία 

ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο λα επελδχζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

ζηε ρψξα, παγηψλνληαο ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά ηνπ θιάδνπ.   

                                                             
1 Ρεριςςότερα για τθν διεκνοποίθςθ του κεφαλαίου βλζπε: Νίκασ Χριςτοσ– Χριςτοδοφλου 
Δθμιτρθσ (2004), ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΗ 
ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ, Ακινα, Εκδόςεισ Β. Γκιοφρδασ 
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        ηελ παξνχζα εξγαζία ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα, 

επηθεληξσλφκαζηε ζηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζηε 

εξβία, δίλνληαο βαξχηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

θαη ηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ.  

       ην πξψην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε ζρεηηθή ζεσξία πνπ αθνξά ζηηο Άκεζεο 

Ξέλεο Δπελδχζεηο. Με βαζηθφ άμνλα ηελ πηνζέηεζε κεηαξξπζκίζεσλ απφ κεηαβαηηθά 

ζπζηήκαηα, φπσο απηφ ηεο εξβίαο, πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ΑΞΔ, νη ηξφπνη πξαγκαηνπνίεζεο ΑΞΔ απφ κηα επηρείξεζε αιιά θαη νη ιφγνη-

θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ηφζν έλα θξάηνο λα πξνζειθχζεη ΑΞΔ φζν θαη κηα επηρείξεζε 

λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη. 

        ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε κέξνπο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο 

πξνζπάζεηαο ε νπνία έιαβε ρψξα ζηε εξβία θπξίσο κεηά ην 2000, κε ζθνπφ ην 

«άλνηγκα» ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Σέηνηνπ ραξαθηήξα κεηαξξπζκίζεηο φκσο, έρνπλ 

πξνυπάξμεη ζην παξειζφλ, θαλεξψλνληαο ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ζηε εξβία, παξά ηελ χπαξμε  θνκκνπληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ην 

δεχηεξν ζθέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

εξβίαο απφ ην 2001 έσο ην 2013, ελψ ζην ηξίην ζθέινο γίλεηαη αλαθνξά ζην 

επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. ηνηρεία πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζέινπλ λα επεθηείλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πξαγκαηνπνηψληαο ΑΞΔ. 

        Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ ΑΞΔ 

ζηε εξβία, εζηηάδνληαο ζε θιάδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο 

ν ρξεκαηνπηζησηηθφο, ε δηαρείξηζε αθηλήησλ θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο. Σνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ε ειιεληθή παξνπζία ζηε εξβία είλαη ζεκαληηθή. 
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  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

  ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

1. Η Γηαδηθαζία ηεο Μεηάβαζεο  

       Ζ θαηάξξεπζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ απφ ην 1989 θαη έπεηηα, ζηελ 

θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε, ζήκαλε θαη ηελ έλαξμε  ηεο κεηάβαζεο
2
  ησλ 

νζηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ, ζηε αλνηρηή νηθνλνκία .  Με ηνλ φξν «Μεηάβαζε», απφ 

κηα ζπγθεληξσηηθή νηθνλνκία ζε κηα νηθνλνκία αγνξάο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν Α. Μπηηδέλεο ζην βηβιίν ηνπ «Η Γπλακηθή ηωλ Βαιθαληθώλ Αγνξώλ θαη ε 

Μεηάβαζε ηωλ Υωξώλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο ζηελ Οηθνλνκία ηεο Αγνξάο (2003)», 

θαιείηαη «…ε εηζαγωγή ηεο ηδηωηηθήο ζπκκεηνρήο ζηνπο παξαγωγηθνύο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ε κείωζε ηνπ ξόινπ ηνπ θξάηνπο…» ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ πνιππινθφηεηα φκσο ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο αθήλεη πεξηζψξην ακθηζβήηεζεο 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ φξνπ κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη απφιπηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε πνπ πεξηήιζαλ ηα πξψελ θνκκνπληζηηθά θξάηε
3
. ηελ πνιππινθφηεηα 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη φρη κφλν ε νηθνλνκηθή αιιά θαη ε 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή κεηάβαζε ησλ ρσξψλ απηψλ. 

      Σελ έλαξμε
4
 ηεο κεηάβαζεο ραξαθηήξηζαλ νη δηάθνξεο ηδενινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη ε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ κνληέισλ πνπ “πξφηεηλαλ” έλα ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ε κεηάβαζε. Γχν θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξπζκφ ηεο κεηάβαζεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία είλαη ε απφηνκε κεηάβαζε ε αιιηψο «Shock Therapy» θαη ε ζηαδηαθή 

κεηάβαζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξψηεο είλαη ε απφηνκε αιιαγή ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ κε ηελ γξήγνξε εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ, ελψ ε δεχηεξε πξνζέγγηζε 

                                                             
2 Θ μετάβαςθ οριςμζνων κρατϊν τθσ ΣΟΔ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, όπωσ για παράδειγμα τθσ Κροατίασ 
και τθσ Ρ.Γ.Δ.Μ., ξεκίνθςε ουςιαςτικά το 1992 αφοφ τότε υπιρξε το πλιρεσ ζτοσ τθσ ανεξαρτθςία 

τουσ.  
3Βλζπε : Μακρισ Γιϊργοσ (2009), Η οικονομικι πολιτικι των χωρών τθσ Κ. και Α. Ευρώπθσ κατά τθ 
διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ τουσ προσ τθν οικονομία τθσ αγοράσ, ςτο Χαηάκθσ, Κ.-. Ρελαγίδθσ, Θ, 
(2009), Η πολιτικι οικονομία τθσ μετάβαςθσ. Από τον κεντρικό ςχεδιαςμό ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ, 
Ακινα, Εκδόςεισ Ραπαηιςθ.  
4 Ζτθ ζναρξθσ τθσ μετάβαςθσ: Χϊρεσ ΕΕ 1990-1992, Βαλτικζσ χϊρεσ 1992, Χϊρεσ υπό ζνταξθ 1990, 
Κοινοπολιτεία Ανεξαρτιτων Χωρϊν 1990 και 1992, Χϊρεσ Ανατολικισ Αςίασ 1986,1978 και 1990. 
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ζρεηίδεηαη κε ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ αιιαγψλ δηφηη θάηη ηέηνην απαηηεί 

ρξφλν
5
.  

       Ζ νηθνλνκηθή κεηάβαζε ζηηο ρψξεο ηεο ΚΑΔ έρεη δηάθνξα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σέηνηνπ είδνπο είλαη νη ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνψζεζε ησλ θεληξηθά νξγαλσκέλσλ νηθνλνκηψλ  ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο ζε 

πξαθηηθά δεηήκαηα, φπσο ην θαζεζηψο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ή ηελ εηζξνή 

Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζε βηνκεραληθνχο θιάδνπο κε πιενλέθηεκα
6
. Παξφιν 

απηά, νη αξρηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο ρψξεο απηέο ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο, δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. πλζήθεο πνπ γηα νξηζκέλα ζεσξεηηθά 

νηθνλνκηθά κνληέια παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο κεηάβαζεο. 

        Πέξαλ ησλ «ηδενινγηθψλ» κνληέισλ πνπ έπξεπε λα επηιέμνπλ νη ρψξεο γηα λα 

«αληηκεησπίζνπλ» ηελ κεηάβαζε, έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ θάπνηα βαζηθά βήκαηα 

γηα λα επηηεπρζεί απηή ε δηαδηθαζία. Οξηζκέλα απφ απηά ηα βήκαηα, είλαη ν νξηζκφο 

ελφο καθξννηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο, ε απειεπζέξσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη θαη  ε 

αλάπηπμε ελφο δηηηνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ηδησηηθνπνίεζε θαη αλαδηάξζξσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ 

κνλνπσιίσλ, ε ξχζκηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ («επηζθαιψλ δαλείσλ») πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο θ.α. 

       Σέινο, ε απφζηαζε πνπ ρψξηδε ηφζν ζε ηδενινγηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν 

αξθεηά απφ ηα πξψελ θνκκνπληζηηθά θξάηε, απφ ηα νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλα θξάηε 

ηεο Γχζεο, δηαδξακάηηζε ηνλ δηθφ ηεο ξφιν ηφζν ζηελ δηαδηθαζία κεηάβαζεο, φζν 

θαη ζηελ κεηέπεηηα γξήγνξε νηθνλνκηθή αλάπηπμή ηνπο. 

 

 

 

 

                                                             
5 Τθν ςταδιακι μετάβαςθ υποςτιριξαν νεοκλαςικοί οικονομολόγοι, μετακεχνςιανοί και ςοςιαλιςτζσ 
τθσ αγοράσ.  
6 Evžен Kočenda(2001), Macroeconomic Convergence in Transition Countries, Journal of Comparative 
Economics 29, 1–23   
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1.2 Θεωξεηηθό Πιαίζην 

1.2.1 Η Έλλοηα ηφλ Άκεζφλ Ξέλφλ Επελδύζεφλ  

    ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηάβαζεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαηεξνχκε 

πσο ν θχξηνο ζηφρνο ηνλ κεηαθνκκνπληζηηθψλ εγεζηψλ είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

εθάζηνηε ρψξαο κε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο. Μία ηέηνηα δηαδηθαζία είλαη θαη ε 

πξνζέιθπζε Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ, γηα ηελ θάιπςε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θελνχ 

πνπ ππάξρεη ζηηο επελδχζεηο κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

αλάπηπμή ηεο φπσο θαη ηελ ζχγθιηζε κε ηελ ΔΔ
7
. Αο δνχκε φκσο ηη ελλννχκε κε ηνλ 

φξν ΑΞΔ. Δξεπλψληαο ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο, 

παξαηεξνχκε ηελ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηηο 

ΑΞΔ.   Έλαο  ηέηνηνο νξηζκφο είλαη:  

 «Δπέλδπζε ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα καθξνπξόζεζκε ζρέζε θαη ε νπνία απεηθνλίδεη 

έλα δηαξθέο ελδηαθέξνλ κηαο επηρεηξεζηαθήο νληόηεηαο εδξεύνπζαο ζε κηα νηθνλνκία 

(home country )(άκεζνο επελδπηήο), γηα κηα επηρεηξεζηαθή νληόηεηα εδξεύνπζα ζε κηα 

άιιε νηθνλνκία (host country) δηαθνξεηηθή από απηή ηνπ επελδπηή. Ο ζθνπόο ηνπ 

άκεζνπ επελδπηή είλαη λα αζθήζεη ζε έλα ζεκαληηθό βαζκό επηξξνή ζηε δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζεο, ε νπνία εδξεύεη ζηελ άιιε νηθνλνκία».[Dunning, 1993, ζει.5]
8
 

      Με πην απιά ιφγηα ζα ιέγακε πσο νη ΑΞΔ αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, θεθαιαίσλ θαη ηερλνινγίαο πνπ αλήθνπλ ζε κηα επηρείξεζε, ζε κηα 

αιινδαπή ρψξα κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ζηφρν έρνπλ ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ή ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο
9
, ελψ ηα πξνζθεξφκελα αγαζά θαη ππεξεζίεο ζα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ φρη 

κφλν ζηε ρψξα ππνδνρήο αιιά θαη ζε ηξίηεο ρψξεο φπσο θαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο 

ηεο επηρείξεζεο. 

                                                             
7 Μακρισ Γεϊργιοσ (2005), Ο Ρόλοσ των Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων ςτθν Οικονομικι Ανάπτυξθ των 

Χωρών ςε Μετάβαςθ, ςελ. 35 ςτο Κόντθσ Αντϊνθσ –Τςαρδανίδθσ Χαράλαμποσ (επιμζλεια)(2005), 

ΔΙΕΘΝΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: κεωρία, δομι και προκλιςεισ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, Ακινα, 

Εκδόςεισ Ραπαηιςθ  
8 Μπιτηζνθσ Α.(2003), Η Δυναμικι των Βαλκανικών Αγορών και θ Μετάβαςθ των Χωρών τθσ 

Ανατολικισ Ευρώπθσ ςτθν Οικονομία τθσ Αγοράσ: Εντοπίηοντασ Επενδυτικζσ Ευκαιρίεσ ςτο Πλαίςιο 

τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ και Ευρωπαϊκισ Ολοκλιρωςθσ, Τόμοσ Αϋ , ςελ.154 
9 Χατηθδθμθτρίου Ακ. Ιωάννθσ(2003), ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ, ςελ.217 
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      Ζ επηινγή ησλ ΑΞΔ σο έλαλ ηξφπν επέλδπζεο κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη ελφο 

ηξφπνπ αλάπηπμεο κηαο ρψξαο ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αχμεζε ησλ ΑΞΔ πνπ παξαηεξείηαη παγθνζκίσο, 

θηάλνληαο ην 2007 ηα 1,975,537 δνιάξηα
10

. Θέινληαο λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα 

ηνλ ξφιν ησλ ΑΞΔ ζα ήηαλ θαιφ λα αλαθεξζνχκε ζηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αλαπηχμεη ηελ επελδπηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα κέζσ 

ΑΞΔ ζε κηα μέλε ρψξα.  

Σξείο είλαη νη παξαπάλσ ηξφπνη
11

: 

Α) Θπγαηξηθή απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο (Wholly Owned Subsidiary) 

Β) Γηεζλή θνηλνπξαθηηθή επηρείξεζε (International Joint Venture) 

Γ) Μεξηθή εμαγνξά (Partial Acquisition) 

       Ο πξψηνο ηξφπνο αθνξά είηε ζηελ εθ λένπ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο είηε ζηελ 

εμαγνξά κηαο ηνπηθήο, ζε ηέηνην βαζκφ φκσο πνπ λα επηηξέπεη ζηε κεηξηθή εηαηξία 

ηελ πιήξε δηνίθεζε ηεο πξψηεο. Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ ΑΞΔ είλαη ε θάξπσζε ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ηεο ζπγαηξηθήο, απφ ηελ 

κεηξηθή εηαηξία. Αληίζεηα κεξηθά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ είλαη φηη 

ε κεηξηθή επηρείξεζε αλαιακβάλεη φιν ην θφζηνο θαη φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο ηεο επηινγήο απηήο.  

        Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δεχηεξνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ΑΞΔ απφ κηα 

επηρείξεζε, είλαη ν φξνο «πλεξγαζία» κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ (είηε ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο είηε ηεο ρψξαο ππνδνρήο) πνπ ζηφρν έρεη ζαθψο ηελ αλάπηπμε θνηλήο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ρψξα πνπ έρεη επηιεγεί. Μεξηθά απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο πνπ θαηέρεη ν 

ηνπηθφο εηαίξνο γηα ηελ εγρψξηα αγνξά θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο, ν επηρεηξεκαηηθφο 

θίλδπλνο θαζψο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ θφζηνο κνηξάδεηαη, ελψ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ε αιινδαπή επηρείξεζε κπνξεί λα απνθχγεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα επέιζνπλ ιφγν ηεο εγρψξηαο λνκνζεζίαο θ.α. Απφ ηελ άιιε ζηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο θνηλνπξαμίαο ζπγθαηαιέγνληαη ε έιιεηςε ηνπ απφιπηνπ ειέγρνπ 

ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ κεηξηθή, ε δηαλνκή θεξδψλ φπσο θαη ε χπαξμε κεγάισλ 

                                                             
10

 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx  
11 Χατηθδθμθτρίου Ακ. Ιωάννθσ(2003), ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ, ςελ. 218 

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx
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πηζαλνηήησλ δηάιπζεο ηεο επηρείξεζεο εμ‟ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ κε πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ δεκηνπξγίαο ηεο. 

       Ζ ηξίηε κνξθή ΑΞΔ, δειαδή ε κεξηθή εμαγνξά, ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε ελφο 

πνζνζηνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο απφ κία αιινδαπή, ελψ 

φζνλ αθνξά ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο , απηή εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ ηεο 

εμαγνξάο. Σέινο ζε γεληθέο γξακκέο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο 

ηεο κνξθήο είλαη παξφκνηα κε απηά ηεο «θνηλνπξαμίαο». 

     Δπίζεο ζηα είδε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ΑΞΔ ζπγθαηαιέγνληαη
12

 ε ίδξπζε κηαο εληειψο θαηλνχξγηαο 

επηρείξεζεο ζηελ ρψξα ππνδνρήο (Greenfield investment) κε ηελ θαηαζθεπή 

θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, είηε κε ηελ δεκηνπξγία θαλαιηψλ δηαλνκήο 

είηε κε ηελ νξγάλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.α. φπσο θαη κε ηελ εμαγνξά 

ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο κε ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία λέσλ (Brownfield 

investment). 

     Δπηγξακκαηηθά λα ζεκεηψζνπκε πσο ζηελ βηβιηνγξαθία απαληψληαη θαη 

επηκέξνπο είδε ΑΞΔ είηε απφ ηελ “πιεπξά” ηνπ επελδπηή, είηε απφ ηελ “πιεπξά” ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. Έηζη γηα ηελ πξψηε εθδνρή έρνπκε:
13

 

Α) Σελ νξηδφληηα ΑΞΔ (horizontal FDI) 

Β) Σελ θάζεηε ΑΞΔ (vertical FDI) 

Γ) Σελ ζπζζψξεπζε ΑΞΔ (conglomerate FDI) 

Αληίζηνηρα γηα ηελ δεχηεξε εθδνρή έρνπκε: 

Α) Σελ  ΑΞΔ πνπ ππνθαζηζηά εηζαγσγέο (import-substituting) 

Β) Σελ ΑΞΔ πνπ πξνσζεί εμαγσγέο (export-increasing) 

Γ) Σελ ελζαξπλφκελε απφ ηελ θπβέξλεζε ΑΞΔ (government-initiated)  

      

                                                             
12

 BITZENIS ARISTIDIS (2009), The Balkans: Foreign Direct Investment and EU Accession, ςελ. 77 
13

 Για περεταίρω ανάλυςθ των όρων βλζπε: Moosa A. Imad (2002) ,  Foreign Direct Investment 

Theory, Evidence and Practice, ςελ. 4. 
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    Δπίζεο κία ηειεπηαία θαηεγνξηνπνίεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

γηα ηηο ΑΞΔ είλαη: 

Α) H «επεθηαηηθή» ΑΞΔ (expansionary FDI) 

Β) H «ακπληηθή» ΑΞΔ (defensive FDI) 

       ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ θαιφ λα αλαθέξνπκε πσο παξά ηνπο ζεσξεηηθνχο 

νξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηηο ΑΞΔ δεκηνπξγείηαη θαη έλα 

πξαθηηθφ ζα ιέγακε δήηεκα. Πνηά δειαδή επέλδπζε ζα ραξαθηεξηζηεί ελ ηέιεη, σο 

Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε; 

         πσο ζέηεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ν Μπηηδέλεο (2003) γηα ηνλ „πξαθηηθφ‟  

ραξαθηεξηζκφ ησλ ΑΞΔ ζε έλα θξάηνο ππνδνρήο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη  ν βαζκφο 

«ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επηξξνήο»
14

 ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο απφ ηελ κεηξηθή. 

Χζηφζν ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο  φπνπ ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε 

ζέκαηα ΑΞΔ είλαη δηαθνξεηηθή αθφκα θαη απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηεο επέλδπζεο. 

Έηζη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ Α ρψξα ε θαηνρή  10% ή 20% ή 25% κηαο μέλεο 

επηρείξεζεο ζεσξείηαη ΑΞΔ ζηελ Β ρψξα κπνξεί λα κελ ζεσξείηαη, αλ θαη ζχκθσλα 

κε ηνλ ΟΟΑ ην ειάρηζην πνζνζηφ γηα λα ζεσξεζεί κηα επέλδπζε σο ΑΞΔ είλαη ην 

10%. Έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ νξίδνπλ κηα ΑΞΔ αλά ρψξα, είλαη θαη ε δεκηνπξγία αθνχζησλ 

παξαιήςεσλ ζε δεκφζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
15

.   

 

1.2.2 Οη ζεφρίες ηφλ Άκεζφλ Ξέλφλ Επελδύζεφλ 

       Ζ φιν θαη κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ΑΞΔ παγθνζκίσο νδήγεζε ζηελ πιεζψξα 

αλάπηπμε ζεσξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΑΞΔ. Γηα ην ιφγν απηφ αιιά θαη γηα ηελ 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δελ κπνξνχκε παξά λα είκαζηε 

επηιεθηηθνί ζηελ παξνπζίαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζεσξηψλ. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

επηινγή καο ππήξμε ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη ζεσξίεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθία κε ηελ νπνία αζρνιεζήθακε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

                                                             
14 Μπιτηζνθσ Α.(2003):Η Δυναμικι των Βαλκανικών Αγορών και θ Μετάβαςθ των Χωρών τθσ 

Ανατολικισ Ευρώπθσ ςτθν Οικονομία τθσ Αγοράσ: Εντοπίηοντασ Επενδυτικζσ Ευκαιρίεσ ςτο Πλαίςιο 

τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ και Ευρωπαϊκισ Ολοκλιρωςθσ, Τόμοσ Α,ςελ.155 
15 Βλ. παράδειγμα Βουλγαρίασ: Μπιτηζνθσ Α. ό.π.  ςελ.157 
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      Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο ζεσξίαο ησλ ΑΞΔ είλαη ν 

Dunning.  Ο Dunning  εηζήγαγε (1976)
16

 κηα ζεηξά παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

θαζνξίδνπλ ην επίπεδν κηαο ΑΞΔ, δειαδή ηελ ζεσξία «OLI»
17

. Απηνί νη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηδηνθηεζία (O), ηελ ηνπνζεζία 

(L)θαη ηελ εζσηεξηθνπνίεζε (I) ή «ελδν-επηρεηξεζηαθή νινθιεξσζε» φπσο απνδίδεη 

ηνλ φξν ν Κπξθηιήο [2002] ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Coase
18

.  Ζ ζεσξία 

ηνπ Dunning γηα ηηο ΑΞΔ, ζπλδπάδεη κηα ζεηξά ζρεηηθψλ ζεσξεκάησλ θάηη πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα λα ραξαθηεξηζηεί σο “εθιεθηηθή”. 

           ρεηηθά κε ηνλ πξψην παξάγνληα , δειαδή ην πιενλέθηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο, ν 

Dunning ζεσξεί πσο ε επηρείξεζε πνπ ζα επελδχζεη ζε κηα αιινδαπή ρψξα πξέπεη λα 

πιενλεθηεί έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ζε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά.  Ζ ηάζε ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζε επίπεδν θαηνρήο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, νλνκάδεηαη 

«ηδηνθηεζηαθφ πιενλέθηεκα»
19

. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 

πιενλεθηήκαηνο απνηειεί θαη ε ηερλνινγηθή «γλψζε» πνπ δηαζέηεη ε κεηξηθή 

επηρείξεζε θαη ηελ νπνία κεηαθέξεη ζηελ ζπγαηξηθή ηεο , κε ζθνπφ ηελ πεξεηαίξσ 

αλάπηπμή ηεο, εθκεηαιιεπφκελε πάληα ηηο ζρεηηθέο ππνδνκέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο.    

            Απφ ηελ άιιε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ρψξα 

ππνδνρήο γηα ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ απνηεινχλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

ηνπνζεζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί ζε κηα ρψξα, ην 

πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ απηήο θ.α., ελψ ε εζσηεξηθνπνίεζε αλαθέξεηαη 

ζε κηα « θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία κηα πνιπεζληθή επελδύεη ζε ηξίηε ρώξα , 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ε ίδηα ηελ παξαγωγή θάπνηωλ πξνϊόληωλ αληί λα 

πξνκεζεύεηαη από ηελ αγνξά…»
20

 

         ηα πιαίζηα ηεο εθιεθηηθήο ζεσξίαο θαη θπξίσο ζηνλ παξάγνληα ηεο 

«εζσηεξηθνπνίεζεο», θηλήζεθε θαη ν Casson ν νπνίνο ζε κηα «ελνπνηεκέλε ζεσξία 

γηα ηηο ΑΞΔ» ζπλδπάδεη ηελ ζεσξία ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, ηελ ζεσξία ηεο εηαηξίαο θαη 

                                                             
16 Μπιτηζνθσ Ρ.Αριςτείδθσ(2009), Παγκοςμοιοποίθςθ Πολυεκνικζσ Επενδφςεισ κ’ Ευρωπαϊκι 

Ολοκλιρωςθ ςτο Νζο Παγκόςμιο Οικονομικό φςτθμα,ςελ. 65. 
17 Ownership, Location, Internalization. 
18

 Κυρκιλισ Δθμιτρθσ(2002), ΑΜΕΕ ΞΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ, ςελ. 71 
19

 Μάρδασ Δθμιτρθσ(2006), ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ: Από τθν ανοικτι οικονομία ςτθν 

παγκοςμιοποίθςθ, ςελ.340 
20

 Π.π, ςελ.344 



[20] 
 

ηελ ζεσξία ηνπ εκπνξίνπ
21

. ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ ζεσξηψλ ν Casson πξνζζέηεη 

θαη ην ζηνηρείν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ην νπνίν ηνλίδεη ηνλ ξφιν ηνπ 

Γηεπζπληή ζηελ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθνπνίζεο ηεο επηρείξεζεο
22

.  

          Οη Buckley θαη Casson αλέπηπμαλ θαηά δηαζηήκαηα ηελ ζεσξία ηεο 

εζσηεξηθνπνίεζεο θαηά ηελ νπνία ε ζπγαηξηθή επηρείξεζε αλαιακβάλεη λα παξάγεη ε 

ίδηα ην πξντφλ κε ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ηε δηαδηθαζία εληφο ησλ “ηεηρψλ” ηεο 

επηρείξεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζε κηα αηειή αγνξά. Μεηαμχ άιισλ νη ζπγγξαθείο ζηελ αλαθνξά ηνπο ζηηο 

κεηαβιεηέο
23

 πνπ επεξεάδνπλ ηελ εζσηεξηθνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο θάλνπλ ιφγν γηα 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο δηνίθεζε ζε κηα επηρείξεζε, γηα ηηο πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη ηελ ρψξα πξνέιεπζεο φπσο θαη ηελ 

κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. Δπίζεο αλαθέξνληαη ζηνλ ξφιν πνπ παίδεη ε πνιπεζληθφηεηα 

παξνπζηάδνληάο ηελ σο πξνηέξεκα θαζψο θαη ζηελ πνιηηηζηηθή επηξξνή ζηηο 

δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θιπ. 

 

       πσο θαη νη παξαπάλσ, ν Rugman αλέπηπμε ηελ γεληθή ζεωξία ηεο 

εζωηεξηθνπνίεζεο  ζπλδπάδνληαο ππάξρνπζεο  ζεσξίεο, βαζηδφκελνο ζεκαληηθά ζηε 

ζεσξία ηνπ Coase πεξί αηέιεηαο ηεο αγνξάο
24

, ελψ θξηηηθή ζηε ζεσξία ηνπ Rugman 

άζθεζε ν Parry ζεκεηψλνληαο πσο κε ηε γεληθή ζεσξία δελ είκαζηε ηθαλνί λα 

θαηαλνήζνπκε φιεο ηηο πηπρέο ησλ ΑΞΔ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο. 

 

      ζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ παξαγφκελνπ  πξντφληνο κε ηελ αλάπηπμε ΑΞΔ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε ζεσξία  ηνπ θύθινπ δωήο ηνπ πξνϊόληνο ηνπ Vernon. ην πξψην 

ζηάδην ηνπ θχθινπ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηθξαηνχλ είλαη ην πςειφ θφζηνο 

ηεο έξεπλαο, ε αλειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο θαη ε αλάγθε γηα έλα εμειηγκέλν 

ηερλνινγηθά θαη βηνκεραληθά πεξηβάιινλ
25

. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο 

ζην πξψην ζηάδην ε επηρείξεζε επηιέγεη κηα αγνξά πνπ έρεη πςειφ θαηά θεθαιήλ 

                                                             
21

 Moosa A. Imad(2002), Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice, ςελ.38 
22 Μπιτηζνθσ Ρ.Αριςτείδθσ(2009), Παγκοςμοιοποίθςθ Πολυεκνικζσ Επενδφςεισ κ’ Ευρωπαϊκι 
Ολοκλιρωςθ ςτο Νζο Παγκόςμιο Οικονομικό φςτθμα,ςελ.77 
23 Π.π. ςελ.75 
24 Πταν κάνουμε λόγο για ατζλεια τθσ αγοράσ αναφερόμαςτε ςε ςτοιχεία όπωσ οι ποικιλία των 

εμπορικϊν περιοριςμϊν που υπάρχουν, οι δαπάνεσ των ςυναλλαγϊν, θ αςυμμετρία των 

πλθροφοριϊν  κ.α 
25

 Νίκασ Χριςτοσ– Χριςτοδοφλου Δθμιτρθσ (2004), ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ 

ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ, ςελ. 233 
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εηζφδεκα, ε νπνία ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλαιψζεη ηα πξντφληα ηεο. ην 

δεχηεξν ζηάδην, ζην ζηάδην δειαδή ηεο σξίκαλζεο ηνπ πξντφληνο, αξρίδνπλ λα 

παίδνπλ ξφιν ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θφζηνο παξαγσγήο, ε αλάπηπμε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε ηηκή ηνπ πξντφληνο θ.α.. Σέινο ζην ηξίην ζηάδην φπνπ ην πξντφλ 

είλαη πιένλ ηππνπνηεκέλν ε επηρείξεζε ηείλεη λα κεηαθέξεη ηελ παξαγσγή ηεο ζε 

ρψξα κε ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο.  

      Μία αθφκα ζεσξία
26

 πνπ πεξηγξάθεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή κηαο ρψξαο ππνδνρήο  απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ΑΞΔ, αλαπηχζζεη ν Kindleberger ν νπνίνο ζπλδέεη απηή ηελ επηινγή κε ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θεθαιαίσλ 

ηεο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη ε πιενλεθηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη 

κηα πνιπεζληθή επηρείξεζε ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηεο ηφζν ζηνλ 

ηερλνινγηθφ φζν θαη ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα θάηη πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε 

ησλ θεξδψλ ηεο.  

        Αθνχ αλαθέξακε παξαπάλσ έλα κηθξφ κέξνο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

ππάξρεη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ νδεγνχκαζηε ζην λα αλαξσηεζνχκε ηη ζπκβαίλεη 

κε ηηο ρψξεο ππνδνρήο. Ση πξνζθέξνπλ γηα λα πξνζειθχζνπλ ηηο ΑΞΔ; Πνηα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ νη ΑΞΔ θπξίσο ζε καθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν ζηελ ρψξα ππνδνρήο; Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα καο βνεζήζνπλ ζην λα 

αλαπηχμνπκε ην επφκελν θεθάιαην. 
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1.3 Κίλεηξα θαη πλέπεηεο ηωλ ΑΞΔ 

1.3.1 Κίλεηρα θαη αληηθίλεηρα    

          ηα πιαίζηα επηινγήο  ησλ ΑΞΔ σο κέζνδν αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο ζε κηα 

μέλε ρψξα ζεκαληηθφ ξφιν κεηαμχ άιισλ ζηελ ιήςε απηήο ηεο απφθαζεο παίδνπλ 

παξάγνληεο φπσο ε δήηεζε ηνπ πξντφληνο, ην θφζηνο παξαγσγήο, ε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία φπσο θαη ην θαηά πφζν είλαη ζηαζεξφ ην πνιηηηθφ θιίκα ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο. Έλα αζηαζέο πνιηηηθφ θιίκα φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπλερείο ελαιιαγέο 

ησλ θπβεξλήζεσλ, απνζαξξχλεη ηηο ελ δπλάκεη ΑΞΔ. Δπίζεο ηα επελδπηηθά θίλεηξα 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηε ρψξα ππνδνρήο, φπσο ην θαζεζηψο θνξνιφγεζεο, 

ιακβάλνληαη ππ φςηλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

      ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ππάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά  θηλήηξσλ πνπ νδεγνχλ ηηο πνιπεζληθέο ζηελ επηινγή ηεο ΑΞΔ σο 

κνξθή επέλδπζεο. 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑ1: Πεγή Πξνέιεπζεο Κηλήηξωλ 

 

Πεγή: Μπιτηζνθσ Π. Αριςτείδθσ, (2003), Η Δυναμικι των Βαλκανικών Αγορών και θ 
Μετάβαςθ των Χωρών τθσ Ανατολικισ Ευρώπθσ ςτθν Οικονομία τθσ Αγοράσ: Εντοπίηοντασ 
Επενδυτικζσ Ευκαιρίεσ ςτο Πλαίςιο τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ και Ευρωπαϊκισ Ολοκλιρωςθσ, 
Σόμοσ Α΄, ςελ. 16 

 

 

 

 

 

 

• Απο τθν ίδια τθν επιχείρθςθ (π.χ. brand name, παγκόςμια 
πατζντα, μοναδικό προϊόν κ.α)

• Κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ υποδοχισ (άμεςα)

• Κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ υποδοχισ (ζμμεςα)

• Μετά απο ζρευνα τθσ ίδια τθσ επιχείρθςθσ 

• Εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. πόλεμοι, κατάρρευςθ 
κακεςτϊτων, παγκςμιοποίθςθ κλπ)

ΡΘΓΘ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ ΚΙΝΘΤΩΝ
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 ΠΙΝΑΚΑ 2: Πεξηερόκελν θηλήηξωλ 

 

Πεγή: Μπιτηζνθσ Π. Αριςτείδθσ, (2003), Η Δυναμικι των Βαλκανικών Αγορών και θ 
Μετάβαςθ των Χωρών τθσ Ανατολικισ Ευρώπθσ ςτθν Οικονομία τθσ Αγοράσ: Εντοπίηοντασ 
Επενδυτικζσ Ευκαιρίεσ ςτο Πλαίςιο τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ και Ευρωπαϊκισ Ολοκλιρωςθσ, 
Σόμοσ Α΄, ςελ. 162 
 

 

       Αο δνχκε ινηπφλ ηψξα ιίγν πην αλαιπηηθά απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Βαζηθή 

επηδίσμε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θπξίσο, πνπ ηείλνπλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε άιιεο ρψξεο κε 

ηελ κνξθή ΑΞΔ ζπλππνινγίδνπλ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ζέινπλ λα 

απεπζπλζνχλ φπσο θαη ην θαηά πφζν δχλαηαη ε ρψξα πνπ είλαη πξνο επηινγή λα 

αλαπηπρζεί πεξεηαίξσ. Αλαθεξφκαζηε ινηπφλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο θσλεγοί αγοράς. 

 

       ηαλ ην είδνο ηεο  ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο παίδεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

γηα ηελ αλάιεςε ΑΞΔ, ηφηε κηιάκε γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

θσλεγός αγοράς από ζηραηεγηθή άπουε. Έρνπκε λα θάλνπκε δειαδή ηφζν κε ηελ 

αληαπφθξηζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνπηθφ αιιά θαη παγθφζκην αληαγσληζκφ φζν θαη 

ζηηο βιέςεηο ηεο επηρείξεζεο γηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηηο μέλεο αγνξέο. ηαλ ην 

πξντφλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ελ γέλεη ε επηρείξεζε ράζεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ 

ηνπηθή αγνξά, φηαλ γηα παξάδεηγκα εηζέιζνπλ αληαγσληζηέο πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα 

• Κυνθγοί τθσ  αγοράσ (κίνθτρα τθσ ίδιασ τθσ αγοράσ)

• Κυνθγοί αγοράσ(από ςτρατθγικισ πλευράσ)

• Κυνθγοί αποδοτικότθτασ

• Κυνθγοί ςυντελεςτϊν παραγωγισ

• Κυνθγοί τοποκεςίασ

• Εκμετάλευςθ ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ εταιρείασ

• Χρθματ/κά κίνθτρα που προςφζρει θ χϊρα υποδοχισ

• Ρολιτικό περιβάλλον

• Ατζλεια τθσ αγοράσ

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΙΝΘΤΩΝ
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ηελ εθηνπίζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ηνλ ηνπηθφ αληαγσληζκφ, ε επηρείξεζε 

ζα πξνζπαζήζεη λα “ζπκπιεξψζεη” ην ρακέλν έδαθνο. Απηφ ζα γίλεη κε ηελ αλάιεςε 

ΑΞΔ πνπ ζα πξαγκαηνπνίεζε ζε άιιε ρψξα ζηελ νπνία ζα ππάξρεη κεησκέλνο 

αληαγσληζκφο ζηνλ ζρεηηθφ θιάδν ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο 

ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο ηεο. 

 

           Δπίζεο θηλνχκελε ζηξαηεγηθά κηα επηρείξεζε ζα πξνζπαζήζεη λα “ρηππήζεη” 

ηνλ αληαγσληζηή ηεο ζηελ έδξα ηνπ ή λα “αληαπνδψζεη” ηελ θαηάιεςε κεξηδίνπ ηεο 

αγνξάο απφ κία μέλε επηρείξεζε θαηαιακβάλνληαο θαη ε ίδηα κέξνο ηεο αγνξάο απφ 

ηελ νπνία πξνήιζε ν αληαγσληζηήο ηεο. Σέινο ε γεληθή παγθφζκηα ηάζε γηα άλνηγκα 

ησλ επελδχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ (γηα 

παξάδεηγκα Κίλα), φηαλ ε ηνπηθή αγνξά δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο 

δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο αθφκα θαη φηαλ ε επηρείξεζε ζέιεη λα 

εθκεηαιιεπηεί ηα πιενλεθηήκαηά πνπ ζα ηελ βνεζήζνπλ λα κεγεζπλζεί, ηείλεη λα 

πξαγκαηνπνηεί ΑΞΔ. 

      ηαλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θηλήηξσλ κηαο επηρείξεζεο γηα ΑΞΔ είλαη ν 

ζπληειεζηήο παξαγσγήο, ηφηε κηιάκε γηα ηνλ θσλεγό παραγφγηθώλ ζσληειεζηώλ. 

Κάλνπκε δειαδή ιφγν γηα κηα επηρείξεζε ε νπνία αλαδεηά κηα ρψξα ππνδνρήο γηα λα 

επεθηαζεί ε νπνία γηα παξάδεηγκα  ζα δηαζέηεη πξνο εθκεηάιιεπζε επαξθέο αιιά θαη 

ρακειφ ζε θφζηνο  θπζηθφ πινχην, ην εξγαηηθφ θφζηνο ζα είλαη επίζεο ρακειφ ελψ 

ζα ππάξρεη εηδηθεπκέλν ή εκηεηδίθεπην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σέινο ζα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πιενλεθηήκαηα ηερλνινγηθήο, εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θχζεσο. 

       Οη επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θσλεγοί αποδοηηθόηεηας ζρεηίδνληαη 

κε ηε κεηαθνξά γλψζεσλ θαη ελ γέλεη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ, ζε άιιεο 

ρψξεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ή νηθνλνκηψλ θάζκαηνο. Δπίζεο 

ν δηακειηζκφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζία ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εθκεηάιιεπζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηηο ρψξεο πνπ εδξεχνπλ ηα δηάθνξα ζηάδηα παξαγσγήο. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα απνηειεί νη δηάθνξεο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ ρψξα 

ππνδνρήο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεσλ είλαη φηη απνζθνπνχλ 
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ζηελ κέγηζηε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο
27

.  

      Δπηρεηξήζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα νη μελνδνρεηαθέο, “πξνηηκνχλ”  ρψξεο γηα λα 

αλαπηχμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κε βαζηθφ παξάγνληα ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο, φπσο ην θιίκα. Σέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θσλεγοί ηοποζεζίας. Άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

“παξαθηλνχλ” ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο πξνο δεκηνπξγία ΑΞΔ είλαη ηα δηάθνξα 

πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ρψξαο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηαπηίδνληαη κε ηα 

πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο κε απνηέιεζκα ην πξντφλ λα κελ 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζην λα δηαδνζεί ζηελ μέλε αγνξά, ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο σο πξνο ηα πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη, ζα εηζαρζεί ζηελ αγνξά σο μέλν – πξνο δνθηκή πξντφλ. 

        ηελ ίδηα ινγηθή ε χπαξμε ππνδνκψλ ζε κηα ρψξα φζν θαη ε έιιεηςε απηψλ, 

κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ΑΞΔ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε μέλε επηρείξεζε ζα θάλεη 

ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο, 

ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε επηρεηξήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ, ζα ηείλνπλ λα 

θαιχςνπλ ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηηο ππνδνκέο κηαο ρψξαο (γηα παξάδεηγκα 

ηειεπηθνηλσλίεο), κέζσ ΑΞΔ. Σέινο ε γεσγξαθηθή απφζηαζε ηεο ππνςήθηαο ρψξαο 

ππνδνρήο απφ ηελ κεηξηθή ρψξα (θπξίσο γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο), ε 

χπαξμε εηδηθψλ θαζεζηψησλ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη λα 

θηλεηνπνηήζνπλ κηα επηρείξεζε λα αλαιάβεη ΑΞΔ. 

          Μηα άιιε θαηεγνξία θηλήηξσλ είλαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, φπσο νη 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο. Αλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί δεπηεξεχνλ παξάγνληαο ν 

ηξφπνο θνξνινγίαο μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα ρψξα, κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ 

θίλεηξν γηα κεζαίνπ – κηθξνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα κεηαθέξνπλ 

κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο ή αθφκα θαη νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε ζε θνληηλέο ρψξεο. 

ε απηή ηελ θαηεγνξία θηλήηξσλ ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε θαη ηηο πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο νη ρψξεο ππνδνρήο αιιά θαη νη ρψξεο πξνέιεπζεο, πξνζθέξνπλ 

επηδνηήζεηο γηα ηελ αλάιεςε ΑΞΔ απφ επηρεηξήζεηο, φπσο θαη ηελ ζεκαζία πνπ 

                                                             
27Μπιτηζνθσ Ρ. Αριςτείδθσ, (2003), Η Δυναμικι των Βαλκανικών Αγορών και θ Μετάβαςθ των Χωρών 

τθσ Ανατολικισ Ευρώπθσ ςτθν Οικονομία τθσ Αγοράσ: Εντοπίηοντασ Επενδυτικζσ Ευκαιρίεσ ςτο 

Πλαίςιο τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ και Ευρωπαϊκισ Ολοκλιρωςθσ, Τόμοσ Αϋ, ςελ.168 
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δίλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην θαηά πφζν ζηαζεξφ είλαη ην λφκηζκα ηεο ρψξαο γηα 

ηελ νπνία ελδηαθέξνληα. 

    ηνλ αληίπνδα ησλ θηλήηξσλ γηα αλάιεςε ΑΞΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ηελ ρψξα ππνδνρήο, βξίζθνληαη ηα αληηθίλεηξα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κε 

απνηέιεζκα λα απνζαξξχλνπλ κία επέλδπζε ηχπνπ ΑΞΔ, απφ αιινδαπέο 

επηρεηξήζεηο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα αληηθίλεηξα.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3:Αληηθίλεηξα

 

Πεγή: Μπηηδέλεο Π. Αξηζηείδεο, (2009), Παγθνζκηνπνίεζε Πνιπεζληθέο Δπελδύζεηο θ 

Δπξωπαϊθή Οινθιήξωζε ζην Νέν Παγθόζκην Οηθνλνκηθό ύζηεκα,ζει.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αςτάκεια ςτα μακροοικονομικά χαρακτθριςτικά

• Ρολιτικι, Κοινωνικι και Οικονομικι αςτάκεια

• Εγκλθματικότθτα

• Διαφκορά

• Γραφειοκρατία

• Αναποτελεςματικότθτα τθσ λειτουργίασ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ

• Ζλλειψθ φυςικϊν πόρων

• Ζλλειψθ ι ανεπαρκζσ φορολογικό ςφςτθμα όπωσ και 
ζλλειψθ κανονιςμϊν για τθν επαναπατριςμό των κερδϊν

• Χαμθλι τάςθ για κατανάλωςθ όπωσ και το χαμθλό επίπεδο 
τεχνολογίασ και υποδομϊν

ΑΝΤΙΚΙΝΘΤΑ
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1.3.2 Οη ζσλέπεηες ηφλ Άκεζφλ Ξέλφλ Επελδύζεφλ 

        Παξαπάλσ θάλακε κηα αλαθνξά ζηα θίλεηξα αιιά θαη ζηα αληηθίλεηξα πνπ 

κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ψζηε λα παξαθηλήζνπλ ή λα απνηξέςνπλ ηε δηνίθεζε κηαο 

επηρείξεζεο λα αλαιάβεη ΑΞΔ. Βέβαηα ηα θίλεηξα ή αληίζηνηρα ηα αληηθίλεηξα 

“παξέρνληαη” αλ καο επηηξέπεηαη ε έθθξαζε ηφζν απφ ηε ρψξα-έδξα ηε επηρείξεζεο 

φζν θαη απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο , ε νπνία ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο αλαδεηά μέλνπο επελδπηέο.  

 

       ε απηφ ην θεθάιαην ινηπφλ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη ΑΞΔ ηφζν ζηε ρψξα πξνέιεπζεο φζν θαη ζηε 

ρψξα ππνδνρήο. Χζηφζν ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη ζα ιέγακε κηα “δηαθσλία” 

φζνλ αθνξά ηα θφζηε θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηηο ΑΞΔ ζηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε. Απηή ε δηαθσλία πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξεηηθή νπηηθή 

γσλία πνπ βιέπνπλ νη ζεσξεηηθνί ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ. Έρνπκε δειαδή απφ ηε κία 

ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο  ειεχζεξεο αγνξάο θαη απφ ηελ 

άιιε ηνπο επηθξηηέο ηνπο. 

 

     Μεξηθνχο απφ ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ νη ΑΞΔ είλαη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ, ν αληαγσληζκφο, ε απαζρφιεζε,  ε 

παξαγσγηθφηεηα, ε δνκή ηεο αγνξάο θαη ελ γέλεη ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

 

         Μηιψληαο πην ζπγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ΑΞΔ κεηαθέξνπλ έλα ζχλνιν πφξσλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο, φπσο 

ηερλνγλσζία, ηερλνινγία, θεθάιαην, κεζφδνπο κάξθεηηλγθ θαη κάλαηδκελη,  κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε θέξδνπο. Ζ κεηαθνξά πφξσλ απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη πεξεηαίξσ ηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο 

θπξίσο ζε ρψξεο πνπ ηέηνηνπ είδνπο πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη. Ζ ηάζε ησλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα απνξξνθήζνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο, εάλ 

θπζηθά έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζα βνεζήζεη 

ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμή ηνπο θαη ζπλεπψο ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

αλήθνπλ. Πέξαλ απηνχ, κηα ηέηνηνπ είδνπο εμέιημε ζα επηθέξεη θηλεηνπνίεζε ησλ 

εγρψξησλ θαηαζέζεσλ κε ζθνπφ ηνλ δαλεηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζέινπλ λα 

επελδχζνπλ.  
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       Έλαο αθφκε ηνκέαο , ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ είζνδν ΑΞΔ ζην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, είλαη ε παξαγσγηθφηεηα.  πσο 

αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία ε παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο  είλαη πηζαλφ 

λα απμεζεί ελψ αληίζηνηρα ην θφζηνο κνλάδαο πηζαλφλ λα κεησζεί εάλ ηζρχνπλ 

νξηζκέλνη  παξάγνληεο. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη ε χπαξμε θιίκαηνο επλντθψλ 

πνιηηηθψλ σο πξνο ηελ ίδξπζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, αιιά θαη φηαλ κέζσ κηαο ΑΞΔ δίλεηαη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ εμαγσγή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ απφ ηελ ζπγαηξηθή. 

 

Αληίζεηα εάλ νη ΑΞΔ ηείλνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο εηζαγσγέο θαη ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο είλαη κηθξφ ψζηε λα επηηξέςεη ηελ ίδξπζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ, ηφηε ε απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο ίζσο θαη λα κελ επηηεπρζεί.  

 

       Ο Πεηξφρεηινο (1989)
28

 ζεκεηψλεη νξηζκέλνπο αθφκα παξάγνληεο νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΑΞΔ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηελ πιήξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, 

ηελ πνηφηεηα ηνπ ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ βηνκεραληψλ θαη ζηελ χπαξμε πεξηνξηζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ.  

 

      Ζ χπαξμε φκσο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ζηελ βηβιηνγξαθία γηα ηνλ βαζκφ 

επηξξνήο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη ΑΞΔ ζηελ παξαγσγηθφηεηα κηαο ρψξαο , ίζσο 

κπνξεί λα γίλεη πην μεθάζαξε, εάλ ππάξμεη δηαρσξηζκφο ζηνλ ηξφπν δηάρπζεο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ πνιπεζληθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο ηερλνινγηθήο ππεξνρήο, 

κέζσ ησλ δηθηχσλ δηαζπλδέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ. Έηζη έρνπκε ηελ νξηδφληηα , ηελ 

πξνο ηα «εκπξφο» (forward) ή ηελ πξνο ηα πίζσ (backward)  δηαζχλδεζε ησλ 

πνιπεζληθψλ
29

. Πην αλαιπηηθά ζηνλ «νξηδφληην» δηαρσξηζκφ, νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο δηαρένπλ ηελ ηερλνινγία πνπ θαηέρνπλ πξνο άιιεο επηρεηξήζεηο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ ίδην βηνκεραληθφ θιάδν. ηνλ δεχηεξν 

δηαρσξηζκφ ε βηνκεραλία ή ε επηρείξεζε θαηαλαιψλεη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη 

απφ ηελ ίδηα πνιπεζληθή. ηνλ ηξίην ηξφπν, νη πνιπεζληθέο πξνθαινχλ πςειφηεξε 
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παξαγσγηθφηεηα ή κνηξάδνληαη ηελ ηερλνινγία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ψζηε νη 

ηειεπηαίνη λα  κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ηερληθέο παξαγσγήο ηνπο θαη 

λα εθπαηδεχζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε πξνκήζεηα ησλ 

ζπγαηξηθψλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδνληαη, κε φζν ην δπλαηφλ αμηφπηζηα πξντφληα.  

        

      Έλαο αθφκα ηνκέαο ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ είζνδν ΑΞΔ ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο είλαη θαη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Τπάξρνπλ ηξεηο πηζαλέο επηδξάζεηο 

ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ απφ ηηο ΑΞΔ. Ζ πξψηε εκθαλίδεηαη φηαλ δεκηνπξγείηαη 

ζπγαηξηθή κηαο πνιπεζληθήο ζηελ ρψξα ππνδνρήο, κε απνηέιεζκα ν ινγαξηαζκφο 

θεθαιαίσλ λα επλνείηαη απφ ηελ αξρηθή εηζξνή θεθαιαίνπ. Απφ ηελ άιιε φκσο ν 

επαλαπαηξηζκφο ησλ θεξδψλ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο πξνο ηελ κεηξηθή, ζα 

θαηαγξαθεί σο ρξέσζε ζην ινγαξηαζκφ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. Λακβάλνληαο θάηη ηέηνην σο αξλεηηθή ζπλέπεηα, νξηζκέλεο θπβεξλήζεηο 

κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο,  πεξηνξίδνπλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ θεξδψλ. 

 

       Μηα δεχηεξε επίδξαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ απφ ηηο 

ΑΞΔ, ζα δεκηνπξγεζεί εάλ νη ΑΞΔ αληηθαηαζηήζνπλ κέξνο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα λα εληζρχζνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ.  

 

      Σέινο κία ελ δπλάκεη επίδξαζε πνπ ζα επλνήζεη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο, κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ ε ζπγαηξηθή κηαο πνιπεζληθήο εμάγεη 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηφζν πξνο ηελ κεηξηθή ρψξα, φζν θαη πξνο ηξίηεο ρψξεο. ε 

απηφ ην ζεκείν λα ζεκεηψζνπκε πσο ζην θαηά πφζν νη ΑΞΔ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ηχπν ηεο ΑΞΔ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί κηα πνιπεζληθή (ΑΞΔ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε πφξσλ, 

ΑΞΔ εθκεηάιιεπζεο αγνξψλ, ΑΞΔ εμαγσγηθνχ ηχπνπ, ΑΞΔ νξζνινγηθνχ ηχπνπ 

θιπ)
30

. 

        ζνλ αθνξά ζηνλ αληαγσληζκφ ηνλ νπνίν κπνξεί λα εληείλνπλ νη ΑΞΔ κε ηελ 

είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά ππνδνρήο, ππάξρνπλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Απφ 

ηε κία ε χπαξμε κηαο πνιπεζληθήο ζε κηα αγνξά, θπξίσο αλαπηπζζφκελε, ζα 

νδεγήζεη ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν είηε ζε παξφκνην, 

ζηελ αλαδηακφξθσζε ηνπο ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ πθηζηάκελν αληαγσληζκφ.  
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Κάηη ηέηνην ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξνρή ζηνπο θαηαλαισηέο θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη πηζαλή κείσζε ησλ ηηκψλ απηψλ.  

 

       Ζ χπαξμε νιηγνπσιηαθνχ ή κνλνπσιηαθνχ θαζεζηψηνο ζε κηα αηειή ε/θαη 

αλαπηπζζφκελε αγνξά, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί απφ ηελ είζνδν κηα ζπγαηξηθήο ε νπνία 

έρεη ην κέγεζνο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαγσληζηεί θαη λα αλαδηαλέκεη ηνπ φξνπο ηεο 

αγνξάο κε απνηέιεζκα λα επλνεζνχλ θαη νη ππφινηπεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Βέβαηα 

κηθξνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηνπο πφξνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλαλ 

ηέηνηνπ είδνπο αληαγσληζκφ, ίζσο εθηνπηζηνχλ ελ ηέιεη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά. 

Βέβαηα ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ ίζσο επηθέξεη ε ΑΞΔ κηαο πνιπεζληθήο, 

πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζην άιιν άθξν θπξίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, δειαδή 

ηελ δεκηνπξγία κνλνπσιίνπ ή νιηγνπσιίνπ απφ πιεπξάο ηεο μέλεο πνιπεζληθήο
31

. 

 

       Ζ κεηαθνξά πφξσλ απφ κηα αιινδαπή επηρείξεζε ζε κηα ρψξα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ΑΞΔ ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη θαη ηνλ βαζκφ αλεξγίαο ζεηηθά ή 

αξλεηηθά αληίζηνηρα, ζηελ ρψξα ππνδνρήο αιιά θαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο. ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ, ζρεηηθά 

κε ηνλ βαζκφ πνπ επεξεάδνπλ νη ΑΞΔ ηελ απαζρφιεζε. Θέινληαο φκσο λα 

αλαθεξζνχκε ζε κηα γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πηζαλφλ λα 

έρνπλ νη ΑΞΔ ζηελ απαζρφιεζε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε ΑΞΔ είλαη ηθαλή λα 

απμήζεη ηελ απαζρφιεζε δεκηνπξγψληαο θαηλνχξγηεο εγθαηαζηάζεηο ζηε ρψξα 

ππνδνρή.  

 

        Ζ ΑΞΔ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ απαζρφιεζε εμαγνξάδνληαο θαη δηαηεξψληαο 

κηα πνιπεζληθή, ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ελψ αληίζεηα κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

αλεξγία κε ηελ εθπνίεζε ή αθφκα ην θιείζηκν παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
32

. 

Δπηπξνζζέησο εάλ κηα επηρείξεζε θαη θπξίσο βηνκεραληθνχ θιάδνπ, ηείλεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν λα ραξαθηεξίδεηαη σο έληαζεο θεθαιαίνπ, αληίζηνηρα ζα επεξεαζηεί 

αξλεηηθά θαη ην πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο.  Πηζαλφλ θάηη ηέηνην λα ζπκβαίλεη θαζψο 

κία επηρείξεζε ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζέινληαο λα δηαηεξήζεη ηελ ζέζε 

ηζρχνο πνπ πηζαλφλ λα θαηέρεη ζηελ αγνξά, ζα επηδηψμεη ηελ ρξήζε ηερλνινγίαο γηα 

ηελ παξαγσγή θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξντφλησλ. Κάηη πνπ ζηαδηαθά ζα ζπλδπαζηεί κε 
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αληηθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο απφ ηερλνινγηθά εμειηγκέλα 

κεραλήκαηα. 

 

        Ζ αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ δελ επεξεάδνπλ κφλν ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ρψξαο πνπ δέρεηαη ΑΞΔ αιιά θαη ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη απηέο. Έηζη 

ινηπφλ παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά κε ηελ κνξθή πίλαθα, νξηζκέλεο 

ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο σλ ΑΞΔ ζηελ κεηξηθή ηνπο ρψξα, έηζη φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία: 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑ 4: Απνηειέζκαηα ΑΞΔ ζηε Υώξα Πξνέιεπζεο  

              ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΞΔ ΣΖ ΥΧΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤ 

                              ΘΔΣΗΚΑ                          ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

 

 Δπαλαπαηξηζκφο θεξδψλ 

 Νέεο επελδχζεηο απφ ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ θεξδψλ 

 Δμσζηξέθεηα ησλ πνιπεζληθψλ 

 Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ 

θιίκαηνο απφ ηε δηάρπζε ηεο 

ηερλνινγίαο 

 

 

 Μείσζε ΑΔΠ 

 Μείσζε παξαγσγήο 

 Αχμεζε αλεξγίαο 

 Μείσζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

 

Πεγή: Μπηηδέλεο Π. Αξηζηείδεο, (2009), Παγθνζκηνπνίεζε Πνιπεζληθέο Δπελδύζεηο θ 

Δπξωπαϊθή Οινθιήξωζε ζην Νέν Παγθόζκην Οηθνλνκηθό ύζηεκα, ζει.141 

 

          πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε πσο φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ δξαζηεξηνπνίεζεο θηλεηνπνηνχληαη 

ζην λα επεθηαζνχλ ζε μέλεο αγνξέο κε ηνλ ηξφπν ηεο Άκεζεο Ξέλεο Δπέλδπζεο. Σν 

θηιειεχζεξν παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ βνεζάεη , αλ φρη πξνηξέπεη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ΑΞΔ, σο κέζσ αλάπηπμεο ηεο δπλακηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. 

Βέβαηα κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία είλαη θπζηθφ λα αλαιακβάλεηαη ζπλήζσο απφ 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ επαξθείο πφξνπο ψζηε αθελφο, λα κπνξνχλ λα 

αλαιάβνπλ ην νπνηνδήπνηε επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν, αθεηέξνπ κπνξνχλ λα αληέμνπλ 



[32] 
 

ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζέινπλ λα 

επεθηαζνχλ. 

     ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε πιεζψξα ζεσξηψλ γηα ηηο κνξθέο ησλ ΑΞΔ κε 

αξθεηνχο δηαρσξηζκνχο, ζχκθσλα κε ην πψο εθδειψλνληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο. Οη επηρεηξήζεηο απφ ηελ άιιε ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ κηα ζεηξά απφ 

θίλεηξα θαη αληηθίλεηξα πνπ πθίζηαληαη ηφζν ζηελ ρψξα ηεο έδξαο ηνπο φζν θαη 

ζηελ ρψξα γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε ΑΞΔ. Σέηνηνπ είδνπο παξάγνληεο είλαη ηθαλνί 

λα πξνηξέςνπλ ή λα απνηξέςνπλ κία πηζαλή απφθαζε ηεο επηρείξεζεο γηα αλάιεςε 

ΑΞΔ.  
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ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2 

ςεηο ηεο Μεηάβαζεο 

 

2. Η Μεηαβαηηθή Πνξεία ηεο εξβίαο 

2.1 Η πορεία ηφλ κεηαρρσζκίζεφλ   

         ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ πνξεία ηεο κεηάβαζεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ ζεκεξηλνχ θξάηνπο ηεο εξβίαο  θαζψο  θαη ζην επελδπηηθφ 

πεξηβάιινλ απηήο κε ζθνπφ λα πεξηγξάςνπκε κεηέπεηηα ηελ ζρέζε ηεο κε ηηο ΑΞΔ 

θαη  θαηά θχξην ιφγν κε ηηο ΑΞΔ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Χο ρξνληθή αθεηεξία 

ζηελ παξάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζέκα καο, επηιέμακε ηελ ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999 δηφηη απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο 

θχξηνπο παξάγνληεο απνζηαζεξνπνίεζεο θαη ε ιήμε ηνπ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

ηνπο φζν θαη ζηηο εμσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο. Δπίζεο ζηα επφκελα δπν ρξφληα ην θξάηνο 

ηεο ηφηε εξβίαο –Μαπξνβνχληνπ αιιάδεη πνιηηηθή εγεζία θαη ην 2001 κπαίλεη ζε 

ηξνρηά κεηάβαζεο. 

       Σν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πνπ αθνινπζνχζε ε εξβία κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο 

ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, δηέθεξε ζε αξθεηά ζεκεία απφ ην θξαηηθνθεληξηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ ππνινίπσλ πξψελ ζνζηαιηζηηθψλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία 

αθνινπζνχζαλ σο επί ην πιείζηνλ ην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο ηεο Δ...Γ. ην 

απνθαινχκελν ινηπφλ, ζύζηεκα ηοσ ζοζηαιηζκού
33

ηες ασηοδηατείρηζες ή 

«ασηοδηατεηρηδόκελοσ ζοζηαιηζκού
34

», δίλεηαη ε εηθφλα ελφο νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ έρεη ζηνηρεία ηφζν ηεο ειεχζεξεο αγνξάο φζν θαη ηνπ θεληξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ήδε απφ ην 1961 νη επηρεηξήζεηο «ζεσξνχληαη 

αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο...θαη έρνπλ ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή 

ππεπζπλφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο
35

». 
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     ηηο πξψηκεο κεηαξξπζκίζεηο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1960 εληάζζεηαη θαη ε ίδξπζε 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο ήηαλ αξρηθά εληαγκέλεο ζηελ θξαηηθή δηνίθεζε, ελψ 

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 αξρίδεη ε δηνίθεζε ησλ ηξαπεδψλ απηψλ λα πεξλάεη 

ζηα ρέξηα ηδησηψλ ελ κέξεη, δειαδή ζηελ θνηλωληθή δηνίθεζε
36

. 

            Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ην 1967 γίλεηαη ην πξψην άλνηγκα ζε μέλεο 

επελδχζεηο ππφ ηελ κνξθή Joint Venture θαζψο θαη ηε ζπληδηνθηεζία θεθαιαίνπ ζε 

κηα επηρείξεζε
37

, ζέηνληαο φκσο πεξηνξηζκφ ζην πνζνζηφ ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ, ην 

νπνίν δελ έπξεπε λα ππεξβαίλεη ην 49% ηεο επηρείξεζεο, ελψ δφζεθε έκθαζε ζηελ 

ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε 

ελέξγεηα. Παξάιιεια απμήζεθε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο επελδχζεηο ηφζν ησλ 

επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ ηξαπεδψλ ελψ εληζρχεηαη ν αληαγσληζκφο. Δπίζεο  

απμήζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ε απηνλνκία ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, ελψ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηηκψλ ππήξμε κείσζε ησλ θξαηηθψλ ειέγρσλ θαη αχμεζε ησλ ηηκψλ 

θπξίσο ζηα αγξνηηθά πξντφληα θαη ηηο πξψηεο χιεο. 

 

2.1.2 Η κεηαβαηηθή πορεία ηες Σερβίας από ηο 2001 

     Ζ δεκηνπξγία θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ ην 2000
38

κεηά ηελ πηψζε ηνπ Μηιφζεβηηο 

έδσζε ψζεζε ζηελ πηνζέηεζε κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ην «άλνηγκα» ηνπ θξάηνπο 

ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά. Κχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε καθξννηθνλνκηθή 

ζηαζεξνπνίεζε φπνπ κεηαμχ άιισλ ζθφπεπε ζηελ ραιηλαγψγεζε ηνπ πςεινχ 

πιεζσξηζκνχ, ζηελ εηζαγσγή ελφο ηζρπξνχ λνκίζκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

νλνκαζηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ
39

. Δπίζεο αλαπηχρζεθαλ κέηξα ηα νπνία 

ζηφρεπαλ ζηελ κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ζηελ βησζηκφηεηα ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θαζψο θαη κέηξα γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ, ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο. 

      Ήδε απφ ην 2000, ε απειεπζέξσζε ηηκψλ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα απφ ηε ζεξβηθή 

θπβέξλεζε, ζε ηέηνην επίπεδν, φπσο ζε δπηηθέο ρψξεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην 

ζνζηαιδεκνθξαηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Ζ απειεπζέξσζε ηηκψλ δελ 

                                                             
36

 Gligorov Vladimir(1999), FR Yugoslavia ςτo Helmstein Christian(1999), Capital Markets in Central 
and Eastern Europe, USA  Edward Elgar Publishing  
37 FEFA, Research papers No. 1/2008, Economic Developments During Transition In Serbia ςελ.10 
38 Χρθςτίδθσ Ε. Γεϊργιοσ(2008), ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΙΛΟΕΒΙΣ ΣΟΝ ΚΟΣΟΤΝΙΣΑ: Οι πολιτικζσ εξελίξεισ 
ςτθν ερβία και θ ςερβικι πολιτικι ςτο Κοςςυφοπζδιο 1987-2008, ςελ.64 
39 Petrovid Pavle (2004), Serbia: Macroeconomic Stabilization and Reform,2001 to 2003, wiiw: 
Working Papers 036,ςελ.8 
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εθαξκφζηεθε ζε ηνκείο φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη κεηαθνξέο, ην λεξφ θαη ελ γέλεη 

ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζεσξνχληαη απφ ηα ζνζηαιδεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα σο δεκφζηα 

αγαζά. ζνλ αθνξά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, έγηλαλ ζηαδηαθά βήκαηα 

αξρηθά κε ηελ θαηάξγεζε δαζκψλ θαη ζπλερίδνληαο κε ηελ ππνγξαθή δηαθφξσλ 

εκπνξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηάξγεζε εκπνδίσλ. 

      εκαληηθέο αιιαγέο επήιζαλ θαη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Tν θιείζηκν 

αξθεηψλ ηξαπεδψλ κε ζθνπφ λα μεθαζαξίζεη ην «ηνπίν» ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 

φπσο θαη ε ςήθηζε λφκνπ πνπ επέηξεπε ηελ απνξξφθεζε εγρψξησλ ηξαπεδψλ απφ 

μέλεο ηξάπεδεο αιιά θαη ηελ ίδξπζε λέσλ ηξαπεδψλ απφ μέλνπο επελδπηέο, ππφ ηελ 

κνξθή green field, είρε σο απνηέιεζκα ηελ επαλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

πνιηηψλ έλαληη ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ. 

       Παξά ηελ ζέζπηζε ζθιεξψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ηα πξψηα ρξφληα ππήξμε 

απμεηηθφο μεπεξλψληαο θάπνηεο θνξέο ην 5%. Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

(ηειεπηθνηλσλίεο, ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο θαη ηνπ εκπνξίνπ) έδσζε επίζεο ψζεζε 

ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. ηνλ πίλαθα 5 απνηππψλεηαη ην πνζνζηφ 

κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ηελ πξψηε πεληαεηία ηεο κεηάβαζεο. 

 

                       ΠΙΝΑΚΑ 5: Ρπζκόο κεηαβνιήο πξαγκαηηθνύ ΑΔΠ 

Έηνο                                :      2000         2001         2002        2003         2004       2005           

Ρπζκόο κεηαβνιήο   

πξαγκαηηθνύ ΑΔΠ (%) :       5,3           5,3           4,3            2,5           9,3         5,4 

Πεγή: IMF Database  

 

 

      ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηεο ζηαζεξνπνηεηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο πηνζεηήζεθε ην ζχζηεκα ειεγρφκελεο δηαθχκαλζεο
40

, θαζψο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, επήιζε απνπιεζσξηζκφο ζηελ νηθνλνκία ηεο 
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εξβίαο, μεθηλψληαο απφ ηελ ηηκή ηνπ 112% γηα ην ηέινο ηεο ρξνληάο ηνπ 2000, κε 

πηψζε ην 2003 ζην 8% φπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ πίλαθα 6 .Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο ην 

2004 θαη νη εθινγέο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 17,7%
41

 

ην 2005 θαη ηελ αθφινπζε πηψζε ηνπ ην επφκελν έηνο. 

                                 ΠΙΝΑΚΑ 6: Πιεζωξηζκόο (ηέινο έηνπο) 

  Έηνο                 :      2000  2001        2002               2003 

  Πιεζωξηζκόο   :      112%   44 %        15%                 8% 

Πεγή: ην Pavle Petrović, wiiw: Working Papers 036,ζει.11 

 

        πσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα 1 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε εξβία ηα 

πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ ζηαζεξνπνηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππήξμε πςειφ. Κάηη 

ηέηνην απνδίδεηαη θαη ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ ππαξρφλησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη φρη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ, φπσο θαη ζηελ κε χπαξμε ελφο ζεηηθνχ 

επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο .             

                            ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ρπζκόο Αλεξγίαο ζε ειηθίεο 15+, % 

 

         Πεγή : Statistical Office of the Republic of Serbia  

 

            ηα πιαίζηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηε εξβία ην 2001 

ππήξμε θαη  ν δηαθαλνληζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο γηα παξειζφληα 

δάλεηα, θαζψο θαη ν πεξαηηέξσ δαλεηζκφο ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
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κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο εξβηθήο νηθνλνκίαο. Σν 2001 ην πνζφ 

ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο αλήιζε ζηα 10,830 εθαη. δνιάξηα (USD)
42

 . Ο εμσηεξηθφο 

δαλεηζκφο πξνήιζε απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε EBRD αιιά θαη κέζσ θπβεξλεηηθψλ ζπκθσληψλ, 

φπσο κε ηηο θπβεξλήζεηο πνπ κεηέρνπλ ζηε  Λέζρε ηωλ Παξηζίωλ (Paris Club) θαη ζηε 

Λέζρε ηνπ Λνλδίλνπ (London Club). Να ζεκεηψζνπκε εδψ πσο ζηα πιαίζηα 

δηαθαλνληζκνχ ηεο ρψξαο γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ρξένπο, θαηάθεξε ην 

2001 λα ππνγξαθεί ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο πνπ αλήθαλ ζηε Λέζρε ηωλ Παξηζίωλ 

(Paris Club) γηα δηαγξαθή ρξένπο ηεο ζε πνζνζηφ 66% ηνπ ζπλφινπ. 

       Μέξνο απηψλ ησλ δαλεηνδνηήζεσλ νδεγήζεθαλ θαη ζηελ θάιπςε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο πνπ παξνπζίαζε ε ρψξα ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

κεηάβαζήο ηεο, φπνπ απφ ην -1,5% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην 2001, νδεγήζεθε ζην -3,7% 

ηνπ ΑΔΠ
43

 2003, ελψ ην 2005 ζεκείσζε πιεφλαζκα 0,7 % ηνπ ΑΔΠ. 

2.1.3 Οηθολοκηθή θρίζε θαη ε κεηάβαζε ηες Σερβίας  

        Ζ νηθνλνκηθνπνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαλ ε εξβία ην 2008, φπνπ θαη 

μέζπαζε νπζηαζηηθά ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο ΖΠΑ θαη επεξέαζε ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, βξήθε επάισηε ηε εξβία, παξά ην γεγνλφο φηη δελ βξηζθφηαλ ζηελ πξψηε 

γξακκή ηεο θξίζεο. Παξά ηνλ αξρηθφ θπβεξλεηηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο ην 2001, ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα ησλ ζρεδηαζκψλ, 

θέξλνληαο ηε εξβία ζε δεηλή ζέζε κπξνζηά ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε 

νπνία επεξέαζε αξλεηηθά ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαη φρη κφλν, ηεο ρψξαο. 

       Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ, φπνπ παξαηεξνχκε πσο απφ ην 5,4% ην 2007 ζπξξηθλψζεθε ζην 

3.8% ην 2008 κε ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία λα θηάλεη ζε αξλεηηθφ πξφζεκν ην 2009, 

δειαδή ζην   -3.5%
44

.  

       Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζπλέρηζε ηελ αξλεηηθή 

πνξεία πνπ θαηέγξαθε αγγίδνληαο ην -21.6% ζε πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ην 2008 , θάηη πνπ 

αξρίδεη λα βειηηψλεηαη ηα επφκελν δχν έηε, ζηελ νπνία αχμεζε ζπλέβαιαλ ην πςειφ 

πνζνζηφ εκβαζκάησλ θαζψο θαη ην θιείζηκν ηεο ςαιίδαο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ
45

.       
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Ο δεκνζηνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο παξνπζηάδεηαη ειιεηκκαηηθφο θαη απφ ην -1,9% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2008 απμάλεη ζηα -3,3% ελψ ην 2012 θαηαγξάθεη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

-5,7% ηνπ ΑΔΠ.  

       ζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο, παξά ηε ζηαδηαθή κείσζή 

ηνπ κέρξη ην 2008, ππάξρεη απφηνκε αχμεζε ηνπ ην 2009. Απφ 29,2% ηνπ ΑΔΠ ζην 

34,7% αληίζηνηρα,  ελψ  ην 2013 άγγημε ην 63,8 % ηνπ ΑΔΠ
46

. Καη‟ επέθηαζε θαη ην 

εμσηεξηθφ ρξένο ζεκεηψλεη αλνδηθή πνξεία απφ ην 2005 θαη έπεηηα, θαηαγξάθνληαο 

ην 2013, 205.788 εθαη. επξψ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ πεξαηηέξσ ζχλαςε 

ζπκθσληψλ δαλεηζκνχ κε μέλνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο   

       Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ν ξπζκφο ηεο αλεξγίαο παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ην 

2008 έρεη κεησζεί ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζεκεηψλνληαο πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 13,6 %. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία ηεο εξβίαο, ην 2008 ην 9,2% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο έθηαζε λα δεη 

θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, ελψ ην 2010 ν αξηζκφο έθηαζε ζηα 7,307 

εθαηνκκχξηα. Απφ ην 2009, κε πνζνζηφ 16,1%, ε αλεξγία αξρίδεη ηελ αλνδηθή ηεο 

πνξεία γηα λα θηάζεη ην 2012 ζε πνζνζηφ 23,9%.  

                       ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 : Ρπζκόο Αλεξγίαο ζε ειηθίεο 15+, % 

 

Ρθγι: Statistical Office of the Republic of Serbia 

    ρεηηθά κε ηνλ πιεζσξηζκφ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ ρψξα δηαπηζηψλνπκε 

δηαθπκάλζεηο ζην πνζνζηφ, φπσο παξαηεξνχκε ζρεκαηηθά ζην δηάγξακκα 3, 

αγγίδνληαο ην 2012 ην 12,2%, ελψ ην 2013 θπκάλζεθε ζην 2,2%, ζηελ πηψζε ηνπ 

νπνίνπ ζπλέβαιε θαη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

                                                             
46

 National Bank of Serbia Database 

18,1

13,6
16,1

19,2

23,0 23,9
22,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

υκμόσ Ανεργίασ 
ςε θλικίεσ 15+, %



[39] 
 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3:Πιεζωξηζκόο 

           

         Πεγή: SIEPA
47

 Investing in Serbia 2013,Eurobank Srbija, Economic Overview   

January 31
st
 2014  

 

 

           Σν 2012 ε εξβία παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θπβεξλήζεψλ ηεο γηα ηελ 

επίηεπμε ζηαζεξφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, άξρηζε λα 

εκθαλίδεη μαλά ζεκάδηα χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο. χκθσλα κε ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο εξβίαο παξά ηελ άλνδν ηνπ ΑΔΠ ην 2010 (1.0%) θαη 2011 (1,6%), ην 

2012 επαλέξρεηαη ην αξλεηηθφ πξφζεκν, θαηαγξάθνληαο -1,5%. Σν πςειφ πνζνζηφ 

εμαγσγψλ πεξηφξηζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηνιήο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, 

νδεγψληαο ζε κηα κηθξή ππνρψξεζε ηεο χθεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2013 θαηαγξάθνληαο 

ξπζκφ αλάπηπμεο 2,5% ηνπ ΑΔΠ. ρεηηθά κε ηελ πξφνδν ζηνλ ηνκέα ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ, επηηεχρζεθε ε πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή 

ζηαζεξνπνίεζε θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ εζφδσλ , ελψ ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζπλερίζηεθε. Δπηπιένλ, πξφνδνο ππήξμε 

θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ (2013 Progress Report, Serbia)
48

.  

          Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ αγνξά, ν πςειφο πιεζσξηζκφο πνπ αλαθέξακε 

αιιά θαη ε ππνηίκεζε ηνπ δελαξίνπ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2012, 

αληηκεησπίζηεθαλ κε παξεκβάζεηο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο θαη ηελ ιήςε λέσλ 

κέηξσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ε παξνπζία ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία 
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http://siepa.gov.rs/de/files/pdf2010/SIEPA%20-%20Invest%20in%20Serbia%202013.pdf  
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 European Commission: Communication from the Commission to the European Parliament and the 
Council : Progress Report, Serbia Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014’, 

COM(2013)700 final. 
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αιιά θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν είλαη αθφκε ηζρπξή, κε απνηέιεζκα ηελ 

ζπζζψξεπζε απσιεηψλ γηα ηελ νηθνλνκία.  

 

2.2 Οη Ιδηωηηθνπνηήζεηο Καηά ηε Γηαδηθαζία ηεο Μεηάβαζεο 

       Σν δήηεκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ππήξμε ζεκαληηθφ θαζψο ήηαλ έλα απφ ην 

θχξηα γλσξίζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο ησλ κεηαθνκκνπληζηηθψλ εγεζηψλ λα εληαρζνχλ 

ζηελ νηθνλνκά ζηε αγνξάο κε θχξην κνριφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, φπσο θαη ηεο πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ πνπ ζα δψζνπλ ψζεζε 

ζηελ εγρψξηα αγνξά. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο κεηψλνπλ ην βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ πφξσλ  γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

δηάθνξσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο
49

 ελψ βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ θξάηνπο. Δθηφο απηνχ  ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ πσο ε επίδξαζε ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ δελ ήηαλ πάληα ζεηηθή θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο δειαδή ηνπο μέλνπο 

θαη εγρψξηνπο επελδπηέο
50

.  

      Μηιψληαο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ηδησηηθνπνίεζεο αλαθεξφκαζηε ζε εθείλε ηε 

δηαδηθαζία φπνπ γίλεηαη κεηαθνξά κέξνπο ηεο δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο, θπξίσο 

θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ηδηψηεο θαη ελ γέλεη ηελ δεκηνπξγία ελφο εθηεηακέλνπ 

ζπζηήκαηνο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ. ζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ, ε κεγάιεο θιίκαθαο ηδησηηθνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ γεληθά 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ελψ ε κηθξήο θιίκαθαο 

ηδησηηθνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ ελ γέλεη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο θπξίσο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ.
51

  

      Μεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο ηδησηηθνπνίεζεο πνπ επηιέγνπλ ηα θξάηε είλαη ε 

πψιεζε κε φξνπο, ε δεκφζηα δεκνπξαζία θαη ν δεκφζηνο δηαγσληζκφο, ε εμαγνξά 

κέξνπο ηεο δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο απφ ηδηψηεο, ε καδηθή ηδησηηθνπνίεζε, ε 

ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο θ.α. 

                                                             
49 Bitzenis Aristidis(2009), The Balkans: Foreign Direct Investment an EU Accession,ςελ58 
50 Βλ. The World Bank Development Economics Department Research Support Unit ,Policy Research 
Working :Effects of Privatization and Ownership in Transition Economies, Paper 4811 January 2009  
51 Takla Lina, Privatization: A comparative Experiment – Poland ,the Czech Republic and Hungary, 

Capital Markets in Central and Eastern Europe ςελ.318 ςτο Helmstein Christian(1999), Capital 
Markets in Central and Eastern Europe,  Edward Elgar Publishing 
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     Παξαθάησ βιέπνπκε πσο εμειίζζεηαη  ν δείθηεο κεηάβαζεο  ζηηο δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, έηζη φπσο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηελ EBRD, κε ην 4 λα είλαη ν αλψηεξνο βαζκφο επίηεπμεο.. αθψο απφ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ κεηάβαζε ζα ιέγακε φηη εμαηξείηαη πιένλ ε Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία 

θαζψο πιένλ είλαη κέιε ζηεο ΔΔ απφ ην 2007. Παξφια απηά βιέπνπκε ηελ αληίζηνηρε 

πνξεία ηνπο. ηνλ πίλαθα 7 βιέπνπκε ζπλνιηθά  ηνπο δείθηεο  κεηάβαζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο κεγάιεο θαη κεγάιεο θιίκαθαο ηδησηηθνπνηήζεσλ
52

 ελψ παξαθάησ αθνινπζεί ε 

ζρεκαηηθή ηνπο απεηθφληζε κε ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο. 

 

                       ΠΙΝΑΚΑ 7: Γείθηεο Μεηάβαζεο ζηηο Ιδηωηηθνπνηήζεηο 

 1989 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
ΑΙΒΑΛΗΑ 1,0 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 

 
ΒΟΛΗΑ 
ΔΡΕΔΓΟΒΗΛΖ 

1,0 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Μεγάλθσ ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ 1,0 3,7 3,7 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Κλίμακασ ΘΡΟΑΣΗΑ 1,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Ιδιωτικοποιιςεισ ΠΓΓΚ 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

  ΚΑΤΡΟΒΟΤΛΗΟ 1,0 1,7 1,7 2,7 2,7 2,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,0 3,3 3,3 3,3 

 
ΡΟΤΚΑΛΗΑ 1,0 3,0 3,3 3,3 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

  ΔΡΒΗΑ 1,0 1,0 1,0 2,0 2,3 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Μικρισ 
Κλίμακασ 
Ιδιωτικοποιιςεισ 

ΑΙΒΑΛΗΑ 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

ΒΟΛΗΑ 

ΔΡΕΔΓΟΒΗΛΖ 
3,0 2,3 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ 1,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

ΘΡΟΑΣΗΑ 3,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

ΠΓΓΚ 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

ΚΑΤΡΟΒΟΤΛΗΟ 3,0 2,0 2,0 3,0 3,3 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

ΡΟΤΚΑΛΗΑ 1,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

ΔΡΒΗΑ 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Πεγή: EBRD Database  

 

 

 

 

 

                                                             
52

 Να ςθμειϊςουμε εδϊ πωσ τα ςτοιχεία τθσ Σερβίασ και του Μαυροβουνίου δίνονται ξεχωριςτά ιδθ 

από το 2001 και όχι από τθν ανεξαρτθτοποίθςθ του Μαυροβουνίου το 2006,κακϊσ χωριςτά 

εμφανίηονται και ςτουσ ςτατιςτικοφσ πίνακεσ τθσ EBRD.  
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                  ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Μεγάιεο Κιίκαθαο Ιδηωηηθνπνηήζεηο 

 

Πεγή: Βαζηζκέλν ζηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Μηθξήο Κιίκαθαο Ιδηωηηθνπνηήζεηο 

 

   Πεγή: Βαζηζκέλν ζηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3 
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         Γηαπηζηψλνπκε πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νρηψ ρψξεο παξαηεξείηαη 

αχμεζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο κέρξη ην 2004 θ έπεηηα κηα ζηαζεξή 

πνξεία απηψλ. Γηα ηελ Βνπιγαξία ζεκεηψλεηαη ν κεγαιχηεξνο δείθηεο απφ ηηο νρηψ 

αγγίδνληαο ηηο 4 κνλάδεο ελψ αθνινπζεί ε Ρνπκαλία κέλνληαο ζηαζεξή ζηηο 3.7 

κνλάδεο. Κάηη πνπ έρεη ζρέζε θαη κε ηελ εληαμηαθή πνξεία ζηελ ΔΔ ησλ δχν θξαηψλ. 

Δπίζεο δηαπηζηψλνπκε πσο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ην 

μεθίλεκα ηεο κεηάβαζεο ηεο εξβίαο ηνπ 2001 θέξεη ηελ ρψξα λα μεθηλά ηελ 

δηαδηθαζία ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ απφ ην αξρηθφ ζηάδην κε ραξαθηεξηζκφ 1 θαη λα 

αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία φκσο ζα παξακείλεη ζε ζηαζεξφ επίπεδν θαη φρη πάλσ απφ 

ην2.7.  

         Αληίζεηα φκσο ζηελ θαηεγνξία ηεο κηθξήο θιίκαθαο ηδησηηθνπνηήζεσλ ε 

εξβία μεθηλάεη ηελ πνξεία ηεο ήδε απφ ηελ βαζκνινγία ησλ ηξηψλ κνλάδσλ θαη 

ζπλερίδεη κηα ζηαζεξή πνξεία κε ραξαθηεξηζκφ3.7. Απφ θάηη ηέηνην ζπκπεξαίλνπκε 

φηη ζηνλ ηνκέα ηεο κηθξήο θιίκαθαο ηδησηηθνπνηήζεσλ ε εξβία ήδε είρε μεθηλήζεη 

ηελ δηαδηθαζία αθφκα πξηλ ην νπζηαζηηθφ μεθίλεκα ηεο κεηάβαζήο ηεο. Αλ θαη 

ππήξρε δειαδή αθφκα θξαηηθφο ραξαθηήξα ζηηο κεγάιεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είραλ ήδε κπεη ζηνλ δξφκν ηεο ηδησηηθνπνίεζεο.    

2.2.1 Οη Ιδηφηηθοποηήζεης θαη ηο επελδσηηθό περηβάιιολ ζηε Σερβία  

       Παξά  ηελ ζέζπηζε λφκσλ ζηελ ηφηε Γηνπγθνζιαβία, θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε 

εξβία, πεξί ηδησηηθνπνηήζεσλ, κηθξά βήκαηα επηηεχρζεθαλ ζηελ νπζηαζηηθή 

ηδησηηθνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

      Ζ πξψηε θάζε ηδησηηθνπνηήζεσλ μεθίλεζε ην 1990, φπνπ νη ζρεηηθνί λφκνη είραλ 

ζαθή ζρέζε κε ην ζχζηεκα ηεο απηνδηαρείξηζεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Σν 

επφκελν δηάζηεκα κέρξη ην 2000 θαη κε ηελ ζηαδηαθή άξζε ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ, 

μεθίλεζαλ λέεο  δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή αιιά θαη ηελ ςήθηζε λέσλ 

λφκσλ γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο απηή ηελ θνξά 

δεκηνπξγείηαη Τπνπξγείν γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαζψο θαη αληίζηνηρν Γξαθείν 

Ηδησηηθνπνηήζεσλ
53

. Παξά φκσο ηηο πξνζπάζεηεο γηα πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηδησηηθνπνηήζεθε κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο θξαηηθήο πεξηνπζίαο. 

                                                             
53

ό.π.  
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       Με ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο εξβίαο ην 

2001 ςεθίδεηαη θαη ν ζρεηηθφο λφκνο γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ν νπνίνο ζρεδηάδεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ζηνρεχεη ζηελ άκεζε εηζξνή ξεπζηνχ 

ζηα θπβεξλεηηθά ηακεία. Απηή ηε θνξά δεκηνπξγείηαη απφ ηελ κία έλα νιφθιεξν 

ζχζηεκα πνπ αξρηθά θαίλεηαη λα νξγαλψλεηαη θαηάιιεια γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ, φκσο αξγφηεξα ζα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ φιε δηαδηθαζία, 

θαζψο δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα γξαθεηνθξαηίαο πνπ ελ ηέιεη ππήξμε αξλεηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ. Δγρψξησλ θαη κε. Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο 

, φπσο ε αιιαγή εγεζίαο ην 2004 επηβξάδπλαλ θαηά θαηξνχο ηελ φιε δηαδηθαζία. Σα 

ζπλνιηθά έζνδα απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ηελ πεξίνδν 2002-2005 αλήιζαλ ζε 2200,7 

εθαη. επξψ, ελψ νη εηαηξίεο πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ αλήιζαλ ζηηο 1818
54

. 

       Ζ δηαδηθαζία ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ δελ έρεη νινθιεξσζεί επαξθψο θαζψο 

κεγάιεο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ησλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, 

παξακέλνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ππφ ηελ θξαηηθή δηνίθεζε
55

. 

       Παξάδεηγκα ΑΞΔ ιφγσ ηδησηηθνπνίεζεο απνηειεί ε Ννξβεγηθή εηαηξία 

ηειεπηθνηλσληψλ Telenor, ε νπνία ην 2010 απέθηεζε ηα δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο γηα 

δέθα ρξφληα ηνπ επίγεηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηεο εξβίαο, ηα νπνία θαηείρε 

κνλνπσιηαθά ε αληίζηνηρε ζεξβηθή θξαηηθή εηαηξία. Δπίζεο έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

θξαηηθήο εηαηξίαο πεηξειαίνπ, εμαγνξάζηεθε ην 2008 απφ εηαηξία ξσζηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. 

      Έλα αθφκα παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ, φπνπ παξά ηελ κνλνπσιηαθή χπαξμε ηεο θξαηηθήο εηαηξίαο 

ειεθηξηζκνχ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εληζρπζεί ζηαδηαθά ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία 

ζηνλ παξαπάλσ ηνκέα. 

     ζνλ αθνξά ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο, ν Νόκνο γηα ηηο Ξέλεο 

Δπελδύζεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθφο θαη ζέηεη φιν εθείλν ην πιαίζην, βάζε ηνπ νπνίνπ ζ 

αλαπηπρζεί κηα μέλε επέλδπζε ζηελ ρψξα. Μεηαμχ άιισλ κεηψλεη παιαηφηεξνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηηο επελδχζεηο, επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά ή ηνλ επαλαπαηξηζκφ θεξδψλ 

                                                             
54

 ό.π. 
55

 U. S. Department of State , BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS : 2013 Investment 

Climate Statement – Serbia , Report(2013)    
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θαη κεξηζκάησλ, ζέηεη εγγπήζεηο έλαληη απαιινηξηψζεσλ θιπ. Δπίζεο κέξνο ηεο 

επελδπηηθήο πνιηηηθήο είλαη θαη νη θξαηηθέο επηρνξήγεζεο πνπ δίλνληαη ζε επελδπηέο 

κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ κέξνπο ηνπο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο . 

    Οη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο ζρεηηθά ρακειέο ζηελ πεξηνρή, 

απνηειψληαο θίλεηξν γηα ηνπο επελδπηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Φ.Π.Α. είλαη 20%, ν 

θφξνο γηα ηα θέξδε επηρεηξήζεσλ αγγίδεη ην 15%, ν θφξνο γηα ηνλ κηζζφ αλέξρεηαη 

ζην 12% ελψ ν θφξνο εηζνδήκαηνο θπκαίλεηαη απφ 10%-15%
56

. ζνλ αθνξά ηνπο 

κηζζνχο ν κέζνο θαζαξφο κηζζφο ζηε εξβία ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο SIEPA 

(2013) αλήιζε γηα ην 2012 ζηα 366 επξψ, έρνληαο θαηαγξάςεη απφ ην 2002 αλνδηθή 

πνξεία. 

Δηζαγωγέο – Δμαγωγέο 

      Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εξβία δηεχξπλε ηηο εκπνξηθέο ηεο ζρέζεηο κέζσ ηεο 

ππνγξαθήο εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

                           ΠΙΝΑΚΑ 8: Δκπνξηθέο πλδέζεηο ηεο εξβίαο. 

2004 Μέινο ηεο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο (BSEC) 

2005 Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ 

(WTO) 

2006 Μέινο ηεο Κεληξηθήο Δπξσπατθήο πκθσλίαο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ 

(CEFTA) 

2008 πκθσλία γηα ηελ ηαζεξφηεηα θαη ηελ χλδεζε, κε ηελ ΔΔ (SAA) 

2009 Δλδηάκεζε πκθσλία γηα ην Δκπφξην (Interim Agreement for Trade), 

Απειεπζέξσζε ηεο βίδαο γηα ηνπο έξβνπο πνιίηεο  

2011 Δπηθχξσζε ηεο SAA 

2012 Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ Τπνςεθηφηεηα σο κέινπο ηεο ΔΔ  

Πεγή : SIEPA θαη Doing Business and Investing in Serbia: 2013 Edition, 

Pricewaterhouse Coopers Consulting 

      Δπίζεο έρνπλ ππνγξαθεί δηκεξείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο γηα ειεχζεξν εκπφξην κε 

ηελ Ρσζία, ηελ Λεπθνξσζία, ηελ Σνπξθία θαη ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

πλεξγαζίαο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ (EFTA)
57

,ελψ κε ηηο Ζ.Π.Α ππάξρεη ζπκθσλία γηα 

ηελ κε θνξνιφγεζε ησλ εηζαγσγψλ επηιεγκέλσλ πξντφλησλ, πνπ αλέξρνληαη πάλσ 

απφ 45000. 

                                                             
56

 SIEPA (2013) 
57 Νορβθγία, Ελβετία, Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν 
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      χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο SIEPA , ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο 

ζηα ηέιε ηνπ 2013 αλήιζε ζε 26.5 δηο επξψ κία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12,8% 

ζπγθξηηηθά κε ην 2012.  Οη εηζαγσγέο παξνπζίαζαλ αχμεζε 5.1% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο θαη δηακνξθψζεθαλ ζηα 15.5 δηο επξψ, ελψ νη εμαγσγέο κε 

αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 25.8% απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 2012, αλήιζαλ ζηα 11 

δηο επξψ. ρεηηθά κε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην, ην έιιεηκκα ηνπ νπνίνπ κεηψζεθε θαηά 

25.3% ζπγθξηηηθά κε ηελ ίδηα πεξζηλή πεξίνδν, θαηέγξαςε 4.5 δηο επξψ φπσο 

παξαηεξνχκε ζηνλ δηάγξακκα 6. 

                   ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 : Δηζαγωγέο, Δμαγωγέο, Έιιεηκκα (εθαη. επξώ)  

          

                              ■ Δηζαγσγέο         ■ Δμαγσγέο      ■ Έιιεηκκα  

                          Πεγή :Foreign Trade Data 2013, SIEPA 

 

         Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη δέθα ρψξεο (δηάγξακκα 7) ζηηο νπνίεο 

πξννξίδεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ηεο εξβίαο θαζψο θαη ηη 

πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο (πίλαθαο 9), ελψ 

ζην δηάγξακκα 8 παξνπζηάδνληαη νη δέθα ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο θαη αθνινπζεί ν πίλαθαο 10 κε ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ. ηνλ θιάδν ησλ εμαγσγψλ ε 

Ηηαιία βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε αθνινπζψληαο ε Γεξκαλία κε 16,3% θαη 11,9% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ αληίζηνηρα, ελψ ζηηο εηζαγσγέο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

πξνέξρεηαη επίζεο απφ ηελ Ηηαιία κε 11,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ θαη ε 

Γεξκαλία κε 10,9% αληίζηνηρα.  Παξαηεξνχκε πσο ε εξβία έρεη αλαπηχμεη 

εκπνξηθέο ζρέζεηο ζε κεγάιν βαζκφ κε ρψξεο ηεο ΔΔ θάηη πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ 
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πξννπηηθή έληαμεο ηεο ρψξαο ζηνπο θφιπνπο ηεο Έλσζεο, ηεο νπνίαο νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο μεθίλεζαλ ην 2012. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Υώξεο Πξννξηζκνύ Δμαγωγώλ ην 2013 (εθαη. επξώ)     

 

 Πεγή :Foreign Trade Data 2013, SIEPA 

              ΠΙΝΑΚΑ 9:Πνζνζηό Έλαληη ηνπ πλόινπ ηωλ Δμαγωγώλ (%) 

Κράτοσ 
εκατ. Ευρώ 

Ποςοςτό Ζναντι του Συνόλου των 
Εξαγωγών (%) 

ΓΕΜΑΝΙΑ 1023,8 11,6 

ΙΤΑΛΙΑ 933,2 10,6 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΗΕΓΟΒΙΝΘ 842,6 9,5 

ΟΥΜΑΝΙΑ 727,6 8,2 

ΩΣΙΑ 675,8 7,6 

ΜΑΥΟΒΟΥΝΙΟ 623 7,1 

ΡΓΔΜ 375 4,2 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 333,6 3,8 

ΚΟΑΤΙΑ 309,5 3,5 

ΟΥΓΓΑΙΑ 256,5 2,9 

       Πεγή :Foreign Trade Data 2013, SIEP 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Υώξεο Πξνέιεπζεο Δηζαγωγώλ ην 2013 (εθαη. επξώ) 

 

  Πεγή :Foreign Trade Data 2013, SIEPA 

 

         Πίλαθαο 10:Δηζαγωγέο (%) ηνπ πλόινπ ηωλ Δηζαγωγώλ 

 

          Πεγή :Foreign Trade Data 2013, SIEPA 
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Κράτοσ εκατ. Ευρώ 
Ειςαγωγζσ 

(%) του Συνόλου 

ΩΣΙΑ 1608 10,9 

ΓΕΜΑΝΙΑ 1608 10,9 

ΙΤΑΛΙΑ 1431,9 9,7 

ΚΙΝΑ 1078,9 7,3 

ΟΥΓΓΑΙΑ 728,2 4,9 

ΑΥΣΤΙΑ 512,6 4,3 

ΟΥΜΑΝΙΑ 641,4 3,5 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 460,3 3,5 

ΚΟΑΤΙΑ 418,8 3,1 

ΡΟΛΩΝΙΑ 409,5 2,8 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Οη ΑΞΔ ζηε εξβία 

 

3. Οη ΑΞΔ ηελ Πεξίνδν 2000-2012 

3.1 Οη ΑΞΕ ζηα Βαιθαληθά Κράηε 

         ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο ησλ βαιθαληθψλ πξψελ ζνζηαιηζηηθψλ αγνξψλ, 

δφζεθε θαη ζπλερίδεη κέρξη ηηο κέξεο καο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδπηψλ κε ζθνπφ ηελ εηζξνή λέσλ θεθαιαίσλ ζηελ πεξηνρή πνπ ζεσξεηηθά ζα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο. Μεηαμχ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

πνπ επηθέξνπλ νη ΑΞΔ, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη είλαη ε αλάπηπμε ησλ ππαξρφλησλ 

επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο εηζξνήο λέαο ηερλνινγίαο θαζψο θαη θαηλνχξγησλ ηξφπσλ 

δηνίθεζεο , ε έκκεζε ψζεζε πνπ δίλεηαη ζηελ ηνπηθή αγνξά γηα ηελ είζνδφ ηεο ζε 

λέεο αγνξέο, ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ε αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ 

θιάδνπ θ.α.. Απφ ηελ άιιε αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο φπσο νη πνιηηηθέο εμειίμεηο, ν 

ξπζκφο εθαξκνγήο ζρεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη γεληθά ε χπαξμε ή κε ζηαζεξνχ 

νηθνλνκηθνπνιηηηθνχ θιίκαηνο ζηηο ρψξεο ππφ κεηάβαζε, επεξέαζαλ ηελ 

πξνζέιθπζε ΑΞΔ. 

        ην δηάγξακκα 9 βιέπνπκε ηελ εηζξνή ησλ ΑΞΔ ζηηο ππφ κεηάβαζε ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ζε εθαηνκκχξηα ακεξηθαληθά δνιάξηα (USD)
58

. 

Παξαηεξνχκε πσο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ 2003 θαη 2010 ππάξρεη κηα αχμεζε ζηελ 

εηζξνή ΑΞΔ ζηηο πεξηζζφηεξεο  ρψξεο. Απ‟ απηέο μερσξίδνπλ ε Ρνπκαλία θηάλνληαο 

ζρεδφλ ηα δεθαηέζζεξα εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2008 θαη ε Βνπιγαξία κε πεξίπνπ 

δψδεθα εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2007. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο ε εληαμηαθή 

πνξεία γηα ηελ ΔΔ ησλ δχν παξαπάλσ ρσξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην θίλεηξν ηεο 

δηεχξπλζεο ηεο αγνξάο ηνπο αιιά θαη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ , ηνπο νδεγεί ζε κηα αλνδηθή πνξεία ζηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ. εκαληηθφ 

επίζεο κεξίδην ζηελ εηζξνή επελδχζεσλ ηελ πεξίνδν πνπ έρνπκε αλαθέξεη θαηέρεη 

θαη ε Κξναηία ζηελ νπνία νη κεηαξξπζκίζεηο γηα ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκία ηεο έγηλε 

ζρεηηθά κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. 

                                                             
58Να ςθμειϊςουμε εδϊ πωσ μζχρι το 2007 τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν Σερβία – 

Μαυροβοφνιο εμφανίηονται ενοποιθμζνα, ενϊ μετά το 2007 και λόγω των πολιτικϊν εξελίξεων ςτθν 

περιοχι τα ςτοιχεία αφοροφν τισ δφο χϊρεσ τθσ Σερβίασ και του Μαυρουβουνίο ξεχωριςτά.  
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 9:Δηζξνή ΑΞΔ ζε 8 Βαιθαληθά Κξάηε 

 

Πεγή:UNCTAD 

 

3.2 Οη ΑΞΔ ζηε εξβία 

       Ζ πεξίπησζε ηεο εξβίαο φζνλ αθνξά ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο, απνηειεί 

ίζσο έλα απφ ηα ιίγα παξαδείγκαηα φπνπ ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπλεξγαζία θξάηνπο 

θαη μέλσλ επελδπηψλ έγηλε εκθαλή πξηλ αθφκα ηελ νπζηαζηηθή κεηάβαζε ηνπ 

θξάηνπο ηεο. Παξά ηελ χπαξμε ελφο θεληξηθά ζρεδηαζκέλνπ κνληέινπ 

δηαθπβέξλεζεο, δελ εκπνδίζηεθε ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο ζηα μέλα 

θεθάιαηα. Ζ αξρή έγηλε ην 1967 φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη ζπλζήθεο, γηα ηελ 

αλάπηπμε ΑΞΔ ζηελ Γηνπγθνζιαβία ππφ ηε κνξθή Κνηλνπξαμίαο (Joint Venture). 

         Με ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηε εξβία ην 2000 , ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζηελ αλνηρηή νηθνλνκία επέθεξε θαη ηε δήηεζε γηα ΑΞΔ, 

ζεκεηψλνληαο ζηαδηαθή αχμεζή ηνπο. ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εηζξνή 

ΑΞΔ ζηε εξβία απφ ην 2000 κέρξη ην 2012 ζε εθαη. επξψ, παξαηεξψληαο πσο 

ην2006 ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε εηζξνή ΑΞΔ ζηελ ρψξα. Σα επφκελα ρξφληα θαη 

θπξίσο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξαηεξείηαη ζηαδηαθή πηψζε ηνπο, ελψ 

2011 θαηαγξάθεηαη θαη πάιη αχμεζε. Σελ πεξίνδν 2004-2006 ν ηχπνο ΑΞΔ πνπ 

θπξηάξρεζε ζηελ ρψξα ήηαλ νη Greenfield επελδχζεηο, ζεκεηψλνληαο έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηελ πεξηνρή (SIEPA 2013). Σν 2011 ε εξβία ραξαθηεξίζηεθε 

σο θπξίαξρε ρψξα πξνζέιθπζεο ΑΞΔ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, παξά ην 
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γεγνλφο φηη απηή ε αχμεζε ήηαλ ζρεηηθά κηθξή. ((UNCTAD 2012) ζην World 

Investment Report ζην Invest in Serbia 2013
59

) 

 

                     ΠΙΝΑΚΑ 11 : Δηζξνή ΑΞΔ ζηε εξβία  2000-2012 (εθαη. επξώ)  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

57 199 535 1,229 792 1,303 4,234 2,848 2,434 1,810 1,139 2,236 1,967 

Πεγή : SIEPA : National Bank of Serbia 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 :Δηζξνή ΑΞΔ ζηε εξβία  2000-2012 (εθαη. επξώ) 

 

Πεγή : Βαζηζκέλν ζηνλ πίλαθα 11 

 

           χκθσλα κε ηελ έθζεζε Doing Business in Serbia ηεο SIEPA γηα ην 2013 νη 

θχξηνη επελδπηέο ηφζν ζχκθσλα κε ηελ αμία ησλ επελδχζεψλ ηνπο, φζν θαη κε ηνλ 

αξηζκφ απηψλ, ζηε εξβία πξνέξρνληαη απφ Δπξσπατθέο ρψξεο. Οη  ΖΠΑ θαη ε 

Ρσζία έρνπλ επίζεο κηα ζέζε ζηνπο ζεκαληηθνχο επελδπηέο, κε έλα πνζνζηφ ησλ 

ακεξηθαληθψλ επελδχζεσλ λα γίλεηαη κέζσ ζπγαηξηθψλ ηνπο ζε επξσπατθέο ρψξεο. 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζηελ ρψξα ππήξμε απηή ηεο Ννξβεγηθήο 
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εηαηξίαο ηειεπηθνηλσληψλ Telenor αμίαο 1,6 δηο. ακεξηθαληθψλ δνιαξίσλ. ε απηφ ην 

ζεκείν λα ζεκεηψζνπκε πσο ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο έγηλε 

θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε εξβηθή θπβέξλεζε θαη ελ ηέιεη ηελ επηρνξήγεζε 

κέξνπο ηεο επέλδπζεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Κίλεζε πνπ νδήγεζε ζηελ 

ακθηζβήηεζε ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ ηεο θπβέξλεζεο θαζψο ηέηνηνπ είδνπο 

επηρνξεγήζεηο επλννχλ ηελ ζέζε ησλ μέλσλ επελδπηψλ έλαληη ησλ εγρψξησλ.  

 

     Ζ Ρσζία κε ηελ Gazprom θαη ηελ Lukoil ζα ιέγακε θπξηαξρεί ζηηο επελδχζεηο 

ζηνλ ηνκέα ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ε Διιάδα ππήξμε απφ 

ηηο πξψηεο ρψξεο κε ζεκαληηθή αμία επελδχζεσλ ηελ πεξίνδν 2001-2006 θπξίσο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. ηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο, ζχκθσλα κε ηελ θαζαξή αμία κεηξεηψλ 

ησλ εηζεξρφκελσλ ΑΞΔ ζε εθαη. επξψ ζηε εξβία, είλαη ε Απζηξία, φπσο 

παξαηεξνχκε ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

 

 

                                                         ΠΙΝΑΚΑ 12  

           Υώξεο πξνέιεπζεο ΑΞΔ ωο πξνο ηελ θαζαξή αμία κεηξεηώλ (εθαη. επξώ)      

                                                             2005-2012                   

Απζηξία                           2348 Διιάδα                            911 

Ννξβεγία                        1308        Οιιαλδία                        831      

 Λνπμεκβνχξγν               1217          Ρσζία                             553     

 Γεξκαλία                        1103  ινβελία                        498 

Ηηαιία                               918 Διβεηία                           434  

Πεγή: Invest in Serbia 2013 (http://www.investinserbia.biz) 

 

 

         Θέινληαο λα δψζνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηεο ΑΞΔ ζηε εξβία 

παξαζέηνπκε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

θαηεπζχλζεθαλ νη ΑΞΔ ηφζν ζχκθσλα κε ηελ αμία απηψλ, φζν θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ρεηηθά κε ηνλ δηαρσξηζκφ θαηά αμία επελδχζεσλ, 

πξψηνο έξρεηαη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο θιάδνο,  ελψ αθνινπζεί ν ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ 

(γεσξγηθψλ θαη κε) θαη πνηψλ, ζηελ αλάδεημε ηνπ νπνίνπ βνήζεζαλ νη εληαηηθέο 

ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ θιάδν ηελ πεξίνδν 2000-2006. 

Ώζεζε ζηελ αλάπηπμε  απηνχ ηνπ ηνκέα έδσζαλ θαη νη επελδχζεηο ηεο  PepsiCo, ηεο 

http://www.investinserbia.biz/
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Heineken θαη άιισλ ζρεηηθψλ εηαηξηψλ, φπνπ κε ηελ κνξθή εμαγνξάο αλέπηπμαλ ηηο 

επελδχζεηο ηνπο ζηελ πεξηνρή.  Έλαο αθφκε παξάγνληαο αλάπηπμεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα, ππήξμε θαη ε εκπνξηθή  ζρέζε ηεο εξβίαο κε ηελ CEFTA, νη 

ρψξεο ηεο νπνίαο ππήξμαλ απφ ηνπο θχξηνπο επελδπηέο ηνπ θιάδνπ. 

        ζνλ αθνξά ηνλ δηαρσξηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία θαηέρεη ηα πξσηεία, κε ηελ FIAT λα παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ελψ θαη πάιη ν ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ, πνηψλ λα βξίζθεηαη ζε 

ζεκαληηθή ζέζε. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 13: ΑΞΔ θαηά ηνκέα 

(ζύκθωλα κε ηελ αμία, %) 

Χρθματοπιςτωτικόσ    16.6% Κτθματομεςιτικά 5.6% 
Τρόφιμα, Ροτά και Γεωργία  13.9% Καπνοβιομθχανία 5.2 % 
Τθλεπικοινωνίεσ 11.5 % Καταςκευζσ 4.4 % 
Λιανικό εμπόριο 10% Φαρμακοβιομθχανία 4.2 % 
Αυτοκινθτοβιομθχανία 7.7% Μεταλλουργία 2.3 % 
Ρετρζλαιο κ  Φυςικό Αζριο 7.7% Άλλα 10.9%  
Πεγή : SIEPA, Doing Business in Serbia 2013  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 14 :ΑΞΔ θαηά ηνκέα 

(ζύκθωλα κε ην πνζνζηό επελδπηηθώλ πξνγξακκάηωλ,%) 

Αυτοκινθτοβιομθχανία                     12.5 % Λιανικό εμπόριο                               5 % 
Τρόφιμα, Ροτά και Γεωργία             11.6% Κτθματομεςιτικά                               5%  
Καταςκευζσ                                          9.6 % Μθχανιματα και Εξοπλιςμόσ         4.6 % 
Κλωςτοχφαντουργία                          7.9% Μεταλλουργία                                  4.3 % 
Θλεκτρονικά και Θλεκτρικά              6.3 % Φαρμακοβιομθχανία                        3 % 
Χρθματοπιςτωτικόσ                            5.3 % Άλλα                                                     24.9 % 
Πεγή : SIEPA, Doing Business in Serbia 2013  
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ηνλ  πίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη νη είθνζη  επελδπηέο κε ηηο κεγαιχηεξεο επελδχζεηο 

ζε εθαη. επξψ, ζηελ ρψξα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 15: Οη 20 πξώηνη επελδπηέο (εθαη. επξώ) 

Banca Intesa 

 Italy  

963 

Agrokor  

Croatia 

 614 

Raiffeisen 

Bank 

Austria  

500 

Stada 

Arzneimittel 

Germany 

 475 

Credit 

Agricole 

France 

 264 

Gazpromneft 

Russia  

947 

Philip 

Morris  

USA  

611 

Salford 

Investment 

Great 

Britain 

 500 

Anheuser-

Busch 

InBev 

 Belgium  

430 

SAI 

Fondiaria 

 Italy  

264 

FIAT  

Italy  

940 

Telenor  

Norway 

602 

Eurobanka 

EFG Greece  

500 

NBG bank  

Greece  

425 

Lukoil 

Russia  

210 

Delhaize 

Group Belgium 

 933 

Mobilkom  

Austria  

570 

 

Mercator  

Slovenia  

500 

Michelin , 

France 

370 

British 

American 

Tobacco  

Great Britain  

200 

Πεγή:SIEPA, Invest in Serbia 2013 

 

          Ο θιάδνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο είρε αξρίζεη ηελ αλάπηπμή ηνπ ήδε απφ 

ην 1940 κε ηελ παξνπζία ηεο FIAT ζηελ ρψξα κέζσ ηεο παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ 

γηα ηελ παξαγσγή νρεκάησλ ηεο ZASTAVA. Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο έρεη 

πξνζειθχζεη επελδχζεηο χςνπο πεξίπνπ 1.5 δηο επξψ κε ηελFIAT λα παξακέλεη έλαο 

απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο επελδπηέο ζηελ παξαγσγή εμαξηεκάησλ απηνθηλήηνπ. 

        ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ (αγξνηηθψλ θαη κε) θαη πνηψλ πνπ είλαη απφ ηνπο 

θχξηνπο θιάδνπο επελδχζεσλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ε παξαγσγή ηέηνησλ 

πξντφλησλ θαιχπηεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο θαηαγξάθνληαο ην 

2011 εμαγσγέο χςνπο 2.24 δηο ακεξηθαληθά δνιάξηα. 

       Ζ άλνδνο ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παγθνζκίσο επεξέαζε θαη ηελ 

ζρεηηθή θαηαλνκή ησλ εηζεξρνκέλσλ ΑΞΔ ζηε εξβία, πξνζειθχνληαο επελδχζεηο 

θπξίσο ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε, νη νπνίεο ηελ πεξίνδν 2004-2013 

έθηαζαλ ηα 4,968 δηο επξψ.  
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3.3 Ο Κιάδνο ηωλ Τπεξεζηώλ 

        Ο παξαδνζηαθφο δηαρσξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο  πεξηιακβάλεη ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζηνλ νπνίν 

ζπγθαηαιέγεηαη ε παξαγσγή αγαζψλ απεπζείαο απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηνλ 

δεπηεξνγελή ηνκέα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ κεηαπνίεζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα κε ηνλ νπνίν θαη ζα αζρνιεζνχκε, ζηνλ νπνίν 

θαηαηάζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξαγσγή θαη 

κεηαπνίεζε πιηθψλ αγαζψλ. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο απνθαιείηαη επίζεο θαη ηνκέαο ησλ 

ππεξεζηψλ.  Κχξην ινηπφλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη ν άπινο 

ραξαθηήξαο πνπ θέξνπλ νη Τπεξεζίεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ηελ δηαθνξά 

αγαζψλ, πνπ ζρεηίδνληαη σο έλλνηα κε ηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα, θαη 

ησλ ππεξεζηψλ. 

 

               Πίλαθαο 16: Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ Αγαζώλ θαη ηωλ Τπεξεζηώλ 

Αγαζά Τπεξεζίεο 

Σν πξνϊόλ παξάγεηαη πξηλ εηζέιζεη 

ζηελ αγνξά 

Η ππεξεζία δελ πξνϋπάξρεη, 

δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξνζθνξάο 

Η παξαγωγηθή επίδνζε θαη ε πνηόηεηα 

εμαξηώληαη από ηνλ παξαγωγό 

Ο παξαγωγόο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

ειέγμεη απόιπηα ην απνηέιεζκα νύηε 

λα εγγπεζεί γη’ απηό 

Η αληαιιαθηηθή αμία έρεη θαζνξηζηηθό 

ξόιν 

Η αμία ρξήζεο απνηειεί ην 

ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν 

Σα αγαζά αληαιιάζζνληαη ζηελ 

«απξόζωπε» αγνξά. Η αγνξά έρεη 

ξπζκηζηηθό ξόιν 

Η πξνζωπηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη 

ε πιεξνθόξεζε είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο 

Πεγή: Bensahel, 1997, ςτο Γιάννθσ Ευςταѳόπουλοσ - Θλίασ Ιωακείμογλου (2004) , Ο ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ, Η ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΙΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ, ςελ.33 
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    ρεηηθά κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη δχζθνιν λα δνζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

νξηζκφο πνπ λα κπνξεί λα ηνλ πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα. χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή 

Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ην 1991
60

 

έρνπκε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ: 

1. Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ 

πιεξνθνξηθή, θηεκαηνκεζηηηθέο ππεξεζίεο, δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο θ.α. 

2. Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ηειεπηθνηλσλίεο, ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθέο 

ππεξεζίεο (ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε) θ.α. 

3. Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαζθεπέο  

4. Γηαλεκεηηθέο ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ην 

ρνλδξεκπφξην θαη ηελ ιηαληθή 

5. Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε 

6. Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ 

7. Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο 

8. Τπεξεζίεο θνηλσληθήο θχζεο θαη ζρεηηθέο κε ηελ πγεία   

9. Σνπξηζηηθέο θαη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο 

10. Πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο ππεξεζίεο 

11. Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ κεηαθνξά, φπσο γηα παξάδεηγκα ζαιάζζηεο, 

επίγεηεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο 

12. Λνηπέο ππεξεζίεο  

      Ζ θχζε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα θαη ηα πνηθίια παξαθιάδηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζε απηφλ, νδεγεί νξηζκέλν ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο λα αλαθέξνληαη ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο ηεηαξηνγελή ηνκέα. Έλα ζηνηρείν πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάγθε 

πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, είλαη ε εηεξνγέλεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ππάξρεη θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Γειαδή, παξαηεξνχκε λα 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν ππεξεζίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο 

πςειήο ηερλνινγηθήο θχζεσο θαη εηδίθεπζεο αιιά θαη ππεξεζίεο κε ρακειά 

ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, επηπέδνπ γλψζεσλ θαη εηδίθεπζε. Δπίζεο, ππεξεζίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελδηάκεζε θαηαλάισζε εληάζζνληαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα κε 

                                                             
60 WORLD TRADE ORGANIZATION, SERVICES SECTORAL CLASSIFICATION LIST , MTN.GNS/W/120 , 10 
July 1991 
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ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηειηθή θαηαλάισζε. 

Σέινο, ε εηεξνγέλεηα δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ χπαξμε θιάδσλ πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο.  

         Οη ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ ζχλδεζή 

ηνπο κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, αλαπηχρζεθαλ ζηαδηαθά, κε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο λα 

δίλεηαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

«ζεσξεηηθνπνίεζε» ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο. Θα κπνξνχζακε λα 

αλαθέξνπκε ηξεηο βαζηθνχο ζηαζκνχο απηήο ηεο πνξείαο. Ο πξψηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

χπαξμε εξσηεκάησλ γηα ην θαηά πφζν νη ππεξεζίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

παξαγσγηθφηεηα
61

.Ο δεχηεξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ησλ Τπεξεζηψλ, κε επηθξαηέζηεξε ζα 

ιέγακε ηελ άπνςε ησλ Fisher (1939) θαη Clark (1940), φπνπ εληάζζνπλ ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα ν,ηη δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα. Σέινο 

ζηνλ ηξίην ζηαζκφ απηήο ηεο πνξείαο, γίλεηαη πξνζπάζεηα θαη ζπζρέηηζε ησλ 

Τπεξεζηψλ κε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνλ νπνίν παίδνπλ ζε κηα 

νηθνλνκία. αθψο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε κεηαηφπηζε ηεο δήηεζεο πξνο ηηο 

Τπεξεζίεο, δεκηνπξγνχλ λένπο θιάδνπο θαη λέεο θαηεγνξηνπνηήζεηο.  

 

        Παξά ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ζρέζε βηνκεραλίαο 

θαη ππεξεζηψλ ηείλεη λα γίλεηαη ηζρπξφηεξε αλ αλαινγηζηνχκε θαη ηελ ξαγδαία 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ χπαξμε αληαγσληζκνχ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Έηζη 

ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πνηθηιία 

Τπεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε, ηελ ππεξνρή θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο 

αιιά θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Απηή ε «ζρέζε» παξνπζηάδεηαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία σο «εζσηεξηθέο» θαη «εμσηεξηθέο»  ππεξεζίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ 

κελ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηε ρξήζε ππεξεζηψλ γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο, ε δε δεχηεξε αθνξά ζηελ ρξήζε ππεξεζηψλ γηα ηηο ελδηάκεζεο 

ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ (ηξάπεδεο, δηαθήκηζε, αζθάιεηα θιπ)
62

. 

        Ζ νινέλα αχμεζε ησλ ζπλζεθψλ παγθνζκηνπνίεζεο ζηηο ζπλαιιαγέο θαη φρη 

κφλν, έδσζε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ηφζν ησλ πιηθψλ αγαζψλ φζν θαη 

                                                             
61 Γιάννθσ Ευςταѳόπουλοσ - Θλίασ Ιωακείμογλου (2004) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ , Ο 
ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, Η ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΙΑ, , ςελ.33 
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ησλ Τπεξεζηψλ. Ζ αχμεζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ αληαιιαγψλ, ησλ ΑΞΔ, ησλ 

εμαγνξψλ θαη  ζπγρσλεχζεσλ, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ πνιπεζληθψλ ζηνλ θιάδν ησλ 

Τπεξεζηψλ θ.α. είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο ηεο «δηεζλνπνίεζεο» ησλ Τπεξεζηψλ. 

Χζηφζν είλαη ζεκαληηθφ θαηά ηε δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, λα ιακβάλεηαη ππφςε, 

ην λνκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπνπλ ηηο αγνξέο ζηηο νη νπνίεο 

απεπζχλνληαη, ηα πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θ.α. Κιάδνη φπσο ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε, ην ρνλδξεκπφξην, ην ιηαλεκπφξην θαη νη 

ηειεπηθνηλσλίεο απνηεινχλ παξαδείγκαηα ηεο δηεζλνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ. 

       ηηο ππφ κεηάβαζε ρψξεο ε επηθξάηεζε ηεο παξαγσγήο πιηθψλ αγαζψλ αιιά θαη 

ν ηζρπξφο θξαηηθφο έιεγρνο ζηηο ππεξεζίεο θπξίσο ζην ηνκέα ησλ ππνδνκψλ 

(κεηαθνξά, ηειεπηθνηλσλίεο θ.α.), είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ζπκβνιή ζε κηθξφ βαζκφ 

ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκία, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηάβαζεο 

ηνπο.  Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ έληαμε ησλ πξψελ 

ζνζηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, δφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, απ‟ φηη ζην παξειζφλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

κεηάβαζεο θαζ‟ απηφ επέθεξε ηελ δήηεζε λένπ είδνπο ππεξεζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Τπεξεζίεο πνπ 

ζην πξνεγνχκελν ζχζηεκα δελ είραλ θαιιηεξγεζεί ή αθφκα εμέιεηπαλ. Δπίζεο ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ αιιά 

θαη ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ απηψλ ζηα δπηηθά θαηαλαισηηθά πξφηππα, επέθεξαλ ηελ 

ζηαδηαθή αχμεζε ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο
63

.  

       ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ην πνζνζηφ ησλ Τπεξεζηψλ σο πξνο ην 

ΑΔΠ αιιά θαη ζε δηο USD θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζην θιάδν ησλ ππεξεζηψλ 

παξαηεξψληαο θαη ζηνπο ηξεηο δείθηεο αχμεζε ησλ πνζνζηψλ θάηη πνπ δειψλεη 

αληίζηνηρε αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο 
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Πίλαθαο 17: Πνζνζηό ηνπ θιάδνπ ηωλ ππεξεζηώλ ωο πξνο ην ΑΔΠ, 

      Γηο USD θαη Απαζρόιεζε ζηνλ Κιάδν 

Πεγή:The GlobalEconomy.com
65

, World Bank 

 

        ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζε ρψξεο φπσο ε εξβία, ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ θαη  δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ. 

Ο ΠΟΔ είλαη έλαο απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ κε φξνπο παγθνζκηνπνίεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ έρεη ζεζπηζηεί θαη ε 

Γεληθή πκθσλία γηα ην Δκπφξην ησλ Τπεξεζηψλ (G.A.T.S.)
66

  ε νπνία ζπκβάιεη  

ζηελ δηάδνζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο. ηελ παξαπάλσ 

πκθσλία, νξίδνληαη  νη ηέζζεξηο ηξφπνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

ππάξμεη παξαγσγή θαη δηάρπζε ησλ ππεξεζηψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Γχν απφ ηνπο 

ηέζζεξηο απηνχο ηξφπνπο είλαη ε πξνψζεζε ή ε κεηαθνξά ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ 

πάξνρν, πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ηνπ θξάηνπο παξαγσγήο (mode supply 1), ή ε ρξήζε 

(θαηαλάισζε) ηεο ππεξεζίαο θαηφπηλ κεηαθηλήζεσο ηνπ θαηαλαισηή εθηφο ησλ 

εζληθψλ ζπλφξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο ηαμηδηψηεο (mode supply 2). Ο ηξίηνο 

ηξφπνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο επέλδπζεο ζε μέλε ρψξα (mode supply 3) ελψ ν ηέηαξηνο, κε ηε θπζηθή 

παξνπζία ηνπ αηφκνπ πνπ είηε ην ίδην ην άηνκν είλαη θαη ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο, 

                                                             
64 Θ ζνδειξθ na δθλϊνει πωσ δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τθν ςυγκεκριμζνθ χρονιά 
65 http://www.theglobaleconomy.com/Serbia  
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 http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm  

Ζτοσ % ΑΔΠ Δισ USD (ςε τρζχουςεσ τιμζσ) 

Απαςχόληςη ςτον κλάδο των 
υπηρεςιών,% τησ ςυνολικήσ 

απαςχόληςησ 

2000 49,59 2,76 na 

2001 51,68 5,2 na 

2002 56,05 7,18 na 

2003 58,58 9,55 na 

2004 56,55 11,15 49 

2005             58,9                         12,3 49 

2006 59,71 14,55 50 

2007 61,38 19,85 50 

2008 61,18 24,48 49 

2009 62,41 20,85 51 

2010 64,31 20,68 52 

2011 64,32 24,72 52 

2012 60,14 na64 53 

http://www.theglobaleconomy.com/Serbia
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm
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είηε εθπξνζσπεί θάπνηνλ άιινλ, κεηαθέξεη ηελ ππεξεζία εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ 

(mode supply 4)
67

. 

 

3.4 Οη Διιεληθέο ΑΞΔ ζηα Βαιθάληα 

       Ζ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή παξνπζία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηψζεο ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο, ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε ζηα πιαίζηα ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ. Ζ έλαξμε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ 

νηθνλνκηψλ απηψλ γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο κεηά ην 1989 

έδσζε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή, θαζηζηψληαο 

ηελ ειιεληθή παξνπζία  κία απφ ηηο θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ΑΞΔ. Ζ γεσγξαθηθή 

ζέζε ησλ ρσξψλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα, ε χπαξμε πνιηηηζηηθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ δεζκψλ, ε επξσπατθή «ηαπηφηεηα» ηεο Διιάδαο θαη ε πηνζέηεζε κηαο 

ζέζεο ζηαζεξνπνηεηή ζηελ πεξηνρή αιιά θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε αλάδπζε κηαο 

λέαο αγνξάο πνπ δίλεη ζεκαζία ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο, είλαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ψζεζαλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα 

επεθηείλνπλ ηηο επελδχζεηο ζηνπο ζηελ βαιθαληθή αγνξά. 

         ηα πξψηα ρξφληα ηνπ ειιεληθνχ επελδπηηθνχ αλνίγκαηνο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε, ε πεξηνρή ζεσξήζεθε «γε ηεο επαγγειίαο» απφ ηνπο επελδπηέο, πνπ ζα 

πξνζθέξεη πςειά θέξδε άκεζα θαη κε καθξνρξφληα πξννπηηθή. Απφ ην 1997 

παξαηεξείηαη αχμεζε ζηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ 

ειιεληθψλ επελδχζεσλ θπξίσο ζηελ Βνπιγαξία, ηελ Π.Γ.Γ.Μ. θαη ηελ Αιβαλία, 

ρψξεο πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηελ Διιάδα αιιά θαη ζε ρψξεο φπσο ε Ρνπκαλία θαη ε 

εξβία. Ζ έιιεηςε ηνπ δπηηθνχ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο αιιά θαη παξάγνληεο 

φπσο ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο θαη ε ρακειή θνξνινγία, επλφεζαλ ηελ επέθηαζε 

ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή. Σν 1997 παξά ην αθαζφξηζην ζεζκηθφ 

πιαίζην ηεο ΟΓΓ δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε 7 κεγάιεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη αξθεηέο 

κηθξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην
68

.  
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 Michalopoulos Constantine-Pnousopoulos Vasileios(2002), Services Trade in the Balkans, WORLD 
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        Παξά φκσο ηελ εηζξνή ζε κεγάιν πνζνζηφ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο αιιά θαη ε έιιεηςε γλψζεο θαη ηερληθήο γηα ηελ βησζηκφηεηά 

ηνπο νδήγεζαλ αξθεηέο απφ απηέο ζηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο
69

. Λφγνη φπσο ε 

ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε χπαξμε δηαθζνξάο θαη γξαθεηνθξαηίαο, θπξίσο ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο κεηάβαζεο ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ, ε πεξηνξηζκέλε θαηαλάισζε 

θαη δήηεζε ιφγσ ησλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ, επεξέαζαλ ηελ 

επηβίσζε ησλ ειιεληθψλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηα Βαιθαληθά θξάηε
70

 δίλνληαο ηελ 

ζέζε ηνπο ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 

       Παξφια απηά, ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο νδήγεζε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

λα επελδχζνπλ αξρηθά ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ελψ αξγφηεξα παξαηεξείηαη 

κεηαζηξνθή ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Οη επελδπηέο 

ζπλήζσο πξνηηκνχλ ηελ ηειηθή παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ελψ ζηα πξψηα 

ρξφληα ηνπ επελδπηηθνχ θχκαηνο νη ειιεληθέο επελδχζεηο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ 

ζπγαηξηθέο αιινδαπψλ πνιπεζληθψλ
71

. Δπίζεο ν ηξφπνο εμάπισζεο ησλ ειιεληθψλ 

πνιπεζληθψλ ζηελ Βαιθαληθή αγνξά ππήξμε θπξίσο κέζσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

ησλ εμαγνξψλ
72

 θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν,  ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηελ δηαρείξηζε αθηλήησλ (real estate). Ζ 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε Eurobank, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο , ν ΟΣΔ, ε Cosmote 

θ.α. απνηεινχλ ηέηνηνπ είδνπο παξαδείγκαηα. 

       Απφ ην 2010 φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 16, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη 

ειιεληθέο ΑΞΔ ζε φξνπο απνζέκαηνο ζε πέληε βαιθαληθέο ρψξεο, παξαηεξείηαη 

πηψζε ησλ ειιεληθψλ ΑΞΔ ελψ ζεκεηψλεηαη θαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ εθξνψλ ησλ 

ειιεληθψλ ΑΞΔ ζηελ πεξηνρή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ηάζε απνεπέλδπζεο πνπ 

παξαηεξείηαη απφ πιεπξάο ειιεληθψλ εηαηξηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν. Έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ηάζεο, είλαη ε απνρψξεζε 
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ηνπ ΟΣΔ απφ ηελ αγνξά ηεο εξβίαο ην 2012, φπνπ πσιήζεθε ζην ζεξβηθφ θξάηνο ην 

20% ηεο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο πνπ θαηείρε ζηελ «Telekom Srbija
73

»,έλαληη ηνπ 

πνζνχ ησλ 380 εθαη. επξψ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Απόθεμα Ελληνικών ΑΞΕ ςε Πζντε Βαλκανικά Κράτη (εκατ.ευρώ) 
Χώρες 
Υποδοχής 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΑΛΒΑΝΙΑ 108,2 142,6 208,3 175,0 284,5 389,6 441,4 487,1 350,1 412,0 402,3 520,3 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 554,7 445,3 493,5 568,7 721,5 924,7 1.155,0 1.352,7 1.505,4 2.102,8 2.026,1 1.954,0 

FYROM 160,7 202,3 273,1 371,5 272,7 367,0 423,1 430,9 366,3 384,6 372,2 343,2 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 662,9 771,8 1.130,5 1.158,3 2.002,8 2.452,5 3.940,6 3.253,8 3.350,4 3.795,2 3.115,5 2.804,4 

ΣΕΡΒΙΑ 203,4 254,6 338,7 377,2 659,2 1.335,5 1.645,7 1.761,7 1.889,9 2.126,4 1.822,8 1.496,0 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Απόζεκα Διιεληθώλ ΑΞΔ ζε Πέληε Βαιθαληθά Κξάηε 

(εθαη. επξώ) 

 

       Πεγή: ηνηρεία από ηνλ πίλαθα 16 

 

 

          Πέξαλ ηηο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία επεξέαζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηελ 

εηθφλα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζεκαζία δίλεηαη θαη ζηελ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν αχμεζε ηνπ δπηηθνχ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή, 

αζθψληαο πίεζε ζηελ ειιεληθή παξνπζία ηφζν κε ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

φζν θαη κε ηελ πνιηηηθή εμαγνξάο πνπ αθνινπζνχλ νη κε ειιεληθέο πνιπεζληθέο. 
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(http://www.skai.gr/news/finance/article/192816/ote-oristiki-apohorisi-apo-servia)   
 

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

4.500,0

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΙΑ

FYROM

ΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΕΒΙΑ

http://www.skai.gr/news/finance/article/192816/ote-oristiki-apohorisi-apo-servia


[63] 
 

Κάηη πνπ ζπλέβε θαη ζηελ εμαγνξά ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο “ΖΡΑΚΛΖ” απφ ηελ 

γαιιηθή Lafarge
74

. 

          Ζ παξνπζία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ  ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ είηε 

κέζσ επελδχζεσλ, είηε κέζσ ηεο αλάπηπμεο  εκπνξηθψλ ζρέζεσλ, ππήξμε ηζρπξή ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε φκσο λα επεξεάδεη ζρεηηθά ηελ 

ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξφια απηά  ε χπαξμε θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο κε ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κεηάβαζεο νξηζκέλσλ εμ απηψλ ησλ ρσξψλ, επλνεί ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ησλ 

ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά.  

3.5
 
Οη Διιεληθέο ΑΞΔ ζηε εξβία 

       Ζ παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ΑΞΔ ζηε εξβία  φπσο έρνπκε αλαθέξεη , ππήξμε 

ζεκαληηθή ήδε πξηλ απφ ην 2000. Ζ χπαξμε ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, ην άλνηγκα ηεο ρψξαο ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ε πξννπηηθή  

έληαμήο ηεο ζηελ ΔΔ, εληζρχεη ηηο δηκεξείο ζρέζεηο. ηα πιαίζηα ηνπ Διιεληθνχ 

ρεδίνπ Οηθνλνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαλίσλ πνπ θαηαξηίζηεθε ην 2002, 

νξίζηεθε ην πνζφ ησλ 232,5 εθαη. επξψ σο αλαπηπμηαθή βνήζεηα ζηελ εξβία κε 

θαηεπζχλζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ Σακείνπ Μηθξψλ Έξγσλ.  

        Ζ ειιεληθή παξνπζία ζηε ρψξα ζεσξείηαη απφ ηνπο πξψηνπο επελδπηέο ζηελ 

πεξηνρή. Ζ ζρεηηθή αλνδηθή πνξεία ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 

2000, δηαθφπηεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ην 2008 νη 

ειιεληθέο ΑΞΔ ζεκείσζαλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα θηάλνληαο 

ηα 48,5 εθαη. επξψ. Παξά ηελ θξίζε, ην 2009 ζχκθσλα κε ην Γξαθείν Δκπνξηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ζην Βειηγξάδη, νη ειιεληθέο 

επελδχζεηο ζηελ ρψξα θηλήζεθαλ αλνδηθά θαηά 30-40%. Μεξηθέο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ρξνληά απηή ήηαλ 

ε θαηαζθεπή κνλάδαο θνληακάησλ ηεο ISOMAT  χςνπο 20 εθαη. επξψ , φπσο θαη ε 

επέλδπζε κέζσ εμαγνξάο  ζεξβηθνχ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ , απφ ηνλ φκηιν ΑΝΣ1. Γηα 

ην 2013
75

 ε εηζξνή ΑΞΔ ζηελ εξβία απφ ηελ Διιάδα αλήιζε ζε 30,991 δηο επξψ.  
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         Μέρξη ην 2010 δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 200 εηαηξίεο ακηγψο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη πεξίπνπ 250 ειιελνζεξβηθέο, ελψ ην ζπλνιηθφ θεθάιαην πνπ έρεη 

επελδπζεί αλέξρεηαη ζηα 2,5 δηο επξψ
76

. Σν 50% ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαηέρνληαο 465 ππνθαηαζηήκαηα ζηελ πεξηνρή, 

ελψ ην ζπλνιηθφ θεθάιαην ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ αλέξρεηαη ζηα 4 δηο επξψ
77

. Ζ 

παξνπζία ηεο Eurobank, ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηεο Alpha bank θαη ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο είλαη ελδεηθηηθή. Δπίζεο ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ αγνξά έρνπλ 

θαη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηνπ real estate, φπσο ε LAMDA 

Development SA θαη ε Γαλφο ΑΔ. 

          Ζ δπλακηθή δξαζηεξηφηεηα νξηζκέλσλ εθ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

ζεξβηθή αγνξά απνηππψλεηαη θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. χκθσλα κε 

ηελ εηήζηα επηζεψξεζε «200 Best – Top Serbian Brands», ζηελ θαηεγνξία ησλ 

αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη  γηα ην 2013, ε αιπζίδα Βεξφπνπινο θαηέρεη γηα ηελ ρξνληά 

ην πην αλαγλσξίζηκν brand  ελψ ζηελ θαηεγνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ν 

ΑΝΣ1 Group κε ηνλ φκηιν ΜΜΔ «Β92» θαηέρεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηελ πξψηε 

ζέζε. Δπίζεο, βάζεη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηζνδεκάησλ, ηξείο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

θαηαηάζζνληαη ζηηο 200 πην ζεκαληηθέο, ε Coca-Cola HBC – Srbija, ε EKO Serbia 

θαη ε Secerana Crvenka, ελψ βάζεη ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ, ζηηο 200 πην ζεκαληηθέο 

επηρεηξήζεηο θαηαηάζζνληαη θαη ηέζζεξηο ειιεληθέο. Ζ Inos-Balkan, ε Sajkaska θαη 

πάιη ε Secerana Crvenka θαη ε Coca Cola HBC-Srbija
78

.  
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        Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

απφ ην 2000 θαη έπεηηα έρνπλ επελδχζεη ζεκαληηθά πνζά ζηελ ζεξβηθή αγνξά : 

 ΟΣΔ : επέλδπζε 370 εθαη. επξψ ζηελ Telecom Serbia 

 Alpha Bank : επέλδπζε 152 εθαη. επξψ ζηελ Jubanka 

 Coca- Cola Hellenic Bottling Company : 106 εθαη. Δπξψ 

 Eurobank :  Δπέλδπζε 20 εθαη επξψ,  30 εθαη. επξψ  θαη 80 εθαη επξψ 

αληίζηνηρα ζηηο  Post Banka, ζηελ National Stedionica θαη ζηελ EFG 

Eurobank. 

 Titan Cement Company : Δπέλδπζε 55 εθαη. επξψ ζηελ Fabrika Cementa 

Kosjeric 

 Hellenic Sugar Company : Δπέλδπζε 9 εθαη.  επξψ ζηελ Secerana Zabalj 

 DELTA foods company: Δπέλδπζε 32 εθαη. επξψ ζηελ  Deljug 

 Veropoulos: Δπέλδπζε 30 εθαη. επξψ ζηελ  Super Vero  

 Σξάπεδα Πεηξαηψο : 29 εθαη. επξψ ζηελ Atlas Bank 

 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο : 360 εθαη. επξψ ζηελ Vojvodanska Banka 

 Grecotel:29 εθαη. επξψ ζην  Metropol Hotel 

 Alumil Corporation :17 εθαη. επξψ ζηελ  Alumil YU  

 ASCO : 8 εθάη επξψ ζηελ ASCO Vidac  

 Mamadas Bros. Eurosoles : 6 εθαη. επξψ ζηελ  Eurosoles 

 Intralot Corporation : 4 εθαη. επξψ ζηελ Yugolot
79

   

 LAMDA Development SA : 200 εθαη. επξψ γηα ηελ δεκηνπξγία νηθηζηηθψλ, 

εκπνξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ  

3.6 Ο Υξεκαηνπηζηωηηθόο Κιάδνο 

    Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ επηθξαηνχζε ζηηο αξρέο ηεο κεηαβαηηθήο πνξείαο ησλ 

πξψελ ζνζηαιηζηηθψλ θξαηψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

αλεπάξθεηα, ππαλάπηπμε θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ ήδε κηθξψλ θεθαιαίσλ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ην απνηεινχζαλ. Οη ηξάπεδεο ραξαθηεξίδνληαλ 

απφ πςειφ επηηφθην δαλεηζκνχ, κεγάιν πνζνζηφ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ αιιά 

θαη έιιεηςε αληαγσληζκνχ. Δπίζεο ιφγν ηεο θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο δηνίθεζεο ε 

ιεηηνπξγία ησλ ειάρηζησλ ηξαπεδψλ πνπ εμεηδηθεχνληαλ ζηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ 
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ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ ζε θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ,ε ιεηηνπξγία ηνπο 

θαζνξίδνληαλ απφ ηελ χπαξμε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ε νπνία απνηεινχζε 

νπζηαζηηθά ηξαπεδηθφ κνλνπψιην. Σν απνθαινχκελν κνλνηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Σέηνηνπ είδνπο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλαπηχρζεθε ζε ρψξεο φπσο ε Αιβαλία ε 

Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία.  ιε απηή ε θαηάζηαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απηψλ ησλ 

ρσξψλ είρε θαηαθεξκαηηζηεί. Γη απηφ ηνλ ιφγν άιισζηε θαη γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξά ηνπο, κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ κεηαβαηηθψλ θξαηψλ ππήξμε ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Παξά ηελ αλάγθε αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο 

ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ιφγνη φπσο ε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη νη πφιεκνη, ν 

ππεξπιεζσξηζκφο ζηελ εξβία αιιά θαη ε εκθάληζε «ζπζηεκάησλ ππξακίδαο» ζηελ 

Αιβαλία θαη ηελ ΠΓΓΜ απνηέιεζαλ επηβξαδπληηθνχο παξάγνληεο γηα ηνλ ξπζκφ 

αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο ηεο 

θεληξηθήο Δπξψπεο. Με ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηηο ππφ 

κεηάβαζε ρψξεο, ζηα ηέιε ηνπ 1990 θαη κε ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ, ε 

επηθξάηεζε ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ  ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά ηεο πεξηνρήο είλαη 

ελδεηθηηθή. αθψο ζηελ πεξίπησζε ηεο εξβίαο, απηή ε επηθξάηεζε εκθαλίδεηαη 

θαζπζηεξεκέλα.  

       Ζ νινέλα θαη κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα παγθνζκίσο δελ άθεζε 

αλεπεξέαζηε θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο αθνχ νη ππεξεζίεο 

θαηαιακβάλνπλ  ην 60% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο γηα ην 2013
80

, κε ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 

λα θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Ο Σξαπεδηθφο 

θιάδνο θαη ελ γέλεη ε ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε ππήξμε άιισζηε θαη απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ζην ζέκα ηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη ηδησηηθνπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν ηεο ρψξαο.  Με ηελ Δζληθή Σξάπεδα 

εξβίαο (Narodna Banka) ζηνλ ξφιν ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, λα παίδεη ην 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ ζπζηήκαηνο.   

            Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 1990 ππήξμε δηαρσξηζκφο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 

εξβίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, δεκηνπξγψληαο έλα ζχζηεκα δχν ηαρπηήησλ. 

Με ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επήιζαλ ηδξχζεθαλ λέεο ηξάπεδαο νη νπνίεο ήηαλ 

                                                             
80CIA, The World Fact Book: Serbia - Economy (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ri.html)  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
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επηθνξηηζκέλεο κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηαθχιεζαλ απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ζε 

απηέο, φπσο ηηο ηδησηηθέο θαηαζέζεηο, ηελ δηαρείξηζε απνζεκαηηθψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ παξνρή πηζηψζεσλ θ.α.. Παξά φκσο ηελ χπαξμε ηξαπεδψλ πέξαλ 

ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, νη εξγαζίεο ησλ ηξαπεδψλ απηψλ ήηαλ ζπλήζσο δεκηνγφλεο 

γηα ηηο ίδηεο, θαζψο ραξαθηεξίδνληαλ σο “θνηλσληθήο ηδηνθηεζίαο” κε απνηέιεζκα 

ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθήο κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ ηνπο. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν απηή είλαη ηφζν ν έιεγρνο πνπ 

πθίζηαληαη νη  ηξάπεδεο απφ ην θξάηνο κέζσ ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, νχζεο 

“θνηλσληθέο”, φζν θαη ν κνλνπσιηαθφο ραξαθηήξαο ηνπο αιιά θαη ε ζπρλή 

δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ.  

           Οη νηθνλνκηθνθνηλσληθέο εμειίμεηο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έπεηηα 

είραλ αληίθηππν ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε απνηέιεζκα ηελ ζνβαξή έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηηο ηξάπεδεο, κε δξαζηηθή κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη 

ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε απηέο.  

        Ζ έλαξμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ εξβία ην 2000 είρε σο απνηέιεζκα 

θαη ηελ έλαξμε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Ζ 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ θιάδνπ επήιζε κέζα απφ δηαθνξεηηθά ζηάδηα. Μεξηθά απφ απηά 

ηα ζηάδηα ππήξμαλ ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θαη ε ξεπζηνπνίεζε ησλ 

ρξενθνπεκέλσλ ηξαπεδψλ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ έγηλε ζε «πγηείο» ηξάπεδεο, 

«θεξέγγπεο» αιιά κε ηελ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, «αθεξέγγπεο» αιιά 

ζεκαληηθέο γηα ην ζχζηεκα θαη κε ηελ δπλαηφηεηα βησζηκφηεηάο ηνπο, θαη ηέινο νη 

«αθεξέγγπεο»
81

. 

      Δπίζεο , πξαγκαηνπνηήζεθε ελαξκφληζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ κε ηνπο δηεζλείο ζρεηηθνχο θαλφλεο, νη θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο γηα ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο απμήζεθαλ, πάξζεθαλ κέηξα γηα ηελ 

ελζάξξπλζε θαηαζέζεσλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα ελψ ην παιηφ ζχζηεκα πιεξσκψλ 

αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα ζχζηεκα ζην νπνίν θχξηνο ξπζκηζηήο είλαη ε ηξάπεδα.  

                                                             
81Srdjan Golubovid, Nataša Golubovid, FINANCIAL SECTOR REFORM IN THE BALKAN COUNTRIES IN 
TRANSITION, FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 2, No 3, 2005, pp. 229 – 
236. 
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     Ο Νφκνο πεξί Σξαπεδψλ πνπ εηζήρζεθε ηα πξψηα ρξφληα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, 

φξηδε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζηελ ρψξα
82

, θαηά ην νπνίν 

ζεζπίδνληαλ νη ζπλζήθεο θαη ν ηξφπνο ίδξπζεο κηαο ηξάπεδαο, ε επνπηεία θαη ν 

έιεγρνο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ αιιά θαη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ παχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο κηαο ηξάπεδαο
83

. εκαληηθή εμέιημε ππήξμε θαη ε πηνζέηεζε θαηά 

θαηξνχο ησλ επξσπατθψλ ζρεηηθψλ Οδεγηψλ γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ ζεξβηθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην επξσπατθφ.  

      Σν πξψην θχκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ησλ ζεξβηθψλ ηξαπεδψλ, φπνπ ην μέλν 

ηξαπεδηθφ θεθάιαην απφ ην 2007
84

 θαη έπεηηα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην εγρψξην κε 

αλνδηθή πνξεία ηα επφκελα ρξφληα. Με ηα ηζρχνληα δεδνκέλα γηα ηελ ζεξβηθή 

ηξαπεδηθή αγνξά ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηάβαζεο, κέζα ζε κηα πεληαεηία, κέρξη ην 

2005 ε αγνξά αλαπηχρζεθε ξαγδαία ηφζν ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα πνπ 

ζπζζσξεχηεθαλ φζν θαη κε ηα πξντφληα πνπ δηέζεηαλ νη ηξάπεδεο, ελψ ην 2005 είλαη 

ε ρξνληά πνπ πιένλ ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη επηθεξδήο. 

εκαληηθφ πιήγκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ απνηέιεζε ε απνρψξεζε «δηεζλψλ 

παηθηψλ» απφ ην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Βειηγξαδίνπ ην 2007, πξντδεάδνληαο γηα ηηο 

επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ άξρηδε λα θάλεη ηελ εκθάληζή 

ηεο .Παξά φκσο ηελ χπαξμε γεληθεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία 

ηεο εξβίαο, ν ηξαπεδηθφο ηεο θιάδνο ππέζηε κηθξφηεξεο ζπλέπεηεο ζπγθξηηηθά κε ηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο, ζπκβάιινληαο ζε απηφ ν πςειφο βαζκφο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ 

ζεξβηθψλ ηξαπεδψλ. 

      ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν ηεο εξβίαο, φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε αχμεζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνπ ξφινπ 

ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά ηεο ρψξαο.  

   

 

                                                             
82 Κατά τθν διάρκεια τθσ φπαρξθσ του κράτουσ Σερβία- Μαυροβοφνιο, λειτουργοφςαν δφο κεντρικζσ 
τράπεηεσ. Θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Σερβίασ και θ Κεντρικι Τράπεηα του Μαυροβουνίου ακολουκϊντασ 
θ κάκε μία τουσ δικοφσ τθσ νόμουσ. 
83 Bitzenis Aristidis(2009), The Balkans: Foreign Direct Investment an EU Accession, ςελ.298 
84 Milorad Filipovid-Miroljub Hadžid (2012), Banking Sector in Serbia: Impacts of late transition and 
Global Crisis, ςελ.67 ςτο Štefan Bojnec, Josef C. Brada, Masaaki Kuboniwa (2012) Overcoming the 
Crisis Economic and Financial Developments in Asia and Europe, Published by University of Primorska 
Press 
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      ΠΙΝΑΚΑ 19: Πνζνζηό Κεθαιαίωλ Ξέλωλ Σξαπεδώλ ζηελ εξβία  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Πνζνζηφ θεθαιαίσλ 

μέλσλ ηξαπεδψλ  

0.5 13.2 27.0 38.4 37.7 66.0 78.7 75.5 75.3 74.3 73.5 74,5 

Πεγή: EBRD Banking Survey ζην IMF, FINANCING FUTURE GROWTH: THE 

EVOLVING ROLE OF THE BANKING SYSTEMS IN CESEE: TECHNICAL NOTES, 

April 22, 2013
85

  

 

         χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο γηα ην ηξίην 

ηξίκελν ηνπ 2013
86

 ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή 

αλέξρνληαη ζηηο 31, κε ελεξγεηηθφ  2,905 δηο  ζεξβηθά δελάξηα (RSD) θαη θεθάιαηα 

ηεο ηάμεο ησλ 605 δηο RSD. Οη εγρψξηεο ηξάπεδεο αλέξρνληαη ζηηο 10 εθ ησλ νπνίσλ 

νη 7 είλαη θξαηηθέο θαη νη 3 ηδησηηθέο, έρνληαο ζπλνιηθά  ελεξγεηηθφ 733 δηο RSD θαη 

θεθάιαην 151 δηο RSD. Οη ηξάπεδεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζηηο 

21 κε ελεξγεηηθφ 2,172 δηο RSD θαη θεθάιαηα χςνπο 454 δηο RSD, θαηέρνπλ 

θπξίαξρε ζέζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο εξβίαο. Οη επξσπατθέο ηξάπεδεο έρνπλ 

έλα αξθεηά κεγάιν κέξηζκα ηνπ θιάδνπ αθνινπζψληαο νη ηξάπεδεο ξσζηθψλ θαη 

ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ηηαιηθέο ηξάπεδεο θαηέρνπλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ελεξγεηηθνχ θαη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο 

μέλεο ηξάπεδεο, αθνινπζεί ε Απζηξία ελψ ζηελ ηξίηε ζέζε βξίζθνληαη νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο νη νπνίεο θαηέρνπλ ελεξγεηηθφ χςνπο 433 δηο RSD, θαη Ίδηα Κεθάιαηα 

χςνπο 90 δηο RSD. Δπίζεο ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο ππάγνληαη 374 επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ππνθαηαζηήκαηα) ελψ απαζρνινχλ 5,234 

εξγαδνκέλνπο.  

     Μέζα απφ ηα ζηνηρεία ηεο EBRD πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζή ηεο γηα ηελ 

κεηαβαηηθή πνξεία ηεο εξβίαο γηα ην 2013, πιεξνθνξνχκαζηε πσο ε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ρψξα έρεη δηαηεξεζεί κε εμαίξεζε δχν θξαηηθψλ 

ηξαπεδψλ νη νπνίεο ρξενθφπεζαλ. Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα δηαηεξήζεθε ζρεηηθά 

πςειή, ελψ ν δείθηεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPL) αλήιζε ζην 20% ζηηο 

                                                             
85 http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/tn0413.pdf  
86 National Bank of Serbia, Bank Supervision Department, BANKING SECTOR INSERBIA: Third Quarter 
Report 2013  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/tn0413.pdf
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αξρέο ηνπ 2013. ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 2013 φπσο ήδε αλαθέξακε, ρξενθφπεζαλ δχν 

θξαηηθέο ηξάπεδεο κε ζαθή αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ζεξβηθφ θξάηνο, ην νπνίν 

θάιπςε φιεο ηηο θαηαζέζεηο. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο γηα αλάπηπμε ηεο πίζηεσο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απνηππψλεηαη θαη ζηελ δεκηνπξγία θπβεξλεηηθνχ 

επηρνξεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο δαλεηζκνχ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν 

βαζκφο αλαζπγθξφηεζεο πνπ έρεη επέιζεη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ζε 

πεξίνδν κηαο δεθαεηίαο. 

ΠΙΝΑΚΑ 20: Βαζκόο Αλαζπγθξόηεζεο ηνπ εξβηθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.0 1.0 2.3 2.3 2.3 2.7 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 

Πεγή:EBRD database, Transition Report 2006 

          Γηα ην 2013 ε πνξεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζχκθσλα 

κε ηελ Έθζεζε ηεο EBRD γηα ηελ πξφνδν ηεο εξβίαο ραξαθηεξίδεηαη σο κέηξηα κε 

3- αθήλνληαο ην πεξηζψξην γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Απηφο ν ραξαθηεξηζκφο 

δειψλεη πσο έρεη ζεκεησζεί ζθμαντικι πρόοδο ςτθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ με 

τραπεηικι φερεγγυότθτα, το οποίο υπόκεινται ςε ζλεγχο και εντάςςεται ςε κανονιςμοφσ. 

Επίςθσ, χαρακτθρίηεται από ςθμαντικό βακμό δανειςμοφ ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ  ενϊ θ 

παρουςία των ιδιωτικϊν τραπεηϊν είναι ζντονθ. Να ςθμειϊςουμε εδϊ πωσ 

αντιπαραβάλλοντασ τα ςτοιχεία για τον βακμό εξζλιξθσ τθσ αναςυγκρότθςθσ του 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και του ποςοςτοφ των ξζνων τραπεηϊν ςτθν Σερβία, 

αντιλαμβανόμαςτε μια ςχετικι παράλλθλθ αφξθςι τουσ, διαπιςτϊνοντασ που θ εφαρμογι 

μεταρρυκμίςεων ςε ςυνδυαςμό με άλλουσ παράγοντεσ, ωφελεί τθν ανάπτυξθ του ξζνου 

κεφαλαίου ςτον τραπεηικό κλάδο τθσ χϊρασ 

         Σέινο, ε παξνπζία ησλ μέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πέξαλ ησλ 

άκεζσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξνπλ ζηε εξβηθή νηθνλνκία, 

εληζρχνπλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κέζσ πξσηνβνπιηψλ ζηα πιαίζηα 

ηεο εηαηξηθήο επζχλεο πνπ πηνζεηνχλ  αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή κέζσ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Υξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα φπσο ε Unicredit Bank θαη ε Crédit Agricole ρξεκαηνδνηνχλ έλαλ λέν γηα 

ηε εξβία επηρεηξεκαηηθφ θιάδν, ηελ θνηλωληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, ε νπνία αθελφο 

αλαπηχζζεηαη κε ζρεηηθνχο αξγνχο ξπζκνχο, αθεηέξνπ απηνχ ηνπ είδνπο ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνσζείηαη έληνλα ζηα πιαίζηα ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ, 
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κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο θ.α87.  

3.7 Οη ΑΞΔ ζηνλ Υξεκαηνπηζηωηηθό Κιάδν 

       Ζ αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ παγθνζκίσο θαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ δφζεθε ζε απηέο 

απφ ηηο ρψξεο νη νπνίεο είραλ εηζέιζεη ζε ηξνρηά κεηάβαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ελφο ηθαλνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηψλ απηψλ, έδσζε ψζεζε ζηελ 

αλάπηπμε ΑΞΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν (Financial Sector 

Foreign Direct Investment). Σέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο θπξηάξρεζαλ, θπξίσο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ζηα ππφ κεηάβαζε βαιθαληθά θξάηε, φπσο ε εξβία.  

     Παξά ην ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν φγθν ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ζηηο ΑΞΔ ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, απαληψληαη κειέηεο νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ νξηζκέλα  

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε 

ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ ΑΞΔ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ππεξεζηψλ. 

          Θέινληαο λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο επηθξαηνχζεο απφςεηο
88

, ζε ζρέζε κε ηελ 

είζνδν ησλ ΑΞΔ ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Κιάδνπ, ζε κηα ρψξα ππφ κεηάβαζε 

θαηαιήγνπκε ζε ηξεηο νκάδεο παξά ηελ χπαξμε ακθηζβεηήζεσλ θαηά πεξίπησζε. Ζ 

πξψηε νκάδα αθνξά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε έλλνηα 

«αθνινπζψληαο ηνλ πειάηε», θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ζηα 

πξψηα ρξφληα επέθηαζήο ηνπο ζηελ βαιθαληθή αγνξά. Υαξαθηεξηζηηθά νη 

ππάξρνπζεο ΑΞΔ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ ρψξα ππνδνρήο αιιά θαη ην δηκεξέο 

εκπφξην, εληάζζνληαη ζ απηή ηελ νκάδα, φπνπ νη ηξάπεδεο «εθκεηαιιεχνληαη» ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ πειάηε ηνπο γηα ηελ πεξηνρή θαη ελ ηέιεη ηνλ εμππεξεηνχλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ αγνξά ηεο ρψξαο ππνδνρήο. ηε δεχηεξε νκάδα 

εληάζζνληαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο αγνξάο, ην 

κέγεζφο ηεο, ηελ απφζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, φπσο 

θαη νη επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Σέινο, ζηελ ηξίηε 

νκάδα ζα κπνξνχζακε λα εληάμνπκε ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

                                                             
87 Zikou E., Gatzioufa P., Sarri K. (2012), Social entrepreneurship in times of economic austerity: a 

sparkle of light for the economies in crisis?, Scientific Bulletin of Economic Sciences, 2012, vol 11, issue 

1, ςελ. 64 
88 Liviu Voinea and Flaviu Mihaescu, The Determinants of Foreign Banking Activity in South East 
Europe: Do FDI, Bilateral Trade and EU Policies Matter?, The wiiw Balkan Observatory Working Papers 
067,  July 2006,ςελ.10 
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ηπρφλ επηθξαηνχλ ή κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηελ ρψξα- ζηφρν κηαο ηξάπεδαο, φπσο 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο θξίζεηο. αθψο νη ζεζκηθνί παξάγνληεο θαη 

νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα ππφ κεηάβαζε θξάηνο ,παίδνπλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζεκαληηθφ ξφιν. 

       Σν άλνηγκα ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο ησλ ρσξψλ ππφ κεηάβαζε ηεο ΝΑ Δπξψπεο, 

ζε ηξάπεδεο μέλνπ θεθαιαίνπ, ζηαδηαθά ζπλέβαιε θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ πξνθίι ησλ 

εγρψξησλ ηξαπεδψλ. ε απηφ ζπλέβαιε ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο,  ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ φπσο ηερλνγλσζία, θαιχηεξεο 

πξαθηηθέο δηνίθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη θαηλνχξγηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα.  

       Ζ αλάπηπμε ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ππφ ηελ 

κνξθή Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππφ ηελ κνξθή 

Greenfield. Ο πξψηνο ηξφπνο πηνζεηήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο νη νπνίεο εμαγφξαδαλ ζηαδηαθά εγρψξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δεκηνπξγία ζπγαηξηθψλ.  

      ζνλ αθνξά ζην βαζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα κεγεζχλνπλ   

θαη θαηά πεξίπησζε λα ελεξγνπνηήζνπλ νη μέλεο ηξάπεδεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ζηελ 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη ζέκα πξνο ζπδήηεζε, θαζψο ε αλάπηπμε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κπνξεί λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ ζέζε ησλ ηνπηθψλ ηξαπεδψλ, κε ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Απφ ηελ άιιε φκσο ε δηάρπζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηνίθεζεο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ, πξνο ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο, ζα ηζρπξνπνηήζεη  ηηο 

δεχηεξεο ζηελ ηνπηθή αγνξά.  

      Έλα αθφκε απνηέιεζκα ηεο  παξνπζίαο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζε έλα ππφ 

κεηάβαζε θξάηνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξβίαο, είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ λνηθνθπξηψλ έλαληη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, πφζν κάιινλ 

φηαλ έρεη πξνεγεζεί  πάγσκα ησλ θαηαζέζεσλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα αιιά θαη 

αξλεηηθέο θνηλσληθνπηιηηηθέο εμειίμεηο.  

        χκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο, ε παξνπζία μέλσλ ηξαπεδψλ ζε ρψξεο ππφ 

κεηάβαζε, έρεη απνδεηρζεί ζεκαληηθή γηα ηελ κεηαηφπηζε απφ έλα «κνλνηξαπεδηθφ 
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ζχζηεκα» ζε έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα «δχν ηαρπηήησλ»
89

. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο 

ε αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ  

αξηζκνχ ησλ θαηαζέζεσλ θαη πηζηψζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο ζπλέβε θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εξβίαο
90

. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νη θαηαζέζεηο 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ ζε εγρψξην θαη μέλν λφκηζκα, ζε 

εθαηνκκχξηα RSD, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ, 

θαλεξψλνληαο έλα αθφκε ζηνηρείν γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

                            ΠΙΝΑΚΑ 21: Καηαζέζεηο Ννηθνθπξηώλ  

Πθγι: National Bank of Serbia, Balance Sheet of Banks  
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Καταθέσεις Νοικοκσριών 
  

Ζτοσ 
Καταθέσεις Τρετούμενων 

Λογαριασμών 
Αποταμιεύσεις και 

Προθεσμιακές Καταθέσεις 
Καταθέσεις σε Ξένο 

Νόμισμα 
ΣΥΝΟΛΟ 

1999 1.236 446 587 2.269 

2000 3.020 714 3.008 6.742 

2001 5.067 1.559 20.994 27.620 

2002 7.908 3.528 45.941 57.377 

2003 9.179 4.231 69.738 83.148 

2004 9.585 3.148 110.713 123.446 

2005 13.454 3.088 190.136 206.678 

2006 21.346 5.383 260.661 287.390 

2007 27.595 9.947 381.601 419.143 

2008 41.974 10.575 414.570 467.119 

2009 49.150 12.400 566.177 627.727 

2010 47.440 13.360 732.066 792.866 

2011 60.209 19.355 775.637 855.201 

2012 61.213 17.630 909.849 988.692 

2013 77.061 33.672 933.840 1.044.573 
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                              ΠΙΝΑΚΑ 22: Καηαζέζεηο Δπηρεηξήζεωλ  

Πθγι: National Bank of Serbia, Balance Sheet of Banks 

 

3.7.1 Η Περίπηφζε ηφλ Ειιεληθώλ Τραπεδώλ 

          Ζ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα θαη ζπλεπψο ζηε εξβία, 

έγηλε ππφ ην πξίζκα ηεο επέλδπζεο «αθνινπζψληαο ηνλ πειάηε». πλεπψο ν αξρηθφο 

ζθνπφο απηψλ ησλ επελδχζεσλ ήηαλ ε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή, ελψ ζηαδηαθά  αλέπηπμαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ζε 

άιινπο θιάδνπο ηεο ηξαπεδηθήο.  χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ 

Σξαπεδψλ γηα ην 2012, ε δηεζλήο δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

εθθξάζηεθε κέζσ ησλ 29 ζπγαηξηθψλ θαη 9 ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο, ηφζν εληφο φζν 

θαη εθηφο ηεο ΔΔ.  

      ζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο ΑΞΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηε εξβία, νη 

ζεκαληηθφηεξνη επελδπηέο κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο είλαη ε Δζληθή Σξάπεδα 

Διιάδνο κε ηελ Vojvođanska Banka, ε Eurobank EFG κε ηελ Eurobank AD Beograd, 

ε Alpha Bank κε ηελ Alpha Bank Srbija AD θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο κε ηελ  Piraeus 

Bank Beograd AD. ηελ ιίζηα ησλ δέθα θνξπθαίσλ ηξαπεδψλ ζηελ ρψξα ζχκθσλα 

κε ην ελεξγεηηθφ ηνπο, νη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ Eurobank A.D. θαη ε Vojvođanska 

Banka A.D βξίζθνληαη ζηελ έθηε θαη ζηελ έλαηε ζέζε αληίζηνηρα. ζνλ αθνξά ην 

 
 

Καταθέσεις Επιτειρήσεων 
  

Ζτοσ 
Καταθέσεις Τρετούμενων 

Λογαριασμών 
Αποταμιεύσεις και 

Προθεσμιακές Καταθέσεις 
Καταθέσεις σε Ξένο 

Νόμισμα 
ΣΥΝΟΛΟ 

1999 5.027 2.354 4.122 11.503 

2000 8.242 3.656 23.318 35.216 

2001 17.874 5.765 30.442 54.081 

2002 26.520 6.921 28.787 62.228 

2003 34.769 7.864 41.126 83.759 

2004 36.528 14.020 53.381 103.929 

2005 55.167 18.715 56.042 129.924 

2006 81.687 33.395 74.884 189.966 

2007 107.994 89.947 108.563 306.504 

2008 76.634 76.327 116.134 269.095 

2009 83.004 94.583 118.354 295.941 

2010 79.869 95.707 136.060 311.636 

2011 89.145 109.956 168.683 367.784 

2012 97.473 102.493 182.280 382.246 

2013 126.303 79.308 162.138 367.749 
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2013 ε παξνπζία ησλ δχν άιισλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ηεο Alpha Bank Srbija A.D  

θαη ηεο Piraeus Bank A.D ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απψιεηα θεξδψλ. 

      ηνλ ηνκέα ηνπ Leasing φπνπ ζεκαληηθή παξνπζία έρνπλ θαη νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη ην 2013
91

 ζπλνιηθά δεθαέμη εηαηξίεο , εθ ησλ νπνίσλ  

νη δέθα είλαη ακηγψο μέλσλ ζπκθεξφλησλ, πέληε ακηγψο εγρψξησλ ζπκθεξφλησλ θαη 

κία θαηέρεη κηθηά θεθάιαηα. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο ζε έλαλ αθφκε θιάδν 

πνπεληάζζεηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ε παξνπζία ησλ μέλσλ επελδπηψλ είλαη έληνλε 

θαη θαζνξηζηηθή.  

3.7.1.1 Η Περίπηφζε ηες Εζληθής Τράπεδας ηες Ειιάδος – Vojvođanska Banka   

         Ζ Δζληθή Σξάπεδα ε νπνία είλαη απφ ηηο παιαηφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο 

ζηελ Διιάδα,  ηδξχζεθε ην 1841 ελψ εηζήρζεθε ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ ην 1880. 

Ζ ζπλερήο επηηπρεκέλε πνξεία ηεο εμειίρζεθε ζε έλαλ δπλακηθφ κηιν εηαηξηψλ κε 

έληνλε παξνπζία ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο, ε Δζληθή θαηείρε ην δηθαίσκα έθδνζεο λνκηζκάησλ. Απφ ην 1999 ε 

Σξάπεδα εηζήρζεθε ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο ελψ ην 2006 επέθηεηλε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ Σνπξθία θαη ζηε εξβία, ζηελ ηειεπηαία κε ηελ εμαγνξά 

ηεο Vojvođanska Banka.  

       Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηφζν ζε επηρεηξήζεηο φζν θαη ζε 

ηδηψηεο φπσο θαηαζέζεηο, επελδπηηθέο εξγαζίεο, ρξεκαηνδνηήζεηο, ρξεκαηηζηεξηαθέο 

ζπλαιιαγέο, αζθάιεηεο, εξγαζίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing)θ.α. Ο κηινο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ζε 12 ρψξεο θαη πεξηιακβάλεη, εθηφο ηεο ΔΣΔ, 9 ηξάπεδεο 

θαη 68 εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ, απαζρνιψληαο 

ζπλνιηθά 37.831 εξγαδφκελνπο. Σν ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη 

πάλσ απφ 9 εθαη. επξψ. Σν ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ γηα ην 2013 

ππνινγίδεηαη ζε 110,963 εθαη. επξψ, ελψ ηα Ίδηα Κεθάιαηα  ζε 6,814 εθαη. επξψ. 

       Ζ παξνπζία ηνπ  Οκίινπ ηεο  Δζληθήο Σξάπεδαο ζηε εξβία ήδε απφ ην 2002, 

εληζρχζεθε κε ηελ εμαγνξά ηεο ζεξβηθήο ηξάπεδαο Vojvođanska Banka ην 2006, 

θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζηελ 
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εξβία ηελ πεξίνδν εθείλε.  Λφγνη φπσο ε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηεο ζεξβηθήο 

ηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ε δπλαηφηεηα κεγέζπλζήο ηεο, ε ηζρπξή παξνπζία ηεο 

Vojvođanska Banka ζηελ ζεξβηθή αγνξά, ην αλαγλσξίζηκν brand name ηεο, ε 

ηζηνξηθή πνξεία ηεο Σξάπεδαο, ην εθηεηακέλν δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ αιιά θαη ηα 

απνζεκαηηθά ηεο ζε εγρψξην λφκηζκα, νδήγεζαλ ην 2006  ζηελ εμαγνξά ηεο απφ ηνλ 

κηιν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηαβάιινληαο ζε πξψηε θάζε ζην 

ζεξβηθφ δεκφζην, ην πνζφ ησλ 360 εθαη. επξψ
92

 ελψ ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο 

αλήιζε πεξίπνπ ηα 400 εθαη. επξψ . Αξρηθά  ε Δζληθή Σξάπεδα 

 απέθηεζε ην 99,40% ηεο Vojvođanska Banka 

θαη ηνλ θηψβξην ηνπ 2007, έγηλε ν κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2007 

ην δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ζηε εξβία έγηλε ζπγαηξηθή κε φλνκα  

NBGBeograd. Μεηά ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ 

ησλ εηαηξεηψλ Vojvođanska Banka θαη  NBG Beograd,  ε 

ηειεπηαία απνξξνθήζεθε απφ ηελ πξψηε θαη ε ζπγρψλεπζε νινθιεξψζεθε ζηηο  

14 Φεβξνπαξίνπ 2008.  

        Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ επεξέαζε ηελ Διιάδα είρε σο απνηέιεζκα θαη 

ηνλ αληίζηνηρν επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ηεο Vojvođanska Banka. Ο 

εμνξζνινγηζκφο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο εμφδσλ, είραλ ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηηο 

ελδερφκελεο ζπλέπεηεο ηηο θξίζεο, πξνεξρφκελεο απφ ηελ  κεηξηθή ηεο Σξάπεδα.       

       Παξά ηα ζεκάδηα χθεζεο πνπ επαλεκθαλίζηεθαλ ζηε εξβία ην 2012,  ε 

Vojvođanska Banka θαηάθεξε λα απηνρξεκαηνδνηεζεί θαη λα απμήζεη ην 

ραξηνθπιάθηφ ηεο δηαηεξψληαο ζε πςειά επίπεδα ηελ ξεπζηφηεηά ηεο ηφζν ζε επξψ 

φζν θαη ζε RSD. Γηα ην 2012 νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο αλήιζαλ ζε 672 εθαη. επξψ , 

ηα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ αλήιζαλ ζε 708 εθαη. επξψ ελψ ην δίθηπν ηεο Σξάπεδαο 

απνηεινχζαλ 117 θαηαζηήκαηα, απαζρνιψληαο 1.770 άηνκα, θαη 139 ΑΣΜ.  Σν 

ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζηα 104.1 δηο RSD ελψ ηα ζπλνιηθά  Ίδηα Κεθάιαηα 

αλήιζαλ ζε 18 δηο. RSD
93

.  

        Ζ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ ζηελ εξβία έδσζε ψζεζε 

θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πηζηψζεσλ (Leasing) θπξίσο απφ 
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ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ζεξβηθή αγνξά, αλ αλαινγηζηνχκε πσο 

δεθαηέζζεξηο απφ ηηο δεθαέμη εηαηξίεο leasing αλήθνπλ ζε ηξάπεδεο ή ηξαπεδηθνχο 

νκίινπο. Απφ ην 2007 ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ηελ επσλπκία  NBG 

LEASING ζην Βειηγξάδη, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ παξαπάλσ ηνκέα,  κε ζθνπφ ηελ 

επέθηαζε ηεο πξνζθνξάο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ 

ηεο ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο, πξνζαξκφδνληάο ηα ζηηο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο. Ζ εηαηξία κέζσ ηνπ leasing, παξέρεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε εμνπιηζκνχ, 

νρεκάησλ, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θ.α. ελψ ζπλεξγάδεηαη κε πάλσ απφ 26 

πξνκεζεπηέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε Mercedes-Benz θαη ε Hyundai. Ζ NBG LEASING 

d.o.o Beograd θαηέρεη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013ην 7,2% ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. 

 

3.7.1.2 Η Περίπηφζε ηες Eurobank Ergasias A.E - Eurobank Srbija  

       Με ηελ επσλπκία «Δπξσεπελδπηηθή Σξάπεδα» μεθηλά ην 1990 ηελ παξνπζία ηεο 

ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Ζ Σξάπεδα Eurobank Ergasias κε θχξην ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηδησηηθήο ηξαπεδηθήο, επαλαπξνζδηφξηζε ηελ ζέζε 

ηεο ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά, κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. 

Σν 1994 ζηα πιαίζηα ηεο επεθηαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Σξάπεδαο, απνθηάηαη ην 75% 

ηεο EFG Private Bank κε έδξα ην Λνπμεκβνχξγν, ελψ ην 1997 πξαγκαηνπνηείηαη ε 

κεηνλνκαζία ηεο Δπξσεπελδπηηθήο Σξάπεδαο ζηελ γλσζηή Σξάπεδα EFG Eurobank 

Α.Δ.. Απφ ην 2000 ν κηινο επεθηείλεηαη δπλακηθά ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

θαη ηελ πεξίνδν 2008-2010 ν κηινο  Eurobank EFG αλαδεηθλχεηαη σο ζπζηεκηθή 

δχλακε ζηελ πεξηνρή. Σν 2003 ν κηινο εμαγνξάδεη ζε πνζνζηφ 68% ηεο Post Banka 

AD ζηε εξβία ελψ αξγφηεξα ην ίδην έηνο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Post 

Banka AD απμάλεηαη ζε 90,8% θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηνλνκαζία ηεο ζε EFG 

Eurobank AD Beograd. Σν 2004 θαη ην 2005 ζπλερίδεηαη ε πνιηηηθή αχμεζεο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Οκίινπ ζηελ EFG Eurobank AD Beograd. Παξάιιεια ην 

2004 ηδξχεηαη ζην Βειηγξάδη ε Euroline Retail Services AD θαη ην 2005 απνθηάηαη 

ζπκκεηνρή θαηά 62,3% ζηελ ζεξβηθή Nacionalna stedionica – banka. Σν επφκελν 

έηνο εμαγνξάδεηαη ην 100% ηεο Nacionalna stedionica – banka, κε ζπλνιηθφ θφζηνο 

επέλδπζεο πεξίπνπ 46 εθαη. επξψ, ελψ πξαγκαηνπνηείηαη ζπγρψλεπζε ηεο ηειεπηαίαο 

κε ηελ EFG Eurobank a.d. Beograd δεκηνπξγψληαο ηελ Eurobank EFG Stedionica 

a.d. Beograd. Σν 2007 ν κηινο εμαγνξάδεη ηελ ζεξβηθή ρξεκαηηζηεξηαθή  Prospera 
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Securities ελψ ην 2012 ν κηινο κεηνλνκάδεηαη ζε Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E. 

(Eurobank). 

        Ο κηινο Eurobank Ergasias A.E απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο δξψληεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, κε ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ 77,6 δηο επξψ, 

πεξίπνπ 20.000 εξγαδνκέλνπο λα ζηειερψλνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θαη 

δίθηπν άλσ ησλ 1.100 θαηαζηεκάησλ εληφο θαη εθηφο Διιάδαο. Ζ Eurobank Ergasias 

A.E απεπζχλεηαη ηφζν ζε ηδηψηεο φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πνπ αθνξνχλ θαηαζέζεηο, ρξεκαηνδνηήζεηο, αζθάιεηεο, δάλεηα, online ππεξεζίεο, 

επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θ.α. 

       ζνλ αθνξά ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηνπ Οκίινπ απηή πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο, ελψ ζρεηηθά κε ηελ 

εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηνκείο φπσο ηνλ αζιεηηζκφ, 

ην πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ παηδεία θαη ελ γέλεη ηελ θνηλσλία. 

        Ζ Eurobank Ergasias A.E δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε εξβία απφ ην 2003 θαη έπεηηα 

ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ επήιζαλ θαηά θαηξνχο, δηαηεξεί θπξίαξρε ζέζε ζηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά ηεο εξβίαο, ηφζν κεηαμχ ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ φζν θαη 

ησλ μέλσλ, κε ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ 1,591 εθαη. επξψ, ελψ νη θαηαζέζεηο ηεο 

αλέξρνληαη 842 εθαη. επξψ
94

. ηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο αιιά θαη ηνπ Οκίινπ είλαη ε 

έκθαζε ζε ηνκείο πςειήο θεξδνθνξίαο θαη αλάπηπμεο, ε παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο, ε πειαηνθεληξηθή νξγαλσηηθή δνκή, ε πιήξεο αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ 

δηθηχσλ δηάζεζεο, νη επελδχζεηο ζε ηερλνινγία θαη ν επαγγεικαηηζκφο θαη 

δπλακηζκφο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 

         ην δίθηπν ηεο Eurobank Ergasias A.E εξβίαο πνπ εθηείλεηαη ζε 100 

θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξεκαηηθά θέληξα, απαζρνινχληαη 1500 εξγαδφκελνη. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο εθηφο ηεο παξνρήο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο, εθηείλνληαη θαη ζηνπο ηνκείο ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (real estate). ηα 

πιαίζηα εδξαίσζεο ηεο παξνπζίαο ηεο Eurobank Srbija ζηελ ρψξα, ε ζπκκεηνρή ηεο 

ζε επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο θαη θφξνπκ είλαη δπλακηθή. Ζ Σξάπεδα είλαη κέινο ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ εξβίαο, ηνπ πκβνπιίνπ Ξέλσλ 

Δπελδπηψλ, ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ εξβίαο, ηεο εξβηθήο Έλσζεο 
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Γηνηθεηψλ, θαη ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο (UN Global 

Compact). Να ζεκεησζεί πσο απφ ην 2013 ε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ έρεη αιιάμεη 

ξφηα κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

απνεπελδχνληαο απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο θπξίσο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε
95

. 

 

3.8 REAL ESTATE 

         Έλαο αθφκε αλαπηπζζφκελνο θιάδνο ζηε εξβία πνπ αλήθεη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ , είλαη απηφο ηεο δηαρείξηζεο αθηλήησλ, ε αιιηψο real estate κε πξννπηηθή 

αχμεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ εηαηξηψλ. Ο ζρεηηθά θαηλνχξγηνο απηφο 

θιάδνο ζηελ ζεξβηθή αγνξά, αλαπηχζζεηαη ηελ ηειεπηαία πεξίπνπ δεθαπεληαεηία θαη 

ήδε αξθεηέο μέλεο θηεκαηνκεζηηηθέο εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν κε 

επηηπρία. Ζ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηά ην 2001 θαζψο θαη 

ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

εηαηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο real estate ππεξεζίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ν 

ζπλδπαζκφο ηεο  αλάπηπμεο ησλ  μέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο έιιεηςεο θηεξηαθψλ 

ππνδνκψλ γηα ηελ ζηέγαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, έθεξε 

ψζεζε ζηελ αλάπηπμε θηεξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ γηα ηελ δεκηνπξγία εξγαζηαθψλ 

ρψξσλ, ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, φπσο shopping centers, malls, 

super markets θ.α. αιιά θαη θαηνηθηψλ θαη μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη ΑΞΔ 

ζηνλ θιάδν ηνπ real estate ζηελ ρψξα γηα ηελ πεξίνδν 2004-2013 αλήιζαλ ζε 2,459 

δηο επξψ
96

. 

 

3.8.1 Η Περίπηφζε ηες Lamda Development
97

 

          Ζ LAMDA Development είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη 

αλήθεη ζηνλ κηιν Λάηζε. Δίλαη εηαηξεία ζπκκεηνρψλ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

αλάπηπμε, επέλδπζε θαη δηαρείξηζε αθηλήησλ ζηελ Διιάδα θαη ζηε Ννηηαλαηνιηθή 

Δπξψπε. Πέξαλ ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηελ δεκηνπξγία εκπνξηθψλ θαη 

ςπραγσγηθψλ θέληξσλ ζηελ Διιάδα, έληνλε είλαη θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηηο 
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νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο θαη γξαθείσλ. ηνλ φκηιν αλήθνπλ είηε ακηγψο είηε νξηζκέλνπ 

πνζνζηνχ, ζπλνιηθά 35 εηαηξίεο, εληφο θαη εθηφο Διιάδνο. ηε εξβία ε LAMDA 

Development αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κέζσ ηεο  Property Development 

DOO φπνπ θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ, ηεο LAMDA Development DOO Beograd, 

ε νπνία είλαη ζπγαηξηθή ηεο LAMDA Development θαζψο θαη κέζσ ηεο Singidunum 

Buildings DOO Beograd ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαηά 50% θαη ηεο ERB Property 

Services DOO Beograd ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 20%. 

          Σν 2007 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο LAMDA Development SA , ε Property 

Development DOO , απέθηεζε αθίλεην εθηάζεσο 43 ζηξεκκάησλ, κε αξρηθή αμία 

68,2 εθαη. επξψ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο ηνπ Βειηγξαδίνπ.  

Σν αθίλεην αλήθε ζηελ πξψελ θξαηηθή εηαηξεία θισζηνυθαληνπξγίαο BEKO, ε 

νπνία είρε ην εξγνζηάζηφ ηεο ζην νηθφπεδν, έλα πεληαφξνθν θηίξην, ην νπνίν ζα 

αλαθαηαζθεπαζηεί γηα λα θηινμελήζεη πνιπηειή μελνδνρεηαθή κνλάδα.  

Ζ LAMDA Development πξαγκαηνπνίεζε ην ζρεδηαζκφ νιφθιεξνπ ηνπ αζηηθνχ 

κπινθ θαη πξνζθφκηζε  ζρέδην αλάπιαζεο ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο αζηηθήο 

πεξηνρήο. Σν έξγν ζα απνηειείηαη θπξίσο απφ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαηνηθίεο πνπ 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ πέληε αζηέξσλ μελνδνρείν, έλα πνιπθαηάζηεκα θαη γξαθεία. Ζ 

ζπλνιηθή επέλδπζε θνζηνινγείηαη πεξίπνπ ζηα 200 εθαη. επξψ κε πξννπηηθή ηελ 

δεκηνπξγία 1000 κφληκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
98

.  

          Μία αθφκα επέλδπζε ηεο  LAMDA Development DOO Beograd, είλαη ε 

απφθηεζε αθίλεηνπ 3.000 ηκ ζηελ πεξηνρή Vracar ηνπ Βειηγξαδίνπ κε αξρηθή αμία 

3,1 εθαη. επξψ, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

έθηαζεο 11,000 ηκ.. Δπίζεο ε Singidunum Buildings DOO Beograd απέθηεζε 

αθίλεην 3,400,000 ηκ θνληά ζην αεξνδξφκην ηεο πφιεο ην νπνίν ζα πξνζθέξεη ζηελ 

εηαηξία κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ, ζεκαληηθά θέξδε. 

        Αλψηεξν φξγαλν ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, ελψ αθνινπζνχλ νη ζχκβνπινη δηάθνξσλ ηνκέσλ θαη έπεηηα 

αλαπηχζζνληαη νη Γηεπζχλζεηο Σκεκάησλ. Ο κηινο ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο 

επζχλεο, δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ 

πινπνίεζε ελφο έξγνπ, κε ζηφρν ην απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 
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Δπίζεο ε εηαηξεία, απφ ηελ ίδξπζε ηεο, ζηεξίδεη κέζσ ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί , 

ηηο πξνζπάζεηεο θνηλσθειψλ ζσκαηείσλ θαη νξγαλψζεσλ. 

 

3.9 Ο Κιάδνο ηωλ Σειεπηθνηλωληώλ 

        Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεξβηθνχ θξάηνπο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο κεηάβαζήο 

ηνπ, φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ππήξμε ν 

έληνλνο θξαηηζκφο πνπ επηθξαηνχζε, θιεξνλνκηά ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. 

Παξά ηελ πξνζπάζεηα κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε, ηνκείο φπσο νη 

ππνδνκέο ηνπ θξάηνπο, έρνπλ παξακείλεη ζε κεγάιν βαζκφ ππφ θξαηηθή δηαρείξηζε. 

Οη ππνδνκέο  απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία ζηελ ιεηηνπξγία ελφο θξάηνπο, ηφζν ζε 

νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Σέηνηνπ είδνπο ππνδνκέο ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηελ ελέξγεηα, ηηο κεηαθνξέο 

φπσο ηα αεξνδξφκηα, ηα ιηκάληα, ην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, θιπ.  Ζ  

αλαζπγθξφηεζε ησλ ππνδνκψλ ελφο θξάηνπο ππφ κεηάβαζε, φπσο ε εξβία, έρεη 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ 

ζε ππεξεζίεο, ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεξγαζηψλ αιιά θαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο
99

. Ζ 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσλίαο, απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ζηελ 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο θξάηνπο, θαζψο ε αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, 

ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, «αλνίγεη» 

ηνλ δξφκν ζε θαηλνχξηεο αγνξέο αιιά θαη ζε λένπο ηξφπνπο εκπνξίνπ θαη πξνψζεζεο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε λέεο κεζφδνπο, εληζρχνληαο παξάιιεια θαη άιινπο 

ηνκείο ηηο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θ.α. πσο ζε φια ηα θξάηε ππφ κεηάβαζε, έηζη θαη 

ζηε εξβία, νη ηειεπηθνηλσλίεο απνηεινχζαλ, σο αλαπφζπαζην κέξνο ησλ θξαηηθψλ 

ππνδνκψλ, θξαηηθφ κνλνπψιην. Ζ δηαδηθαζία φκσο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ην 

άλνηγκα ηεο αγνξάο ζε μέλεο επελδχζεηο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο 

θξαηηθήο επηξξνήο ζηελ αγνξά ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ εκθάληζε επηρεηξήζεσλ εγρψξησλ θαη μέλσλ, πνπ αλαπηχζζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Παξά φκσο ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηελ ρψξα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ ζηνλ 
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ηδησηηθφ ηνκέα, ε παξνπζία ηνπ ζεξβηθνχ θξάηνπο ζηνλ θιάδν είλαη αθφκα εκθαλή 

κε ηελ Telekom Srbija,θαη ην κεξίδην ηνπ ζεξβηθνχ θξάηνπο λα αλέξρεηαη ζην 

58,11%
100

. Οπζηαζηηθά φκσο, παξά ηελ χπαξμε ηδησηηθνχ πνζνζηνχ ην νπνίν φκσο 

αλήθεη ζε έξβνπο πνιίηεο, ε Telekom Srbija αλήθεη ζην ζεξβηθφ θξάηνο, θαζψο κεηά 

ηελ απνρψξεζε ηνπ ΟΣΔ θαη ηεο Telecom Italia ηα θεθάιαηα εμαγνξάζηεθαλ απφ ην 

ζεξβηθφ θξάηνο. 

     ηε δηαδηθαζία ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, φπσο ήδε 

έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ δηαδξακαηίζεη θαη 

νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί, φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ. ζνλ αθνξά ην δεχηεξν, πην εμεηδηθεπκέλα ζα ιέγακε, 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ θιάδν ησλ Σειεπηθνηλσληψλ ζηηο πκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζηεί 

ζηα πιαίζηα ηεο G.A.T.S
101

.. Δπίζεο νξγαληζκνί φπσο ε Γηεζλήο Έλσζε 

Σειεπηθνηλσληψλ (ITU), ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ κέζσ Γνξπθφξσλ 

(INTELSAT) θαη ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ κέζσ δνξπθφξνπ 

(EUTELSAT) ζπκβάινπλ ζηελ ζέζπηζε θαλνληζκψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ, ζε κηα ειεχζεξε αγνξά. 

 

3.9.1 Οη Σειεπηθνηλωλίεο ζηε εξβία 

       Καηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ ζηε εξβία έρνπλ 

ζπκβάιεη ελεξγά θαη μέλεο επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ΗΝΣΡΑΚΟΜ. 

Πξψηνπ φκσο κειεηήζνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο ΗΝΣΡΑΚΟΜ, αο δνχκε νξηζκέλα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε ρψξα. 

χκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο εξβίαο, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ γηα ην 2012 αλέξρεηαη ζε 447 

απαζρνιψληαο 16359 εξγαδφκελνπο θαη κε ηα ζπλνιηθά θέξδε ηνπ θιάδνπ λα 

αλέξρνληαη  ζηα 174 δηο RSD, φηαλ ην 2011 αλήιζαλ ζε 163 δηο RSD. Σν πνζνζηφ 

ησλ θεξδψλ ηνπ θιάδνπ σο πξνο ην ΑΔΠ γηα ην 2012, ήηαλ πεξίπνπ 5,2% ελψ νη 

                                                             
100 http://www.telekom.rs  
101
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ζπλνιηθέο επελδχζεηο αλήιζαλ ζε 232 εθαη. επξψ
102

. Σέζζεξηο είλαη νη θχξηνη 

πάξνρνη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ζεξβηθή αγνξά, ε Ννξβεγηθή Telenor 

Ltd, ε Απζηξηαθή Vip mobile Ltd θαη νη ζεξβηθέο Telokom Srbija θαη Orion Ltd, κε 

ηελ ηειεπηαία λα έρεη ηδξπζεί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο EBRD. 

ηνλ επφκελν πίλαθα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο απφ ην 2007 έσο ην 2012, 

παξαηεξψληαο πσο νη αξηζκνί θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απμάλνπλ.  

 

            Πίλαθαο 23: Δπηρεηξήζεηο θαη Δξγαδόκελνη ζηνλ θιάδν ηωλ Τπεξεζηώλ 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αξηζκφο 

Δπηρεηξήζεσλ 

390.00 418.00 440.00 439.00 445.00 447.00 

Αξηζκφο 

Δξγαδνκέλσλ 

14994.00 15267.00 16554.00 16558.00 16404.00 16359.00 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο εξβίαο  

 

       Ζ εξβία έρεη απειεπζεξψζεη πιήξσο ηελ αγνξά ησλ βαζηθψλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ κνξθψλ, δειαδή ηνπ «ζηαζεξνχ» ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ 

(fixed-line), ηεο θηλεηήο θαη επξπδσληθήο επηθνηλσλίαο, νξίδνληαο ην λνκηθφ θαη 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ. Δίλαη φκσο 

αμηνζεκείσην, πσο φζνλ αθνξά ηεο ππεξεζίεο ηεο «ζηαζεξήο» ηειεπηθνηλσλίαο, ε 

αγνξά απειεπζεξψζεθε κφιηο ην 2012
103

. Να ζεκεηψζνπκε εδψ πσο γηα ηνπο ηξεηο 

παξαπάλσ θιάδνπο, ηελ κεγαιχηεξε «δηείζδπζε ζηελ αγνξά» έρνπλ νη ππεξεζίεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

                                                             
102 Republic of Serbia, Republic agency for Electronic Communications and Postal Services, An 
Overview of Telecom Market in the Republic of Serbia in 2012, ςελ.29 (pdf) 
(http://www.ratel.rs/market) 
103 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), 2012 Electronic Communications 
Sector Comparative Assessment Serbia, ςελ.21 (pdf) 
(http://www.ebrd.com/pages/sector/legal/telecoms/2012-assessment.shtml) 
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3.9.2 Η Πεξίπηωζε ηεο INTRACOM TELECOM - INTRACOM TELECOM 

DOO BELGRADE  

 

       H INTRACOM ηδξχζεθε ην 1977, ελψ ην 2005 απνηειεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ 

πνξεία ηεο εηαηξίαο θαζψο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε εηαηξία ζπκκεηνρψλ κε ηαπηφρξνλε 

ίδξπζε ηξηψλ λέσλ ζπγαηξηθψλ, ηεο INTRACOM TELECOM, ηεο INTRACOM 

DEFENSE ELECTRONICS θαη ηεο INTRACOM IT SERVICES, ελψ ην 2006, ην 

φλνκα ηεο εηαηξίαο άιιαμε ζε "INTRACOM HOLDINGS S.A." . Κχξηνη κέηνρνη ηεο 

INTRACOM TELECOM είλαη ε ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ INTRACOM HOLDINGS 

θαη ε ξσζηθψλ ζπκθεξφλησλ JSC SITRONICS. 

 

      Ζ INTRACOM TELECOM είλαη ε κεγαιχηεξε ειιεληθή πνιπεζληθή εηαηξία 

παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ πξντφλησλ, ιχζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ. Σα 

πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηεο INTRACOM TELECOM θζάλνπλ ζηηο αγνξέο 

πεξηζζνηέξσλ ησλ 50 ρσξψλ ζε φιν ηνλ θφζκν κε επίθεληξν ηελ Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε, ηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. Ζ εηαηξεία απαζρνιεί 

πεξηζζφηεξνπο απφ 2.000 εξγαδφκελνπο πςειήο θαηάξηηζεο ζηελ Αλ. Δπξψπε, ηε 

Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή. ην δηεζλέο ηεο 

πειαηνιφγην ζπγθαηαιέγνληαη πάξνρνη ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, δεκφζηεο 

αξρέο, θαη κεγάιεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

       Ζ INTRACOM TELECOM αλαπηχζζεη θαη παξέρεη πξντφληα, ιχζεηο θαη 

επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο θπξίσο ζε ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο θαη κεγάινπο 

νξγαληζκνχο. Σέηνηεο ππεξεζίεο είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε πιεξνθνξηαθψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, ε δηαρείξηζε ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ θαη άιισλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε παξνρή επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ αιιά θαη  

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε επξπδσληθά ζπζηήκαηα, ηειεπηθνηλσληαθφ ινγηζκηθφ θαη 

παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

      ζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν φκηινο,  δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηελ έξεπλα ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ θαηλνηνκία. Δηεζίσο, ε εηαηξία επελδχεη, θαηά 

κέζν φξν, ην 7-9% ησλ εζφδσλ ηεο ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.  

 

 

http://www.intracom.com/
http://www.sitronics.com/
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3.9.2.1 Η INTRACOM TELECOM DOO BELGRADE  

 

         Ζ INTRACOM TELECOM DOO BELGRADE απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο 

INTRACOM TELECOM, θαη κέζσ απηήο ν φκηινο αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ ζηε εξβία. Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 2001, έρνληαο ήδε παξνπζία ζηελ ζεξβηθή 

αγνξά  δχν ρξφληα πξηλ, κέζσ ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ γξαθείνπ πνπ ιεηηνπξγνχζε 

ζην Βειηγξάδη. Ζ INTRACOM TELECOM DOO BELGRADE  εζηηάδεη ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ παξάδνζε «κε ην θιεηδί ζην ρέξη», πςειήο ηερλνινγηθήο 

πνηφηεηαο ζρεδίσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο (δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, ηξαπεδηθή). 

 

       Μέζα απφ κηα γθάκα πξντφλησλ θαη ιχζεσλ φπσο ζρεδίαζε δηθηχνπ, παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, εθηέιεζε ζρεδίσλ, εθπαίδεπζε, παξνρή ηερληθήο 

ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζεο,  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εγρψξηνπο παξφρνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ελζχξκαησλ, αζχξκαησλ θαη δηθηχσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί, κέζσ ηεο παξνρήο πνηνηηθφηεξσλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο.  Σν ραξηνθπιάθην ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο 

εηαηξίαο, πεξηέρεη πξφζζεηεο ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

      ζνλ αθνξά ηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο εηαηξίαο, θχξηα φξγαλα είλαη ν 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ην ηκήκα επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηα ηκήκαηα 

ηερλνινγίαο θαη νηθνλνκηθψλ. Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθά έξγα πνπ έρεη αλαιάβεη ζε 

εξβία ε INTRACOM TELECOM DOO BELGRADE είλαη ε ππνγξαθή ζπκβάζεσλ 

κε ην εξβηθφ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ χςνπο 1,1 εθαη. επξψ
104

 ην 2003, ε 

αλαλέσζε ζπκβνιαίσλ κε ηελ TELEKOM SRBIJA ην 2006 χςνπο 4,2 εθαη. επξψ
105

 

θαη ε ζχλαςε λένπ ζπκβνιαίνπ κε ηελ ηειεπηαία ην 2009 χςνπο 3,5 εθαη. επξψ
106

. 

 

 

 

                                                             
104 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/50888/ergo-11-ekat-euro-sti-serbia-anelabe-i-intracom 
105 http://www.intracom-telecom.com/gr/news/press/press2006/2006_4_12.htm  
106 http://www.protothema.gr/economy/article/54422/intracom-telecom-anelabe-ergo-3_5-
ekateyro-sthn-serbia  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

       ηελ παξνχζα εξγαζία πξνζπαζήζακε λα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο 

πηπρέο ηεο κεηάβαζεο ηεο εξβίαο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, κε θχξην άμνλα ηηο 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο. Ζ ζπκβνιή ησλ ΑΞΔ ζηελ αλάπηπμε κηαο  ρψξαο ππφ 

κεηάβαζε φπσο ε εξβία, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο ε πνιηηηθή, 

ε νηθνλνκηθή θαη ε θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ δήηεκα 

πξνβιεκαηηζκνχ ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. ηελ πεξίπησζε ηεο εξβίαο δφζεθε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, 

παξαηεξψληαο ζηαδηαθή αχμεζή ηνπο απφ ην 2000. Απφ ηελ πιεπξά ησλ μέλσλ 

επελδπηψλ θπξηάξρεζε ε δηαδηθαζία ηεο εμαγνξάο ζεξβηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ε 

δεκηνπξγία εθ λένπ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

         Μεηά ην 1989 ηα θξάηε ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο. Κάζε θξάηνο πνπ έρεη επηιέμεη απηήλ ηε δηαδηθαζία θέξεη 

ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο εθαξκνγήο ησλ 

κεηαβαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. ηε Γηνπγθνζιαβία θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε εξβία, 

εθαξκφζηεθε έλα δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θνκκνπληζηηθά θξάηε ηεο 

πεξηνρήο, ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο πνπ ηε ραξαθηήξηζε. Σν ζχζηεκα ηνπ 

απηνδηαρεηξηδφκελνπ ζνζηαιηζκνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ έγηλε πξνζπάζεηα 

ελίζρπζεο ηεο απηνλνκίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε δηακφξθσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ, ήδε απφ ην 1967,  θάηη πνπ απνηειεί ζεκάδη πξνο κηα 

πξψηκε κεηάβαζε ηεο εξβίαο, κε φξνπο φκσο ζνζηαιηζκνχ.   

         Οη πεξίνδνη 1953-1964, 1965-1974 αιιά θαη ην 1989, απνηεινχλ κεξηθέο απφ 

ηηο πεξηφδνπο φπνπ πηνζεηήζεθαλ  κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζην άλνηγκα 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο εξβίαο θαη ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Παξά 

φκσο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ έγηλαλ, ε πξαγκαηηθή εηθφλα  ηεο 

ρψξαο παξνπζηάδεη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θπξίσο ηελ δεθαεηία ηνπ 1990. Σν 

πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ, ε ζεκαληηθή πηψζε ηνπ ΑΔΠ, ε χπαξμε 

νινγνπσιηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ αγνξά αιιά θαη ε έληνλε παξνπζία ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη ελφο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζε πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο, απνηεινχλ  κεξηθά απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. ια ηα παξαπάλσ  

θαηάινηπα ηεο δηαθπβέξλεζεο Μηιφζεβηηο, ζπκπιεξψλνπλ ν δηαιπκέλνο 
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παξαγσγηθφο ηζηφο ηεο ρψξαο ιφγσ ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ αιιά θπξίσο ε 

θινληζκέλε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην ίδην ην θξάηνο. 

        Ζ εξβία κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ ην 2000, θαηάθεξε λα εηζέιζεη 

ζε ηξνρηά κεηάβαζεο, απφ ηελ θεληξηθά ζρεδηαζκέλε νηθνλνκία ζηελ αλνηρηή 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκα, αλ θαη ζε 

αξθεηνχο ηνκείο έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ. Σν θχκα ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ θπξίσο θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηάβαζεο ηεο ρψξαο, έδσζαλ 

ψζεζε ζηελ πξνζπάζεηα απηή, φκσο ζπλήζσο νη πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη απνθάζεηο 

επεξεάδνπλ ηελ ζπλέρηζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

 

       Ζ αιιαγή ηνπ 2000 επέθεξε θαη ηε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

εξβίαο, θπξίσο ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηάβαζεο. Σα ζεκάδηα ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο επεξέαζαλ απηή ηελ πνξεία, ελψ επαλεκθαλίζηεθαλ ην 2012. 

ζνλ αθνξά ηηο ΑΞΔ, παξαηεξείηαη έληνλε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο απηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλα επξχ θάζκα ηδησηηθνπνηήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα φκσο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο δελ είλαη πάληα ζεηηθά. αθψο ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ αλαπηπμηαθή 

πνξεία ηεο ρψξαο απνηειεί θαη ε έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ΔΔ γηα ηελ 

κειινληηθή έληαμή ηεο, φπνπ ζα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε επελδπηηθή ηεο ζέζε σο πξνο 

ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο, φπσο θαη ησλ 

πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, σο λέα αγνξά γηα ηηο μέλεο 

επηρεηξήζεηο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ εηζξνή ζεκαληηθψλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ 

ρψξα, θπξίσο ζε θιάδνπο νη νπνίνη είραλ απειεπζεξσζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. πσο 

απηφο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο, ζηνλ νπνίν ηα ειιεληθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δηαηεξνχλ ζεκαληηθή ζέζε, έρνληαο θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ έξβσλ θαηαλαισηψλ, θαζψο ην «επξσπατθφ παξειζφλ» ηεο 

Διιάδαο, βνήζεζε αξθεηά ζηελ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

πεξηνρή, θαη ηελ εδξαίσζε πνιιψλ εμ απηψλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. Να ζεκεηψζνπκε 

εδψ πσο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, έρνπλ δείμεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηνπο 

ηνκείο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ησλ πιεξνθνξηψλ θ.α. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο επελδπηηθήο πνξείαο ζηε εξβία είλαη ε ελίζρπζε ησλ 

επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ απφ Οκίινπο πνιπεζληθψλ, έλαληη ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. Κπξίσο φκσο κεηά ην 2012, θαη κε ηηο νηθνλνκηθνπνιηηηθέο εμειίμεηο 

ζηελ Διιάδα, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ 
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ζηε εξβία είλαη ζπρλφ θαηλφκελν, κε ζπλέπεηα ηελ νινθιεξσηηθή ή ηε κεξηθή 

απνεπέλδπζε, απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

           Δλ θαηαθιείδη, παξά ηα ζεκάδηα εζσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ε ειιεληθή πξσηνβνπιία ζηε εξβία έρεη δηαηεξεζεί, ε ζεξβηθή νηθνλνκία, ην 

πνιηηηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο βξίζθεηαη αθφκα ζε δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο ελψ ε ηπρφλ κειινληηθή έληαμε ηεο εξβίαο ζηελ ΔΔ αλακέλεηαη λα 

επλνήζεη ηελ πνξεία ηεο ρψξαο. 
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