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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία μελετάται ο αντίκτυπος που η παγκόσμια οικονομική 

κρίση είχε στις οικονομίες των βαλκανικών χωρών και πιο συγκεκριμένα εξετάζεται 

η περίπτωση της Σερβίας.  Αρχικά, στο 1
ο
 κεφάλαιο κάνουμε μια αναδρομή στην 

παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και το πότε, το πώς, το πού ξεκίνησε, αλλά και 

πως εξελίχθηκε και μεταδόθηκε γρήγορα στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, στο 2
ο
 

κεφάλαιο, θα μελετήσουμε ένα σημαντικό στάδιο στην «ζωή» των βαλκανικών 

χωρών, τη μετάβαση, καθώς αποτελεί τόσο ένα κοινό τους χαρακτηριστικό γνώρισμα, 

όσο και έναν σημαντικό παράγοντα για την μετέπειτα πορεία των οικονομιών τους. Η 

μελέτη βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας της μετάβασης, όπως και η 

εξαγωγή κάποιων γενικών συμπερασμάτων, θα συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε  

την οικονομική κατάσταση των χωρών, καθώς επίσης για σαφέστερη κατανόηση θα 

εξετάσουμε τις μακροοικονομικές επιδόσεις των χωρών κατά την μεταβατική 

διαδικασία και πριν την εκδήλωση της κρίσης στον βαλκανικό χώρο. Στο 3
ο
 κεφάλαιο, 

θα μελετηθεί η κρίση στη ΝΑΕ. Θα δούμε αρχικά πως πέρασε από τον ευρωπαϊκό 

χώρο στις οικονομίες των εν λόγω χωρών, πώς έκανε την εμφάνιση της, με ποιους 

μηχανισμούς αναμεταδόθηκε μέσα στην ΝΑΕ, αλλά και ποιοι παράγοντες συντελούν 

στον διαφορετικό βαθμό επηρεασμού των χωρών. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο,  θα 

κάνουμε μια μακροοικονομική επισκόπηση μετά την άφιξη της κρίσης, θα προβούμε 

στην μελέτη των επιπτώσεων που είχε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση στις 

οικονομίες των χωρών της ΝΑΕ, ενώ κάποιες πιο σημαντικές από αυτές-όπως οι 

ΑΞΕ-, θα τις δούμε περισσότερο αναλυτικά. Στο 5
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο, θα 

μελετήσουμε διεξοδικά την περίπτωση της Σερβίας, θα δούμε τη μεταβατική της 

διαδικασία, τι καθοριστικό για την μετέπειτα πορεία της της κληροδότησε η δεκαετία 

του ’90, καθώς επίσης θα αγγίξουμε και το κομμάτι που αφορά την πολιτική 

οικονομία της και γιατί αυτή απέτυχε. Επιπλέον, θα δούμε τον αντίκτυπο που είχε η 

παγκόσμια οικονομική κρίση στη σερβική οικονομία, πώς είναι η κατάσταση σήμερα 

και τι προβλέπεται για το μέλλον. Δεν θα αφήσουμε, όμως, έξω από την μελέτη μας 

κάποιες άλλες διαστάσεις των επιπτώσεων της κρίσης στη Σερβία, που ίσως να μην 

συσχετίζονται άμεσα με το οικονομικό περιβάλλον αλλά σίγουρα έχουν μια έμμεση 

οικονομική συσχέτιση. Τέλος, θα προβούμε σε προτεινόμενες λύσεις διεξόδου από 

την κρίση της σερβικής οικονομικής ζωής. Στο τέλος της παρούσας εργασίας, θα 

κλείσουμε με σύνοψη καταλήγοντας παράλληλα σε κάποια συμπεράσματα. 
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ABSTRACT 

 

In this study we examine the impact that the global economic crisis has had on 

the economies of the Balkan countries and more specifically we will examine the case 

of Serbia. Initially, in the 1
st
 chapter, we will make a survey of the global financial 

crisis as to when, how and where it started as well as how it evolved and spread 

quickly in Europe. Then, in the 2
nd

 chapter, we will study an important stage in the 

'life' of the Balkan countries, the transition, as it is both a common characteristic 

feature and an important factor for the subsequent development of their economies. 

The study of basic characteristics of the process of transition and the export of general 

conclusions will contribute to our understanding of the economic situation of the 

countries and in order to have a clearer understanding we will examine the 

macroeconomic performance of the countries in the process of transition and before 

the crisis in the Balkans. In the 3
rd

 chapter, we will study the crisis in SEE. We will see 

how it passed originally from Europe to the economies of these countries and how it  made its 

appearance to them, with which mechanisms it transformed into SEE, and which factors 

contributed to varying degrees of influence in these countries. In the next chapter, we take 

a macro overview after the arrival of the crisis.  We will proceed to the study of the 

impact of the global financial crisis on the economies of SEE countries while some 

more important ones, such as FDI, will be dealt with in more detail. In the 5
th

 and 

final chapter, we will study in detail the case of Serbia where we will see the 

transition of the process, the importance the 90s bequeathed on her future as well as 

touching the part that is relevant to the political economy and why this failed. Moreover, we 

will see the impact of the global economic crisis on the Serbian economy, what the 

situation is today and what is in store for the future. Some other dimensions of the 

impact of the crisis in Serbia which may not correlate directly to the financial 

environment but may certainly have an indirect financial relationship will not be left 

out of our study. Finally, we will proceed with proposed solutions as to how the 

Serbian economic life can finally come out of the crisis. At the end of this paper, we 

will close with a summary as well as coming to some conclusions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μεγαλύτερη, ίσως, χρηματοπιστωτική κρίση όλων των εποχών εξελίσσεται 

στις μέρες μας με διαστάσεις που συνεχώς μεγαλώνουν. Άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, 

φύλου, χώρας, ιδεολογίας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής κατάστασης, κάνουν 

λόγο για οικονομική κρίση. Ξέρουν όμως τι πραγματικά είναι, τι σημαίνει και τι 

συνεπάγεται ή απλά αναπαράγουν κάτι που άκουσαν στην τηλεόραση ή που 

διάβασαν σε μια εφημερίδα;  

Πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν με την χρήση του όρου κρίση, άλλα 

περισσότερο σύνθετα, άλλα περισσότερο απλά, ένα είναι το σίγουρο… όταν ακούμε 

την λέξη «κρίση», το μυαλό μας αυτόματα καταφεύγει στον οικονομικό τομέα και 

την οικονομική μας ζωή. Μόνο στην Ελλάδα, όμως, το βιώνουμε αυτό ή αποτελεί και 

χαρακτηριστικό άλλων χωρών;  

Το ζήτημα της κρίσης είναι παγκόσμιου χαρακτήρα καθώς και έχει πλήξει 

πληθώρα χωρών. Άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλες σε μικρότερο, ο σύγχρονος 

κόσμος μαστίζεται από οικονομική κρίση. Απ’ έξω δεν θα μπορούσε να είναι και η 

Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας είτε περισσότερο, είτε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

τις, στις οποίες συγκαταλέγεται και η ΝΑΕ. 

Τα αίτια πολλά, τα αποτελέσματα περισσότερα και η διαφυγή απ’ όλα αυτά 

αβέβαιη με τον βασικότερο κίνδυνο να ελλοχεύει για τις χώρες των Βαλκανίων. Η 

εμβάθυνση της κρίσης στην ευρωζώνη θα χειροτερέψει κι άλλο την κατάσταση 

επηρεάζοντας περαιτέρω αρνητικά τις εξαγωγές της περιοχής, τις εισροές κεφαλαίων, 

και ακόμα περισσότερο την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και την 

ιδιωτική πιστωτική ανάπτυξη. Τι μπορεί, λοιπόν, να γίνει, ποια μέτρα θα σώσουν τις 

οικονομίες αυτές από το οικονομικό αδιέξοδο που βιώνουν;  

Ας δούμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, τι συμβαίνει στο παρόν και τι μπορεί 

να γίνει στο μέλλον για την περιοχή της ΝΑΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο: 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Οικονομική κρίση. Αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο φαινόμενο της σύγχρονης 

κοινωνίας, έχει εισβάλλει στην καθημερινότητα όλων μας, το έχουμε χρησιμοποιήσει 

χιλιάδες φορές, το ακούμε επανειλημμένως και υφίσταται με ποικίλους τρόπους στην 

ζωή μας. Έχουμε, όμως, αναρωτηθεί ποτέ τι εννοούμε με τον όρο «κρίση»;  

«Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία 

χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της 

δραστηριότητας» (Κουφάρης, 2010).
1
 Ο όρος οικονομική δραστηριότητα αφορά όλα 

τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, π.χ. απασχόληση, εθνικό προϊόν, τιμές, 

επενδύσεις, κ.λπ. (Κουφάρης, 2010).
2
 
3
  

Σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια οικονομική κρίση παγκόσμιου 

χαρακτήρα. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά. Οι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις έχουν 

κάνει την εμφάνιση τους περίπου τρεις αιώνες πριν. Η αρχή έγινε το 1720 με τη 

«Νότια Θάλασσα», και το 2008 φθάνουμε στην κρίση των “subprimes”
4
 στεγαστικών 

δανείων στις ΗΠΑ, την οποία βιώνουμε μέχρι σήμερα.
5
 

 

1.1 ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

Κρίση, κρίση, κρίση… εδώ και πέντε και πλέον χρόνια, διανύουμε μια 

οικονομική κρίση. Τι συνέβη, όμως, από πού ξεκίνησε και πώς, εν τέλει, φτάσαμε ως 

εδώ; Ας πάρουμε τα γεγονότα ένα- ένα. 

                                                           
1
Κρίσεις του 20

ου
 αιώνα,URL:http://financialcrises20thcentury.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html , 

ανακτήθηκε 11/5/14. 

2
Κρίσεις του 20

ου
 αιώνα,URL:http://financialcrises20thcentury.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html , 

ανακτήθηκε 11/5/14. 

3
Για περισσότερα βλέπε: Θεόδωρος  Κ. Θεοδώρου, «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ-

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΕΡΓΙΑ», 2. Οικονομικές διακυμάνσεις: Οι φάσεις του κύκλου και τα 

χαρακτηριστικά τους,URL: www.alfavita.gr, ανακτήθηκε 11/5/2014. 
4
Βλέπε: Ουσταμπασίδης Α., «H κρίση στα Αμερικανικά στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου (Subprime 

loans) βυθίζει τα Χρηματιστήρια», URL: http://www.spitogatos.gr/gr/articles/agora_exoteriko/h-krisi-

sta-amerikanika-stegastika-daneia-ypsiloy-kindynoy-subprime-loans-bythizei-ta-chrimatistiria , 

ανακτήθηκε 11/5/14. 

5
 «Οι μεγάλες κρίσεις διαμόρφωσαν το σύγχρονο οικονομικό μοντέλο, Παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις», 

URL: http://www.kathimerini.gr/766502/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/oi-megales-kriseis-

diamorfwsan-to-sygxrono-oikonomiko-montelo  ανακτήθηκε 11/5/14.  

http://financialcrises20thcentury.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html
http://financialcrises20thcentury.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html
http://www.alfavita.gr/
http://www.spitogatos.gr/gr/articles/agora_exoteriko/h-krisi-sta-amerikanika-stegastika-daneia-ypsiloy-kindynoy-subprime-loans-bythizei-ta-chrimatistiria
http://www.spitogatos.gr/gr/articles/agora_exoteriko/h-krisi-sta-amerikanika-stegastika-daneia-ypsiloy-kindynoy-subprime-loans-bythizei-ta-chrimatistiria
http://www.kathimerini.gr/766502/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/oi-megales-kriseis-diamorfwsan-to-sygxrono-oikonomiko-montelo
http://www.kathimerini.gr/766502/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/oi-megales-kriseis-diamorfwsan-to-sygxrono-oikonomiko-montelo
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Πιάνοντας τον μίτο από την αρχή, η έναρξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 

κρίσης τοποθετείται στην καρδιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

στις ΗΠΑ, αρχές του 2007. Αξίζει, μεν, να σημειώσουμε πως τα σημάδια της 

επερχόμενης κρίσης προϋπήρχαν από το 2006, χωρίς όμως να τους αποδοθεί ανάλογη 

σημασία. 

Σε 1
η
  φάση, κάποια χρηματοοικονομικά ιδρύματα ειδικευμένα στα στεγαστικά 

δάνεια ανοίγουν την αυλαία της αγοράς στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου και 

αργότερα διάφορες εμπορικές τράπεζες συνεχίζουν αυτό το θέατρο του παραλόγου. 

Οι υποθήκες και οι προσημειώσεις επί των κατοικιών, βάση των οποίων γίνονται οι 

δανεισμοί, έχουν την τιμητική τους. Τα δάνεια δίνονται ασύστολα και χορηγούνται σ’ 

έναν αριθμό ατόμων, είτε με όχι καλό ιστορικό στο κεφάλαιο του δανεισμού, είτε με 

ανεπαρκή τα απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση του εν λόγω δανεισμού. Αυτό 

καθιστά πιθανότερο το ενδεχόμενο καθυστέρησης των δόσεων του δανείου, αθέτηση 

των υποχρεώσεων, ακόμη και ολική χρεοκοπία. Γι’ αυτό τον λόγο, και υπό τη σκιά 

της πιθανής μελλοντικής ανικανότητας τήρησης των σχετικών όρων, εμφανίζονται 

στο προσκήνιο κανόνες που καλύπτουν τέτοιου είδους δάνεια (Alpha Bank, 2009). 

 Έτσι, εξασφαλίζεται χαμηλότερο ποσοστό της αξίας του δανείου ως προς την 

αξία της υποθηκευμένης ή προσημειωμένης κατοικίας , γίνεται ακριβής εκτίμηση και 

τιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, διαπιστώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων 

προδιαγραφών για την ομαλή έκβαση της διαδικασίας του δανεισμού από το 

δανειζόμενο άτομο, τιτλοποιούνται
6

 οι απαιτήσεις των χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων από στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου με πιστωτικά παράγωγα ή ο 

πιστωτικός κίνδυνος καλύπτεται με πιστωτικά παράγωγα (Alpha Bank, 2009).
7
 

Αυτό το ντόμινο των άσχημων εξελίξεων στην αγορά των ΗΠΑ όλο και 

χειροτέρευε. Οι τιμές μετοχών των εταιρειών τιτλοποίησης έπεφταν διαρκώς με 

κίνδυνο ακόμη και ενδεχόμενη χρεοκοπία. Έπειτα από τα στεγαστικά δάνεια υψηλού 

κινδύνου και τις άσχημες επιπτώσεις τους, δεν βρισκόταν πλέον σε θέση ικανή να 

εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση τους με ίδια ή ξένα κεφάλαια. Όμως, 

                                                           
6
Βλέπε: 

URL:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%

BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7 ,ανακτήθηκε 11/5/2014. 
7
 
7
Alpha Bank, Οικονομικό Δελτίο-Τεύχος 108, «Η κρίση του 2007-2009: Η άνοδος και η πτώχευση της 

χρηματοοικονομικής μοχλεύσεως», Η εκδήλωση και η πρώτη φάση της κρίσεως, Φεβρουάριος 2009, 

URL:https://www.alpha.gr/files/infoanalyses/oikon_deltio_108.pdf , ανακτήθηκε 11/5/2014, (σελ 4-6). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://www.alpha.gr/files/infoanalyses/oikon_deltio_108.pdf
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υπό το πρίσμα της κρατικής εγγύησης και την συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό 

τους κεφάλαιο, θα αποφθεχθεί η πιθανή χρεοκοπία τους και θα εξασφαλιστεί η 

χρηματοδότηση και η κεφαλαιακή τους επάρκεια (Alpha Bank, 2009).   

Κάτι ανάλογο δε συνέβη με την επενδυτική εταιρεία Lehman Brothers, με την 

χρεοκοπία της οποίας τα πράματα έφθασαν στο αποκορύφωμα. Το παγκόσμιο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα εισήλθε σε μια φάση οξείας αποσταθεροποίησης, κακής 

λειτουργίας των πιστωτικών αγορών, πρωτοφανούς υποτίμησης της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων, γενικευμένης αποστροφής στην ανάληψη κινδύνου και 

απειλής της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα. Η κρίση πέρασε γρήγορα στην 

πραγματική οικονομία των ΗΠΑ και του υπόλοιπου κόσμου, επηρεάζοντας το 

εμπόριο, τις επενδύσεις, την κατανάλωση, τις θέσεις εργασίας και το βιοτικό επίπεδο 

(Alpha Bank, 2009). 

Κάπως έτσι η χρηματοοικονομική κρίση απέκτησε χαρακτήρα επιδημίας και 

εξαπλώθηκε με γοργό ρυθμό, οδηγώντας τόσο τις διατραπεζικές αγορές όσο και τις 

αγορές γραμματίων και ομολόγων σε τίτλους τέλους. Η εμπιστοσύνη στα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα κλονίστηκε σημαντικά. Αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης 

παγκοσμίως ως προς τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα ενισχύθηκε από την χρεοκοπία 

της μεγαλύτερης ασφαλιστικής του κόσμου, της AIG. Εντούτοις, λόγω της τεράστιας 

αξίας των στοιχείων ενεργητικού τραπεζικού που είχε ασφαλίσει παγκοσμίως, 

κρατικοποιήθηκε (Alpha Bank, 2009). 

 Πώς είναι δυνατόν, όμως, να συνεχίσουν να υφίστανται αισθήματα 

ασφάλειας και εμπιστοσύνης, όσον αφορά την κάλυψη του ενεργητικού των 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων παγκοσμίως  με πιστωτικά παράγωγα, από τη στιγμή 

που κατέρρευσαν δύο από τους κολοσσούς στον τομέα; Η χαριστική βολή δόθηκε με 

την πώληση της τρίτης μεγαλύτερης επενδυτικής εταιρείας, Merrill Lynch, στην 

Τράπεζα της Αμερικής (Alpha Bank, 2009). 

Τέλος, δύο επενδυτικές εταιρείες, Goldman Sachs και Morgan Stanley, 

μετατρέπονται σε εταιρίες συμμετοχών με θυγατρικές εμπορικές και επενδυτικές 

τράπεζες υπό την εποπτεία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, τη FED, ενώ δύο από 

τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ ανακηρύσσουν την οριστική χρεοκοπία τους. Το 

τελευταίο πετραδάκι για το κλείσιμο της αγοράς επιχειρηματικών ομολόγων και 
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γραμματίων, προστέθηκε με την εκροή κεφαλαίων από τα αμοιβαία διαχειρίσεως των 

διαθέσιμων. Κάπως έτσι έκλεισε και η 2
η
  φάση της κρίσης (Alpha Bank, 2009).

8
   

 Η 3
η
 φάση της χρηματοοικονομικής κρίσης τοποθετείται το 2009, με την 

ύφεση να έχει ανοδική πορεία και την διατήρηση περιθωρίων των επιχειρηματικών 

ομολόγων να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (Alpha Bank, 2009).
9
 
10

 

 

 

1.2 Η  ΜΕΤΑΔΟΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΚΡΙΣΗΣ  ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΗ 

 

Πώς, όμως, η κρίση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ έφτασε στον υπόλοιπο κόσμο; Η 

σύνδεση των αγορών μετέφερε την κρίση του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη 

και οι διαφορετικές συνθήκες της Ευρωζώνης μετέτρεπαν το πρόβλημα σε 

περισσότερο σύνθετο. Ευρωπαϊκές τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, ιδιώτες, βρισκόταν 

αντιμέτωποι με μια φούσκα αντίστοιχη της Αμερικής. Η μείωση της καταναλωτικής 

ζήτησης ευρωπαϊκών προϊόντων από τις ΗΠΑ, ήρθε να χειροτερέψει την κατάσταση. 

Στην πραγματικότητα, βέβαια, όλα αυτά ήρθαν να συναντήσουν προβλήματα που 

προϋπήρχαν, και η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις ΗΠΑ 

αποτέλεσε την αφορμή ώστε να αναδυθούν στο φώς τόσο οι αδυναμίες για 

ευρωπαϊκή οικονομικοπολιτική συγκρότηση όσο και ο ενδοευρωπαϊκός 

ανταγωνισμός.
11

  

Αλλά και όχι μόνο. Η παραγωγική κρίση της Ευρώπης, η Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, η γερμανική επιμονή για επίτευξη μεγαλυτέρου κέρδους συγκριτικά με 

τους άλλους, αποτέλεσαν παράγοντες που συντέλεσαν στην άφιξη της (Δόλλης, 

2014).
12

 Η ολοκληρωτική μεταφορά της κρίσης γίνεται με την εξαγορά της αγγλικής 

τράπεζας HBOS, η οποία σηματοδότησε την έναρξη μιας σειράς εξαγορών, και 

                                                           
8
Alpha Bank, Οικονομικό Δελτίο-Τεύχος 108, «Η κρίση του 2007-2009: Η άνοδος και η πτώχευση της 

χρηματοοικονομικής μοχλεύσεως», Η δεύτερη φάση της κρίσεως: Σεπτέμβριος 2008 μέχρι σήμερα, 

Φεβρουάριος 2009, URL:https://www.alpha.gr/files/infoanalyses/oikon_deltio_108.pdf , ανακτήθηκε 

11/5/2014, (σελ 6-7). 

9
Ο.π:Alpha Bank, Οικονομικό Δελτίο-Τεύχος 108, «Η κρίση του 2007-2009: Η άνοδος και η πτώχευση 

της χρηματοοικονομικής μοχλεύσεως» Επίλογος: Η τρίτη φάση της χρηματοοικονομικής κρίσεως, 

Φεβρουάριος 2009 (σελ 17). 
10

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια άλλη εκδοχή της κρίσης: βλ «Η μυστική ιστορία της οικονομικής 

κρίσης», http://178.21.172.70/OIKONOMIA/i-mustiki-istoria-tis-oikonomikis-krisis/, ανακτήθηκε 

11/5/14. 
11

«Η μετάδοση της παγκόσμιας κρίσης 2008-2009», URL: 

http://www.ineobservatory.gr/userfiles/file/parathrhthrio-krisis-3.pdf, ανακτήθηκε 11/5/14, (σελ 1). 
12

 Δόλλης Δ., «Ευρώπη και οικονομική κρίση», https://www.efsyn.gr/?p=166121, ανακτήθηκε 11/5//14. 

https://www.alpha.gr/files/infoanalyses/oikon_deltio_108.pdf
http://178.21.172.70/OIKONOMIA/i-mustiki-istoria-tis-oikonomikis-krisis/
http://www.ineobservatory.gr/userfiles/file/parathrhthrio-krisis-3.pdf
https://www.efsyn.gr/?p=166121
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επιβεβαιώνεται με τον δανεισμό σημαντικής ιδιωτικής τράπεζας στον χώρο των 

στεγαστικών δανείων, της Northern Rock.
13

 Εκτός απ’ αυτή, ελβετικές και 

γερμανικές τράπεζες συγκαταλέγονταν στα πρώτα θύματα.
14

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση έχει τρείς 

εκφάνσεις: την κρίση του τραπεζικού τομέα, του δημοσίου χρέους και της στάσης 

των επενδύσεων.
15

  

Η οικονομική κρίση αρχικώς έπληξε τις οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών- 

και κυρίως των χωρών που ανήκουν στην ευρωζώνη-και στη συνέχεια επεκτάθηκε 

στις βαλκανικές. Τέλη του 2008 με αρχές του 2009 η κρίση μεταδόθηκε σε ολόκληρο 

τον κόσμο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 :  Η  ΜΕΤΑΒΑΣΗ  ΣΤΗ  ΝΑΕ 

 Με την πτώση του σοσιαλισμού ξεκίνησε η δύσκολη διαδικασία της 

μετάβασης,
16

 από οικονομίες του κράτους σε οικονομίες της ελεύθερης αγοράς, για 

τις χώρες  της ΝΑΕ. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει μεγάλες διαθρωτικές αλλαγές, 

που αλλάζουν την δομή της οικονομίας, αναδεικνύοντας νέους κλάδους της 

παραγωγής. Επομένως, αναγκαίο ζητούμενο για τα κράτη είναι να 

επανατοποθετήσουν τόσο την διάρθρωση της παράγωγης τους όσο και τις 

κατευθύνσεις του εξαγωγικού τους εμπορίου (Δελιβάνη & Νίκας).
 17

 

Οι παράγοντες που προσδιόρισαν τη διαδικασία της μετάβασης, 

συσχετίζονται με τις ιδιαίτερα άσχημες οικονομικές επιδόσεις των χωρών αυτών, και 

είναι: ο διαφοροποιημένος ρόλος των αρχικών συνθηκών στις υπό μετάβαση 

οικονομίες, η εγκαθίδρυση αξιόπιστης μακροοικονομικής πολιτικής, και η έκταση 

των θεσμικοδιαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (Παπάζογλου, 2005).
18

 

                                                           
13

 Ο.π: «Η μετάδοση της παγκόσμιας κρίσης 2008-2009»,(σελ 1). 
14

 Πέτσας Σ., «Παγκόσμια οικονομική κρίση: Οι αιτίες και η αντιμετώπιση»  

http://blogs.eliamep.gr/petsas/pagkosmia-ikonomiki-krisi-i-eties-ke-i-antimetopisi-tis-2/ ανακτήθηκε 

11/5/14. 
15

 Ο.π: «Η μετάδοση της παγκόσμιας κρίσης 2008-2009». 

 
16

 Για περισσότερα, βλέπε: Havrylyshyn Ol. & Wolf Th., “Determinants of Growth in Transition 

Countries”, URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/06/havrylys.htm, ανακτήθηκε 

12/5/14. 
17

 Δελιβάνη Ε., Νίκας Χ., «Δείκτης εξαγωγικής εξειδίκευσης και μετάβαση η περίπτωση του: η 

περίπτωση του ενδοβαλκανικού εμπορίου»,  Εισαγωγή, URL: 

https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13600, ανακτήθηκε 12/5/14, (σελ 87). 

18
 Παπάζογλου Χ., «Οι οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης: προβλήματα και προοπτικές»,2.4 Συμπεράσματα, 

εκδ Κριτική, 2005, (σελ 36). 

http://blogs.eliamep.gr/petsas/pagkosmia-ikonomiki-krisi-i-eties-ke-i-antimetopisi-tis-2/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/06/havrylys.htm
https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13600
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2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Σ’ αυτό το σημείο θα δούμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

βαλκανικών οικονομιών σε μετάβαση, καθώς και κάποια γενικά συμπεράσματα απ’ 

αυτή τους τη μετάβαση. Έτσι, λοιπόν, συνοπτικά: 

o Η οικονομική βιωσιμότητα των χωρών της ΝΑΕ επιτεύχθηκε χάρη στη στενή 

συνεργασία με άλλες κομμουνιστικές χώρες, δημιουργώντας έτσι ένα 

ιδιαίτερα κλειστό σύστημα, το οποίο αργότερα μετά την πτώση του 

κομμουνισμού και όταν οι χώρες βρέθηκαν σε παγκόσμια ανταγωνιστικές 

αγορές, ανέδειξε την αδυναμία βιωσιμότητας του κεφαλαιακού τους 

εξοπλισμού από οικονομικής άποψης (Παπάζογλου, 2005).
19

 

o Κατά τα τέσσερα πρώτα χρόνια της μετάβασης (1989-1993), όλες οι χώρες 

εμφανίζουν κάθετη πτώση της παραγωγής (Μαθιουδάκης, 2010),
20

 καθώς και 

αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης (Μαγούλιος).
21

  

o Την περίοδο 1993-1995, η συρρίκνωση του ΑΕΠ των εν λόγω χωρών 

σταμάτησε (Μαθιουδάκης, 2010).
22

  

o Από το 1994, παρά τη ρευστότητα και την αστάθεια, οι ρυθμοί ανάπτυξης 

αρχίζουν να καλυτερεύουν, ενώ κατά το 1995-2003, οι ρυθμοί ανάπτυξης του 

Α.Ε.Π. είναι θετικοί για όλες σχεδόν τις βαλκανικές μεταβατικές οικονομίες 

(Μαγούλιος).
23

 

o Από το 1996-7 έως σήμερα, η αναπτυξιακή πορεία των Βαλκανίων είναι 

σταθερή με πολλαπλάσιους τους μέσους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο 

όρο της ΕΕ (Μαθιουδάκης, 2010).
24

 

o Οι πολεμικές διενέξεις επηρέασαν ολόκληρη την περιοχή, άμεσα 

εμπλεκόμενη και μη (Μαγούλιος).
25

 

                                                           
19

 Παπάζογλου Χ., «Οι οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης: προβλήματα και προοπτικές», Εισαγωγή, εκδ 

Κριτική, 2005, (σελ.11). 
20

 Μαθιουδάκης Σ., «Η επέκταση των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα Βαλκάνια και στην 

ΝΑ Ευρώπη- κίνητρα και προοπτικές», 2.2. Τα συμπεράσματα από την διαδικασία μετάβασης στις 

βαλκανικές χώρες, 2010, URL: 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-

620236-11765/Mathioudakis2010.pdf ανακτήθηκε 12/5/14, (σελ 19). 

21
 Μαγούλιος Γ., «Η ανάπτυξη των βαλκανικών οικονομιών σε μετάβαση στο περιβάλλον της 

παγκοσμιοποίησης»,3.1 Η εξέλιξη του Α.Ε.Π και του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., URL: 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13617/1/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%

CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82.pdf, ανακτήθηκε 12/5/14, (σελ 534). 
22

Ό.π: Μαθιουδάκης Σ. (σελ 19). 
23

 Ό.π: Μαγούλιος Γ. (σελ 534). 
24

Ό.π: Μαθιουδάκης Σ.(σελ 19). 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf
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o Η πλειοψηφία του πληθυσμού των μεταβατικών οικονομιών, αντιμετωπίζει 

σημαντική χειροτέρευση της οικονομικοκοινωνικής θέσης (Μαγούλιος).
26

 

o Η μεταβατική διαδικασία στο σύστημα της αγοράς έφερε στην επιφάνεια 

σωρεία προβλημάτων και δυσκολιών, σχετικά τόσο με την ανοικοδόμηση και 

ανάπτυξη της οικονομίας όσο με την καθιέρωση δημοκρατικών κανόνων και 

την ανάγκη για μείζονες θεσμικές μεταρρυθμίσεις (Παπάζογλου, 2005).
27

 

o Κάποια στιγμή όλες οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες, στοχεύοντας σε άμεσες 

αλλαγές, υιοθέτησαν το μοντέλο “shock therapy”
28

, που παρά το γεγονός ότι 

αποτέλεσε δυσάρεστη μορφή πολιτικής για το λαό λόγω του επώδυνου 

χαρακτήρα που εμπεριέχεται στις άμεσες αλλαγές, τα αποτελέσματα των 

χωρών που υιοθέτησαν την πολιτική «σοκ» ήταν καλύτερα μέχρι σήμερα 

(Μαθιουδάκης, 2010).
29

 

o Σε όλες τις χώρες, οι μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε προβλήματα κοινωνικού 

χαρακτήρα (π.χ. φτώχεια, ανεργία, εγκληματικότητα) (Μαθιουδάκης, 2010).
30

 

o Η σταθεροποίηση πληθωρισμού και συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι βασικοί 

παράγοντες για την επίτευξη της μακροοικονομικής σταθερότητας, η οποία με 

τη σειρά της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη (Μαθιουδάκης, 

2010).
31

 

o Η νέα τάξη, που δημιουργήθηκε με την πτώση των σοσιαλιστικών 

καθεστώτων αποτελούμενη όμως από εκπροσώπους του παλιού καθεστώτος, 

μετά το 1989 ανέλαβε οικονομικοπολιτική δραστηριότητα (Μαθιουδάκης, 

2010).
32

 

o Οι διαρθρωτικές αλλαγές παίζουν σημαντικό ρόλο για τη μετάβαση, έτσι δεν 

πρέπει να παραμεληθούν οι μικροοικονομικές τροποποιήσεις (π.χ. 

αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος, εισαγωγή ανταγωνιστικών 

συνθηκών, εγκαθίδρυση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας κλπ.). Κατά τη  

μετάβαση, η διαρθρωτική δομή της οικονομίας μεταμορφώθηκε με τον τομέα 

των υπηρεσιών να καταλαμβάνει μεγαλύτερη συμμετοχή (πάνω από το 50% 

                                                                                                                                                                      
25

 Ό.π: Μαγούλιος Γ. (σελ 535). 
26

 Ό.π: Μαγούλιος Γ.(σελ 535). 
27

Παπάζογλου Χ., «Οι οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης: προβλήματα και προοπτικές», Εισαγωγή, εκδ 

Κριτική, 2005, (σελ 11). 
28

 Ό.π: Μαθιουδάκης Σ.(σελ 19). 
29

 Ό.π: Μαθιουδάκης Σ.,(σελ 20). 
30

Ό.π: Μαθιουδάκης Σ.,(σελ 20). 
31

 Ό.π: Μαθιουδάκης Σ.,(σελ 20). 
32

 Ό.π: Μαθιουδάκης Σ.,(σελ 20). 
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στο παραγόμενο Α.Ε.Π.), ενώ ο βιομηχανικός και ο αγροτικός τομέας 

μικρότερη (Μαθιουδάκης, 2010).
33

 

o Η έλλειψη δημοκρατικής παράδοσης, η εμφάνιση εθνικιστικών διαφορών, οι 

ένοπλες συγκρούσεις, οδήγησαν σε παρατεταμένη πολιτική αστάθεια 

επηρεάζοντας αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις των χωρών (Παπάζογλου, 

2005).
34

 

o  Σημαντικότερες είναι οι οικονομικές αλλαγές συγκριτικά με τις πολιτικές, 

καθώς με τη δρομολόγηση δεσμευτικών άμεσων οικονομικών εξελίξεων και 

αλλαγών, εξαλείφονται τα κίνητρα αποφάσεων ίδιου οφέλους των πολιτικών 

που συντελούν στην οπισθοδρόμηση (Μαθιουδάκης, 2010).
35

 

o Σε γενικές γραμμές οι οικονομικές επιπτώσεις της μετάβασης ήταν ιδιαίτερα 

έντονες στη ΝΑΕ, κυρίως λόγω των δυσμενών συνθηκών εκκίνησης (δηλαδή 

τις οικονομικές στρεβλώσεις που είχαν κληρονομήσει) και της σχετικής 

γεωγραφικής απομόνωσης (βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης). Οι 

αρχικές αυτές συνθήκες, σε μεταγενέστερα στάδια της μετάβασης,  αρχίζουν 

να χάνουν την σημασία τους (Παπάζογλου, 2005).
36

 

o Οι χώρες της ΝΑΕ συγκριτικά μ’ αυτές τις ΚΕ, υστέρησαν στη διαδικασία της 

μετάβασης (Μαθιουδάκης, 2010).
37

 

o  Μετά τα μέσα της δεκαετίας του ΄90 η κατάσταση στις βαλκανικές 

οικονομίες βελτιώθηκε, το 2004-05 το Α.Ε.Π. έφθασε στα επίπεδα του 1989 

και υπάρχουν αισιόδοξες μελλοντικές  προοπτικές ανάπτυξης (Μαθιουδάκης, 

2010).
38

 

2.2 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΤΗΣ   ΝΑΕ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΕΩΣ  ΤΗΝ  ΚΡΙΣΗ 

Η διαδικασία της μετάβασης διακρίνεται σε δύο περιόδους με βασική διαφορά 

την οικονομική αστάθεια ή σταθερότητα που υπήρχε στις εν λόγω χώρες. Η πρώτη 

περίοδος οριοθετείται κατά το διάστημα 1989-1999, δηλαδή από την έναρξη της 

                                                           
33

 Ό.π:Μαθιουδάκης Σ.,(σελ 20). 

34
 Παπάζογλου Χ., «Οι οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης: προβλήματα και προοπτικές», Εισαγωγή, εκδ 

Κριτική, 2005, (σελ 11). 
35

 Ό.π: Μαθιουδάκης Σ. (σελ 20). 

36
 Ό.π: Παπάζογλου Χ.(σελ.12,36). 

37
 Ό.π: Μαθιουδάκης Σ. (σελ 20). 

38
 Ό.π: Μαθιουδάκης Σ. (σελ 21). 
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μετάβασης μέχρι το τέλος του πολέμου του Κοσσυφοπεδίου. Η δεύτερη περίοδος 

ορίζεται από το 2000 μέχρι το 2007, δηλαδή μετά τη λήξη του πολέμου του 

Κοσσυφοπεδίου και λίγο πριν το ξέσπασμα της κρίσης. 

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Για την πρώτη περίοδο της μετάβασης, η μακροοικονομική σταθεροποίηση 

και οι μακροοικονομικές επιδόσεις ήταν αποτυχημένες. 

 Η μακροοικονομική σταθεροποίηση υπήρξε ιδιαιτέρως προβληματική και η 

περιορισμένη αποτελεσματικότητα της οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως:   

κακές οικονομικές επιδόσεις των χωρών λόγω ανεπαρκούς πολιτικής και 

μεταρρυθμιστικών μέτρων,  υπερβολική εξάρτηση από χαλαρή οικονομική διαχείριση 

λόγω της αργής αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, καθυστερήσεις στη 

μεταρρύθμιση του τραπεζικού κλάδου, οικονομικές στρεβλώσεις που είχαν 

κληρονομηθεί, έλλειψη επαρκούς θεσμικής εξέλιξης, σχετική γεωγραφική 

απομόνωση, ταχύτατο «άνοιγμα» των οικονομιών τους με μέτρα λιτότητας που 

στόχευαν σε ταχεία μακροοικονομική σταθερότητα και βιώσιμη οικονομική 

ανάκαμψη,  ανεπαρκής ταχεία αναδιάρθρωση και ελάχιστη εξάρτηση από τον 

μηχανισμό της αγοράς, πολιτική αστάθεια, μεγάλες ένοπλες συγκρούσεις στην 

περιοχή-η διάσπαση της ΣΔΟ της Γιουγκοσλαβίας και οι επακόλουθες εχθροπραξίες 

στην Κροατία και τη ΒΕ. Όλα αυτά οδήγησαν σε: ξέσπασμα χρηματοοικονομικών 

κρίσεων, υπονόμευση της μακροοικονομικής προσαρμογής, αποσταθεροποίηση, 

επιδείνωση των ήδη κακών οικονομικών επιδόσεων των χωρών (Παπάζογλου, 

2005).
39

  

Οι μακροοικονομικές επιδόσεις επηρεασμένες από την ανεπαρκή 

οικονομικοπολιτική πρόοδο των χωρών (λόγω ελλιπέστατου δημοκρατικού 

περιβάλλοντος, ανυπαρξίας ισχυρών θεσμών, εχθροπραξιών, ελλείμματος πολιτικής 

συναίνεσης), δεν ήταν επιτυχημένες, καθώς αντανακλούσαν την ανεπιτυχή εφαρμογή 

σταθεροποιητικών και μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και κατ’ επέκταση την 

                                                           
39

 Παπάζογλου Χ., «Οι οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης: προβλήματα και προοπτικές», Κεφάλαιο 4: 

Μακροοικονομική σταθεροποίηση και μακροοικονομικές επιδόσεις. Μέρος Β’: Η περίοδος μετά από τον 

πόλεμο στο Κοσσυφοπέδιο, εκδ Κριτική, 2005, (σελ 100-1). 
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αύξηση της ανεργίας και τη χειροτέρευση του βιοτικού επιπέδου (Παπάζογλου, 

2005).
40

 

Υψηλός πληθωρισμός, αύξηση της ανεργίας, επιδείνωση των κοινωνικών 

δεικτών, μεγάλη πτώση του πραγματικού ΑΕΠ, αποτελούν κάποια από τα 

προβλήματα που προέκυψαν από τα πρώτα μέτρα της μετάβασης (Uvalic, 2010).
41

 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μετάβασης αποτελούν η 

αύξηση του πληθωρισμού και η μείωση του εθνικού προϊόντος (Παπάζογλου, 

2005).
42

  

Την αρχική πτώση και την αργή ανάκαμψη του εθνικού προϊόντος δεν 

μπόρεσε καμία χώρα-ίσως εκτός της Κροατίας-να ξεπεράσει, έτσι ώστε να βρεθεί στο 

δρόμο προς την οικονομική μεγέθυνση (Παπάζογλου, 2005).
43

 

Ο υπερπληθωρισμός συναντάται σε όλες τις χώρες, πλην της Αλβανίας όπου 

εφαρμόστηκε το πρόγραμμα σταθεροποίησης-η θεραπεία «σοκ»- και ο πληθωρισμός 

της μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό το 1995, κάτι όμως που ανατράπηκε το 1997 

όταν η χώρα έχασε τις δια βίου αποταμιεύσεις από την οικονομική κρίση που 

προκλήθηκε από τις πυραμίδες. Από την άλλη, η χώρα που κατέγραψε τις 

υψηλότερες και μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις, είναι η πρώην 

Γιουγκοσλαβία. Μάλιστα, το 1993, σημείωσε έναν από τους υψηλότερους 

υπερπληθωρισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της οικονομίας (το μέσο 

ποσοστό 116.5% τρις) (Uvalic, 2010). 
44

  

 Βεβαίως την δεκαετία του ’90, δεν απουσιάζουν τα υψηλά δημοσιονομικά 

ελλείμματα. Και όχι μόνο. Η πρώτη μεταβατική δεκαετία χαρακτηρίζεται από βαθιά 

οικονομική ύφεση, με το πραγματικό ΑΕΠ της Αλβανίας να παρουσιάζει έντονη 

                                                           
40

 Ο.π: Παπάζογλου Χ., «Οι οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης: προβλήματα και προοπτικές», Κεφάλαιο 5: 

Μακροοικονομική σταθεροποίηση και μακροοικονομικές επιδόσεις. Μέρος Α’: Η περίοδος πριν από τον 

πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου,(σελ 103). 
41

 Uvalic Μ., “Transition in Southeast Europe- Understanding Economic Development and 

Institutional Change Macroeconomic performance of the Southeast European countries” 

3.1 From hyperinflation to economic stabilization, UNU-WIDER (World Institute for Development 

Economic Research) United Nations University Working Paper No. 2010/41, May 2010,  

URL:http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2010/en_GB/wp2010-

41/_files/83469556754284600/default/2010-41.pdf ανακτήθηκε 12/5/14, (σελ 4). 
42

Παπάζογλου Χ., «Οι οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης: προβλήματα και προοπτικές», Κεφάλαιο 4: 

Μακροοικονομική σταθεροποίηση και μακροοικονομικές επιδόσεις. Μέρος Α’: Η περίοδος πριν από τον 

πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου,(σελ 49). 
43

 Ο.π: Παπάζογλου Χ., 4.5. Συμπεράσματα, εκδ. Κριτική, 2005, (σελ 100). 
44

 Ό.π: Uvalic Μ.,(σελ 5). 
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πτώση το ’91-92, στην Γιουγκοσλαβία οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις του ’90-91 να 

οδηγούν σε ισχυρή πτώση της παραγωγής και η διάλυση της χώρας να εμβαθύνει 

περαιτέρω την οικονομική της κατάρρευση, με τα διάδοχα κράτη να σημειώνουν 

μεγαλύτερη παραγωγική πτώση. Σε ταχεία  αποβιομηχάνιση συνέβαλλε η πτώση της 

βιομηχανικής παραγωγής, με τον πόλεμο να προκαλεί την πλήρη βιομηχανική 

κατάρρευση στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Πιο επιζήμια, όμως, αποδείχθηκε η 

μεταβατική κρίση για να την Αλβανία, καθώς η κυβέρνηση της δεν κατάφερε μέσω 

αναποτελεσματικών διαρθρωτικών πολιτικών να ανοικοδομήσει την χαμένη 

βιομηχανία (Uvalic, 2010).
45

 

Το ’94-εκτός Αλβανίας το ’93 και ΠΓΔΜ το ‘96-, άρχισε να λαμβάνει χώρα η 

οικονομική ανάκαμψη η οποία σταμάτησε κατά το ’95 σε όλες τις χώρες-πλην 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης-για διαφορετικούς όμως λόγους. (Uvalic, 2010).
46

 

Σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο, σταματάει η οικονομική ένωση μεταξύ των 

πρώην σοσιαλιστικών κρατών και ανοίγουν νέοι εμπορικοί δρόμοι με τις χώρες της 

δύσης. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι, πως ενώ πλέον έχουν τεράστια 

δυνατότητα εισαγωγών, παρουσιάζεται δυσλειτουργία στην προώθηση των δικών 

τους προϊόντων στις δυτικές χώρες (Δελιβάνη & Νίκας).
47

 

Η μεγάλη εξάρτηση της πλειοψηφίας της περιοχής από εισροές ξένων 

κεφαλαίων γίνεται εμφανής αυτή την περίοδο
48

, με τις πολεμικές συγκρούσεις και τον 

μεγάλο πολιτικό κίνδυνο που απορρέει απ’ αυτές να αποτελούν το βασικότερο 

εμπόδιο για περισσότερες ΑΞΕ.
49

 Καθ 'όλη τη δεκαετία του 1990, τα προγράμματα 

διεθνούς βοήθειας συνέβαλαν στην οικονομική ανάκαμψη-όπως στην Βοσνία-

                                                           
45

 Ο.π:Uvalic Μ., “Transition in Southeast Europe- Understanding Economic Development and 

Institutional Change Macroeconomic performance of the Southeast European countries” 

3.2 From a deep recession towards economic recovery, (σελ 7). 
46

 Ό.π: Uvalic Μ.,(σελ 8). 
47

 Δελιβάνη Ε., Νίκας Χ., «Δείκτης εξαγωγικής εξειδίκευσης και μετάβαση η περίπτωση του: η 

περίπτωση του ενδοβαλκανικού εμπορίου», Εισαγωγή, URL: 

https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13600, ανακτήθηκε 12/5/14,(σελ 87). 

48
 Ο.π:Uvalic Μ., “Transition in Southeast Europe- Understanding Economic Development and 

Institutional Change Macroeconomic performance of the Southeast European countries” 

3.3 External imbalances and FDI , (σελ 9). 
49

 Ό.π: Uvalic Μ.,(σελ 11). 
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Ερζεγοβίνη
50

,αλλά και στη δημιουργία συνθηκών για αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη 

στη ΝΑΕ (Uvalic, 2010).
51

 

Η πρώτη αυτή δεκαετία αποτελείται από έντονα προβλήματα και δυσκολίες, 

με θετικές όμως προοπτικές για το μέλλον (Παπάζογλου, 2005).
52

  

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Την περίοδο αυτή, η περιοχή σημείωσε αξιοσημείωτη πρόοδο με την 

σταθερότητα να λαμβάνει χώρα στα μακροοικονομικά μεγέθη αλλά και την πιο 

ομαλή κατανομή τους.
53

 Μετά το τέλος του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο, οι 

μακροοικονομικές επιδόσεις βελτιώθηκαν (Παπάζογλου, 2005).
54

 

Ο πληθωρισμός ήταν γενικά υποτονικός
55

και στην προσπάθεια των χωρών να 

πετύχουν μακροοικονομική σταθεροποίηση, υιοθέτησαν διάφορα συναλλαγματικά 

καθεστώτα (Uvalic, 2010).
56

Χάρη στη λήψη διαρθρωτικών μέτρων
57

 και την πολιτική 

συναλλαγματικής σταθερότητας,
 
από το 2000 και έπειτα, η αύξηση του εθνικού 

προϊόντος ήταν σημαντική και τα ποσοστά πληθωρισμού- παρά την διαφοροποίηση 

τους από χώρα σε χώρα- άρχισαν να έχουν φθίνουσα πορεία (Παπάζογλου, 2005)
.58

  

Ακόμη, με τον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, βελτιώθηκε και 

η δημοσιονομική θέση των χωρών, με μοναδικό ανησυχητικό παράγοντα την 

διόγκωση των ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών (2003 πάνω από 5%), που 

προέρχονταν από μεγάλες ανισορροπίες στα εμπορικά ισοζύγια. Αν εξαιρέσουμε την 
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επιδείνωση αυτή του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και την πολιτική 

αστάθεια- κυρίως στα διάδοχα κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας, οι δείκτες 

εξωτερικής ευπάθειας (δείκτης φερεγγυότητας, ρευστότητας) βελτιώθηκαν 

σημαντικά (Παπάζογλου, 2005).
59

  

Βιομηχανική ανάπτυξη, εξαγωγικές ευκαιρίες, προοπτικές ένταξης στην ΕΕ 

συμβάλλουν στην προσέλκυση ΑΞΕ.
60

 Επιπλέον, η εγκαθίδρυση της δημοκρατικής 

διακυβέρνησης και η προκληθείσα πολιτική σταθερότητα μείωσαν τον επενδυτικό 

κίνδυνο ο οποίος σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης, οδήγησαν 

στην αύξηση ΑΞΕ (Παπάζογλου, 2005).
 61

 Και μετά το 2001, πολιτικοί παράγοντες 

εξακολουθούσαν να αποτελούν εμπόδιο για μεγαλύτερες εισροές ΑΞΕ (Uvalic, 

2010).
62

 

Επιπλέον, έχουμε μείωση του εξωτερικού χρέους ενώ οι εξαγωγές της 

πλειοψηφίας των χωρών βελτιώνονται (Παπάζογλου, 2005).
63  

 Βέβαια, παρά την 

αύξηση των εξαγωγών, πολλά προϊόντα των χωρών της ΝΑΕ αντιμετωπίζουν 

προβλήματα είτε μη δασμολογικών φραγμών είτε ανεπαρκούς ανταγωνιστικότητας 

στις ξένες αγορές. Οι μακροοικονομικές πολιτικές είχαν παρόμοια πραγματικά 

αποτελέσματα σε όλες τις υπό εξέταση χώρες, με βασικότερο την αύξηση του 

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (Uvalic, 2010).
64

 

Στην προσπάθεια επίτευξης σύγκλισης της ΝΑΕ με την ΚΕ, οι χώρες έθεσαν 

ως βασικούς πολιτικούς στόχους την συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο και την 

μόνιμη εγκαθίδρυση της πολιτικής σταθερότητας (Παπάζογλου, 2005).
65

 

Στην αργή ανάκαμψη των χωρών, η οικονομική δομή τους έπαιξε σημαντικό 

ρόλο επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη και τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας-παρά 
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τους μεγάλους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες-, ενώ το 

πρόβλημα διογκώνεται με τα μεγάλα ποσοστά της παραοικονομίας (Uvalic, 2010).
66

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 : Η  ΚΡΙΣΗ  ΣΤΗ  ΝΑΕ 

3.1 Η  ΕΜΦΑΝΙΣΗ  ΤΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ  ΣΤΗ ΝΑΕ 

Ας περάσουμε, όμως, στην υφιστάμενη κρίση που βιώνει η ΝΑΕ. Πώς η 

παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε τις οικονομίες των βαλκανικών χωρών και 

ποιός ήταν ο δίαυλος μέσα από τον οποίο μεταφέρθηκε η πολυσυζητημένη κρίση; 

Όσον αφορά τις βαλκανικές οικονομίες, ο πρώτος απόηχος της κρίσης 

χρονολογείται στις αρχές του 2007 με την εκτίναξη του δανεισμού προς τα 

νοικοκυριά, κάτι που οδήγησε στην έναρξη πιέσεων των τραπεζικών συστημάτων. 

Κάπως έτσι, η ολοένα και αυξανόμενη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση άρχισε να 

γίνεται αντιληπτή στον βαλκανικό χώρο με τις πρώτες αναταραχές να λαμβάνουν 

χώρα στις βαλκανικές οικονομίες. Συνολικά, οι εν λόγω οικονομίες, άργησαν να 

εκλάβουν τις επιπτώσεις της κρίσης.
67

 
68

 

3.2 Η  ΜΕΤΑΔΟΣΗ  ΤΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ  ΜΕΣΑ  ΣΤΗ  ΝΑΕ 

Μηχανισμοί μετάδοσης της κρίσης στη ΝΑΕ 

Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες ανεξαρτήτως μεγέθους και οι αναδυόμενες 

αγορές, μέχρι μέσα του 2008 φαινόταν ανέπαφες με την κρίση. Η μεγέθυνση και η 

χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης, όμως, αποτέλεσε το εναρκτήριο 

λάκτισμα για το πέρασμα τις κρίσης στις εν λόγω οικονομίες. Οι αγορές κρατικών 

ομολόγων των αναδυόμενων αγορών μεταδόθηκαν την στασιμότητα της λειτουργίας  
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των διατραπεζικών αγορών χρήματος και των αγορών επιχειρηματικών ομολόγων 

(Alpha Bank, 2009).
69

 

Έτσι, λοιπόν, η παγκόσμια οικονομική κρίση αποτέλεσε έναν παράγοντα που 

προερχόταν από το εξωτερικό και μεταδόθηκε στην περιοχή μέσω μιας σειράς 

έμμεσων καναλιών. 

Αυτοί οι εξωτερικοί μηχανισμοί αναμετάδοσης της κρίσης από την ΚΕ στην 

ΝΑΕ είναι: 1
ον

 ο τραπεζικός τομέας ο οποίος καθότι ξένης κυρίως ιδιοκτησίας 

μετέφερε την παγκόσμια πιστωτική κατάρρευση, 2
ον

 η άνισα κατανεμημένη και 

ξαφνική μείωση εισροών ΑΞΕ, 3
ον

 η μείωση εργατικού δυναμικού των οικονομιών 

της αγοράς επέδρασε αρνητικά στις σημαντικές για τις βαλκανικές οικονομίες 

εισροές εμβασμάτων, και 4
ον

 η περιορισμένη ζήτηση εισαγωγών σε παγκόσμιο 

επίπεδο επέδρασε στον εξαγωγικό τομέα των βαλκανικών χωρών (Barlett & Prica, 

2011).
70

 

Παράγοντες που καθορίζουν τον διαφορετικό βαθμό της κρίσης 

Η κάθε χώρα της ΝΑΕ-παρά τις ομοιότητες που παρουσιάζουν-, επηρεάστηκε 

από την κρίση σε διαφορετικό βαθμό. Οι τέσσερεις προαναφερθέντες μηχανισμοί 

μετάδοσης της κρίσης επέδρασαν διαφορετικά σε καθεμιά οικονομία. Γιατί, όμως, 

συνέβη αυτό; Για να δούμε τους παράγοντες η παρουσία ή η απουσία των οποίων 

καθορίζει το κατά πόσο επηρεάζεται η οικονομία μιας χώρας από τους μηχανισμούς 

μετάδοσης της κρίσης. 

Εύλογο είναι το διαφορετικό «άνοιγμα» της κάθε αγοράς να οδηγεί σε 

διαφορετικό «άνοιγμα» στον βαθμό μετάδοσης των μηχανισμών από το εξωτερικό 

περιβάλλον (Barlett & Prica, 2011). 
71

 

Όσον αφορά την κατανόηση της διαφορετικής οικονομικής ανάπτυξης των 

υπό μετάβαση χωρών, μια προσέγγιση αφορά τον ρόλο των θεσμικών οργάνων.
72

 Η  
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ποιότητα των θεσμών και των αποφάσεων της κυβερνητικής πολιτικής, η πρόοδος 

της μετάβασης σε οικονομία της αγοράς, η πρόοδος της ενσωμάτωσης στην ΕΕ και 

της υιοθέτησης των θεσμών της, έπαιξαν αδιαμφισβήτητα τον ρόλο τους. Άλλες 

προσεγγίσεις, εξηγούν αυτόν τον διαφορετικό βαθμό επηρεασμού λαμβάνοντας 

υπόψη το διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο που συναντάται σε καθεμία από αυτές, τα 

διαφορετικά επίπεδα προόδου στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τους μηχανισμούς 

της αγοράς. Σαφής είναι η σχέση μεταξύ της προόδου μιας χώρας και της 

προσαρμοστικότητας και αντιμετώπισης της σε εξωτερικούς παράγοντες (Barlett & 

Prica, 2011). 
73

 

Οι εγχώριες οικονομικές πολιτικές, καθώς και οι μεταβολές στην ικανότητα 

του κάθε κράτους να εφαρμόσει τους νέους κανόνες, τις νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις, τις θεσμικές αλλαγές, την χρηστή διακυβέρνηση, αποτελούν 

αναμφίβολα παράγοντες που  εντείνουν την ανομοιομορφία ανάμεσα στις χώρες και 

διαφοροποιούν τον βαθμό επηρεασμού από το εξωγενές περιβάλλον (EBRD, 1999).
74

 

Όσον αφορά την χρηστή διακυβέρνηση, δεν είναι εξίσου ανεπτυγμένη στις 

χώρες αυτές. Οι παράγοντες που προωθούν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη της χρηστής 

διακυβέρνησης, δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι και είναι: η σχέση 

διακυβέρνησης-οικονομικής μεταρρύθμισης (σε όρους απελευθέρωσης και 

ιδιωτικοποίησης
75

), η ύπαρξη πρόσφορου εδάφους για ισχυρά επενδυτικά οικονομικά 

συμφέροντα, ο βαθμός δέσμευσης του κράτους και τα διαφοροποιημένα 

αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης σχετικά με την ποιότητα της διακυβέρνησης, οι 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις που δεν συνάδουν με την εξαφάνιση της κρατικής 

παρέμβασης από την λειτουργία και την διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

επιχείρησης (EBRD, 1999).
76
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Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον ρόλο τον διεθνών 

οργανισμών καθώς οι χώρες έχουν στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στη  διεθνή βοήθεια 

και τις οικονομικοκοινωνικές μεταρρυθμίσεις, ένα θεσμικό μείγμα που βασίζεται στη 

μεταφορά πολιτικής από ποικίλες διαφορετικές πηγές και σε μη συντονισμένες 

πολιτικές συμβουλές (Barlett & Prica, 2011).
77

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 : Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΝΑΕ 

Όσον αφορά την ΝΑΕ, η κρίση εμφανίστηκε με καθυστέρηση σχεδόν ενός 

χρόνου λόγω της σχετικά μικρής ενσωμάτωσης των βαλκανικών χωρών τόσο με την 

παγκόσμια οικονομία όσο και με το παγκόσμιο εμπόριο. Έτσι, η παγκοσμίου 

βεληνεκούς κρίση έγινε αισθητή κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 και κυρίως 

αρχές του 2009. Η μείωση των εξαγωγών στο εξωτερικό και των εισροών ΑΞΕ 

ακολουθήθηκε από μια ρήξη του τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, ενώ ο 

πιστωτικός δανεισμός των τοπικών τραπεζών διακόπηκε εντελώς. Η μείωση της 

παραγωγής ακολουθήθηκε από πρόσκαιρη απόλυση εργαζομένων, πτώση 

καταναλωτικών δαπανών και οικονομική επιδείνωση (Valova, κ. ά, 2010).
78

 

Η μείωση των εξαγωγών και του όγκου του εξωτερικού δανεισμού έπληξε 

αρχικά ιδιαίτερα έξι χώρες της ΝΑΕ (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, ΠΓΔΜ, 

Μαυροβούνιο και Σερβία), οδηγώντας σε αδυναμία χρηματοδότησης του εξωτερικού 

τους χρέους, έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και στον προϋπολογισμό. 

Έτσι, η εξάρτηση τους από το ξένο κεφάλαιο επέδρασε σε κάθε δραστηριότητα του 

χρηματοοικονομικού τομέα. Σε πιστωτικά ιδρύματα των εν λόγω χωρών, υπήρξε 

έντονη αποταμίευση των τραπεζικών καταθέσεων σε ξένο συνάλλαγμα ένεκα του 

πανικού για την επερχόμενη κρίση.
79
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Οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας οδήγησαν 

αρχές του 2009 τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Σερβία σε έκκληση βοήθειας από το 

ΔΝΤ με πακέτα στήριξης για δημοσιονομική και μακροοικονομική σταθερότητα, ενώ 

η Αλβανία κατάφερε να διαφοροποιηθεί θετικά από τις υπόλοιπες.
 80

  

Η απομάκρυνση σημαντικών επενδυτών και κεφαλαίων από την περιοχή 

σηματοδότησαν την απώλεια επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στην προσέλκυση ΑΞΕ, 

καθοριστικό ρόλο έπαιζαν οι ευρείας κλίμακας πολιτικές και τα κίνητρα 

ιδιωτικοποιήσεων, τα οποία σταμάτησαν με την άφιξη της κρίσης. Παραδείγματα 

αποτελούν ο τομέας ναυπηγικής βιομηχανίας στην Κροατία, ο τομέας 

τηλεπικοινωνιών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο τομέας εξόρυξης στη Σερβία, αλλά και 

άλλες διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων σε Βουλγαρία και Ρουμανία που διακόπηκαν 

λόγω κρίσης. Επιπλέον, η μέχρι πρότινος εξειδίκευση σε ορισμένους τομείς (π.χ. η 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ, η Ρουμανία, η Σερβία στον χάλυβα, ενώ η Βουλγαρία, 

η Κροατία, το Μαυροβούνιο στον τουρισμό) μειώθηκε, προκαλώντας αξιοσημείωτη 

πτώση της ανάπτυξης (Valova, κ.ά., 2010). 
81

 

Ακόμη, στασιμότητα υπήρξε σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, παρά το γεγονός ότι προ κρίσης αποτέλεσαν κινητήριες δυνάμεις της 

οικονομικής ανάπτυξης. Στον τραπεζικό τομέα, η ξένη ιδιοκτησία που κυμαίνεται 

πολύ πάνω από το 50%, αγγίζοντας το 80% στην Αλβανία και την ΠΓΔΜ, οδηγεί σε 

περιορισμό της παροχής πιστώσεων. Σύμφωνα με οικονομικοπολιτικούς αναλυτές, 

αυτή η μείωση της παροχής πιστώσεων έχει και θετικά αποτελέσματα, όπως λ.χ. η 

Βουλγαρία βρέθηκε ανάμεσα στις χώρες με τα μέσα ετήσια χαμηλότερα ποσοστά 

πληθωρισμού (το 2009 με 2,5%) σε αντίθεση με προηγούμενα έτη (το 2006 με 7,4%), 

εξαιτίας της πτώσης της εγχώριας ζήτησης, των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου 

και των εμπορευμάτων φυσικών πόρων. Για την παροχή πιστώσεων προς τον 

ιδιωτικό τομέα και την ενίσχυση της ρευστότητας λήφθηκαν μέτρα από τις κεντρικές 

τράπεζες και το κράτος, όπως μείωση των αποθεματικών και κρατικών εγγυήσεων 

των καταθέσεων, αποτρέποντας έτσι την επίφοβη κατάρρευση του συστήματος. 
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Ακόμη, με την πρωτοβουλία της Βιέννης, οι διεθνείς τράπεζες με θυγατρικές στα ΔΒ 

υποχρεώθηκαν να διαφυλάσσουν και να μην απομακρύνουν στοιχεία του ενεργητικού 

σε τοπικές τράπεζες, ενώ σε περίπτωση ανάγκης να παρέχουν επιπλέον βοήθεια 

(Valova, κ.ά., 2010). 
82

 

4.1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Όσον αφορά τους μακροοικονομικούς δείκτες των χωρών της ΝΑΕ, 

εμφάνισαν μεγάλη πτώση το 2009. Η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε με την 

μεγαλύτερη πτώση σε Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία (-14,4%,-12,6%,-10,9% 

αντίστοιχα), επόμενες ερχόταν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Σερβία (-8,6%) και 

τελευταία η Αλβανία (-4,4%), ενώ ανεπηρέαστα δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν 

και τα επίπεδα της ανεργίας που κυμαίνονταν ως εξής: «Αλβανία (12,6%), Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη (40,2%), Κροατία (16,1%), ΠΓΔΜ (33,4%), Μαυροβούνιο (14,7%), 

Σερβία (16,2%), Βουλγαρία (8,5%) και Ρουμανία (7,2%)» (Σιοκορέλης, σελ.8). 

Ακόμη ο πληθωρισμός παρουσίασε αρνητικούς ρυθμούς με αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα το 2009 την ΠΓΔΜ (-0,8%)  και τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη (0,4%) 

(Σιοκορέλης, σελ.8,9), ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γνώρισε επίσης 

μεγάλη κάμψη με Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Σερβία να προηγούνται (-50,7%,-

20,6%,-17,6% αντίστοιχα) και Αλβανία, ΠΓΔΜ να έπονται (-15,4% και -12,8% 

αντίστοιχα) (Σιοκορέλης, σελ.9). 
83

 

 Η κρίση πρόβαλε το έντονο πρόβλημα της χρηματοδότησης των ελλειμμάτων 

τρεχουσών συναλλαγών με εισροές ΑΞΕ να επιλύουν το πρόβλημα στην Βουλγαρία, 

κάτι όμως που δεν συνέβη για Σερβία και Ρουμανία, με την 2
η
 να βρίσκεται σε 

ιδιαιτέρως δύσκολη θέση, καθώς επίσης επιβραδύνθηκε ο αναπτυξιακός ρυθμός της  

με την μακροοικονομική σταθερότητα να κινδυνεύει
84

 και τις υψηλές πληθωριστικές 

πιέσεις στις τιμές παραγωγού να προμηνύουν 2
ο
 κύμα πληθωριστικών πιέσεων. Σ’ 

αυτές τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις και κατ’ επέκταση στους αρνητικούς 
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καταναλωτικούς ρυθμούς, συντέλεσε η ανατίμηση των τιμών πετρελαίου και 

τροφίμων (Eurobank, 2008
 
).

85
 

Άλλη συνέπεια της κρίσης, αποτελεί η πτώση του ρυθμού ανάπτυξης σε όρους 

αύξησης του ΑΕΠ, λόγω της μείωσης της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης και  

αύξησης του δανεισμού από ξένες τράπεζες, κάνοντας απόλυτα κατανοητό πως η 

έλλειψη ρευστότητας των δυτικοευρωπαϊκών τραπεζών επιδρά στην παροχή δανείων 

προς τις βαλκανικές θυγατρικές τους (Γολέμης & Παπαδοπούλου).
86

 Οι επόμενοι 

πίνακες (1, 2)
87

 μας δίνουν μια πλήρη εικόνα της μείωσης του πραγματικού ρυθμού 

ανάπτυξης: 

Πίνακας 1: 

6

Πραγματικός Ρυθμός Ανάπτυξης, ως % του ΑΕΠ, Βαλκάνια, 94 - 04

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Μ.ό.

94/04

Αλβανία 9,4 8,9 9,1 -10,2 12,7 10,1 7,3 7,9 4,2 5,8 5,7 6,4

Βοσ-Ερ − − − 29,9 28,9 9,5 5,2 3,6 5,0 3,5 6,3 11,5

Βουλγ -3,7 -1,6 -8,0 -5,8 4,1 2,3 5,4 4,1 4,5 5,0 6,6 1,2

Ελλάδα 2,0 2,1 2,4 3,6 3,4 3,4 4,5 4,2 3,4 5,9 4,6 3,6

Κροατία 5,9 6,6 5,8 6,8 2,5 -0,9 2,9 4,4 5,6 5,3 4,3 4,5

Μαυροβ − − − − − − − 1,1 1,9 2,5 4,4 2,5

Ρουμαν 3,9 7,1 3,9 -6,1 -4,8 -1,2 2,9 5,7 5,1 5,2 8,5 3,3

ΠΓΔΜ -1,8 -1,1 1,2 1,4 3,4 4,3 4,5 -4,5 0,9 2,8 4,1 1,4

Σερβία − − − − − -11,2 5,3 5,6 3,9 2,4 8,5 2,4

Σλοβεν 5,3 4,1 3,6 4,9 3,6 5,4 4,4 2,8 4,0 2,8 4,3 4,1

Τουρκία -5,5 7,2 7,0 7,5 3,1 -3,4 6,8 -5,7 6,2 5,3 9,4 3,4

Κόσοβο − − − − − − − 11,1 7,0 -0,1 3,4 5,4

Μολδαβ -30,9 -1,4 -5,9 1,6 -6,5 -3,4 2,1 6,1 7,8 6,6 7,4 -1,5

Μ.ό. - - - - - - - 3,6 4,6 4,1 6,0 3,7

ΕΕ(27) 2,0 3,0 2,0 2,8 3,0 3,1 4,0 2,1 1,4 1,6 2,7

Source: Author’s calculations based on IMF data, Outlook database, September 2011.

 

Παπαπανάγος Χάρρυ, Παγκόσμια οικονομική κρίση και επιπτώσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, 

ΣΔΙΕΠ, 15/11/2011. 
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Πίνακας 2: 

7

Πραγματικός Ρυθμός Ανάπτυξης, ως % του ΑΕΠ, Βαλκάνια, 2005-2016

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Μ.ό.

2005/16

Αλβανία 5,8 5,4 5,9 7,7 3,3 3,5 2,5 3,5 4,2 4,0 4,0 4,0 4,5

Βοσ-Ερ 4,0 6,1 6,1 5,7 -3,1 0,7 2,2 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,5

Βουλγ 6,2 6,3 6,2 6,0 -5,0 0,2 2,5 3,0 3,7 3,8 3,9 4,0 3,4

Ελλάδα 2,2 4,5 4,5 2,0 -2,3 -4,4 -5,0 -2,0 1,5 2,3 3,0 3,3 0,8

Κροατία 4,2 4,7 5,5 2,4 -5,8 -1,2 0,8 1,8 2,5 2,7 3,0 3,0 2,0

Μαυροβ 4,2 8,6 10,7 6,9 -5,7 1,1 2,0 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9

Ρουμαν 4,2 7,9 6,3 7,4 -7,1 -1,3 1,5 3,5 3,8 4,3 4,0 4,1 3,2

ΠΓΔΜ 4,1 3,9 6,1 5,0 -0,8 1,8 3,0 3,7 4,2 4,0 4,0 4,0 3,6

Σερβία 5,4 5,2 6,9 5,5 -3,0 1,0 2,0 3,0 4,5 5,0 5,0 5,0 3,8

Σλοβεν 4,5 5,8 6,8 3,5 -7,8 1,2 1,9 2,0 2,4 2,3 2,2 2,0 2,2

Τουρκία 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,7 8,9 6,6 2,2 3,4 3,8 4,1 4,3 4,1

Κόσοβο 3,8 3,8 4,0 5,4 4,0 4,0 5,3 5,0 4,7 3,4 4,4 4,5 4,4

Μολδαβ 7,5 4,8 3,0 7,8 -6,5 6,9 7,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5

Μ.ό. 5,0 5,7 5,9 5,1 -3,4 1,7 2,5 2,8 3,6 3,7 3,9 4,0 3,4

ΕΕ(27) 2,2 3,5 3,2 0,8 -4,2 1,8 1,7 1,4 1,9 2,1 2,1 2,1

Source: Author’s calculations based on IMF data, Outlook database, September 2011.  

Παπαπανάγος Χάρρυ, Παγκόσμια οικονομική κρίση και επιπτώσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, 

ΣΔΙΕΠ, 15/11/2011. 

 

Σύμφωνα με έκθεση του ΔΝΤ, οι μακροοικονομικές πολιτικές των χωρών 

διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι ευάλωτο περιβάλλον από 

αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες. Μεγάλη διαφορά εντοπίζεται στην προ-κυκλική 

δημοσιονομική πολιτική κάποιων χωρών (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, 

Σερβία), δηλαδή αύξηση της φορολογίας και μείωση δαπανών, που βασιζόταν σε 

έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων και ενέτεινε τις πιέσεις στο έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών, οδηγώντας συχνά στην εγκατάλειψη της προ-κυκλικής 

δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί δημοσιονομική εξυγίανση και 

ανθεκτικότερες οικονομίες σε οικονομικές πιέσεις. Άλλες χώρες (Αλβανία, Κροατία) 

υιοθέτησαν περισσότερο προσεκτική δημοσιονομική συμπεριφορά, γεγονός που 

συνέβαλλε στη δημιουργία μεγάλης επενδυτικής εμπιστοσύνης για δημοσιονομική 

βιωσιμότητα, εξηγώντας έτσι τις καλύτερες επιδόσεις της Αλβανίας καθ’ όλη τη 
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διάρκεια της κρίσης συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες- παρά τα υψηλά ελλείμματα 

και το δημόσιο χρέος που καταγράφηκαν στην χώρα το 2007.
88

 

Από αρχές του 2010, υπάρχει γενική οικονομική ανάκαμψη με εξαιρέσεις την 

Ρουμανία και την Κροατία (-1,9% και -1,8% αντίστοιχα)
 89 , 

ενώ και στις έξι 

προαναφερθέντες χώρες υπήρξε βελτίωση στις εξαγωγές αλλά στον οικονομικό 

τομέα γενικότερα, παραμόνευε ο κίνδυνος να ανατραπεί αυτό το θετικό κλίμα λόγω 

της οικονομικής κατάστασης στην ευρωζώνη. 
90

 Η οικονομική ανάκαμψη, η άνοδος 

τιμών βασικών προϊόντων, η αύξηση έμμεσων φόρων και διοικητικά καθοριζόμενων 

τιμών, αλλά και η υποτίμηση κάποιων νομισμάτων (π.χ. Σερβίας), συντέλεσαν να 

ανατραπεί η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού (Σιοκορέλης).
91

 

 Κάπως έτσι, ερχόμαστε στις συναλλαγματικές πιέσεις ως επίπτωση της κρίσης. 

Το δίλημμα της υποτίμησης του νομίσματος των χωρών για την αντιμετώπιση του 

αποπληθωρισμού, μόνο περαιτέρω προβλήματα θα δημιουργούσε όπως μεγαλύτερη 

δυσκολία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών να αποπληρώσουν τα δάνεια σε 

ευρώ ή ελβετικό φράγκο, καθώς επίσης και την αδυναμία αποπληρωμής τους 

(Γολέμης & Παπαδοπούλου).
92

 

 Άλλη πηγή συναλλάγματος αποτελούν τα μεταναστευτικά εμβάσματα, τα 

οποία μάλιστα προ κρίσης θεωρούνταν σημαντικό μέρος του ΑΕΠ. Μετά τον ερχομό 

της κρίσης, όμως, και τις επιπτώσεις που είχε στους τομείς εργασίας των μεταναστών 

(κατασκευές, αυτοκινητοβιομηχανίες κλπ), η κατάσταση ανατράπηκε με ενδεχόμενη 
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μάλιστα την επιστροφή των μεταναστών στις χώρες προέλευσης τους, εντείνοντας 

επιπλέον το πρόβλημα της ανεργίας (Γολέμης & Παπαδοπούλου).
93

 

 Τα διαρθρωτικά προβλήματα δεν έλειψαν από τις βαλκανικές οικονομίες 

όπως λ.χ. στην Κροατία, ο εξωτερικός δανεισμός της  έφθανε το 87,5% του ΑΕΠ της 

για το 2007, ο δομικός πληθωρισμός της αυξήθηκε κατά 6% ετησίως, ενώ η γρήγορη 

πιστωτική επέκταση έθετε σε κίνδυνο τον υγιή πιστωτικό τομέα της (Γολέμης & 

Παπαδοπούλου).
94

 

 Δημοσιονομικό έλλειμμα, δημόσιο χρέος, ευκολία επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, διαφθορά αποτελούν επιπλέον επιπτώσεις της κρίσης, με την 

Βουλγαρία να αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα διαφθοράς σύμφωνα με 

συγκεκριμένο κατηγορητήριο από την ΕΕ. Όσον αφορά τώρα τις αρνητικές 

επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη ΝΑΕ, σύμφωνα με την Έκθεση 

Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2009-2010, συγκαταλέγονται: η εκτεταμένη 

διαφθορά, η αναποτελεσματική κυβερνητική γραφειοκρατία (π.χ. Αλβανία, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κροατία) η πολιτική αστάθεια (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία), η παρεμποδισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η 

ανεπαρκής παροχή υποδομών (π.χ. ενεργητικές υποδομές: Αλβανία, Κόσσοβο, 

μεταφορικές υποδομές: Βουλγαρία, Ρουμανία), και το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο 

εργατικό δυναμικό (Valova, κ.ά., 2010, σελ.70).
95

 

Τα προαναφερθέντα γίνονται απόλυτα κατανοητά αρκεί να ρίξουμε μια ματιά 

στους επόμενους πίνακες (3, 4, 5):
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Πίνακας 3: 

11

Δημοσιονομικό Έλλειμμα, ως % του ΑΕΠ, Βαλκάνια, 2006-2016

ΧΩΡΑ 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

ΕΕ(27) -1,4 -0,8 -2,3 -6,7 -6,4 -4,5 -3,5 -2,7 -2,1 -1,6 -1,3

ΕΕ(15) -1,3 -0,8 -1,5 -6,7 -7,2 -4,3 -3,5 -2,7 -2,0 -1,8 -1,6

Ελλάδα -5,7 -6,4 -9,8 -15,8 -10,6 -8,0 -6,9 -5,2 -2,8 -2,8 -2,8

Βουλγαρία 3,0 0,1 1,7 -0,9 -3,9 -2,5 -2,2 -1,4 -1,0 -0,8 -0,4

Ρουμανία -2,2 -2,5 -5,7 -7,3 -6,5 -4,4 -2,8 -2,4 -2,2 -1,8 -1,4

Σερβία -1,5 -1,9 -2,6 -3,7 -3,6 -3,8 -3,6 -2,5 -1,6 -0,9 -0,4

πΓΔΜ -0.5 0,6 -1,5 -2,7 -2,5 -2,5 -2,2 -1,9 -1,5 -1,5 -1,5

Αλβανία -3,3 -3,5 -5,5 -7,4 -4,2 -3,7 -4,5 -4,8 -5,5 -5,7 -6,0

Τουρκία 0,8 -1,0 -2,2 -5,6 -2,9 -0,9 -1,0 -0,7 -1,0 -1,2 -1,1

Σλοβενία -1,3 0,0 -1,8 -5,6 -5,3 -6,2 -4,7 -3,8 -3,4 -3,2 -3,2

Βοσν.-Ερζ 2,9 1,3 -2,2 -5,6 -4,5 -3,5 -1,9 -0,8 -0,3 -0,4 -0,4

Κροατία -2,2 -1,8 -1,4 -4,1 -5,0 -5,7 -5,1 -4,7 -4,4 -4,2 -3,9

Μαυροβ. 2,7 6,4 -0,4 -6,5 -3,8 -3,4 -2,5 -2,0 -1,7 -1,5 -1,1

Μολδαβία -0,3 -0,3 -1,0 -6,4 -2,5 -1,9 -1,2 -0,7 -0,7 -0,6 -0,5

Κόσοβο 2,5 7,1 -0,2 -0,6 -2,6 -5,0 -3,5 -3,0 -1,4 -1,5 -1,2

Πηγές: UNECE, Eurostat, IMF, EBRD Transition Reports, European Commission, ECOFIN.  

Παπαπανάγος Χάρρυ, Παγκόσμια οικονομική κρίση και επιπτώσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ΣΔΙΕΠ, 15/11/2011. 

Πίνακας 4: 

17

Δείκτης Διαφθοράς, CPI, Βαλκάνια, 2010

Τιμή δείκτη CPI (score) Σειρά κατάταξης μεταξύ 178 χωρών

ΕΕ(27) 6,3 28η

ΕΕ(15) 7,3 21η

Ελλάδα 3,5 78η

Βουλγ. 3,6 73η

Ρουμ. 3,7 69η

Σερβία 3,5 78η

πΓΔΜ 4,1 62η

Αλβανία 3,3 87η

Τουρκία 4,4 56η

Σλοβεν. 6,4 27η

Β-Ερζ. 3,2 91η

Κροατία 4,1 62η

Μαυρβ. 3,7 69η

Μολδ. 2,9 105η

Κόσοβο 2,8 110η

Πηγή: Transparency International.

Σημείωση: Ο δείκτης CPI λαμβάνει τιμές από 1,0 (πλήρης διαφθορά) έως 10,0 (πλήρης διαφάνεια).  

Παπαπανάγος Χάρρυ, Παγκόσμια οικονομική κρίση και επιπτώσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ΣΔΙΕΠ, 15/11/2011. 
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Πίνακας 5: 

18

Δείκτης Ευκολίας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, EDB, Βαλκάνια, 2009-10

Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας

Έναρξη

Επιχ/σης

Αδειοδό

τηση

Απασχό-

ληση

Εργαζομένων

Μεταγραφή

Ιδιοκτησίας Πίστωση

Προστασία 

Επενδυτών

Πληρωμή

Φόρων

Διασυνο-

ριακό

Εμπόριο 

Εφαρμογή

Συμβάσεων

Κλείσιμο

Επιχείρησης

2009/10 2009/10

Ελλάδα 109η 140η 50η 147η 107η 87η 154η 76η 80η 89η 43η

Βουλγαρία 44η 50η 119η 53η 56η 4η 41η 95η 106η 87η 78η

Ρουμανία 55η 42η 91η 113η 92η 15η 41η 149η 46η 55η 91η

Σερβία 88η 73η 174η 94η 105η 4η 73η 137η 69η 97η 102η

Αλβανία 82η 46η 173η 105η 70η 15η 15η 138η 66η 91η 183η

ΠΓΔΜ 32η 6η 137η 58η 63η 43η 20η 26η 62η 64η 115η

Τουρκία 73η 56η 133η 145η 36η 71η 57η 75η 67η 27η 121η

Κροατία 103η 101η 144η 163η 109η 61η 132η 39η 96η 45η 82η

Βοσνία-

Ερζεγοβίνη 116η 160η 136η 111η 139η 61η 93η 128η 63η 124η 63η

Μαυρο-

βούνιο 71η 85η 160η 46η 131η 43η 27η 145η 47η 133η 44η

Σλοβενία 53η 26η 59η 162η 108η 87η 20η 84η 84η 60η 40η

Μολδαβία 94η 77η 161η 141η 17η 87η 109η 101η 140η 22η 90η

Κόσοβο 113η 164η 176η 34η 68η 43η 172η 50η 132η 157η 28η

Σύνολο

χωρών 183

Πηγή: World Bank.

 

Παπαπανάγος Χάρρυ, Παγκόσμια οικονομική κρίση και επιπτώσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ΣΔΙΕΠ, 15/11/2011. 

 

Στη συνέχεια, θα δούμε αναλυτικά κάποιες από τις σημαντικότερες 

επιπτώσεις που είδαμε παραπάνω, καθώς αποτελούν βασικούς οικονομικούς τομείς, η 

μελέτη των οποίων θα συντελέσει στην καλύτερη κατανόηση και την διαμόρφωση 

μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας όσον αφορά τον αντίκτυπο της κρίσης στον 

βαλκανικό χώρο. 

4.2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Η είσοδος των τραπεζών στη ΝΑΕ 

Όπως έχουμε προαναφέρει, οι ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη 

ΝΑΕ  αποτέλεσαν το κανάλι μέσω του οποίου η παγκόσμια κρίση άρχισε να διαπερνά 

τις βαλκανικές οικονομίες. Οι ξένες μητρικές τράπεζες, εξαιτίας της αβεβαιότητας 

των διεθνών χρηματικών και κεφαλαιακών αγορών, δυσκολευόταν να παρέχουν 

εύκολα κεφάλαια στις βαλκανικές θυγατρικές τους. Παρ’ όλα αυτά, τα δάνεια σε ξένο 

νόμισμα φθάνουν το 90% σε κάποιες χώρες με το ευρώ να κατέχει το μεγαλύτερο 
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μέρος χωρίς να απορρίπτει άλλα νομίσματα, όπως το ελβετικό φράγκο. Τα επιτόκια 

των νομισμάτων αυτών αυξήθηκαν λόγω της πιστωτικής κρίσης, ασκώντας πιέσεις 

στην αποπληρωμή δανείων από τους δανειολήπτες (Euromoney).
97

 

Η είσοδος των ξένων τραπεζών στα βαλκανικά χρηματοπιστωτικά συστήματα 

χρονολογείται την μεταβατική περίοδο, ενώ τα επόμενα έτη γίνεται ολοένα 

περισσότερο έντονη με το 8% του 1994 να αγγίζει το 52% το 1999, ενώ πάνω από το 

60% το 2004. Βέβαια, η μεταβατική περίοδος, χαρακτηριζόμενη από έντονες 

μακροοικονομικές ανισορροπίες, ασκεί επιρροή στα χρηματοπιστωτικά συστήματα 

μέσω θεσμικών μεταβολών, αγοραστικής αστάθειας και τραπεζικών κρίσεων 

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2007)
 
.
98 

Από αρχές του 1990, οι χώρες διαμορφώνουν ένα φιλικό περιβάλλον για την 

είσοδο τραπεζών με τις πολιτικές της χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης και των 

ιδιωτικοποιήσεων (εξαγορά πιστωτικών ιδρυμάτων ή έλεγχος από ξένα κεφάλαια),  

αλλά και μέσω της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου και παγκόσμιας εποπτείας από τις 

κυβερνήσεις. Αξιοσημείωτη αποτελεί η βελτίωση της τραπεζικής αναδιάρθρωσης και 

της εσωτερικής συγκέντρωσης (Τράπεζα της Ελλάδος, 2007).
99

 

Ο χρόνος και ο τρόπος εισόδου των ξένων τραπεζών στο βαλκανικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα προσδιορίζεται από σωρεία παραγόντων. Όσον αφορά 

τον τρόπο εισόδου, επιγραμματικά να αναφέρουμε πως εξαρτάται από την επιλογή 

της ξένης τράπεζας και μπορεί να γίνει μέσω: ίδρυσης θυγατρικής/υποκαταστήματος, 

εξαγοράς εγχώριου πιστωτικού ιδρύματος, και για τον κάθε τρόπο υπάρχουν 

αντίστοιχοι λόγοι (π.χ. η ταχεία κάλυψη μεριδίου αγοράς γίνεται μέσω εξαγοράς 

εγχώριου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος κτλ) (Τράπεζα της Ελλάδος, 2007).
100

 

Η επίπτωση της κρίσης στον πιστωτικό τομέα 

Πριν τον ερχομό της κρίσης, κατά το 2003-8, οι βαλκανικές χώρες 

παρουσίασαν ετήσια πιστωτική επέκταση που κυμαινόταν μεταξύ 20%-30% (Βοσνία-
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Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ), ενώ σε κάποιες (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία) 

ανερχόταν πάνω από 30% (Barlett & Prica, 2011).
101

 

Η κατάσταση αυτή, όμως, ανατράπηκε με την άφιξη της κρίσης η οποία 

σηματοδότησε το τέλος του τραπεζικού δανεισμού εξαιτίας φόβου και  αβεβαιότητας 

για τοξικά χρέη, και κατ’ επέκταση την παγκοσμίου επιπέδου κατάρρευση του 

πιστωτικού τομέα. Η κατάρρευση αυτή συνέβη ξαφνικά και απότομα το 2009 σε 

ΠΓΔΜ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία και έπειτα σε Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, 

σηματοδοτώντας την διακοπή του τραπεζικού δανεισμού προς τις επιχειρήσεις αλλά 

και την αδυναμία των επιχειρήσεων να αλλάξουν τον δανεισμό. Κάπως έτσι, 

φθάνουμε το 2008-9 στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με Αλβανία, 

ΠΓΔΜ, και Μαυροβούνιο να υπερβαίνουν το 10%, καθώς προ κρίσης είχαν γνωρίσει 

έντονη πιστωτική ανάπτυξη (Barlett & Prica, 2011).
102

 

Μια σωρεία παραγόντων (υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, ευκαιρίες κερδοφορίας κ.ά.) 

προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον των άλλων χωρών στα βαλκάνια. Έτσι, από 

το 2007, οι ξένες τράπεζες (κυρίως ιταλικές, γαλλικές, αυστριακές,  γερμανικές, 

ελληνικές) καταλάμβαναν αξιοσημείωτα ποσοστά του βαλκανικού τραπεζικού τομέα 

(Γολέμης & Παπαδοπούλου)
103

, από το 2008 σε κάποιες χώρες το μερίδιο του 

ενεργητικού των ξένων τραπεζών ανήλθε πάνω από 75%, ενώ σε Αλβανία, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Κροατία και ΠΓΔΜ έφτασε πάνω από 90%
104

 Μετά απ’ αυτή την 

πιστωτική κρίση, το 2009 σημειώνεται μεγάλη πτώση της εγχώριας πιστωτικής 

ανάπτυξης με εντονότερη στις χώρες όπου το ξένο κεφάλαιο και η παρουσία ξένων 

τραπεζών καταλάμβαναν μεγάλο μερίδιο (Barlett & Prica, 2011).
105

 Για να πάρουμε, 

όμως, μια γεύση με νούμερα για το μερίδιο ενεργητικού που καταλαμβάνουν οι ξένες 

τράπεζες (πίνακας 6)
106

: 
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 Barlett W. & Prica I., “The variable impact of the global economic crisis in South East Europe”, 

2.Transmission mechanisms and domestic structure, The banking sector and credit growth ,Economic 

Annals,Volume LVI, No 191, October-December 2011, URL: 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0013-3264/2011/0013-32641191007B.pdf , ανακτήθηκε 

13/5/14,(σελ 14). 
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  Γολέμης Χ., Παπαδοπούλου Ε., «Eλληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια, επιπτώσεις της κρίσης και 

διεθνιστικό έλλειμμα»,  3. Επιπτώσεις της κρίσης στις οικονομίες των Βαλκανικών χωρών -συνέπειες για 

την Ελλάδα, URL: http://www.transform-network.net, ανακτήθηκε 14/5/14. 
104

 Ο.π: Barlett W. & Prica I,(σελ 13). 
105

 Ο.π: Barlett W. & Prica I.,(σελ 15). 
106 EBRD, Structural change indicators, 

URLhttp://www.ebrd.com/downloads/research/economics/macrodata/sci.xls:,ανακτήθηκε13/5/14 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0013-3264/2011/0013-32641191007B.pdf
http://www.transform-network.net/en/journal/people/.html
http://www.transform-network.net/
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Πίνακας 6: Μερίδιο ενεργητικού από ξένες τράπεζες(%) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Αλβανία 93,3 92,3 90,5 94,2 93,6 92,4 

Βοσνία-

Ερζεγοβίνη 80,9 90,9 94,0 93,8 95,0 94,5 

Κροατία 91,3 91,3 90,8 90,4 90,8 91,0 

Π.Γ.Δ.Μ 47,3 51,3 53,2 85,9 93,1 93,3 

Μαυροβούνιο 31,0 87,7 91,9 78,7 84,6 87,1 

Σερβία 37,7 66,0 78,7 75,5 75,3   74,3 

Βουλγαρία 81,6 74,5 80,1 82,3 83,9 84,0 

Ρουμανία 58,5 59,2 87,9 87,3 87,7 85,3 

Κόσσοβο na Na na na na na 

Πηγή: EBRD, Structural change indicators  

http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/macrodata/sci.xls  

4.3 ΑΞΕ
107

 

Η εισροή ΑΞΕ στις βαλκανικές χώρες αποτελεί ένα πρόσφατο σχετικά 

φαινόμενο αν αναλογιστεί κανείς την έκταση των ΑΞΕ σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως 

έχουμε προαναφέρει συνετέλεσαν στην μετάδοση της κρίσης, αλλά παρ’ όλα αυτά 

υπέστησαν και τις επιπτώσεις της σημειώνοντας σημαντική πτώση στην πλειοψηφία 

των χωρών. 

Οι παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ είναι πολλοί: η οικονομική ανάπτυξη των 

Βαλκανίων, το χαμηλό κόστος παραγωγής, το ειδικευμένο προσωπικό, η 

πολιτικοκοινωνική σταθερότητα, η ασφάλεια, το ενδεχόμενο ένταξης στην ΕΕ και η 

προώθηση οικονομικών & αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΕ για την περιοχή 

(Αλεξάνδροβα, 2007)
108

, φορολογικά κίνητρα, καταναλωτική αύξηση, βελτίωση 
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 βλ:Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Ευρωσύστημα, Παράτημα 2, URL: 
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υποδομών (Σουλτσέ)
109

, καθώς επίσης το μέγεθος της εγχώριας αγοράς, η 

πραγματοποίηση ιδιωτικοποιήσεων, το επιχειρηματικό ρίσκο, η οικονομικονοσμιτακή 

ένταξη στη διεθνή οικονομία, η γεωγραφική εγγύτητα με την ΕΕ, πολιτικοί λόγοι 

(Μακρής, 2005) 
110

  συνετέλεσαν στην επενδυτική κινητικότητα της περιοχής.  

Ωστόσο, η πλειοψηφία των ΑΞΕ παρατηρείται σε μερικές μόνο χώρες: 

Ρουμανία, Βουλγαρία και Κροατία (78% των συνολικών εισροών ΑΞΕ το 2010) 

(Estrin & Uvalic, 2013)
111

- όπως το 1995-6 το 92,7% των ελληνικών ΑΞΕ 

συγκεντρώθηκε σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία (Αλεξάνδροβα, 2007) 
112

. Αυτά τα 

επίπεδα ΑΞΕ εξηγούνται από τους εξής παράγοντες: 1
ον

 το μέγεθος της εγχώριας 

οικονομίας (μικρές οικονομίες με εξαίρεση τη Ρουμανία, με το ΑΕΠ της χώρας 

υποδοχής να επιδρά θετικά για προσέλκυση ΑΞΕ), 2
ον

 η απόστασή από τις 

επενδύτριες οικονομίες της ΔΕ, την ΕΕ και άλλους μεγάλους εμπορικούς 

συνασπισμούς, και 3
ον

 τη θεσμική ποιότητα (ευνοϊκές σε χώρες με θεσμούς υπέρ της 

αγορά) (Estrin & Uvalic, 2013).
113

  

Οι ΑΞΕ, τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσαν σημαντική πηγή εισοδήματος 

και συναλλάγματος για τα Βαλκάνια. Αυτή η μεγάλη σημασία τους οφείλεται στην 

μακροοικονομική ισορροπία και τις αναπτυξιακές προοπτικές των χωρών σε 

μετάβαση. Κατά την 1
η
 μεταβατική περίοδο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 

ήταν είτε εξισορροπημένο είτε λιγότερο ελλειμματικό. Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε 

η ανάκαμψη και υπήρξε βελτίωση των εξαγωγών κάποιων χωρών, και εξαιτίας της 

                                                                                                                                                                      
παράγοντες προσέλκυσης των Ξένων Επενδύσεων, 
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αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης και της υψηλής εξάρτησης της εγχώριας παραγωγής 

από τις εισαγωγές, οι εισαγωγές αυξήθηκαν. Το έλλειμμα του ισοζυγίου έφθασε για 

τις περισσότερες χώρες το 5-10% του ΑΕΠ, φανερώνοντας την ανεπάρκεια της 

εγχώριας ιδιωτικής και κυρίως της δημόσιας αποταμίευσης, με συνέπεια η διαφορά 

επενδύσεων-αποταμίευσης να καλύπτεται όλο και περισσότερο από τις εισροές 

κεφαλαίων, μεγάλο μέρος των οποίων αποτελούν οι ΑΞΕ. Έτσι, η οικονομία γίνεται 

περισσότερο ευάλωτη σε τυχόν μεταβολές της κίνησης κεφαλαίων με κίνδυνο 

νομισματικής κρίσης. Οι ΑΞΕ αρχικά δίνουν ώθηση στην όλη επενδυτική 

προσπάθεια, έπειτα όμως ο ρόλος τους για τον αναπτυξιακό κύκλο δεν είναι το ίδιο 

σημαντικός, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανατίμηση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας των νομισμάτων των χωρών υποδοχής υπονομεύοντας έτσι τις εξαγωγικές 

τους επιδόσεις (Μακρής, 2005, σελ.13-4).
114

 

Κατά τη δεκαετία του 1990, η περιοχή προσέλκυσε μικρό αριθμό ΑΞΕ 

εξαιτίας της πολιτικοοικονομικής αστάθεια που επικρατούσε το 1
ο
 μισό της δεκαετίας. 

Έτσι μέχρι το ’96 οι ΑΞΕ σε Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, ΠΓΔΜ
115

, Ρουμανία 

ανήλθαν σε $3,4 δις ΗΠΑ ή 5,7% των συνολικών ΑΞΕ στις 27 μεταβατικές 

οικονομίες, κατάσταση που βελτιώθηκε το ’95 με την υπογραφή των Ειρηνευτικών 

Συμφώνων Dayton. Η γενική εικόνα του ενεργητικού αποθέματος των ΑΞΕ της 

περιοχής κατά το 1989-2000, κυμαίνονταν στα $15.300 εκ. ή 9,4% των συνολικών 

εισερχόμενων ΑΞΕ στις 27 χώρες υπό μετάβαση (Estrin & Uvalic, 2013).
116

 

Κατά τη δεκαετία του 2000, οι ΑΞΕ βελτιώθηκαν μεν, άνισα δε. Κατά το 

2000-2010
117

, η Ρουμανία αποτελούσε βασικό αποδέκτη ΑΞΕ, είχε μια δεκαπλάσια 

αύξηση από $7 δις ΗΠΑ σε $70 δις, ενώ οι περισσότερες άλλες χώρες είχαν ακόμη 

μεγαλύτερες αυξήσεις. Μέχρι το 2010 ανέβηκαν στην Κροατία κατά 12 φορές, στην 

Αλβανία και τη Βουλγαρία κατά 17 φορές, ενώ στη Σερβία μέχρι και 20 φορές (από 
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 Μακρής Γεώργιος, «Ο ρόλος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη των 
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 Πριν την κρίση όμως 
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$1 δις ΗΠΑ σε 20 δις), ενώ μικρότερη βελτίωση παρατηρήθηκε μόνο σε Βοσνία-

Ερζεγοβίνη (6πλάσια) και  ΠΓΔΜ (8πλάσια) (Estrin & Uvalic, 2013).
118

  

Μετά το 2007-8, φυσικό επακόλουθο της κρίσης αποτελεί η πτώση ΑΞΕ σε: 

Βουλγαρία (από $12+ δις ΗΠΑ το 2007 σε $2 δις το 2010-11), Ρουμανία ($14 δις το 

2008, στο ήμισυ το 2009), Κροατία ($1,5 δις το 2011) (Estrin & Uvalic, 2013).
119

 

Μοναδική εξαίρεση παρατηρείται στην Αλβανία, όπου η εισροή ΑΞΕ συνέχισε την 

ανοδική πορεία (πίνακας 7)
120

: 

Πίνακας 7: Καθαρές εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές( σε $ ΗΠΑ)  

 2006 2007 2008 2009 2010 

Αλβανία 

325,258,317 662,280,000 958,684,088 963,681,086 1,109,558,02

4 

Βοσνία-

Ερζεγοβίνη 

768,276,100 2,070,789,567 981,785,579 240,108,840 231,539,217 

Κροατία 

3,461,671,522 4,996,124,173 6,023,290,811 2,861,459,43

0 

334,155,395 

Π.Γ.Δ.Μ 424,155,269 699,092,642 586,953,719 197,089,613 295,759,888 

Μαυροβούνι

ο 

na 934,442,371 960,423,121 1,527,258,43

8 

760,440,980 

Σερβία 

4,968,045,047 3,431,919,716 2,996,385,201 1,935,601,65

4 

1,340,235,87

3 

Βουλγαρία 

7,757,606,832 13,214,535,61

2 

9,979,109,972 3,389,234,81

5 

2,167,527,39

2 

Ρουμανία 

11,393,430,00

0 

9,925,000,000 13,883,000,00

0 

4,846,000,00

0 

3,453,000,00

0 
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different?”,3. Patterns of FDI inflows in Southeast Europe, Increasing FDI flows in the 2000s, (σελ 
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 Ο.π:Estrin S. & Uvalic M., (σελ 18). 
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 Foreign direct investment(FDI), net inflows (BoP, current US$) 

URL:http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD   

ανακτήθηκε 13/5/14. 
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Κόσσοβο 369,808,407 603,224,093 536,790,832 408,097,340 413,401,759 

Πηγή: Foreign direct investment(FDI), net inflows (BoP, current US$) 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD   

 

Αξιοσημείωτο είναι πως, κατά την δεκαετία του 1990, ο βιομηχανικός τομέας 

συγκέντρωνε την πλειοψηφία των ΑΞΕ και ιδιαίτερα οι τομείς τροφίμων, ποτών, 

έτοιμου ενδύματος, καπνού, χημικών, μηχανών. Τέλη της δεκαετίας, ο τριτογενής 

τομέας που μέχρι πρότινος είχε μικρά ποσοστά (εκτός του τομέα του εμπορίου) 

άρχισε να βελτιώνεται με των τομέα των υπηρεσιών να σημειώνει πρόοδο, ενώ μετά 

το 2000, σημειώθηκε αύξηση σε τηλεπικοινωνίες, τραπεζικούς και πιστωτικούς 

οργανισμούς, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων κ.ά. (Αλεξάνδροβα, 2007).
121

 

Όπως είδαμε, η κατανομή ΑΞΕ είναι άνιση στο πέρασμα του χρόνου και 

περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς. Οι πιο διαδεδομένες επενδύσεις που αφορούν 

τον τραπεζικό τομέα, έχουν συμβάλλει στην μείωση των επιτοκίων, την αύξηση 

διαθέσιμων δανείων, την παροχή κινήτρου για οικονομική ανάπτυξη, οδηγώντας στην 

ενσωμάτωση της περιοχής στην παγκόσμια οικονομία και τις αγορές κεφαλαίων. 

Σύμφωνα με την ΕΤΑΑ, η χρηματοπιστωτική ενοποίηση εκτός από την οικονομική 

ανάπτυξη, οδήγησε σε πιστωτική επέκταση και υπερδανεισμό σε ξένο κυρίως 

νόμισμα και κατ’ επέκταση στην ευπάθεια της περιοχής (EBRD 2009: κεφάλαιο 3) 

(Barlett & Prica, 2013).
122

 

Η αύξηση των ενδοπεριφερειακών επενδύσεων συντέλεσε στην πρόσφατη 

ανάπτυξη των ΑΞΕ. Τα τελευταία χρόνια, σλοβενικές και κροατικές εταιρείες 

άρχισαν να επενδύουν σημαντικά στα ΔΒ (Barlett & Prica, 2013).
123

 Παρόλα αυτά, τα 

ηνία κρατούν οι ΗΠΑ και δυτικές χώρες, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία της Ελλάδας, 

Γερμανίας, Ιταλίας, Αυστρίας, ενώ μικρότερη είναι η δραστηριοποίηση της 

Ολλανδίας, Βελγίου Ην. Βασίλειο κ.ά. Αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις χωρών 
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(σελ 17). 
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 Ο.π:Barlett W. & Prica I.,(σελ 17). 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0013-3264/2011/0013-32641191007B.pdf
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που επενδύουν σε μια μόνο βαλκανική χώρα, όπως η Γαλλία στη Ρουμανία, η 

Τουρκία στην Αλβανία και η Ελβετία στη Σλοβενία, γεγονός που οφείλεται σε καλές 

πολιτικοοικονομικές σχέσεις ή σε κάποια πολιτισμική συγγένεια των εν λόγω χωρών 

(Αλεξάνδροβα, 2007).
124

 

4.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
125

 

 Ο εξωτερικός δανεισμός και μια σωρεία παραγόντων (φοροδιαφυγή 

επιχειρήσεων, διαφθορά κυβερνήσεων, ελλιπείς υποδομές, ανεπαρκώς εκπαιδευμένο 

και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, οργανωμένο έγκλημα, ελλειμματικό θεσμικό 

πλαίσιο υπέρ της επιχειρηματικότητας κ.ά.), είχαν ως αποτέλεσμα νέους δανεισμούς, 

αδυναμία αποπληρωμής των δανείων, αργή οικονομική ανάκαμψη. Αυτή η ήδη 

άσχημη κατάσταση χειροτέρεψε με την έλευση της κρίσης (Κοζεντίνου, 2011).
126

 

 Έτσι, το 2008, το εξωτερικό χρέος ήταν  υψηλό σε όλες σχεδόν τις  χώρες και 

κυρίως σε: Κροατία (80% του ΑΕΠ το 2007), Μαυροβούνιο (το ιδιωτικό δημόσιο 

χρέος αυξήθηκε από 35% του ΑΕΠ το 2006 σε 60% το 2008, ενώ το δημόσιο 

μειώθηκε από 25% του ΑΕΠ το 2006 στο 14% μέχρι το 2008), Αλβανία (2005-8 

αυξήθηκε κατά 7ποσοσιτιαίες μονάδες), Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ΠΓΔΜ (κοντά στο 

50%), ενώ πιο χαμηλό συναντάται και σε Σερβία και Ρουμανία, συμβάλλοντας στην 

αύξηση των αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης (Cocozza
 
κ. ά, 2011).

127
 

Σύμφωνα με την Κοζεντίνου, αποτελέσματα του υψηλού εξωτερικού χρέους 

αποτελούν: η άσκηση αυστηρής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, η 

μειωμένη αποταμίευση και απολαβές του εξωτερικού εμπορίου, οι άσχημες συνθήκες 
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Ο.π:Αλεξάνδροβα Α., «Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Νοτιο-ανατολική Ευρώπη(Οι ελληνικές 

τράπεζες στη Βουλγαρία)», 2. Το πρόσφατο κύμα ΑΞΕ στην ΝΑ Ευρώπη και ο ρόλος της Ελλάδας, 2.1 

Γενικά χαρακτηριστικά των ΑΞΕ στη ΝΑ Ευρώπη,  (σελ 27-8). 
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βλέπε: URL: 

http://olympia.gr/2012/01/29/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3

%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-

%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87 

ανακτήθηκε 20/5/14.  
126

Κοζεντίνου Ρ., «Το εξωτερικό χρέος των βαλκανικών χωρών: ύψος και συνέπειες»,2. Ανασυγκρότηση 

και Εξωτερικό χρέος, 2011, URL: http://www.economia.gr/el/article/entry/68, ανακτήθηκε 20/5/14. 

127
 Cocozza E., Colabella A.& Spadafora F., “The Impact of the Global Crisis on  South-Eastern 

Europe”,2. Rising external debt, IMF Working paper/11/300, International Monetary Fund, December 

2011,URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11300.pdf,  ανακτήθηκε 20/5/14, (σελ 

18-9). 

http://olympia.gr/2012/01/29/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87
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http://olympia.gr/2012/01/29/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87
http://www.economia.gr/el/article/entry/68
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11300.pdf
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διαβίωσης, οι ιδιωτικοποιήσεις του δημοσίου τομέα, οι συχνά επιβεβλημένες από 

τους πιστωτές ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών επιχειρήσεων παροχής κοινωνικών 

αγαθών και υπηρεσιών 1
ης

 ανάγκης-ως όρο διαγραφής χρεών ή χορήγησης νέων 

δανείων, η απουσία θεσμικού πλαισίου που είχε ως συνέπεια την αύξηση των τιμών 

των υπηρεσιών και την αδυναμία ανταπόκρισης των ιδιωτών, προκαλώντας την 

επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ακόμη, πρόβλημα λογίζεται η αδυναμία των 

κυβερνήσεων να προβούν σε εσωτερικό δανεισμό, δηλαδή να χρηματοδοτήσουν τα 

κρατικά ελλείμματα με την έκδοση ομολόγων, λόγω της μη ανάπτυξης των 

εσωτερικών χρηματοοικονομικών αγορών. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη του 

εξωτερικού δανεισμού ή/και η έκδοση καινούργιου χρήματος. Η έκδοση νέου 

χρήματος οδηγεί με τη σειρά της σε μείωση της πραγματικής αξίας των χρηματικών 

διαθέσιμων μέσω του πληθωρισμού. Περαιτέρω επιπτώσεις αποτελούν: η 

αποδυνάμωση των εσωτερικών επενδύσεων, η εκροή κεφαλαίων σε δυτικές χώρες, ο 

ανταγωνισμός των τιμών μεταξύ των χωρών, η μείωση ζήτησης κεφαλαιουχικών 

αγαθών. (Κοζεντίνου, 2011).
 128

 

Όπως αναφέρει η Κοζεντίνου, η έκκληση βοήθειας των βαλκανικών 

οικονομιών από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα-εξαιτίας της αδυναμίας 

χρηματοδότησης από εμπορικές τράπεζες και της πτώσης των ξένων επενδύσεων-

,έκανε επιτακτική την ανάγκη λήψης διαρθρωτικών μέτρων με επίκεντρο αυτών τον 

περιορισμό των κρατικών δαπανών και της κατανάλωσης. Έτσι, πάρθηκαν νέα μέτρα 

(μείωση μισθών, υποτίμηση νομίσματος και απελευθέρωση εισαγωγών, κατάργηση 

των επιδοτήσεων, περιοριστική νομισματική-εισοδηματική πολιτική, δάνεια 

διαρθρωτικού περιεχομένου κ. ά.), που οδήγησαν σε μεγέθυνση της ανεργίας, 

μεγιστοποίηση της φτώχειας, εξαθλίωση των συνθηκών διαβίωσης, πάγωμα της 

ανάπτυξης, αύξηση της μετανάστευσης προς τη δύση οδηγώντας κατ’ επέκταση σε 
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Ο.π: Κοζεντίνου Ρ., «Το εξωτερικό χρέος των βαλκανικών χωρών: ύψος και συνέπειες», 4. Συνέπειες 

εξωτερικού χρέους για τις βαλκανικές χώρες,4.1 Οικονομικές Συνέπειες. 
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απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και «εκροή εγκεφάλων»
129

,πλήττοντας για ακόμη 

μια φορά την οικονομική ανάπτυξη των χωρών (Κοζεντίνου, 2011).
130

 

Οι πίνακες (8, 9)
131

, δίνουν την πλήρη εικόνα του δημοσίου χρέους 

παλαιότερα, αλλά και τι προβλέπεται για το μέλλον στο βαλκανικό οικονομικό 

σκηνικό (Παπαπανάγος, 2011):  

 

Πίνακας 8: 

14

Δημόσιο Χρέος, ως % του ΑΕΠ, Βαλκάνια, 2000-2010

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

ΕΕ(27) 61,9 61,0 60,3 61,8 62,2 62,7 61,3 58,7 61,8 74,3 79,8

ΕΕ(15) 63,2 62,2 61,6 63,0 63,3 64,1 62,8 60,4 57,9 69,0 75,6

Ελλάδα 103,4 103,7 101,7 97,4 98,6 100,0 106,1 105,0 113,0 129,3 142,8

Βουλγ. 74,3 67,3 53,6 45,9 37,9 29,2 22,7 18,2 14,1 15,6 17,4

Ρουμ. 22,5 25,7 24,9 21,5 18,7 15,8 12,4 12,7 13,6 23,9 31,7

Σερβία - - 80,6 64,3 53,3 50,3 36,2 29,4 37,0 38,2 44,9

πΓΔΜ 48,0 48,8 42,9 45,0 43,8 48,5 41,5 29,0 22,7 23,8 24,6

Αλβανία - 67,6 65,0 61,7 56,6 57,4 55,5 53,8 51,2 59,8 58,2

Τουρκία 38,2 75,7 93,0 85,1 59,2 52,3 46,1 39,4 39,9 46,1 42,2

Σλοβεν. - 26,8 28,0 27,5 27,8 27,0 26,7 23,4 22,8 35,5 37,3

Β-Ερζ. - 38,1 33,4 27,7 25,5 25,6 21,3 18,5 34,3 35,9 39,7

Κροατία - 40,1 39,9 40,9 43,3 43,7 40,8 38,7 36,5 34,5 40,6

Μαυρβ. - - 80,6 47,1 44,5 38,6 32,6 29,0 32,4 40,7 44,1

Μολδ. 91,7 78,4 73,1 58,9 46,0 34,7 34,7 24,6 21,3 29,1 26,6

Κόσοβο - - - - - - - - - - -

Πηγές: UNECE, Eurostat, IMF, EBRD Transition Reports,  European Commission, ECOFIN και CIA.

Οι τιμές του 2010 είναι εκτιμήσεις.  

Παπαπανάγος Χάρρυ, Παγκόσμια οικονομική κρίση και επιπτώσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, 

ΣΔΙΕΠ, 15/11/2011. 
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 Για περισσότερα βλέπε: Χριστοδούλου Δ.& Νίκας Χ., «Οι Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις στην 

Εποχή της Παγκοσμιοποίησης», Κεφάλαιο ΙΙ-1: Θεωρητική προσέγγιση των αιτιών των μετακινήσεων 

του εργατικού δυναμικού, 1.3 Προς μια Γενική Θεωρία για τα Αίτια των Μετακινήσεων Εργατικού 

Δυναμικού, ε) Η προσέγγιση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου και της «Διαρροής Εγκεφάλων, εκδ. Γκίουρδας 

Β., (σελ 92). 
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Ο.π: Κοζεντίνου Ρ. 

131
 Παπαπανάγος Χάρρυ, Παγκόσμια οικονομική κρίση και επιπτώσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, 

ΣΔΙΕΠ, 15/11/2011. 
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Πίνακας 9: 

15

Δημόσιο Χρέος, ως % ΑΕΠ, Βαλκάνια, 2006-2016

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

ΕΕ(27) 61,3 58,7 61,8 74,3 79,8 82,3 83,7 83,7 82,8 81,2 79,5

ΕΕ(15) 62,8 60,4 57,9 69,0 75,6 80,1 83,3 83,8 83,0 81,3 80,3

Ελλάδα 106,1 105,0 113,0 129,3 142,8 165,6 189,1 187,9 178,5 165,1 162,8

Βουλγ. 22,7 18,2 14,1 15,6 17,4 17,8 20,5 20,7 20,4 20,5 19,3

Ρουμ. 12,4 12,7 13,6 23,9 31,7 34,4 34,4 34,0 33,6 32,8 31,6

Σερβία 36,2 29,4 37,0 38,2 44,9 44,1 44,5 43,1 40,8 38,2 35,6

πΓΔΜ 41,5 29,0 22,7 23,8 24,6 26,3 28,2 27,4 27,3 26,9 26,4

Αλβανία 55,5 53,8 51,2 59,8 58,2 59,4 59,2 59,6 60,6 62,0 63,6

Τουρκία 46,1 39,4 39,9 46,1 42,2 40,3 38,1 36,3 35,1 34,2 33,2

Σλοβεν. 26,7 23,4 22,8 35,5 37,3 43,6 47,2 49,2 50,8 52,1 53,5

Β-Ερζ. 21,3 18,5 34,3 35,9 39,7 39,6 38,4 35,7 32,3 29,8 27,9

Κροατία 40,8 38,7 36,5 34,5 40,6 47,5 50,0 51,9 53,4 54,5 55,1

Μαυρβ. 32,6 29,0 32,4 40,7 44,1 43,1 42,2 41,1 39,9 38,6 37,7

Μολδ. 34,7 24,6 21,3 29,1 26,6 23,6 21,7 20,7 20,3 19,1 17,6

Κόσοβο - - - - - - - - - - -

Πηγές: UNECE, Eurostat, IMF, Economic Outlook September 2011, EBRD Transition Reports,  European Commission, 

ECOFIN και CIA.  

Παπαπανάγος Χάρρυ, Παγκόσμια οικονομική κρίση και επιπτώσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, 

ΣΔΙΕΠ, 15/11/2011. 

 

4.5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 Εφόσον οι οικονομικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα μέσα σ’ ένα κοινωνικό 

περιβάλλον, αναπόφευκτη είναι η άμεση και αλληλένδετη σχέση τους. Έτσι, η 

παγκόσμια οικονομική κρίση, εκτός από οικονομικό αντίκτυπο, έχει μεγάλη επίδραση 

και στον κοινωνικό τομέα. Η κοινωνική ζωή των χωρών της ΝΑΕ έχει επηρεαστεί 

σημαντικά σε διάφορες πτυχές της, οδηγώντας σε μια υποβάθμιση της ποιότητας 

ζωής.
 
 

Ένας σημαντικός τομέας, ο οποίος έχει επηρεαστεί, είναι ο εκπαιδευτικός. Οι 

αυξανόμενες πιέσεις στις υπηρεσίες εκπαίδευσης οδηγούν σε μη ορθή λειτουργία του 

εκπαιδευτικού συστήματος, και κατ’ επέκταση σε αδυναμία παροχής στην αγορά 

εργασίας ατόμων με απαιτούμενες δεξιότητες. Από την πίεση δεν απουσιάζουν οι 

δημόσιες υπηρεσίες υγείας, καθώς οι προϋπολογισμοί συρρικνώνονται και οι 

μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στην αγορά έχουν υπονομεύσει τους πόρους για 

επενδύσεις στη δημόσια υγεία. Αυτή η μείωση των προϋπολογισμών οδηγεί, επίσης, 
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στην παροχή κακής ποιότητας τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών. Σε πολλές χώρες 

αξιοσημείωτη είναι η επιβάρυνση των τοπικών κυβερνήσεων με επιπλέον ευθύνες 

μέσω των πολιτικών αποκέντρωσης, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις χωρών-

Βοσνία- Ερζεγοβίνη και ΠΓΔΜ-, έχουν σχεδιαστεί για την στήριξη προγραμμάτων 

επίλυσης των εθνοτικών συγκρούσεων (Barlett & Uvalic, 2013).
132

 

Τα αυστηρά προγράμματα λιτότητας, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 

κρίσης, έχουν επιφέρει επιπλέον προβλήματα στην αγορά εργασίας, περιορίζοντας 

την απασχόληση, αυξάνοντας την άνιση κατανομή του εισοδήματος και συχνά 

οδηγώντας στη φτώχεια (Barlett & Uvalic, 2013).
133

 

Εκτός απ’ όλα αυτά, η πιο σημαντική-ίσως-επίδραση της κρίσης να βρίσκεται 

στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, ψυχικά ασθενών αλλά και υγιών ατόμων. Η  

«έκπτωση» στην ποιότητα ζωής που προαναφέρθηκε, μόνο καλά αποτελέσματα δεν 

έχει στην ψυχολογική κατάσταση των ατόμων.  

  Η ανασφάλεια που προκύπτει εξαιτίας των ξαφνικών αλλαγών στον τρόπο 

ζωής, είναι πλέον δεδομένη. Η απώλεια εργασίας εκδηλώνεται σε έντονο στρες και 

εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων, ενώ η απόπειρα αυτοκτονίας για την αποφυγή 

επίλυσης των προβλημάτων αποτελεί γεγονός, με πιο ευαίσθητη ομάδα ατόμων, 

σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ηλικίες 50-54 και γυναικείος πληθυσμός. Σύμφωνα 

με τον καθηγητής ψυχιατρικής στο ΑΠΘ και πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του 

συνεδρίου, Κωνσταντίνο Φωκά, ανέφερε ότι «ενώ παλαιότερα τα περιστατικά ατόμων 

που έκαναν απόπειρα αυτοκτονίας ήταν σπάνια και οφείλονταν σε συναισθηματικούς ή 

οικογενειακούς λόγους, τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί και οφείλονται στα 

προβλήματα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση».
134

 

 Η οικονομική κρίση διαταράσσει όλη την ιεραρχία των αναγκών με 

αποτέλεσμα τα προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινότητα να απειλούν 

την ψυχοσωματική υγεία των ατόμων.  Σύμφωνα, μάλιστα, με τον κλινικό λέκτορα 
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 Barlett W. & Uvalic M., “The Social Consequences of the Global Economical Crisis in South East 

Europe”, Chapter 1.-3.The Social Crisis, LSE Reprographics Department, June 2013, URL: 

URL:http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDFs/Publications/Social-Consequences-

Final.pdf ,  ανακτήθηκε 21/5/14, (σελ 4-5). 
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 Ο.π:Barlett W. & Uvalic M., (σελ 4). 
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 «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία: Λόγω των ξαφνικών αλλαγών στο 

τρόπο της ζωής τους αισθάνονται ανασφάλεια», 
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στο Πανεπιστήμιο του Νότινγκχαμ, Νίκο Χριστοδούλου: «Υπάρχουν στοιχεία από τη 

διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία μας δείχνουν ότι οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της 

κρίσης επηρεάζουν τη ψυχική υγεία». Η ανεργία και το χρέος συμβάλλουν σε 

διαταραχές του συναισθήματος, όπως κατάθλιψη, άγχος, και αυτοκτονικές τάσεις. Οι 

επιπτώσεις της οικονομικής ανισότητας στην ψυχική υγεία είναι παρόμοιες με αυτές 

της οικονομικής κρίσης.
135

 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε να προστεθεί ένα ακόμη πρόβλημα  

που είναι οι πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή, οι οποίες άφησαν πίσω τους θύματα, 

υλικές καταστροφές, ψυχικά κατάλοιπα, κατεστραμμένη οικονομική κατάσταση, και 

εν τέλει, μια ακόμη- οικονομική, πολιτική, ψυχική, κοινωνική- κρίση.
136

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

137
 

 

5.1 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ 

 Προβλήματα παρουσιάζονται στην μετάβαση της Σερβίας σε οικονομία της 

αγοράς σε σχέση με άλλες χώρες τη ΝΑΕ. Την οικονομία κρατούσαν μακριά από την 

ανάπτυξη το προβληματικό σύστημα των προηγούμενων ετών, καθώς και η εμπόλεμη 

κατάσταση που επικρατούσε την δεκαετία του ‘90. Το μεγάλο βήμα για την 

οικονομική ανάπτυξη της, η Σερβία, το πραγματοποίησε στα τέλη του 2000. Με νέο 

πλέον πολιτικό σύστημα προέβη στις απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις για 

την επίτευξη αυτού του σκοπού. Παρά τα μέτρα που λήφθηκαν και τις αλλαγές που 
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σημειώθηκαν, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα και η οικονομική 

ανάπτυξη παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα (Uvalic, 2012).
138

 

5.2 Η  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ  ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ  ΤΟΥ 1990 

 Τα πρώτα βήματα για την ένταξη της στις οικονομίες της αγοράς, η Σερβία τα 

έκανε ως μέλος της Γιουγκοσλαβίας στα τέλη του 1980. Ένα πλήθος μεταρρυθμίσεων 

πριν το 1990, δημιούργησαν το έδαφος για τη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας, τη 

μακροοικονομική σταθεροποίηση και την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων 

συλλογικής ιδιοκτησίας, άλλα όλα αυτά σταμάτησαν με την διάλυση της χώρας το 

1991 (Uvalic, 2012).
139

 

Το νέο κράτος που δημιουργήθηκε, πλήττονταν από εμφύλιες συγκρούσεις 

που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία. Παρά τις μεταρρυθμίσεις, η 

οικονομία δεν τονώθηκε σημαντικά, εξαιτίας
140

: της παραοικονομίας, των 

επιβεβλημένων διεθνών κυρώσεων (εμπάργκο), της συρρίκνωσης των 

επιχειρηματικών εργασιών εξαιτίας της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, την αδυναμία 

πραγματοποίησης επενδύσεων εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας, της μείωσης της 

αγοραστικής δύναμης, του υπερπληθωρισμού και του ραγδαία υποτιμημένου 

νομίσματος της, της απαξίωσης της τεχνολογίας και της απουσίας πρώτων υλών  

(Μαθιουδάκης, 2010). 

 Σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ανάπτυξη επηρέασαν οι κυρώσεις που 

δέχτηκε η χώρα από την ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη για την συμμετοχή της στις 

πολεμικές επιχειρήσεις της Κροατίας και της Βοσνίας-Εζεργοβίνης την περίοδο 

1992-96. Η κορυφή των κυρώσεων επιβλήθηκε το 1996, τοποθετώντας ουσιαστικά 

την οικονομική ταφόπλακα εμποδίζοντας την επανείσοδο της χώρας στον ΟΗΕ και 

                                                           
138

Uvalic M., “Serbia’s Transition to Market Economy: Why Hast the Model not 

Delivered?”,1.Introduction, MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS, Vol. 8, No 2, Special 

Issue, 2012  url: http://repec.mnje.com/mje/2012/v08-n02/mje_2012_v08-n02-a14.pdf  ανακτήθηκε 

22/5/14, (σελ 87). 

 
139

Ο.π: Uvalic M., “Serbia’s Transition to Market Economy: Why Hast the Model not 

Delivered?”,2.The heritage of the 1990s,(σελ 88). 
140

 Μαθιουδάκης Σ., «Η επέκταση των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα βαλκάνια και στην 

ΝΑ Ευρώπη-κίνητρα και προοπτικές»,2. Η μετάβαση του τραπεζικούς συστήματος των χωρών της ΝΑ 

Ευρώπης, 2.1 Επισκόπηση των Βαλκανικών οικονομιών κατά το πρώτο διάστημα της μετάβασης, 

2010,URL: http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-

1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf  ανακτήθηκε 12/5/14 (σελ 17-8). 

http://repec.mnje.com/mje/2012/v08-n02/mje_2012_v08-n02-a14.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2010/MathioudakisStelios/attached-document-1288951737-620236-11765/Mathioudakis2010.pdf


[49] 
 

στους σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (Uvalic, 2012).
141

Παρά 

τον διεθνή απομονωτισμό της χώρας, ο αγροτικός τομέας εξασφάλισε για την αγορά 

τρόφιμα και πρώτες ύλες (Μαθιουδάκης, 2010).
142

 

Οι συνολικές ζημιές των πολεμικών συμβάντων και της πολιτικοοικονομικής 

απομόνωσης της χώρας, ήταν μεγάλες, με υπολογισμούς να τις εκτιμούν γύρω στα 

$100 δις ΗΠΑ. Έργα υποδομής και παραγωγικές μονάδες ισοπεδώθηκαν, η ανεργία 

εκτοξεύτηκε πάνω από 35%, το εμπόριο σημείωσε πτωτική πορεία της τάξεως του 

40%, η παραοικονομία φούντωσε, ενώ το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο 

αποσταθεροποιήθηκε (Μαθιουδάκης, 2010).
143

 

Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την δεκαετία του 1990, κράτησαν πίσω την 

οικονομική ανάπτυξη και οδήγησαν την Σερβία στο να γίνει μία υπερπληθωριστική 

χώρα (116,5% τρις το 1993), με αποτέλεσμα την πτώση του ΑΕΠ κατά 80 π.μ. στα 

τέλη του 1993 (Uvalic, 2012). 

Η εμπόλεμη κατάσταση που επικράτησε τα πρώτα έτη της δεκαετίας του ’90, 

δημιούργησε οικονομική εξαθλίωση στο μεγαλύτερου μέρος του πληθυσμού, αλλά 

και μια οικονομική ελίτ που συσσώρευσε το χρήμα της αγοράς. Με την συγκατάθεση 

της κυβέρνησης στα πρώτα έτη του 1990, οι ιδιωτικές τράπεζες λήστεψαν τις 

αποταμιεύσεις των πολιτών για τη δική τους επιβίωση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, 

την αύξηση της φτώχειας, της ανεργίας στο 30% και τη μείωση των μισθών. 

Επιπλέον, η διαφθορά και η εγκληματικότητα εκτινάχτηκαν στα ύψη και 

δημιουργήθηκε ένα επηρεαζόμενο δικαστικό σύστημα με συνέπεια να χαθεί η 

εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος (Uvalic, 2012).
144

 

Το σκηνικό αυτό επαλήθευσε το αποτέλεσμα των ερχόμενων εκλογών, που 

ανέδειξαν ως νικητή τον Vojislav Kostunica, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο προς τις 

οικονομικοπολιτικές μεταρρυθμίσεις. Η δυσχερής οικονομική κατάσταση που 
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επικρατούσε πλαισιωνόταν από τα πολλά ζητήματα και προβλήματα που απαιτούσαν 

άμεση επίλυση (Uvalic, 2012).
145

 Η εκλογή της νέας κυβέρνησης ήταν το πρώτο 

βήμα στη δύσκολη πορεία που η Σερβία θα έπρεπε να ακολουθήσει, ώστε να ξεφύγει 

από την πολιτικοοικονομική απομόνωση της και να αντιμετωπίσει ανάμεσα σε όλα 

και το αποδυναμωμένο τραπεζικό σύστημα, το οποίο άφησε πίσω της η διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας και αδυνατούσε να υποστηρίξει μια αναπτυξιακή πορεία 

(Μαθιουδάκης, 2010).
146

  

 Να αναφέρουμε πως σημαντική πληγή στα εσωτερικά θέματα, αλλά και στο 

διεθνές προφίλ της χώρας, αποτελούσε το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου. Παρόλο που 

θεωρούνταν κομμάτι της Σερβίας, είχε αυτόνομη διοίκηση και τον Ιούνιο του 2012 

ανεξαρτητοποιήθηκε (Uvalic, 2012). 

 Δεύτερο πρόβλημα, ήταν η απομόνωση της χώρας από τους διεθνείς 

οργανισμούς. Για να καταφέρει να ενταχθεί και πάλι σ’ αυτούς τους οργανισμούς θα 

έπρεπε να λάβει σημαντικά μέτρα για την αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους που 

είχε συσσωρευτεί την δεκαετία του 1990 (Uvalic, 2012). 

 Ως τρίτο πρόβλημα, χαρακτηρίζεται η αποστασιοποίηση του Μαυροβουνίου 

από τα τρέχοντα προβλήματα και η αντίθεση του στις απόψεις της Σερβίας για την 

επίλυση αυτών. Καθώς και η είσοδος του γερμανικού μάρκου ως εθνικό νόμισμα το 

1997. Αυτή η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, έως το 2000, με την πτώση της κυβέρνησης 

του Milošević (Uvalic, 2012). 

 Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, ήταν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε 

διότι η Σερβία είχε καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου και καθυστερούσε να 

παραδώσει τον Milošević στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Η παράδοση του 

πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2001 (Uvalic, 2012). 
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Το σύνολο των προβλημάτων αυτών, δημιουργούσαν τροχοπέδη στην 

προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Λόγω του μεγάλου εξωτερικού χρέους, 

οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις έγιναν μετά από τις συμβουλές των 

εμπειρογνωμόνων των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Uvalic, 2012). 

Οι επιβληθείσες μεταρρυθμίσεις, ήταν πανομοιότυπες μ’ αυτές των άλλων 

Βαλκανικών χωρών. Αυτό ήταν αναποτελεσματικό, καθώς τα προβλήματα που είχε 

να αντιμετωπίσει η Σερβία ήταν πολλάκις φορές δυσκολότερα, λόγω του πολέμου την 

δεκαετία του ‘90. Η φτώχεια, η πείνα, η εγκληματικότητα, η διαφθορά και η 

κερδοσκοπία ήταν καθημερινά φαινόμενα στην κοινωνία της Σερβίας (Uvalic, 

2012).
147

 

5.3 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2001 

Με την νέα κυβέρνηση του 2000 και την εκδημοκράτιση του πολιτεύματος, 

πραγματοποιήθηκαν και τα πρώτα βήματα προς την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Οι μεταρρυθμίσεις την περίοδο 2001-2008, επέφεραν θετικά αποτέλεσμα στην 

οικονομία της Σερβίας.  

Ίσως από τα πιο σημαντικά, ήταν η σταδιακή μακροοικονομική 

σταθεροποίηση. Το πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε με την ελευθέρωση των τιμών 

που εκτίναξε τον πληθωρισμό, από τον πρώτο χρόνο στο 90%. Στα τέλη του 2008, 

όμως, κυμαινόταν περίπου στο 10%. Άμεση προσπάθεια υπήρξε και για την 

δημοσιονομική εξυγίανση, με μόνο αρνητικό τις δημόσιες δαπάνες που παρέμεναν σε 

υψηλό επίπεδο (40% του ΑΕΠ) για όλη την οχταετία. 

Αξιόλογη ήταν η ανάπτυξη της σέρβικης οικονομίας την περίοδο αυτή (βλ. 

Γράφημα 1
148

), με μόνο μελανό σημείο στην ανάπτυξη της το 2002-03, όταν 

δολοφονήθηκε ο πρωθυπουργός Zoran Djindjic (Uvalic, 2012).
149
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Γράφημα 1: 

 

Πηγή : Uvalic (2012,σελ 90) βασισμένο σε Uvalic (2010,σελ145). 

Σημειώθηκε και συσσώρευση ΑΞΕ, περίπου $15 δις ΗΠΑ έως το 

2008,ιδιαίτερα σημαντικό καθώς την δεκαετία του 1990 η μόνη ΑΞΕ που υπήρχε 

προερχόταν από την μερική ιδιωτικοποίηση της Srbija Telekom. Μεγάλη βοήθεια 

υπήρξε και από Σέρβους μετανάστες, οι οποίοι με τις καταθέσεις τους και τα 

εμβάσματα από το εξωτερικό, εξασφάλιζαν ρευστότητα στις εγχώριες τράπεζες 

(Uvalic, 2012).
150

 

Η οικονομική άνθιση προκάλεσε και ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου. Το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε, από 1.723€ το 2001 σε 4.500€ το 2008. Αντίστοιχα, 

σε μονάδες αγοραστικής δύναμης υπήρξε αύξηση, από 21% σε 35%, και οι καθαρές 

μέσες αποδοχές από 90€ σε 400€ (Uvalic, 2012). 

Οι μεταβατικοί δείκτες της ΕΤΑΑ, δείχνουν και επιτάχυνση στις θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις. Η αξιολόγηση της οικονομίας της Σερβίας, από την ΕΤΑΑ το 

2009,μας δείχνει πως η χώρα σε πολλά επίπεδα έχει φτάσει ή φτάνει μια ανεπτυγμένη 

αγορά οικονομίας (Uvalic, 2012).  

Μεγάλα βήματα προόδου σημειώθηκαν με την απελευθέρωση των τιμών, το 

άνοιγμα του εξωτερικού εμπορίου και την ιδιωτικοποίηση μικρής κλίμακας. Σήμερα, 

το 80% των τραπεζών είναι ξένης ιδιοκτησίας. Αποτυχίες πραγματοποιήθηκαν: στις 

ιδιωτικοποιήσεις μεγάλης κλίμακας, στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, στον 
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πολιτικό ανταγωνισμό και τις αγορές κινητών αξιών και μη χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων (Uvalic, 2012).
151

 

5.4  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Κενό στην αξιολόγηση της ΕΤΑΑ υπάρχει στην μη μέτρηση ποσοστών, όπως 

η ανεργία, η περιορισμένη οικονομική ανάκαμψη των επιπέδων της παραγωγής προ 

της μετάβασης και η συνεχή διερεύνηση των εξωτερικών ανισορροπιών.  

(1) Ίσως το πιο μακροπρόθεσμο πρόβλημα της Σερβίας είναι τα μεγάλα 

ποσοστά ανεργίας καθ’ όλη την περίοδο 2001-08.  Ενώ παρουσιάζεται αύξηση του 

ΑΕΠ αυτή την χρονική περίοδο, στον τομέα της εργασίας βλέπουμε πως υπάρχει 

μείωση στην απασχόληση.  Βελτίωση παρουσιάστηκε το 2007, αλλά διακόπηκε 

άμεσα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008. Το νέο σύστημα 

φορολόγησης της εργασίας που επιλέχτηκε, χαρακτηρίστηκε ως οπισθοδρομικό και 

οδήγησε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στην αναζήτηση ανεπίσημης εργασίας. 

Με το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης το ποσοστό της ανεργίας το 2012 έφτασε το 

24% (Uvalic, 2012).
152

 

(2) Άλλο πρόβλημα είναι αυτό του εμπορικού ελλείμματος, που 

δημιουργήθηκε διότι οι εισαγωγές προϊόντων της χώρας ήταν σχεδόν διπλάσιες από 

τις εξαγωγές της. Η υψηλή εξωτερική εμπορική ανισορροπία είναι η κύρια αιτία της 

εξίσου ταχείας αύξησης του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών,  που έφτασε το 

2008 στο 18%. Η υποτίμηση του δηναρίου κατά 15% αύξησε τις εξαγωγές σε σχέση 

με τις εισαγωγές, αλλά τα εμπορικά και τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών 

συνέχισαν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα (Uvalic, 2012).
153

 

(3) Σοβαρή βραδύτητα παρουσιάστηκε στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. 

Παρά την ανάπτυξη το 2008, το πραγματικό ΑΕΠ έφτασε στο 72% του 1989. Η 

αύξηση του ΑΕΠ την περίοδο 2001-08, δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την 

απώλεια της παραγωγής που προήλθε από την συμμετοχή της χώρας στις πολεμικές 

επιχειρήσεις της δεκαετίας του ‘90 και τον βομβαρδισμό από το ΝΑΤΟ. Την περίοδο 
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της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2009, η Σερβία είχε αρνητική ανάπτυξη του 

ΑΕΠ 3,1%, και έτσι το πραγματικό της ΑΕΠ το 2010 κυμάνθηκε στο 70% του ΑΕΠ 

του 1989 (ΕΤΑΑ, 2010) (Uvalic, 2012).
154

 

            Η ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων που εγκρίθηκε το 2001, έλαβε 

μεγάλη καθυστέρηση. Όσες επιχειρήσεις αγοράστηκαν από ξένους επενδυτές 

αναδιαρθρώθηκαν πλήρως, αλλά αντίθετα όσες πουλήθηκαν σε εγχώριους ιδιοκτήτες 

παρουσίασαν μικρή αναδιάρθρωση (βλ.Cerovic, 2009). Η στρατηγική των 

ιδιωτικοποιήσεων στηρίχθηκε στην γρήγορη άφιξη ΑΞΕ, χωρίς όμως να 

αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες που υπήρχαν. Οι ΑΞΕ που υπήρξαν αφορούσαν τα 

2/3 υπηρεσίες-τράπεζες-τηλεπικοινωνίες-ακίνητα-εμπόριο, με αποτέλεσμα να μην 

ενισχύσουν άμεσα τις εξαγωγές της χώρας. Έξω από τον νόμο των ιδιωτικοποιήσεων 

παρέμειναν 550 δημόσιες/κρατικές στρατηγικές επιχειρήσεις (Uvalic, 2012). 

           Κάποιες από τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις παρέμειναν ανενεργές. Η μεγάλη 

γραφειοκρατία κρατάει πίσω τομείς, όπως η εγγραφή της ιδιοκτησίας ή η απόκτηση 

οικοδομικών αδειών. Πριν λίγα χρόνια, δημιουργήθηκε ένα αξιόλογο πτωχευτικό 

σύστημα. Για κάθε επιχείρηση που έκλεινε το 2006 άνοιγαν 8, ενώ το 2008 

μειώθηκαν σε 4. Σε μη αξιόλογο επίπεδο κινείται και ο ανταγωνισμός στην αγορά. Η 

Σερβία ενέκρινε την είσοδο των αρχών του ΟΟΣΑ,  αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν 

εφαρμόζονται (Uvalic, 2012). 

Η μικρής κλίμακας μικροοικονομική αναδιάρθρωση επέφερε δύο 

μακροοικονομικές συνέπειες. Πρώτον, την αργή ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, το 

ποσοστό του οποίου αυξήθηκε από 40% στο 60% του ΑΕΠ την περίοδο 2001-08. 

Στην περίοδο της εμπόλεμης κατάστασης την δεκαετία του ‘90, ο ιδιωτικός τομέας 

είχε σημαντικότερη αύξηση, από το 10% στο 40% του ΑΕΠ. Στον ιδιωτικό τομέα 

απασχολείται το 70% του εργατικού δυναμικού (Uvalic, 2012).
155

 

Δεύτερον, ενώ υπάρχει επέκταση στον κλάδο των υπηρεσιών, οι οποίες 

καλύπτουν το 64% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, στον τομέα των 

βιομηχανιών παρουσιάζεται μια έντονη αποβιομηχάνιση. Στο τέλος του 2008, ο 

βιομηχανικός τομέας πλησίασε μόλις το 52% του αντίστοιχου του 1989 (βλ. γράφημα 
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2
156

). Λόγω της μείωσης του μεριδίου της γεωργίας στο ΑΕΠ υπήρξε και μείωση στα 

εμπορεύσιμα αγαθά από 41% το 2000 στο 24,7% του ΑΕΠ το 2007, με αποτέλεσμα 

την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος (Uvalic, 2012).
157

 

Γράφημα 2: Η βιομηχανική παραγωγή στη Σερβία, 1990-2008 (1990 = 100) 

 

Πηγή: Uvalic(2012,σελ95) βασισμένο σε Uvalic(2010,σελ202)&Νational Statistics 

Λόγοι αποτυχίας οικονομικών πολιτικών 

Τα προβλήματα αυτά δημιουργήθηκαν λόγω της υιοθέτησης του υπερ-

φιλελεύθερου
158

 , χαρακτηριστικό της εποχής  Reagan-Thatcher (Nuti, 2012) ,  

μοντέλου της καπιταλιστικής οικονομίας. Συμφώνα με τις συστάσεις της «συναίνεσης 

της Ουάσιγκτον»
159

 αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν προτεραιότητες που συνιστούνταν 

και σε άλλα κράτη της ΝΑΕ την δεκαετία του ‘90.  Οι μεταρρυθμίσεις είχαν ως στόχο 

την δημιουργία μιας ανοικτής και φιλελεύθερης οικονομίας της αγοράς, με την 

απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την ταχεία ενσωμάτωση της 

στην παγκόσμια οικονομία. Το σχέδιο που εφαρμόστηκε από το ΔΝΤ και την 

Παγκόσμια Τράπεζα ήταν ένα υπερφιλελεύθερο μοντέλο, φονταμενταλιστικό, 

συμπληρωμένο με στοιχεία του αμερικανικού καπιταλισμού (Nuti, 2012) (Uvalic, 

2012).
160
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Το υπερφιλελεύθερο μοντέλο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της 

Σερβίας, καθώς δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις 

και λιγότερο στις μικροοικονομικές, με εξαίρεση την περίπτωση των 

ιδιωτικοποιήσεων (Uvalic, 2012). 

Εκείνη την περίοδο η συνταγή  της «συναίνεσης της Ουάσιγκτον»  θεωρήθηκε 

το καλύτερο μοντέλο για την γρήγορη ανάκαμψη της σερβικής οικονομίας. Σ’ ένα 

απελευθερωμένο και σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, έγινε πιστευτό πως θα 

ευδοκιμήσουν οι ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις. Θεωρήθηκε πως μία ριζική αλλαγή 

από τις μεθόδους της προηγούμενης δεκαετίες θα προσδώσει άμεσα θετικά 

αποτελέσματα, κάτι όμως που δεν πραγματοποιήθηκε. Κάποια από τα προβλήματα 

που δεν ελήφθησαν υπόψη ήταν η εταιρική διακυβέρνηση και η καθυστερημένη 

αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά (Uvalic, 2012). 

Η «μετά-Ουάσινγκτον συναίνεση» υποστήριζε: προώθηση των επενδύσεων σε 

ορισμένους τομείς προτεραιότητας, βελτίωση της πρόσβασης σε πιστώσεις για τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενθάρρυνση της καινοτομίας, εισαγωγή και 

προστασία της ποιότητας, και τεχνικά πρότυπα για επιχειρήσεις με εξαγωγικό 

προσανατολισμό. H Σερβία πρέπει να έχει καθορισμένη βιομηχανική πολιτική, 

προστατεύοντας τις βιομηχανίες της και δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την 

δημιουργία νέων. Σε μια βιομηχανική πολιτική, ο ρόλος του κράτους και των 

κρατικών θεσμός είναι μειωμένος (Uvalic, 2012). 

 Με την οικονομική κρίση του 2008, έκαναν και την εμφάνιση τους τα κενά 

που υπήρχαν στο υπερφιλελεύθερο μοντέλο. Στην Σερβία, εφαρμόστηκε ένα μοντέλο 

που ζητούσε ταχύτατα αποτελέσματα λόγω του γρήγορου ανοίγματος του εμπορίου, 

την οικονομική απελευθέρωση, την επέκταση φθηνών πιστώσεων και του 

αυξανόμενου χρέους. Το σύστημα αυτό βασιζόταν στην είσοδο μεγάλων ΑΞΕ, οι 

οποίες ήταν οι πρώτες που πλήχθηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση (Uvalic, 

2012). 

Μετά το 2001 η βασική πηγή ανάπτυξης προερχόταν από την εγχώρια ζήτηση. 

Αυτή αυξήθηκε λόγω της αύξησης των πιστώσεων, μισθών, εμβασμάτων και των 

εισαγωγών. Οι εξαγωγές, όμως, παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η κρίση 
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χτύπησε την χώρα την στιγμή που πολλά προβλήματά της έτειναν να γίνουν μη 

βιώσιμα, όπως: κατανάλωση μεγαλύτερη από την παραγωγή, αύξηση ελλείμματος 

τρεχουσών συναλλαγών, μεγάλο ποσοστό ανεργίας, μικρή αναδιάρθρωση 

επιχειρήσεων, μειωμένη ανάπτυξη ιδιωτικού τομέα και προβλήματα στην λειτουργία 

κρατικών επιχειρήσεων. Όλα αυτά συνάδουν στο να μας πείσουν πως αυτό το 

μοντέλο δεν είναι βιώσιμο (Uvalic, 2012).
161

 

5.5 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Παρά το μικρό μέγεθος της σερβικής οικονομίας έχει ενσωματωθεί στο 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, με αποτέλεσμα την άμεση επίδραση της από την 

παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι ιδιωτικοποιήσεις καθυστέρησαν σημαντικά 

προκαλώντας την μειωμένη είσοδο ΑΞΕ στην χώρα. Όμως, παρ’ όλη την κρίση 

φαίνεται πως δεν υπάρχει κίνδυνος για απώλεια αποταμιεύσεων, επειδή οι 

επενδυτικές ροές της Σερβίας είναι αμελητέες και τα επισφαλή δάνεια ελάχιστα. Η 

μικρή χρηματοδοτική αγορά της, μείωσε και τις αρνητικές επιδράσεις της παγκόσμιας 

κρίσης στην οικονομία της. Τα σημεία, όμως, που ήταν ήδη προβληματικά 

αποσταθεροποιήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό. Φανερό είναι πως οι «ρετρό» 

αποφάσεις των προηγούμενων ετών έκριναν την πορεία της σέρβικης οικονομίας την 

περίοδο της παγκόσμιας κρίσης (Bozic Miljkovic, 2013).
162

 

Μετά το 2000, πραγματοποιήθηκε αναδιάρθρωση στο τραπεζικό σύστημα. Ο 

μεγάλος αριθμός κρατικών τραπεζών συγχωνεύεται και οι περισσότερες απ’ αυτές 

εξαγοράζονται από τράπεζες ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών. Η είσοδος ξένων 

τραπεζών πρόσφερε ανταγωνιστικότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αυξάνοντας 

τις διαθέσιμες πηγές του πληθυσμού και της επενδυτικής οικονομίας. Με την 

παγκόσμια κρίση, βέβαια, ανατράπηκε η εντύπωση που υπήρχε πως οι ξένες τράπεζες 

μπορούσαν να προσφέρουν ασφάλεια και σταθερότητα. Ρόλο στην είσοδο της κρίσης 

έπαιξαν-όπως προαναφέρθηκε- και οι ξένες τράπεζες (ελληνικές, ιταλικές και 
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αυστριακές), οι οποίες, όμως, άμεσα μείωσαν τα υποκαταστήματα τους στην 

ανατολική Ευρώπη (Bozic Miljkovic, 2013)
163

. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση ανάγκασε τα ανεπτυγμένα κράτη να μειώσουν 

την ζήτηση τους σε αγαθά, αυτό το γεγονός οδήγησε τα μειωμένα έσοδα της Σερβίας 

από τις εξαγωγές της να ελαχιστοποιηθούν, προκαλώντας ανισορροπία στο εξωτερικό 

εμπόριο και στο ισοζύγιο πληρωμών. Όλα αυτά οδήγησαν την χώρα να μην μπορεί να 

αντεπεξέλθει στην αποπληρωμή δανείων των προηγούμενων ετών. Επειδή βρισκόταν 

σ’ αυτό το στάδιο επηρεάστηκε περισσότερο από την κρίση απ’ ότι αν βρισκόταν 

στην κατάσταση των προηγούμενων ετών. Την στιγμή της εκδήλωσης της 

παγκόσμιας κρίσης ήταν απροετοίμαστη ν’ αντιδράσει με άμεσα μέτρα (Bozic 

Miljkovic, 2013)
164

. 

O λόγος της στασιμότητας και ανικανότητας της Σερβίας να αντιδράσει στην 

παγκόσμια κρίση, ήταν η μείωση της παραγωγής και η έλλειψη επενδύσεων σε 

εξαγωγικά προσανατολισμένους οικονομικούς κλάδους. Η ροή δεδομένων των 

βιομηχανικών δεικτών κάνει κατανοητό την κακή κατάσταση που επικρατούσε σ’ 

αυτόν τον τομέα προ κρίσης (Bozic Miljkovic, 2013).
165

 

Στο γράφημα 3,
166

 φαίνεται ο δείκτης που μας δείχνει την ανικανότητα της 

χώρας αυτό το διάστημα να προσελκύσει ΑΞΕ. Μοναδική λύση αποτελεί ο 

προσανατολισμός των εταιρειών σε προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται στην 

ζήτηση της παγκόσμιας αγοράς (Bozic Miljkovic, 2013). 

Γράφημα 3: Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στη Σερβία 2001-2012 

 

Πηγή : (Bozic Miljkovic,2013-σελ 48)& βασισμένο στο http://www.nbs.rs/internet/80/index.html  
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           Η ελαχιστοποίηση των μειωμένων επενδυτικών εισροών στην χώρα (γράφημα 

4)
167

 κατά την παγκόσμια κρίση, σημειώθηκε λόγω της κρίσης ρευστότητας που 

υπήρξε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων 

προκάλεσε μια μικρή αύξηση των ΑΞΕ το 2006, που μειώθηκε σε μεγάλο ποσοστό 

ως το 2011 εξαιτίας της καθυστέρησης των διαδικασιών και του ξεσπάσματος της 

παγκόσμιας κρίσης. Επίσης, λόγος για την μειωμένη είσοδο ΑΞΕ είναι η πολιτική 

αστάθεια που επικρατεί στη χώρα επάνω στο θέμα του Κοσσυφοπεδίου. Επιπλέον, 

εμπόδια στην λειτουργία μιας νέας επιχείρησης είναι η μη υποστήριξη της 

δημοκρατίας από τους πολίτες, της παγκόσμιας αγοράς, ο νόμος περί κατασκευών και 

οι διαδικασίες που ορίζουν τον χρόνο που χρειάζεται μέχρι να ανοίξει μια νέα 

επιχείρηση (Bozic Miljkovic, 2013).
168

 

 

Γράφημα 4: Διακύμανση των ΑΞΕ στη σερβική οικονομία 2000-2011 (σε νομοσχέδιο 

USD).
169

 

 

Πηγή: Bozic Miljkovic, (2013,σελ 49) βασισμένο σε UNCTAD http://unctadstat.unctad.org  

 

Η υποτίμηση του δηναρίου 30% σε σχέση με το $ ΗΠΑ, 12% με το €, καθώς 

και το σύνολο των επιδράσεων της παγκόσμιας κρίσης στην οικονομία, οδήγησαν την 

Σερβία στην υπογραφή συμφωνίας με το ΔΝΤ για την λήψη δανείου ύψους €3 δις. 
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Μερικοί βασικοί δείκτες της σερβικής οικονομίας κατά το 2009, σύμφωνα με το 

Παγκόσμιο Δελτίο CIA, δείχνουν (πίνακας 10)
170

: 

Πίνακας 10: 

Οικονομικοί Δείκτες                                                Αξία 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης)     $77.01 δις 

ΑΕΠ(επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία)                        $42.39 δις 

        ΑΕΠ- κατά κεφαλήν                             $10,400 

Ποσοστό Ανεργίας                                   18.8% 

Πληθωρισμό (CPI)                                             11.7% 

                                Πηγή: http://www.economywatch.com/world_economy/serbia/ 

Η Σερβία, σύμφωνα με την έκθεση του φόρουμ της Διεθνής Οικονομίας 

(World Economy Forum Report), κατέχει την 95
η
 θέση στον πίνακα της 

ανταγωνιστικότητας. Την περίοδο 2012-13 παρέμεινε στην ίδια θέση με αυτή του 

2011-12, σε αντίθεση μ’ άλλες χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και 

παρουσίασαν βελτίωση. Αυτό είναι άλλο ένα ευπαθή σημείο που επηρεάζεται από 

την στάση της Σερβίας στο θέμα του Κοσσυφοπεδίου. Υποστηρίζεται πως η 

παγκόσμια κρίση δεν επέφερε καταστροφικά αποτελέσματα στην χώρα, διότι το μόνο 

που έκανε ήταν να διογκώσει τα ήδη υπάρχοντα εδώ και δεκαετίες (Bozic Miljkovic, 

2013).
171

 

Η πτώση της ανταγωνιστικότητας καλύπτει πολλούς τομείς. Βλέπουμε 

συνεχώς την Σερβία να χάνει θέσεις σε τομείς όπως (Bozic Miljkovic, 2013)
172

:  

 Εισροή τεχνολογίας πάνω στις ΑΞΕ, έπεσε κατά 96 θέσεις. 

 Ποιότητα εκπαιδευτικού συστήματος, πτώση 62 θέσεων. 

 Ανάπτυξη αγοράς εργασίας, από την 66 στην 112. 
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 Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, από την 97 στην 130. 

            Αυτά είναι βασικά προβλήματα που συνθέτουν το προφίλ της σερβικής 

οικονομίας εδώ και δεκαετίες.  

Μία βιώσιμη λύση αποτελεί η αύξηση των ξένων επενδύσεων. Γι’ αυτό 

αναμένονταν σταδιακή μείωση της εισροής των περιουσιακών στοιχείων από τη 

δημιουργία της ιδιωτικοποίησης της ζήτησης για την τόνωση της ατμόσφαιρας για 

αύξηση επενδύσεων σε υπανάπτυκτες περιοχές (Greenfield
173

). Οι παράγοντες που 

απωθούν τις ξένες επενδύσεις στην χώρα σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ για το 2012-2013 είναι (Bozic Miljkovic, 2013)
174

:  

 Μη αποτελεσματική διοίκηση: 13,1% 

 Διαφθορά: 12,5% 

 Σύστημα χρηματοδότησης: 11,1% 

 Κανονισμοί για τις επιδόσεις σε ξένο νόμισμα: 8,5% 

 Υψηλό ποσοστό φορολόγησης: 7,5% 

Επιπλέον προβλήματα που προσθέτονται είναι: ασταθής κυβέρνηση, 

ανεπαρκείς υποδομές, πολιτική αστάθεια, πληθωρισμός και ανεπαρκής καινοτομία. 

Σαφές γίνεται πως σερβική κυβέρνηση πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για την 

προώθηση των επενδύσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, με σκοπό την 

επενδυτική νομική και επιχειρηματική ασφάλεια (Bozic Miljkovic, 2013).
175

 

Με τον επόμενο πίνακα (11)
176

 θα πάρουμε μια γενική εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης της Σερβίας, μέσα από τη μελέτη βασικών μακροοικονομικών δεικτών, 

πώς ήταν πριν από την κρίση και πώς εξελίχθηκαν μετά με την πάροδο του χρόνου, 

φθάνοντας στο σήμερα (2013): 
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Πίνακας 11: 

              

        

Βασικοί Μακροοικονομικοί δείκτες                    

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Q1 

2014 
      

Πραγματική αύξηση του ΑΕΠ(σε %)1) 5,4 3,6 5,4 3,8 -3,5 1,0 1,6 -1,5 2,5 0,4       

Καταναλωτικές τιμές (σε %, συγκριτικά 

με τον ίδιο μήνα ένα έτος νωρίτερα)2) 
17,7 6,6 11,0 8,6 6,6 10,3 7,0 12,2 2,2 2,3       

Συναλλαγματικά αποθέματα NBS 

(σε εκ.€) 
4.921 9.020 9.634 8.162 10.602 10.002 12.058 10.914 11.189 10.428       

εξαγωγές(σε εκ.€)3)8) 5.329 6.948 8.687 10.157 8.478 10.070 11.472 11.829 14.378 3.4169)      

      - Ρυθμός αύξησης % σε σύγκριση με  

         με ένα χρόνο νωρίτερα 
19,1 30,4 25,0 16,9 -16,5 18,8 13,9 3,1 21,5 16,59)      

εισαγωγές(σε εκ.€)3)8) 
-9.612 -11.970 

-

16.016 

-

18.843 

-

13.404 

-

14.643 

-

16.627 

-

17.153 

-

18.023 

 -

4.1319) 
     

     - Ρυθμός αύξησης % σε σύγκριση με  

         με ένα χρόνο νωρίτερα 
0,7 24,5 33,8 17,6 -28,9 9,2 13,6 3,2 5,1 2,09)       

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών) (σε 

εκ.€) 
                       

 -1.778 -2.356 -5.053 -7.054 -1.910 -1.887 -2.870 -3.176 -1.585  -3149)      

ως % του ΑΕΠ -8,8 -10,1 -17,7 -21,6 -6,6 -6,7 -9,1 -10,7 -5,0  -4,39)        

Ανεργία σύμφωνα με έρευνα  

(σε %)5) 
20,8 20,9 18,1 13,6 16,1 19,2 23,0 23,9 22,1 20,8  

 
 

Μισθοί 

(μέσος όρος για την περίοδο, σε €) 
209,7 260,0 347,1 400,5 337,4 330,1 372,5 364,5 388,6 361,4    

RS δημοσιονομικό έλλειμμα/πλεόνασμα  

(σε % του ΑΕΠ)6) 
0,7 -1,7 -1,1 -1,9 -3,3 -3,5 -4,1 -5,7 -4,8 -8,6    

Ενοποιημένο δημοσιονομικό 

αποτέλεσμα 

(σε % του ΑΕΠ) 

1,1 -1,5 -1,9 -2,6 -4,5 -4,8 -5,0 -6,6 -5,0 -7,7    

RS δημόσιο χρέος, (εξωτερικό + 

εσωτερικό, σε % του ΑΕΠ)6)7) 
52,2 37,7 31,5 29,2 34,7 44,5 48,2 60,0 63,7 65,1    

RSD/$ συναλλαγματική ισοτιμία 

(κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια της 

περίοδο) 

66,87 67,03 58,39 55,76 67,47 77,91 73,34 88,12 85,17 84,47    

RSD/$ συναλλαγματική ισοτιμία 

(τέλος της περιόδου) 
72,22 59,98 53,73 62,90 66,73 79,28 80,87 86,18 83,13 83,89    

RSD/€ συναλλαγματική ισοτιμία 

(κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια της 

περίοδο)  

82,99 84,11 79,96 81,44 93,95 103,04 101,95 113,13 113,14 115,75    

RSD/€ συναλλαγματική ισοτιμία 

(τέλος της περιόδου) 
85,50 79,00 79,24 88,60 95,89 105,50 104,64 113,72 114,64 115,38    

ΕΚΘΕΣΗ:                  

ΑΕΠ (σε εκ.€) 20.306 23.305 28.468 32.668 28.952 27.968 31.472 29.601 31.994 7.2519)       

              
1) Σε σταθερές τιμές του προηγούμενου έτους.      
2) τιμές λιανικής πώλησης μέχρι το 2006.       
3) Το εμπόριο με το Μαυροβούνιο είναι εγγεγραμμένος κατά τις σχετικές συναλλαγές από το 2003.      
4) Σύμφωνα με το BPM 5, ένα μέρος των εκτιμώμενων εμβασμάτων μεταφέρθηκε από το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.      
5) Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Στατιστική Υπηρεσία (Labour Force Survey, Statistical Office).      
6) Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών για το δημόσιο χρέος και το NBS για την αναμενόμενη ΑΕπ (MoF for public debt and NBS for 

estimated GDP.  

 

   
7) κρατικοί τίτλοι στην ονομαστική αξία     

8) NBS εκτίμηση 

9)RSD:δηνάριο 
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Πηγή: National Bank of Serbia, URL:http://www.nbs.rs/internet/english/80/index.html, ανακτήθηκε 23/5/14. 

 

              

5.6 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ (2012 & 2013) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 Το 2012 οι επιχειρήσεις δρουν σ’ ένα αρνητικό περιβάλλον με αυξανόμενο 

τον εταιρικό τομέα, όμως, με μειωμένη απόδοση. Οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται 

και έχουμε μια πτώση της ανεργίας. Παρά τις δυσχερείς συνθήκες, έχουμε μικρή 

αύξηση των αποταμιεύσεων, κάτι που προσφέρει οικονομική ρευστότητα στις 

τράπεζες.  Η πιστωτική επέκταση αρχίζει να μαλακώνει, τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια στο σύνολο των δανείων είναι υψηλά περιορίζοντας την κερδοφορία. Το 

συνολικό συμπέρασμα είναι πως τα νοικοκυριά έχουν μικρά χρέη και ο 

επιχειρηματικός τομέας είναι αυτός που δεν αποπληρώνει τις οφειλές του. Αυτά σε 

συνδυασμό με τις δημοσιονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες, συνθέτουν ένα 

αρνητικό επενδυτικό κλίμα. Όπως προείπαμε, ο τραπεζικός τομέας έχει επαρκή 

κεφαλαιοποίηση και βασίζεται σε εγχώριες πηγές χρηματοδότησης. Υπάρχουν 

αυστηρότερες συνθήκες δανεισμού και ο κίνδυνος ρευστότητας είναι χαμηλότερος 

(NBS).
177

 

Υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 

της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης της αγοράς.  Το 2012 υπήρξε μια εγχώρια αγορά 

κρατικών χρεογράφων. Οι σταθερές μακροοικονομικές συνθήκες, ο χαμηλός και 

σταθερός πληθωρισμός και η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία του δηναρίου θα 

προσδώσουν ανάπτυξη στη αγορά κεφαλαίων δηναρίου (NBS).
178

 

Το 2013 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,2%, χάρη στην αύξηση των εξαγωγών 

κατά 33,5%(ετήσια βάση). Αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής 

ζήτησης, ενώ η εγχώρια παρουσίασε μείωση. Παράλληλα με την αύξηση των 

εξαγωγών παρατηρείται μια αύξηση των εισαγωγών της τάξεως του 10,6% (Alpha 

Bank).
179

 

Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τα αγαθά που εξάγονται ανήκουν στην 

κατηγορία των αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, μετά την επένδυση της FIAT στην 
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Σερβία. Το 90% των εξαγωγών καταλήγουν σε χώρες της ΕΕ. Άνθιση παρατηρείται 

και στη εξαγωγή υπηρεσιών που καλύπτουν το 10% του ΑΕΠ το 2013 (The World 

Bank, Serbia).
180

 

Η μεγάλη ανάπτυξη των εξαγωγών ήταν αυτή που αύξησε το ΑΕΠ παρά την 

μείωση του νοικοκυριού, της δημόσιας κατανάλωσης και της συρρίκνωση των 

επενδύσεων.  Αύξηση παρουσίασαν και οι τομείς της γεωργίας και μεταποίησης. 

Μειωμένη παρουσιάζεται η εγχώρια ζήτηση, κάτι που οδήγησε στην  πτώση του 

ΑΕΠ κατά 1,7% το 2012, λόγω της μείωσης των πραγματικών μισθών. Προβλέπεται 

αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% λόγω της ομαλοποίησης της γεωργίας, των εξαγωγών 

της αυτοκινητοβιομηχανίας, την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, την βελτίωση του 

σιδηροδρόμου, την αύξηση της παραγωγής των διυλιστηρίων πετρελαίου και την 

κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου. Τομείς ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού 

και κλιματισμού κατέγραψαν την υψηλότερη ετήσια αύξηση 19,8%. Αύξηση 

παρουσίασε και ο τομέας των κατασκευών κατά 12,2% (Alpha Bank).
181

 

  Οι προβλέψεις για το 2013 περί αύξησης του ΑΕΠ περίπου 2%  και 

πιθανότητα νέας προληπτικής συμφωνίας με το ΔΝΤ, τέθηκαν υπό αμφισβήτηση 

λόγω της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της (μείωση δημοσιονομικού 

ελλείμματος στο 4,25%). Μία νέα σύμβαση θα προσφέρει εμπιστοσύνη στον 

επενδυτικό τομέα και θα προστατεύσει την χώρα από εξωτερικές διαταραχές.  

Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση θα συνεχίσει να κινείται σε αρνητικά επίπεδα, λόγω της 

μείωσης των μισθών (Alpha Bank).
182

 

Η ανεργία και τη νέα χρονιά θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα 24%. Η ανεργία 

παρουσιάζεται ως από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας, χωρίς να μπορεί να 

δοθεί λύση από την πολιτική ηγεσία. Υπάρχει μια δέσμευση για μεταρρυθμίσεις στον 

τομέα της εργασίας, ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη και να καταπολεμηθεί η 

παραοικονομία (Alpha Bank).
183
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Όσον αφορά την δημοσιονομική πολιτική, το έλλειμμα του κρατικού 

προϋπολογισμού βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα θα 

αυξηθεί περαιτέρω.  Ο προϋπολογισμός του 2013 προβλέπει τα έσοδα σε 873 δις 

δηνάρια και τα έξοδα σε 1.051,7 δις δηνάρια. Το δημοσιονομικό έλλειμμα θα φτάσει 

το 5,6% του ΑΕΠ. Για να μπει ένα τέλος στην αύξηση του δημόσιου χρέους πρέπει 

να μειωθεί το έλλειμμα. Πάντως, το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση του δημόσιου χρέους  

στο 66.6% του ΑΕΠ. Πολύ πάνω από το νόμιμο όριο του 45% του ΑΕΠ που 

προβλέπεται (Alpha Bank).
184

 

Σχετικά με τον πληθωρισμό, όλοι οι φορείς προβλέπουν αύξησή του τα 

επόμενα έτη, που αγγίζει το 8,2% το 2013. Πτώση του πληθωρισμού προβλέπεται για 

το έτος 2014 (Alpha Bank).
185

 

Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υπήρξε μείωση λόγω της αύξησης των 

εξαγωγών, της υψηλότερης εισροής εμβασμάτων και των χαμηλότερων πληρωμών 

τόκων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να 

φθάσει -4,9% του ΑΕΠ το 2013 (Alpha Bank).
186

 

Όσον αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ του δημοσίου με το ιδιωτικό χρέος, 

ανέρχεται σε 49,8% και 50,2% αντίστοιχα. Τα συναλλαγματικά αποθέματα 

μειώθηκαν κατά €229 εκ. φθάνοντας τα €10,4 δις τον Σεπτέμβρη του 2013, ενώ τον 

ίδιο μήνα το βραχυπρόθεσμο συνολικό χρέος κυμαίνονταν στο 0,7% (Alpha Bank).
187

 

Στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αγορές, πάρθηκε η απόφαση από την 

Εθνική τράπεζα της Σερβίας να μειωθεί το βασικό επιτόκιο από 10,25% στο 10% τον 

Νοέμβριο του 2013 (Alpha Bank).
188

 

Τα οικονομικά στοιχεία που περιγράφηκαν παραπάνω, παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα 12
189

:  
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Ο.π: Alpha Bank, (σελ 10). 
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Ο.π: Alpha Bank,(σελ 10). 
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Ο.π: Alpha Bank, (σελ 10). 
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 Ο.π:Alpha Bank, (σελ 11). 
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 Ο.π:Alpha Bank, (σελ 11). 
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 Economy Watch-Follow The Money- URL:http://www.economywatch.com/economic-

statistics/country/Serbia/,ανακτήθηκε 23/5/14. 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/country/Serbia/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/country/Serbia/


[66] 
 

Πίνακας 12: 

  Για τη Σερβία, το 2013: Δείκτης Τιμών 

 Αύξηση του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές, σε εθνικό νόμισμα) 2.001 % 

 ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές, σε εθνικό νόμισμα) CSD190 3,692.48 δις 

 ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές, δολάρια ΗΠΑ) ΗΠΑ$ 42.872 δις 

 Αποπληθωριστής ΑΕΠ 195.013 (Δείκτης, Έτος βάσης 

σύμφωνα με τους λογαριασμούς της 

χώρας = 100) 

 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές, σε εθνικό νόμισμα) CSD 250,266.15 . 

 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές, σε εθνικό νόμισμα) CSD 488,051.66 . 

 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές, δολάρια ΗΠΑ) ΗΠΑ$ 5,666.57 

   

 ΑΕΠ (PPP), Δολάρια ΗΠΑ ΗΠΑ$ 81.616 δις 

 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (PPP), Δολάρια ΗΠΑ ΗΠΑ$ 10,787.58 

 Μερίδιο ΑΕΠ του Παγκόσμιου Συνόλου (PPP) 0.094 % 

 Λόγος μετατροπής PPP 45.242 

 Επένδυση (% του ΑΕΠ) 19.673 % 

 Ακαθάριστη Εθνική Αποταμίευση(% του ΑΕΠ) 10.968 % 

 Πληθωρισμός, Μέση Τιμών Καταναλωτή (καταχωρείται στο έτος 2000) 150.011 ( Δείκτης, Έτος βάσης 2000 

= 100) 

 Πληθωρισμός (Μέση Τιμή Καταναλωτή Μεταβολή%) 9.567 % 

 Πληθωρισμός, το τέλος του Έτους (καταχωρίζονται στο έτος 2000) 148.835 (Δείκτης, Έτος βάσης 2000 

= 100) 

 Πληθωρισμός (τέλος του έτους Μεταβολή%) 5.511 % 

   

 Εισαγωγή του όγκου όλων των αγαθών συμπεριλαμβανομένων των αγαθών και 

υπηρεσιών (% μεταβολή) 

3.527 % 

  

Εισαγωγή του όγκου μόνο αγαθών   (% μεταβολή) 

3.527 % 

 Εξαγωγή του όγκου όλων των αγαθών συμπεριλαμβανομένων των αγαθών και 

υπηρεσιών (% μεταβολή= 

8.561 % 

 Εξαγωγή  του όγκου μόνο προϊόντων (% μεταβολή) 8.561 % 

 Αξία των εισαγωγών πετρελαίου ΗΠΑ$ 3.31 δις 

 Αξία των εξαγωγών πετρελαίου ΗΠΑ$ 0.437 δις 

 Ποσοστό Ανεργίας (% του εργατικού δυναμικού) 22.982 % 

   

 Πληθυσμός 7.566 εκατ 

 Έσοδα γενικής κυβέρνησης (εθνικό νόμισμα)  CSD 1,586.01 δις 

 Έσοδα γενικής κυβέρνησης (% του ΑΕΠ)  42.952 % 

 Συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης (σε εθνικό νόμισμα)  CSD 1,789.99 δις 

 Γενικές συνολικές κρατικές δαπάνες (% του ΑΕΠ)  48.477 % 

  
Σύνολο κυβερνητικών καθαρών δανειοδοτήσεων/ δανειολήψεων (εθνικό νόμισμα)  

CSD -203.983 δις 

 Σύνολο κυβερνητικών καθαρών δανειοδοτήσεων/ δανειολήψεων (% του ΑΕΠ)  -5.524 % 

 Διαρθρωτικό ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης  (εθνικό νόμισμα)  CSD -206.519 δις 

 Διαρθρωτικό ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης  -5.55 % 
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 CSD: δηνάριο Σερβίας 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/Serbia/Investment_Percentage_of_GDP/
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  Για τη Σερβία, το 2013: Δείκτης Τιμών 

   

  

Σύνολο καθαρού χρέους κυβέρνησης Δανεισμός (εθνικό νόμισμα)  

CSD 2,166.18 δις 

 Σύνολο καθαρού χρέους κυβέρνησης Δανεισμός (% του ΑΕΠ)  58.665 % 

 Σύνολο ακαθάριστου δημόσιου χρέους(εθνικό νόμισμα)   CSD 2,388.39 δις 

  

Σύνολο Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ)  

64.683 % 

 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ορολογιακού έτους, Τρέχουσες Τιμές  CSD 3,692.48 δις 

 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (δολάρια ΗΠΑ)  ΗΠΑ$ -3.732 δις 

 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% ΑΕΠ)  -8.706 % 

Πηγή: Economy Watch-Follow The Money- http://www.economywatch.com/economic-statistics/country/Serbia/ 

 

5.7 ΑΛΛΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  

H οικονομική μετανάστευση είναι απόρροια της οικονομικής κρίσης που 

επικρατεί στην Σερβία. Το 62% των αποφοίτων πανεπιστημίων επιθυμούν να φύγουν 

στο εξωτερικό. Η Σερβία είναι 2
η
 στον κόσμο στην  μετανάστευση επιστημόνων. 

191
 

 Άλλη απόρροια της κρίσης είναι ο μεγάλος αριθμός αυτοκτονιών. Το 2013 ο 

αυτός άγγιξε τους 1400. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί η οικονομική κρίση, η ανεργία, 

οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα είναι οι αιτίες που οδηγούν πολλούς στην 

αυτοκτονία. Η ανεργία και γενικά τα οικονομικά προβλήματα, σύμφωνα με την κ. 

Dusica Lecic-Tosevski, προκαλούν σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές αλλά και 

σωματικές δυσλειτουργίες κυρίως στους νέους ηλικίας 25-29 χρονών όπου υπάρχει 

και το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας.
192

 

 Σαν να μην έφταναν όλα τα οικονομικά προβλήματα της χώρας, την 

κατάσταση ήρθε να ενισχύσει και οι πλημμύρες που υπήρξαν.
 193

 Οι πλημμύρες είχαν 

καταστροφικές συνέπειες για το μεγαλύτερο ποσοστό της γεωργικής παραγωγής, 

αλλά προκάλεσαν και τεράστιες ζημιές στις υποδομές της χώρας ύψους 

εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης υπήρξαν απώλειες καις σε ανθρώπινες ψυχές. 
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«Σερβία: μετά τις νατοϊκές βόμβες, η καταστροφή του ΔΝΤ», 

URL:http://www.inprecor.gr/archives/199123, ανακτήθηκε 25/6/14. 
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 «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία: Λόγω των ξαφνικών αλλαγών στο 

τρόπο της ζωής τους αισθάνονται ανασφάλεια.», URL: 

http://www.newsbeast.gr/health/arthro/641654/oi-epiptoseis-tis-oikonomikis-krisis-stin-psuhiki-ugeia/, 

ανακτήθηκε 13/5/14 
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 «Η χειρότερη πλημμύρα που έχει πλήξει τη Σερβία», Πηγή: 

URL:http://www.kathimerini.gr/768129/article/epikairothta/kosmos/h-xeiroterh-plhmmyra-poy-exei-

plh3ei-th-servia , ανακτήθηκε 25/6/2014. 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/country/Serbia/
http://www.inprecor.gr/archives/199123
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/641654/oi-epiptoseis-tis-oikonomikis-krisis-stin-psuhiki-ugeia/
http://www.kathimerini.gr/768129/article/epikairothta/kosmos/h-xeiroterh-plhmmyra-poy-exei-plh3ei-th-servia
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5.8  ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ  

 Επειδή η Σερβία δεν διαχειρίστηκε σωστά τα κεφάλαια που εισήλθαν στην 

χώρα ως βοήθεια, προκύπτει ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις της.  

Ως πρώτη επιλογή από την κυβέρνηση βρίσκεται μια νέα συμφωνία με το ΔΝΤ που 

θα της προσφέρει αυτή την οικονομική ευχέρεια (Bozic Miljkovic, 2013).
194

 

 Έμφαση με τις νέες μεταρρυθμίσεις θα δοθεί στην στήριξη της γεωργίας και 

των μικρών επιχειρήσεων. Εξάλειψη των παρα-φορολογικών εισφορών, μερική 

επιδότηση της γεωργικής παραγωγής, εξαγγελθείσα μεταρρύθμιση του δημόσιου 

τομέα με την αποκατάσταση της δημοσιονομικής πολιτικής δημιουργούν ένα 

ενθαρρυντικό περιβάλλον για την αποκόμιση θετικών στοιχείων. Με γνώμονα την 

Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια εμπειρία, γίνεται κατανοητό πως ο τομέας που θα ωθήσει 

την Σερβία προς την οικονομική ανάκαμψη είναι αυτός των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (Bozic Miljkovic, 2013). 
195

 

 Όλες οι εκτιμήσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας αποβλέπουν την άμεση 

λήψη οριζόντιων μέτρων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

και την προώθηση διαθρωτικών αλλαγών. Άμεση συνέπεια όλων αυτών είναι η 

υποστήριξη του βιομηχανικού τομέα με μία μη γραφειοκρατική πολιτική. Μετά από 

την μειώσει στις ΑΞΕ από το 2007 και έπειτα έγινε κατανοητό πως η Σερβία πρέπει 

να στηριχθεί σε δικούς της πόρους. Πρέπει να ακολουθηθεί μια τακτική στήριξης σε 

επιχειρήσεις και βιομηχανίες που προσανατολίζονται στο εξαγωγικό κομμάτι., με την 

είσοδο νέων τεχνολογιών και καινοτομιών (Uvalic, 2012).
196

 Όλα αυτά προβλέπουν 

πως θα υπάρξει ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον με ικανούς θεσμούς, 
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 Bozic Miljkovic I., “Serbian economy in transitional, european and world financial crisis”, Fear of 

“Greek script” and new measures for crisis overcoming, European Scientific Journal March 2013 

edition vol.9, No.7 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, URL: 
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 Ο.π: Bozic Miljkovic I.,(σελ 53). 
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 Uvalic M., “Serbia’s Transition to Market Economy: Why Hast the Model not Delivered?”, 5.Why 

was the strategy not successful?, MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS, Vol. 8, No 2, 

Special Issue, 2012, URL:  http://repec.mnje.com/mje/2012/v08-n02/mje_2012_v08-n02-a14.pdf , 

ανακτήθηκε 22/5/14,(σελ 96-7). 
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εξειδικευμένο προσωπικό και αναβαθμισμένες ποιοτικά υποδομές (The World Bank , 

Serbia).
197

 

Η Σερβία πρέπει να πάρει σημαντικά μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του 

τομέα της αγοράς. Πρέπει να αναδιαρθρωθούν και οι κρατικοί θεσμοί για μια σωστή 

βιομηχανική πολιτική. Κάποιες από τις αποτυχίες της κυβέρνησης, την έκαναν 

επιφυλακτική και γι’ αυτό το λόγο πολλές μεταρρυθμίσεις παρέμειναν στο συρτάρι 

χωρίς να πραγματοποιηθούν ποτέ, επειδή θεωρήθηκε πως θετικές αλλαγές 

αναμένονταν απλώς ως ένα υποπροϊόν των απελευθερωμένων συνθηκών της αγοράς 

(Uvalic, 2010, σ.264) (Uvalic, 2012).
198

 

Η χώρα έχει ακολουθήσει έναν δύσκολο δρόμο μέχρι στιγμής. Οι συχνές 

προσφυγές στην κάλπη και η διεθνής κρίση ήρθαν να επιβαρύνουν το ήδη  δύσκολο 

περιβάλλον και να καθυστερήσουν μεταρρυθμίσεις που ήταν αναγκαίες. Οι 

τελευταίες τάσεις, όμως, δείχνουν τη δημιουργία μιας περισσότερο υπεύθυνης στάσης 

της χώρας επάνω στα επίμαχα θέματα, όπως η μεταρρύθμιση κρατικών επιχειρήσεων 

και του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και η αποτελεσματικότητα του δημόσιου 

τομέα. Η αλλαγή πολιτικής στάσης και στο ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου οδήγησε τον 

Ιανουάριο του 2014 στο να ξεκινήσουν και οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της 

χώρας στην ΕΕ (The World Bank , Serbia)
199

. 

Παρ’ όλη την διεθνή κρίση,
200

 που ήρθε να εκτινάξει στα ύψη την φτώχεια 

(50%) και την ανεργία, η Σερβία πρέπει να εκτελέσει βήματα προόδου. Προωθεί τις 
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 The World Bank , Serbia, http://www.worldbank.org/en/country/serbia/overview , ανακτήθηκε 

23/6/14. 
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Ο.π:Uvalic M.,(σελ 97). 
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 The World Bank , Serbia, http://www.worldbank.org/en/country/serbia/overview , ανακτήθηκε 

23/6/14. 

200
Σύμφωνα με τον Allen R.E, ο οποίος μιλώντας σε παγκόσμια επίπεδο, θεωρεί πως η τρέχουσα κρίση 

έχει προκαλέσει μια αναβίωση της πιο παραδοσιακής προσέγγισης της δημοσιονομικής πολιτικής, την 

επιστροφή της αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, που συχνά φέρει την  κεϋνσιανή διαχείριση 

της ζήτησης, ως ένα προληπτικό εργαλείο για τη διαχείριση της οικονομίας είναι: «Μετά από 

περισσότερο από τρεις δεκαετίες στην έρημο, το κενσυανό στυλ δημοσιονομικής πολιτικής φαίνεται 

να έχει κάνει την επιστροφή »(The Economist 2008d), για περισσότερα βλέπε: Allen R.E, Financial 

Crises and Recession in the Global Economy, Third Edition, Edward Elgar, 2009. 

http://www.worldbank.org/en/country/serbia/overview
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απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και να 

αυξήσει την παραγωγικότητα της (The World Bank,Serbia).
201

 

Σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις πρέπει να δημιουργηθεί μια πιο 

αποδοτική κυβέρνηση σε θέματα όπως: η εφαρμογή του κράτους του δικαίου, το 

φορολογικό σύστημα και η συλλογή αυτού, το θέμα της διαφθοράς και η σωστή 

παρακολούθηση του χρηματοπιστωτικού τομέα (Uvalic, 2012).
202

 

Ζητήματα όπως η φοροαπαλλαγή και η παραοικονομία ζημιώνουν τα κρατικά 

ταμεία έως και €1δις τον χρόνο σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Lazar Krstić. 

Η νέα κυβέρνηση του Aleksandar Vučić,
203

 ανέφερε πως αρχικός στόχος είναι η 

καταπολέμηση αυτών των θεμάτων σε συνδυασμό με την συνέχιση των 

μεταρρυθμίσεων. Όπως αναφέρει ο Sasa Radulovic, της Οικονομικής Σχολής 

Βελιγραδίου, η παραοικονομία αγγίζει το 31% του ΑΕΠ και αυτό αντιμετωπίζεται 

μόνο με την σύλληψη των υπευθύνων, την αύξηση της αποδοτικότητας του 

φορολογικού συστήματος και να πραγματοποιείται αυστηρότερη ποινική δίωξη.  

Λόγω όμως της μεγάλης πλημμύρας που υπήρξε, η κυβέρνηση θα αφιερώσει 

πολύ χρόνο για την αποκατάσταση όλων των πληγέντων περιοχών, για την οποία έχει 

κάνει έκλυση και για διεθνή βοήθεια. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ήδη χορηγήσει το 

ποσό των $150.000 για τις πρώτες ανάγκες της χώρας και με κατάλληλη 

ανακατανομή των κονδυλίων θα προσφέρει και άλλα χρήματα στη συνέχεια. Η 

Σερβία, όπως η Κροατία και η Βοσνία-Εζεργοβίνη υπέβαλλαν αιτήματα στην ΕΕ για 

οικονομική στήριξη.
204
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ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Μέσα από την βήμα-βήμα μελέτη της διαδρομής της οικονομικής κρίσης, από 

την εμφάνιση της στις ΗΠΑ και την εξάπλωση της στον υπόλοιπο κόσμο, την 

μετάδοση της στην ΕΕ με τελικό αποδέκτη την ΝΑΕ, γίνονται κατανοητά πολλά 

πράματα. Όσον αφορά τις βαλκανικές οικονομίες, διαπιστώνουμε κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως ότι όλες βρισκόταν σε μια μεταβατική διαδικασία, αλλά με την 

με την κάθε χώρα να έχει ακολουθήσει την δική της ξεχωριστή πορεία. Η αρνητική 

επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είναι δεδομένη, με μια γενικά πτωτική 

πορεία των χωρών, χωρίς όμως να αποτελεί και τον μοναδικό υπαίτιο. Η παγκόσμια 

κρίση ναι, μεν, αποδυνάμωσε εντελώς την οικονομική κατάσταση των χωρών, βρήκε, 

όμως, αναμφίβολα πρόσφορο έδαφος. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της 

Σερβίας, στην οποία και θα σταθούμε. Πολλοί λένε πως η Σερβία δεν ήταν έτοιμη για 

την παγκόσμια οικονομική κρίση, όμως, θα ήταν πιο ορθό να αναφέρουμε ότι κατά τη 

στιγμή που η παγκόσμια οικονομική κρίση άρχισε, η Σερβία διένυε ήδη περίπου δύο 

δεκαετίες κρίσης (Bozic Miljkovic, 2013).
205

 

Αυτή η εικοσαετής κρίσης, χρονολογείται πριν από την έναρξη της 

μεταβατικής διαδικασίας, δηλαδή κατά τις πολιτικοοικονομικές δραστηριότητες που 

λάμβαναν χώρα στην ΠΓΔΜ. Η μεταβατική διαδικασία και οι προσπάθειες 

διεξαγωγής μεταβατικών αιτήσεων από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, θέτουν την μικρή  

χώρα της Σερβίας αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση και όλο το οικονομικό της 

σύστημα υπό αμφιβολία (Bozic Miljkovic, 2013).
206

Ποικίλοι είναι οι λόγοι που 

συνέβαλλαν την τελευταία 20ετία, ώστε η εν λόγω χώρα να έχει μια πολύ δύσκολη 

μετάβαση σε οικονομία της αγοράς. Η δεκαετία του 1990 έφερε μια βαθιά ύφεση,  

πολιτικοοικονομική αστάθεια, υπερπληθωρισμό, αναστάτωση του εξωτερικού 

εμπορίου και κυρώσεις του ΟΗΕ, αντί για τη στήριξη της μετάβασης και την ένταξη 

στην παγκόσμια οικονομία μέσω διεθνών προγραμμάτων (Uvalic, 2012).
207

Καθ’ όλη 

τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, χαρακτηριστικά της αποτελούν η σταθερή 

μείωση της παραγωγής, η αύξηση του ελλείμματος του εξωτερικού εμπορίου, ο 
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δανεισμός, η ανεργία, και άλλα παρόμοια. Βέβαια, την ίδια περίοδο κάποια 

μακροοικονομικά στοιχεία, όπως το ΑΕΠ, βρισκόταν σε άνοδο εξαιτίας της 

ιδιωτικοποίησης εγχώριων εταιρειών και της εισροής κεφαλαίων γι’ αυτό το λόγο. 

Ωστόσο, ο τρόπος υλοποίησης καθιστούσε αυτό το είδος της επιτυχίας μη βιώσιμο 

μακροπρόθεσμα και συχνά αποτελούσαν απλά «διακοσμητικές αλλαγές». Σε γενικά 

αποδεκτά πλαίσια, οι λύσεις για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης 

ήταν βραχυπρόθεσμες (Bozic Miljkovic, 2013).
208

 

 Στα τέλη του 2000, υιοθετήθηκε νέα πορεία που προσδοκούσε ευνοϊκό κλίμα 

και οφέλη  τόσο από το άνοιγμα και την επιτάχυνση των οικονομικοπολιτικών 

μεταρρυθμίσεων, όσο και από το εμπόριο και την απελευθέρωση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. Όμως, η επιτυχία της σερβικής οικονομίας 

συντελέστηκε μόνο εν μέρει . Οι δύσκολες συνθήκες που κληρονομήθηκαν στα τέλη 

του 2000, δημιούργησαν δύσκολα εκπληρώσιμες προσδοκίες ότι το υπερ-

φιλελεύθερο μοντέλο της μετάβασης θα οδηγούσε με ασφάλεια στην επίτευξη 

γρήγορου συστηματικού μετασχηματισμού, επιτυχία, και παραμέληση των 

σημαντικών λειτουργιών του κράτους (Uvalic, 2012).
209

 

Για τις επιλεγμένες στρατηγικές μετάβασης του 2001, υπεύθυνες ήταν τόσο οι 

πολιτικές προϋποθέσεις των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και των ξένων 

συμβούλων, καθώς επίσης και η σερβική κυβέρνηση. «Όπως και σε άλλες 

περιπτώσεις, η τελική ευθύνη για τις πολιτικές που υιοθετούνται στην 

πραγματικότητα θα πρέπει να αποδοθεί στις κυρίαρχες κυβερνήσεις που έχουν 

υιοθετήσει αυτές τις πολιτικές, και συχνά έχουν μόνο πάρα πολύ ευχάριστη θέση να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών θεσμών και τη συμβουλή κάποιων 

δυτικών συμβούλων (Nuti, 2012)» (Uvalic, 2012, σελ.98).
210

 Αν, λοιπόν, λάβουμε 

υπόψη ότι οι εσωτερικές αδυναμίες και τα προβλήματα, ειδικά τα πολιτικά 

προβλήματα, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη 

της Σερβίας,
 
γίνεται απόλυτα κατανοητό και το μέγεθος της ευθύνης των προ της 

παγκόσμιας κρίσης πολιτικών, αλλά και την βαρύτητα που θα πρέπει να αποδοθεί στο 
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εξής στην οικονομική πολιτική, η οποία θα πρέπει να συνυπολογίζει τόσο την 

σταθεροποίηση όσο και την ανάπτυξη (Bozic Miljkovic, 2013).
211

 

Η  παγκόσμια οικονομική κρίση βρήκε την Σερβία να βιώνει ήδη τη δική της 

μεταβατική κρίση, γι’ αυτό ουσιαστικά οι αρνητικές συνέπειες που προκάλεσε έγιναν 

περισσότερο αισθητές και ήταν μεγαλύτερες συγκριτικά με άλλες μεταβατικές 

οικονομίες χωρών, οι οποίες διένυαν τη δεδομένη στιγμή υψηλή μεταβατική 

σταθερότητα. Η εικόνα της κοινωνικής κατάστασης δεν ήταν ιδιαιτέρως καλή και 

δικαιολογούνταν από την έλευση της κρίσης και τις επιπτώσεις της (μειώσεις μισθών, 

απολύσεις, παραγωγική στασιμότητα και αναποτελεσματικότητα των μεγάλων έργων 

υποδομής, αδυναμία αλλαγής της εταιρικής επιχειρηματικής πολιτικής). Αν λάβουμε, 

όμως, υπόψη το μέγεθος της σερβικής αγοράς, την ανεπαρκώς ανεπτυγμένη 

χρηματοοικονομική αγορά της και τον βαθμό της ένταξης της στην παγκόσμια 

οικονομική ροή, προκύπτει το συμπέρασμα πως η επίδραση της κρίσης στη Σερβία 

υπερεκτιμήθηκε. Ουσιαστικά, η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν επέδρασε τόσο 

αρνητικά για την σερβική οικονομία όσο για τις οικονομικά ολοκληρωμένες και 

αναπτυγμένες οικονομίες, απλά η άφιξη της έβγαλε στην επιφάνεια τις αρνητικές 

επιπτώσεις που είχε ήδη προκαλέσει η μεταβατική κρίση της χώρας (Bozic Miljkovic, 

2013).
212

 

Εν ολίγοις, η παγκόσμια οικονομική κρίση ήρθε στη Σερβία για να ρίξει το 

ντόμινο των αρνητικών γεγονότων που όμως προϋπήρχε. Πώς, όμως, θα σταθεί στα 

πόδια της;  

Η αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης των τελευταίων ετών, αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη της σερβικής οικονομίας, καθώς το πότε και πώς θα ανακάμψει  η χώρα από 

την υφιστάμενη κρίση δημιουργεί ιδιαίτερα αβέβαιες τις υπάρχουσες συνθήκες. Η 

αντικατάσταση του παρόντος μοντέλου με νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα έχει 

ως κύριο άξονα μια στοχοθετημένη βιομηχανική πολιτική, θα συμβάλλει και στην 

επίτευξη κι άλλων σημαντικών αλλαγών από τις πολλές που μπορούν να λάβουν 

χώρα στη Σερβία. Από τις σημαντικότερες, αποτελεί η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της σερβικής οικονομίας στις παγκόσμιες αγορές μέσω της 

καλύτερης αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό και την ταχεία 
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ολοκλήρωση όλων των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που αδίκως-όπως αποδείχθηκε- 

το 2001 θεωρήθηκαν δευτερεύουσας σημασίας. Η επίτευξη των προαναφερθέντων σε 

συνδυασμό με την ανεπαρκώς-όπως έχει αποδειχθεί μετά το 2001- παρούσα 

εξάρτηση από την  αγορά, δημιουργούν την ανάγκη για έναν καινούργιο, διαφορετικό, 

πιο ενεργό ρόλο του κράτους (Uvalic, 2012).
213

 

Όλα αυτά ακούγονται καλά, αλλά όπως είπε κι ο Albert Einstein
214

: «Μην 

προσποιούμαστε πως τα πράγματα θα αλλάξουν αν συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια 

πράγματα. Μία κρίση μπορεί να αποδειχθεί πραγματική ευλογία για κάθε άνθρωπο, για 

κάθε έθνος. Επειδή όλες οι κρίσεις φέρνουν πρόοδο. Η δημιουργία γεννιέται μέσα από 

την οδύνη, ακριβώς όπως η μέρα γεννιέται μέσα από το σκότος της νύχτας. Μέσα στην 

κρίση γεννιέται η επινοητικότητα, οι ανακαλύψεις και οι μεγάλες στρατηγικές. Εκείνος 

που ξεπερνά την κρίση, ξεπερνά τον εαυτό του χωρίς να εξαντληθεί. Εκείνος που 

αποδίδει την αποτυχία του σε μία κρίση υποβιβάζει το ταλέντο του και δίνει 

περισσότερη σημασία στα προβλήματα παρά στις λύσεις. Η ανικανότητα είναι η 

πραγματική κρίση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των λαών και των εθνών είναι η 

νωχελικότητα με τη οποία προσεγγίζουν τις λύσεις των προβλημάτων τους. Δεν υπάρχει 

πρόκληση χωρίς μία κρίση. Χωρίς τις προκλήσεις η ζωή γίνεται ρουτίνα, ένα αργό 

βασανιστήριο. Δεν υπάρχει αρετή χωρίς κρίση. Μόνο μέσα σε κατάσταση κρίσης 

μπορούμε να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Χωρίς την κρίση, κάθε άνεμος 

μετατρέπεται σε τρυφερό άγγιγμα. Κάθε αναφορά σε μία κρίση, απλά την προμοτάρει. 

Το να μην μιλάς για μια κρίση προάγει τον κομφορμισμό
215

. Αντιθέτως, ας δουλέψουμε 

σκληρά! Ας σταματήσουμε, μια για πάντα, την μαινόμενη κρίση που αντιπροσωπεύει 

την τραγωδία της άρνησής μας να την αντιμετωπίσουμε!» (Αϊνστάιν)
216

. Κι ο 
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Κρούγκμαν
217

 έρχεται ουσιαστικά να συμφωνήσει γράφοντας πως: «τα μοναδικά 

δομικά προβλήματα που μας εμποδίζουν να φτάσουμε στην παγκόσμια ευημερία, είναι 

οι απαρχαιωμένες ιδέες με τις οποίες ανέκαθεν φορτώναμε τον ανθρώπινο νου» 

(Κρούγκμαν, 1999, σελ.230). 
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http://olympia.gr/2012/01/29/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87
http://olympia.gr/2012/01/29/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87
http://www.naftemporiki.gr/story/808344/toulaxiston-44-nekroi-apo-tis-plimmures-sta-balkania
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o «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία: Λόγω των ξαφνικών αλλαγών στο 

τρόπο της ζωής τους αισθάνονται ανασφάλεια», 

URL:http://www.newsbeast.gr/health/arthro/641654/oi-epiptoseis-tis-oikonomikis-krisis-stin-

psuhiki-ugeia,ανακτήθηκε 21/5/14. 

o «Σερβία: μετά τις νατοϊκές βόμβες, η καταστροφή του ΔΝΤ», 

URL:http://www.inprecor.gr/archives/199123, ανακτήθηκε 25/6/14. 

o  «Η χειρότερη πλημμύρα που έχει πλήξει τη Σερβία», Πηγή: 

URL:http://www.kathimerini.gr/768129/article/epikairothta/kosmos/h-xeiroterh-plhmmyra-

poy-exei-plh3ei-th-servia , ανακτήθηκε 25/6/2014 

o «Σερβία-Κροατία: Αίτημα στην Ε.Ε για οικονομική βοήθεια εξαιτίας των πλημμυρών»,URL: 

http://www.defencenet.gr/defence/item , ανακτήθηκε 25/6/14. 

o  «Ο Αϊνστάιν βλέπει θετικά την κρίση», URL: 

http://tvxs.gr/news/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC-

%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BF-

%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD-

%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-

%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7 , ανακτήθηκε  25/6/14. 

o «Ποιες ήταν οι σκέψεις του Αϊνστάιν για την παγκόσμια οικονομική κρίση», URL: 

http://antikleidi.com/2014/06/09/einstein-krisi, ανακτήθηκε 25/6/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newsbeast.gr/health/arthro/641654/oi-epiptoseis-tis-oikonomikis-krisis-stin-psuhiki-ugeia
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/641654/oi-epiptoseis-tis-oikonomikis-krisis-stin-psuhiki-ugeia
http://www.inprecor.gr/archives/199123
http://www.kathimerini.gr/768129/article/epikairothta/kosmos/h-xeiroterh-plhmmyra-poy-exei-plh3ei-th-servia
http://www.kathimerini.gr/768129/article/epikairothta/kosmos/h-xeiroterh-plhmmyra-poy-exei-plh3ei-th-servia
http://www.defencenet.gr/defence/item
http://tvxs.gr/news/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BF-%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD-%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7
http://tvxs.gr/news/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BF-%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD-%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7
http://tvxs.gr/news/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BF-%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD-%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7
http://tvxs.gr/news/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BF-%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD-%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7
http://tvxs.gr/news/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BF-%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD-%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7
http://tvxs.gr/news/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BF-%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD-%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7
http://antikleidi.com/2014/06/09/einstein-krisi

