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1. Εισαγωγή

Η νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Βαλκανική χερσό
νησο μετά το 1989δη μιούργησε όλες εκείνες τιςπροϋποθέσεις 
για την Ελλάδα να αναπτύξει μια πολιτική αναπτυξιακής 
βοήθειας, η οποία επικεντρωνόταν στην προάσπιση των 
συμφερόντων της στην περιοχή χρησιμοποιώντας οικο
νομικά μέσα. Παράλληλα αυτή η οικονομική πολιτική και 
διπλωματία προωθούσε τη διευκόλυνση των ελληνικών 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ενός πλαισίου οικονομικής 
συνεργασίας μεταξύ των βαλκανικών κρατών που θα δια
σφάλιζε τη σταθερότητα στο χώρο και θα προετοίμαζε τα 
βαλκανικά κράτη να ενταχθούν και να προσαρμοστούν στις 
διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.Έτσι στο διάστη
μα που μεσολάβησε από το 1989 μέχρι σήμερα, η ελληνική 
οικονομική πολιτική στα Βαλκάνια άρχισε να εμφανίζει για 
πρώτη φορά στη νεώτερη ιστορία της χώρας, εκείνα τα χα
ρακτηριστικά σχεδιασμού και προγραμματισμού, που συν
δυάζει πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της Ελλάδας 
και οικονομική ενδυνάμωση των βαλκανικών χωρών.

Η Ελλάδα έως το 1999 ήταν μια χώρα που κυρίως λάμβα- 
νε αναπτυξιακή βοήθεια1, δηλαδή ήταν μια επωφελούμενη, 
μια λήπτρια χώρα λαμβάνοντας χρήματα από διεθνείς ορ
γανισμούς ή και από μεμονωμένες χώρες2, ενώ την αναπτυ
ξιακή βοήθεια που χορηγούσε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του 1990, ήταν πολυμερής, διοχετευόμενη μέσω της Ευρω
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των διεθνών οργανισμών, όπως ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και η Παγκόσμια 
Τράπεζα.3

1. Τσάλτας, Γ., Αναπτυξιακό Φαινόμενο και Τρίτος Κόσμος: Πολιτικές και 
Δίκαιο της Ανάπτυξης, Αθήνα, Παπαζήσης, 1991, σελ 151.

2. Δαουτάκον, Δ-Π., «Η αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχει η Ελλάδα στα 
Βαλκάνια και τις χώρες του Εύξεινου Πόντου», Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τό
μος 6, Τεύχος 2, ( 2000), σ.45-67.

3.Stiglitz,J.,«TheWorldBank,AidEffectiveness&DeveIopmentPartnership», 
in United Nations Symposium on Development Co-operation: Donor 
Coordination & the Effectiveness of Development Assistance, Tokyo, 
22 June 1998, p. 11., και Owada, H., «Global Partnership towards the 
21st century: New Development Strategy and the Role of International 
Organizations», στο ίδιο, p. 5.
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Από το 19944 ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά από 
την Ελλάδα ένα πρόγραμμα διεύρυνσης της συνολικής 
αναπτυξιακής βοήθειας5 στο διμερές και πολυμερές πλαί
σιο, αντικατοπτρίζοντας την πρόθεση αξιοποίησης της βο
ήθειας για την προώθηση των ελληνικών οικονομικών και 
πολιτικών συμφερόντων στο βαλκανικό χώρο και αλλού. 
Επίσης, αποφασίστηκε η συντονισμένη, στα πλαίσια ενός 
ευρύτερου σχεδιασμού, χορήγηση βοήθειας καθώς και ο 
στόχος εισόδου της Ελλάδας στην Επιτροπή Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (Development Assistance Committee- DAC) του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(Ο.Ο.Σ.Α.) για την επίτευξη του οποίου έγιναν οι ακόλουθες 
ενέργειες:
1. Καταρτίστηκε το Πρόγραμμα Διμερούς Αναπτυξιακής 

βοήθειας με πενταετή διάρκεια (1997-2001), το οποίο 
προέβλεπε αύξηση της διμερούς κρατικής βοήθειας 
(ODA)6 στα 400,60 εκ. δολάρια ΗΠΑ7 ώστε η συνολική

4. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας- Υπουργείο Εξωτερικών: Πρόγραμμα 
Αναπτυξιακής Βοήθειας της Ελλάδας, Αύγουστος 1996.

5. Τσαρδανίδης, X., «Εξωτερική Πολιτική και Αναπτυξιακή Βοήθεια: Τα κί
νητρα των Δωρητών» στο Α. Χουλιάρας (επιμ): Η Διεθνής Αναπτυξιακή 
Βοήθεια Προς τον 21ο Αιώνα, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσε
ων- Εξάντας 1998, σελ 25.

6. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της DAC (στο Παρ/μα Β του Ν. 2731/ 
99) η διμερής κρατική βοήθεια (ODA) περιλαμβάνει α)διμερείς δωρεές 
(τεχνική συνεργασία, βοήθεια σε τρόφιμα, επείγουσα βοήθεια και χρημα
τοδοτική βοήθεια) και β)δάνεια που φέρουν το στοιχείο δωρεάς τουλάχι
στο κατά 25%. Στην κατηγορία «άλλες κρατικές ροές», εντάσσονται -με
ταξύ άλλων- οι εξαγωγικές πιστώσεις. Κύριος στόχος των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων της Ελλάδας σύμφωνα με την DAC θα πρέπει να είναι η 
καταπολέμηση της φτώχειας και η διασφάλιση του βιώσιμου χαρακτήρα 
τους. Τα προγράμματα βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες και τις υπό 
μετάβαση χώρες δεν θα πρέπει να είναι κατακερματισμένα, ώστε να είναι 
δυνατόν να δημιουργήσουν τις παράπλευρες θετικές επιπτώσεις με στόχο 
την αποτελεσματικότερη αναπτυξιακή παρέμβαση σε μια περιοχή, ενώ θα 
πρέπει να αυξηθεί ουσιαστικά ο αριθμός των αναπτυξιακών έργων-προ- 
γραμμάτων προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, της Μέσης Ανατολής, 
της Υποσαχαρικής Αφρικής και της Ασίας. Σήμερα οι τομείς προτεραιότη- 
τος της Ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας είναι οι εξής: α) Προγράμ
ματα υποδομών στον τομέα της βασικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
καθώς και στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και κυρίως αυτής 
που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας β) Προγράμματα υποδομών στον 
τομέα της υγείας, των μικρών ιατρικών κέντρων περίθαλψης, κυρίως των
παιδιών και των γυναικών που αποτελούν τις πλέον μειονεκτούσες ομά
δες του πληθυσμού των λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, γ) Προγράμματα
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βοήθεια να ανέλθει στο τέλος της περιόδου στο 0,2% του 
ΑΕΠ, που αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στην DAC.

2. Ψηφίστηκε ο Νόμος 2731/99 ο οποίος θεσπίζει ένα μη
χανισμό σχεδιασμού της στρατηγικής αναπτυξιακής συ
νεργασίας, συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολό
γησης του συνόλου της διμερούς βοήθειας που χορηγεί 
η Ελλάδα.8
Η εξέλιξη της χώρας, το 1981 έγινε κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας - Ε.Ε., στη συνέχεια 
μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, κα
θώς και η ανάπτυξή της είχε σαν μια συνέπεια την έντα
ξή της χώρας στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας9 του

στον τομέα της ύδρευσης και του πόσιμου νερού, των μικρών φραγμάτων, 
της επιδιόρθωσης κατοικιών, καθώς και των βασικών κοινωνικών υποδο
μών χωριών ή μικρών πόλεων, δ) Προγράμματα περιβαλλοντικής προ
στασίας και γεωργικής ανάπτυξης, επισκευής γεωργικών μηχανημάτων, 
νέων καλλιεργειών και όλα τα προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας και δημιουργίας εισοδημάτων, ε) Προγράμματα οικοδόμησης 
και ενδυνάμωσης θεσμών, ενίσχυσης εκδημοκρατισμού και ενίσχυσης της 
θέσης των νέων και των γυναικών για την ισότιμη πρόσβασή τους στους 
τομείς της βασικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της υγείας, των χρημα
τοδοτήσεων κ.α. Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
Μάρτιος 2007.

7. Η αύξηση αυτή στο ύψος της βοήθειας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 265/ 
29-8-1996 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

8. Βάσει του Νόμου, η Διυπουργική Επιτροπή Διεθνούς Οικονομικής Συ
νεργασίας είναι αρμόδια για τον σχεδίασμά της Ελληνικής Πολιτικής 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 
συντονισμό του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας είναι η Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Πενταετούς προγράμματος και η Δ/νση Αναπτυ
ξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ 
η βοήθεια που διοχετεύεται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 
είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασί
ας (ΥΔΑΣ)του Υπουργείο Εξωτερικών. Η Υ.Δ.Α.Σ. συστήθηκε με τον Ν. 
2731/99 ΦΕΚ 193 Α76/9/1999 και το Σεπτέμβριο του 2000 τέθηκε σε ισχύ 
το υπ’αριθ’ 224 Προεδρικό Διάταγμα με θέμα «Την οργάνωση, στελέχω- 
ση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
(ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών». Η Υ.Δ.Α.Σ., συνιστά ανεξάρτητο 
οργανικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, αντίστοιχο των άλλων Γενι
κών Διευθύνσεών του, υπαγόμενο κατευθείαν στον Υπουργό Εξωτερικών. 
Η Υ.Δ.Α.Σ. διαχειρίζεται αφ’ενός το σύνολο των πόρων της αναπτυξιακής 
συνεργασίας που εγγράψονται για το σκοπό αυτό στο προϋπολογισμό 
του Υπουργείο Εξωτερικών και αφ’ετέρου πόρους ή δωρεές που της με
ταβιβάζονται από Υπουργεία, Οργανισμούς και δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς της ημεδαπής η της αλλοδαπής.

9. DAC: Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co
operation, May 1996, p.1-3.
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Ο.Ο.Σ.Α., με τη δέσμευση να διαθέτει ετησίως τουλάχι
στον το 0.20% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της 
(Α.Ε.Π.), σε αναπτυξιακή βοήθεια. Όλα τα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε., είναι και μέλη της D.A.C., η οποία έχει σχεδιάσει μία 
οργανωμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση της πεί
νας, της φτώχιας, των μεταδοτικών ασθενειών, καθώς και 
της προώθησης της ανάπτυξης. Οι στόχοι αυτοί καθορί
στηκαν, α) στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., (2000), για τη 
μείωση της παγκόσμιας φτώχιας στο ήμισυ έως το 2015, β) 
στη διάσκεψη του Ο.Η.Ε. στο Μοντερέϋ (Monterei) (Μεξι
κό 2000), για την αύξηση των συνεισφορών των ανεπτυγ
μένων κρατών προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, και γ) στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 στη διάσκεψη για την αειφόρο 
ανάπτυξη. Αυτό είναι το διεθνές πλαίσιο της αναπτυξιακής 
δράσης, μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η στρατηγική για 
την αναπτυξιακή βοήθεια και την οικονομική πολιτική της 
Ελλάδας στο βαλκανικό χώρο.10

2.Τα Βαλκάνια μετά το 1989 και το Ελληνικό Σχέδιο Οι
κονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων

Τα Βαλκανικά υπό μετάβαση όπως ονομάζονται κράτη, 
αποτέλεσαν μαζί με τα αναπτυσσόμενα κράτη της παρευ- 
ξείνιας περιοχής, της Ασίας, της Αφρικής, και της Νότιας 
Αμερικής, κεντρικό στόχο της ελληνικής οικονομικής πο
λιτικής και πολιτικής αναπτυξιακής βοήθειας.11 Τα Βαλκά

10. Παράλληλα με το Ε.Σ.Ο.Α.Β.,, κατ’ έτος εξελίσσονται έργα μέσω των 
προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας, τη δράση των οποίων συγχρη
ματοδοτεί το Υπουργείο Εξωτερικών με βάση το 2ο πενταετές αναπτυξι
ακό πρόγραμμα της Ελλάδας (2002-2006), που επικεντρώνεται πρώτον 
στα Βαλκάνια, δεύτερον σε χώρες της Μέσης Ανατολής και τρίτον στις 
χώρες του Νότιου Καυκάσου.

11. Η προτεραιότητα που δίνει η ελληνική οικονομική πολιτική στο βαλκα
νικό χώρο κατέστη εμφανής από τη σταδιακή αύξηση του ύψους της δι
μερούς αναπτυξιακής βοήθειας προς την περιοχή. Ενδεικτικά, η διμερής 
βοήθεια σε Βαλκάνια και χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
από 5,5 εκ. δολ. Η.Π.Α., το έτος 1993, ανήλθε στα 13,6 εκ. το 1996 για να 
φθάσει στα 69,7 εκατ. δολ. ΗΠΑ το 1999 και στα 79,7 εκατ. το 2000 μόνο 
για τις χώρες των Βαλκανίων, καθιστώντας τα Βαλκάνια ως πρώτη γε
ωγραφική περιοχή προορισμού της ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας. 
Στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών- Γενική Γραμμα
τεία Δ.Ο.Σ., 2001.
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νια αποτελούνται από κράτη τα οποία μόλις πριν από λίγα 
χρόνια άλλαξαν πολιτικό και οικονομικό σύστημα, αλλαγές 
που είχαν σαν αποτέλεσμα εθνοτικές συγκρούσεις, οργα
νωμένο έγκλημα, διαφθορά, μεγάλες αδυναμίες της πορεί
ας μετάβασης στις συνθήκες της οικονομίας της αγοράς.

Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ε.Ε., αλλά κεντρική 
χώρα στο γεωοικονομικό και γεωοικονομικό οικοδόμη
μα της Βαλκανικής χερσονήσου, θεώρησε ότι μαζί με την 
ιστορία και τη γεωγραφία, οι κοινές παραδόσεις, οι κοινοί 
στόχοι για την ειρήνη και τη σταθερότητα, αποτελούν αξίες 
και αρχές, τις οποίες όλες τις χώρες της περιοχής πρέπει 
να απολαύσουν. Εξ ‘ αιτίας αυτού του σκεπτικού, προέκυφε 
για την Ελλάδα ένας συγκεκριμένος στρατηγικός στόχος, η 
στήριξη του ευρωπαϊκού προσανατολισμού των χωρών της 
περιοχής, αρχικώς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας εντά
χθηκαν το 2007 και στη συνέχεια όλων εκείνων των βαλκα
νικών κρατών που θα καταστούν ικανά να συμμετάσχουν 
στο ευρωπαϊκό-κοινοτικό γίγνεσθαι. Γεγονός που θα επι
τρέψει να υλοποιηθούν όλα αυτά που σχεδιάζει η Ελλάδα 
και θεωρεί ότι εξυπηρετούν τα συμψέροντά της.

Η Ελλάδα θεωρεί ότι έχει γνώση της περιοχής με τη συ
νεργασία με τις κυβερνήσεις των βαλκανικών κρατών, τις 
καθημερινές σχέσεις των Ελλήνων με τους λαούς της περι
οχής και την ενεργό κατά κύριο λόγο παρουσία 3.000 ελλη
νικών επιχειρήσεων στα βαλκανικά κράτη.12 Σχετικά με την 
ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, κατά τη διάρκεια της 
ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε., (Α'εξάμηνο 2003) αλλά και 
σε παλαιότερες χρονικές περιόδους, προωθήθηκε η ένταξη 
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε., κυρώθηκε η 
Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης13 της Κροατίας 
με την Ε. Ε., η αντίστοιχη Συμφωνία της Ε.Ε. με την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (π.Γ.Δ.Μ.), 
παρά τα διμερή προβλήματα, προωθήθηκε η υπογραφή 
μιας αντίστοιχης Συμφωνίας της Ε.Ε., με την Αλβανία και 
ενισχύθηκε η διαδικασία με τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, και τη

12. Μαλκίδης, Θ., Οικονομία και Κοινωνία στον Παρευξείνιο χώρο, Αθήνα, 
Γόρδιος, 2002.

13. Η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης διατηρείται ως η θεμέλια 
λίθος της πολιτικής της Ε.Ε., στην περιοχή και εμπλουτίζεται με την 
εμπειρία από τη διαδικασία της διεύρυνσης, ώστε να ενισχυθεί η ενταξι- 
ακή της διάσταση.
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Σερβία- Μαυροβούνιο, με στόχο την ειρήνη, την ασφάλεια 
και τη σταθερότητα των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό σχεδιασμού και υλοποίησης της 
πολιτικής βοήθειας της Ελλάδας στα Βαλκάνια, η ανάπτυ
ξη στα Βαλκάνια σημαίνει λιγότερη λαθραία μετανάστευση 
καθώς και λιγότερα κύματα παράνομων μεταναστών προς 
την Ελλάδα, λιγότερο οργανωμένο έγκλημα και εγκλημα
τικότητα στην Ελλάδα, λιγότερο εισαγόμενο έγκλημα και 
λαθρεμπόριο ανθρώπων (παιδιών, γυναικών και εργασίας). 
Ανάπτυξη στα Βαλκάνια σημαίνει περισσότερες διευκολύν
σεις και υποδομές για τους Έλληνες επιχειρηματίες, που 
υλοποιούν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομικής 
πολιτικής, αλλά και λιγότερες εθνοτικές συγκρούσεις και 
αντιπαλότητες, που αποτελούν από το 1991 μόνιμο πρό
βλημα.

Μ' αυτό το σκεπτικό η Ελλάδα, σχεδίασε και υλοποι
εί το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης 
των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.), ένα πενταετές αναπτυξιακό 
πρόγραμμα, ύφους 550 εκατομμυρίων Ευρώ. Το Ε.Σ.Ο.Α.Β., 
αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων της Ελλάδας, που απορ
ρέουν από την ιδιότητά της ως κράτους- μέλους της Ε.Ε., 
και ως μέλους της Επιτροπής D.A.C., του Ο.Ο.Σ.Α.14 Το 
Ε.Σ.Ο.Α.Β., είναι η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια της 
Ελλάδας ως δότριας χώρας, να ενσωματώσει σχεδιασμούς 
αναπτυξιακής βοήθειας σε ένα ενιαίο μη αποσπασματικών 
δράσεων σχέδιο και να προωθήσει έτσι μία συγκεκριμένη 
αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική. Το Ε.Σ.Ο.Α.Β., ανα
λαμβάνει τη χρηματοδότηση έργων, επενδύσεων, ενεργει

14. Ο σχετικός νόμος φέρει τον τίτλο «Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής 
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων» και περιλαμβάνει έξι άρθρα. Το Ιο 
άρθρο ορίζει ότι το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των 
Βαλκανίων ( Ε.Σ.Ο.Α.Β.) έχει πενταετή διάρκεια και αφορά στη χρημα
τοδότηση δραστηριοτήτων στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
τη Βουλγαρία, την Ο.Δ.Γ., την π. Γ. Δ. Μ. και τη Ρουμανία. Σκοπός της 
χρηματοδότησης είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η προώθηση 
των παραγωγικών επενδύσεων, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκη
σης και αυτοδιοίκησης, η στήριξη των δημοκρατικών θεσμών, η στήριξη 
του κράτους δικαίου και η επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου 
δυναμικού των κρατών-δεκτών της χρηματοδότησης. Το 2ο άρθρο ανα
φέρει τις μορφές οικονομικής στήριξης (δωρεάν κεφαλαιακή ενίσχυση, 
καταβολή μέρους τόκων για δάνεια που λαμβάνονται για την υλοποίη
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ών, μελετών, μέτρων και δραστηριοτήτων σε έξι χώρες της 
βαλκανικής χερσονήσου, περιοχής άμεσου ελληνικού ενδι
αφέροντος (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 
Σερβία - Μαυροβούνιο και Κοσσυφοπέδιο15, π. Γ. Δ. Μ., και 
Ρουμανία).

ση των στόχων του προγράμματος, δωρεάν κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών του Προγράμματος Οικονομικής Συνεργασίας, συμμετοχή 
αυτοτελώς ή από κοινού με εγχώριους ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς σε κεψάλαια επιχειρηματικού κινδύνου). Το 3ο άρθρο προ
βλέπει τη σύναψη Προγράμματος Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας 
με κάθε μία από τις χώρες-δέκτες του Ε.Σ.Ο.Α.Β. Το Πρόγραμμα αυτό 
υπογράφεται από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών αφού προηγουμέ
νως γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων (Ε.Ο.Σ.Δ.Ο.Σ.). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει το 
σύνολο των διατιθέμενων πόρων, τους όρους, τα κριτήρια και τη διαδι
κασία επιλογής των δράσεων, το χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
ποσοστό κάθε δράσης, τον καθορισμό των αρχών εκτέλεσης των έργων 
ή δράσεων, τον τρόπο, τη διαδικασία και όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου της υλοποίησης των έργων ή δράσεων και τις περιπτώσεις και 
τη διαδικασία με τις οποίες θα πρέπει να επιστρέφονται τα ποσά που 
δόθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος όταν σημειώνονται παραβά
σεις των όρων χρηματοδότησης. Το άρθρο 4 καθορίζει τη σύνθεση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Σ.Ο.Α.Β. που αποτελείται από τους 
γενικούς Γραμματείς των συναρμόδιων Υπουργείων και προεδρεύεται 
από το Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουρ
γείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται στον 
Υπουργό Εξωτερικών, την έγκριση κάθε προγράμματος, αξιολογεί τις 
προτάσεις έργων και δράσεων και εισηγείται για την ένταξη και χρημα
τοδότησή τους και παρακολουθεί την υλοποίηση του κάθε προγράμμα
τος εισηγούμενη όταν χρειάζεται την τροποποίηση ή συμπλήρωσή του. 
Το 5ο άρθρο ορίζει ότι θα διατεθεί κατά την πενταετία 2002-2006 ποσό 
550.000.000 Ευρώ (περίπου 187,4 δισ. δραχμές). Η κατανομή ανά χώρα 
και έτος θα γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονο
μίας και Οικονομικών. Οι πόροι για τη χρηματοδότηση του Ε.Σ.Ο.Α.Β. 
είναι δυνατόν να προέρχονται από κονδύλια του Προγράμματος Διμε
ρούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας (στο πλαίσιο της D.A.C.), 
τον τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ
σεων και τους κατ’ ιδίαν πόρους των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου 
τομέα. Επίσης ορίζεται ότι το διοικητικό και διαχειριστικό κόστος του 
Ε.Σ.Ο.Α.Β. (μισθώματα, δαπάνες λειτουργίας και ταξιδίων, αμοιβές εξω
τερικών εμπειρογνωμόνων, υπερωριακή απασχόληση κ.λπ.) δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 3% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου. Το 6ο 
άρθρο αφορά στην ένταξη και χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσε
ων, ειδικότερα προβλέπει την ένταξη στο Ε.Σ.Ο.Α.Β. επενδύσεων του ν. 
2601/1998 ενώ καθιερώνει τη δυνατότητα παρέκκλισης από τις διατά
ξεις του νόμου αυτού ως προς τα κριτήρια, διαδικασίες, προθεσμίες κ.λπ.
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Απώτερος σκοπός του Ε.Σ.Ο.Α.Β., είναι η ανάπτυξη των 
υποδομών, η προώθηση των επενδύσεων, η εδραίωση και η 
στήριξη των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαί
ου, η ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και η κατάρτιση του 
ανθρώπινου δυναμικού. Το Ε.Σ.Ο.Α.Β., αποσκοπεί ταυτό
χρονα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερό
τητα των Βαλκανίων και οι κατευθυντήριες αρχές που δι- 
έπουν το σχεδίασμά και τη λειτουργία του προγράμματος, 
είναι αυτές της εταιρικής σχέσης, της αποτελεσματικότητας 
και της διαφάνειας. Από τη συνολική αναπτυξιακή βοήθεια 
ύψους 550 εκ. ευρώ που προβλέπεται από το Ε.Σ.Ο.Α.Β., 
περίπου το ήμισυ των διαθέσιμων κονδυλίων θα διατεθούν 
στην πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλα
βίας (265 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 250 προορίζονται για 
τη Σερβία-Μαυροβούνιο και τα 15 εκ. ευρώ για το Κοσσυ
φοπέδιο), 74,84 εκ. ευρώ στην π.Γ.Δ.Μ., 70,93 εκ. ευρώ στη 
Ρουμανία, 54,79 εκ. ευρώ στη Βουλγαρία, 49,89 εκ. ευρώ 
στην Αλβανία και 19,53 εκ. ευρώ στη Βοσνία -Ερζεγοβίνη.

Με τον νόμο με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το Ε.Σ.Ο.Α.Β., 
καθορίστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών, ως Εθνικός Συ
ντονιστής του Ε.Σ.Ο.Α.Β., ορίστηκαν οι κατευθύνσεις των 
χρηματοδοτήσεων, καθορίστηκε η Θεσσαλονίκη ως χώρος 
από τον οποίο θα παρακολουθηθεί και θα ελεγχθεί το ανα
πτυξιακό πρόγραμμα, ενώ τα Υπουργεία Οικονομίας και 
Οικονομικών και Μακεδονίας-Θράκης, συνεργάστηκαν 
με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως και με άλλους φορείς 
της πόλης, (το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 15

των επενδύσεων που εντάσσονται στο Ε.Σ.Ο.Α.Β. Παράλληλα, στη γνω- 
μοδοτική επιτροπή που προβλέπει ο ν. 2601/1998 θα μετέχει και ο Γ.Γ. 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο
μικών καθώς και δύο ανώτατοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργεί
ου Εξωτερικών. Ακόμη προβλέπεται ότι σε κάθε Πρόγραμμα Διμερούς 
Οικονομικής Συνεργασίας προβλέπεται το ύψος των πιστώσεων που 
μπορεί να διατεθούν για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων. (Το 
Ε.Σ.Ο.Α.Β., υιοθετήθηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάρτιο του 2002 
(Νόμος 2996, ΦΕΚ 62 28 Μαρτίου 2002). Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών της 
Ελληνικής Δημοκρατίας. Αθήνα Μάρτιος 2007.

15. Από το Μάιο του 2006 το Μαυροβούνιο, μετά από σχετικό δημοψήφισμα 
αποτελεί ξεχωριστό κράτος, ενώ για το Κοσσυφοπέδιο είναι σε εξέλιξη 
η διαδικασία στον ΟΗΕ για την τύχη της πρώην Γιουγκοσλαβικής επαρ
χίας.
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το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, πανεπιστήμιο, 
κ.λπ.), για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα.16

Τον Αύγουστο του 2002 ολοκληρώθηκε το νομικό πλαί
σιο για την ενεργοποίηση του Ε.Σ.Ο.Α.Β., με την υπογρα
φή διμερών συμφωνιών αναπτυξιακής συνεργασίας με τις 
χώρες προορισμού του προγράμματος, ενώ αναμένεται η 
υποβολή προτάσεων για έγκριση και υλοποίηση των έργων 
από τις επωφελούμενες χώρες, μέσω των ελληνικών Πρε
σβειών.

Το κύριο μέρος των χρημάτων (80%) μέσω των οποίων 
χρηματοδοτείται το πρόγραμμα, δίδεται απ’ ευθείας για 
τις δημόσιες επενδύσεις των επωφελούμενων χωρών, ενώ 
το υπόλοιπο 20% των πόρων του Ε.Σ.Ο.Α.Β., θα προωθη
θεί στις χώρες της περιοχής από την Ελλάδα, μέσω της 
συγχρηματοδότησης ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων 
στον αγροτικό τομέα, και της μεταποίησης. Για το κύριο μέ
ρος του Ε.Σ.Ο.Α.Β., (το 80% των 550 εκατομμυρίων Ευρώ), 
η Ελλάδα προέβη στην εγκατάσταση της Επιτροπής Πα
ρακολούθησης στη Θεσσαλονίκη, επιτροπή η οποία οργά
νωσε την προετοιμασία των μηχανισμών παρακολούθησης 
και αξιολόγησης του Ε.Σ.Ο.Α.Β., ενώ παράλληλα κατήρ- 
τισε μαζί με τις κυβερνήσεις των έξι βαλκανικών κρατών 
τα σχέδια συμβάσεων. Κάθε πρόταση που υποβάλλουν τα 
κράτη εξετάζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, 
στην οποία θα γνωμοδοτούν οι φορείς της Βορείου Ελλά
δας και ο Υπουργός των Εξωτερικών, με βάση τις γνωμο
δοτήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης θα αποδέχεται 
την ένταξη των προτάσεων στο Ε.Σ.Ο.Α.Β., και θα αρχίζει η 
χρηματοδότηση μέσω των ελληνικών Τραπεζών, που δρα
στηριοποιούνται στις επωφελούμενες χώρες. Στο ανωτέρω 
οργανωτικό σχήμα αποτελεσματικό και διαφανές, σύμφω
να με το σχετικό νόμο, ενσωματώθηκαν οι προτάσεις του 
Ο.Η.Ε., όπως αυτές διατυπώθηκαν στην διάσκεψη του Μο- 
ντερέι στο Μεξικό (Μάρτιος 2002).

16. Για την καλύτερη υλοποίηση του Ε.ΣΟ.Α.Β., προσλήψθηκε το Σεπτέμ
βριο του 2003, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, τεχνικός σύμβουλος.



688 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

3.Το Ε.Σ.Ο.Α.Β., στην Αλβανία

3.1 Οι διμερείς σχέσεις
Η ελληνική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι η αναβάθμιση των 
σχέσεών της με την Αλβανία και αυτής της βαλκανικής χώ
ρας με την Ε.Ε. είναι η εγγύηση προκειμένου να ενισχυθεί 
η σταθερότητα της χώρας και να εδραιωθούν εκείνα θεσμι
κά πρότυπα τα οποία δοκιμάστηκαν, μετά τις εντάσεις στο 
Κοσσυφοπέδιο και την π.Γ.Δ.Μ.17 Κατά την διάρκεια της 
Υπουργικής Τρόικα της Ε.Ε., με την Αλβανία (Τίρανα, 13 
Ιανουάριου 2003), επιβεβαιώθηκε η δέσμευση της Ε.Ε. ως 
προς την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, καλώντας 
ταυτόχρονα τη χώρα, να αναλάβει με υπευθυνότητα την 
εκπλήρωση όλων των όρων αιρεσιμότητας της Διαδικασί
ας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, μεταξύ των οποίων συ
γκαταλέγεται και ο πλήρης σεβασμός και προστασία των 
δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, τονίζοντας ότι 
η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και η προσέγγιση της 
Αλβανίας στην Ε.Ε., θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την 
ικανότητα της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει.

Από το 1997 και έπειτα όταν και άλλαξε το πολιτικό 
σκηνικό στην χώρα με την κατάρρευση των παρατραπεζών 
(«πυραμίδες») και την μόνιμη ελληνική παρουσία στην Αλ
βανία (Ελληνική Δύναμη Αλβανίας στα πλαίσια διεθνούς 
ειρηνευτικής δύναμης, Λόχος στα πλαίσια της ειρηνευτικής 
δύναμης KFOR, κ.ά) οι διμερείς σχέσεις έχουν εισέλθει σε 
πορεία ανάπτυξης σε όλους τους τομείς.

Η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο, μετά την Ιταλία, ση
μαντικότερο εμπορικό εταίρο της Αλβανίας. Ο όγκος των 
εμπορικών συναλλαγών το 2006 ανήλθε στα 400 εκ. δολά
ρια Η.Π.Α. Η αξία των ελληνικών επενδύσεων ξεπερνάει τα 
300 εκ., δολάρια Η.Π.Α., και αντιστοιχεί στο 27% του συνό
λου των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία, κατατάσσοντας 
την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών.

17. Για το αλβανικό εθνικό ζήτημα βλ. Academy of Sciences of Albania. 
Platform for the solution of the national Albanian Question. Tirana: 
Publishing House Shkenca 1998 και Μαλκίδης Θ. Όψεις του Αλβανικού 
εθνικού ζητήματος, Ιωάννινα 2006.
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Στην Αλβανία δραστηριοποιούνται πάνω από 200 ελληνι
κές και ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις, στους τομείς 
των τηλεπικοινωνιών, εμπορίας πετρελαιοειδών, τραπεζών, 
κατασκευών, τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας και ειδών 
ένδυσης-υπόδησης.18

Σ’ αυτό το κλίμα και περιβάλλον συνεργασία, υπογρά
φηκαν οι εξής νέες διακρατικές συμφωνίες: 
α) Συμφωνία για τη Σύσταση Μεικτής Ελληνο-Αλβανικής 

Επιτροπής για τα διακρατικά ύδατα, 
β) Μνημόνιο Συνεργασίας για την προστασία του Περιβάλ

λοντος και
γ) Εκτελεστικό Πρόγραμμα της υφιστάμενης Μορφωτικής 

Συμφωνίας Ελλάδος-Αλβανίας.19 
Ουσιαστική προώθηση καταγράφεται και στις σχέσεις 

των δύο χωρών στον αμυντικό-στρατιωτικό τομέα, όπου η 
συνεργασία αφορά:
Α. Την κατασκευή και λειτουργία (εξοπλισμός-στελέχωση) 

του στρατιωτικού νοσοκομείου του Αργυροκάστρου, 
προϋπολογισμού περίπου 3 εκατ. ευρώ. (Το έργο παρα
δόθηκε το 2001).

Β. Στην ανάληψη από την Ελλάδα της ανακατασκευής της 
ναυτικής βάσης στο Δυρράχιο, προϋπολογισμού περί
που 6 εκατ. ευρώ., κατασκευή η οποία καθυστερεί λόγω 
της άρνησης του πρόεδρου της χώρας να το προωθήσει. 

Γ. Στην παροχή εκπαιδεύσεως στρατιωτικού προσωπικού 
μέσω υποτροφιών και

Δ. Στην οικονομική συνδρομή για το Πρόγραμμα του 
Ν.Α.Τ.Ο., περί καταστροφής μικρών όπλων και πυρο- 
μαχικών στην Αλβανία.

Ακόμη, το συμβατικό πλαίσιο των σχέσεων των δύο χω
ρών περιλαμβάνει συμφωνίες για τις Μεταφορές (επιβατι- 
κές-εμπορευματικές), Τουριστικής Συνεργασίας, Αμοιβαί
ας Προώθησης και Προστασίας των Επενδύσεων, Απο

18. Μαλκίδης Θ. Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις. Αθήνα, εκδ. Γόρδιος 2007.
19. Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των σπουδών 

ελληνικής γλώσσας στα πανεπιστήμια Τιράνων και Αργυροκάστρου 
καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την διδασκαλία 
της μητρικής γλώσσας και Πολιτισμού στα μέλη της ελληνικής εθνικής 
μειονότητας.
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φυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος, Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Συνεργασίας επί Τελωνειακών Θεμάτων, Επο
χιακής Απασχόλησης κ.α.

3.2 Το ΕΣΟΑΒ στην Αλβανία και οι ελληνικές πολιτικές
Η φιλοσοφία που διέπει την Ελληνική πολιτεία σχετικά με 
την αναπτυξιακή βοήθεια μέσω του Ε.Σ.Ο.Α.Β., (η συμφω
νία υπογράφτηκε στις 26 Αυγούστου 2002) προς την Αλβα
νία έλαβε υπόψη τα εξής:
1. Τις κατευθυντήριες γραμμές τις Επιτροπής Αναπτυξια

κής Βοήθειας του Ο.Ο.Σ.Α.,
2. Τη σχέση συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε., και των κρατών 

της βαλκανικής περιοχής καθώς και τις υφιστάμενες 
συμφωνίες πλαίσιο,

3. Τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι διεθνείς οργανισμοί
και διάφορες χώρες στην περιοχή,

4. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει διαμορφώσει και υλοποιεί 
πενταετές αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο, συμπληρού- 
μενο από διεθνείς οργανισμούς, χρηματοοικονομικά 
ιδρύματα και άλλους διμερείς δωρητές, αποσκοπεί στην 
ανασυγκρότηση των Βαλκανικών χωρών και στη μετά
βασή τους προς αμοιβαία συμπεφωνημένους αναπτυξι
ακούς στόχους,

6. Την σπουδαιότητα της προσέγγισης με την μορφή της 
περιφερειακής ανάπτυξης η οποία έχει ως σκοπό την συ
νεισφορά στην ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία και 
την σταθερότητα στην περιοχή,

7. Το δεδομένο ότι η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημο
κρατία της Αλβανίας έχουν έντονο ενδιαφέρον να συ
νάψουν προωθημένη συμβατική σχέση βασιζόμενη στην 
συνεργασία και την διαφάνεια, σε συνδυασμό με ένα 
πρόγραμμα αναπτυξιακής βοήθειας, και

8. Το γεγονός ότι οι αντικειμενικοί σκοποί του παρόντος 
προγράμματος αποβλέπουν στην συνεισφορά στην οι
κονομική ανάπτυξη και τον Ευρωπαϊκό προσανατολι
σμό της Αλβανίας.20
Οι τομείς-στόχοι του προγράμματος βοήθειας της Ελλά

δας προς την Αλβανία είναι οι ακόλουθοι:

20. Ένας από τους κυρίους στόχους της διμερούς βοήθειας για την διαδικα-
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α) Εκσυγχρονισμός υποδομών, ιδιαίτερα στους τομείς της 
ενέργειας και των μεταφορών, 

β) Προώθηση παραγωγικών επενδύσεων, 
γ) Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και αυτοδιοί

κησης,
δ) Υποστήριξη δημοκρατικών θεσμών και συνεργασία Κοι

νοβουλίων,
ε) Υποστήριξη του κράτους δικαίου και του κράτους πρό

νοιας,
στ) Αντιμετώπιση οικονομικών ανισοτήτων, 
ζ) Υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης του διοικητικού και του επιστημονικού δυ
ναμικού.
Η αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδας προς την Αλβα

νία, δυνάμει της διμερούς Συμφωνίας, ανέρχεται στο ποσό
49.890.000 Ευρώ για την περίοδο δράσης του προγράμμα
τος (2002-2006) και αυτό το ποσό θα διατεθεί υπό την μορ
φή επιχορήγησης σε ετήσια βάση. Από το συνολικό ποσό, 
20% θα διατεθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις 
στην Δημοκρατία της Αλβανίας σύμφωνα με τους αντικει
μενικούς στόχους της παρούσας Συμφωνίας.21

Η Συμφωνία για το Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξια
κής Συνεργασίας, σύμφωνα με την κατάταξη της Διμερούς

σία ανασυγκρότησης, οικονομικής, κοινωνικής, θεσμικής και περιβαλ
λοντικής στην Αλβανία είναι η συμπληρωματικότητα έναντι των συνο
λικών αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ε.Ε., των διεθνών χρηματοοι
κονομικών ιδρυμάτων και των διμερών δωρητών, ενώ θα ληφθεί επίσης 
υπόψη η περιφερειακή επίδραση της αναπτυξιακής βοήθειας.

21. Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των έργων τα ακόλουθα κρι
τήρια επιλογής πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 
επισήμων προτάσεων έργων:
- η συμβατότητα με τις προτεραιότητες οι οποίες εκτίθενται στις συνεν

νοήσεις με Αλβανία (φύση και τύπος του έργου),
- η σκοπιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα των έργων,
- η συνεισφορά των έργων επί της εφαρμογής των αρχών της Ε.Ε.,
- η αρτιότητα του έργου (αρτιότητα του φυσικού αντικειμένου και λει

τουργικότητα του έργου),
- η εξασφάλιση της χρηματοδότησης (από το ίδιο ή άλλα Προγράμμα

τα ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους) για άλλα έργα που έχουν συν
δυασμένη δράση ή συμπληρωματικά αποτελέσματα προς τα ρηθέντα 
έργα,

- η ωριμότητα των απαραίτητων όρων των διαγωνισμών
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Αναπτυξιακής Βοήθειας (κατά τομέα προορισμού) μπορεί 
να παρέχει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς, υπό τον όρο 
ότι εξυπηρετούνται οι στόχοι του Ε.Σ.Ο.Α.Β., δηλαδή
- κοινωνική υποδομή και κοινωνικές υπηρεσίες, (δραστη
ριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επιπέδου 
διαβίωσης και του ανθρώπινου δυναμικού της Αλβανίας),

-οικονομική υποδομή και υπηρεσίες, (δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων, της υποδομής 
και των υπηρεσιών που θα στηρίξουν την οικονομική δρα
στηριότητα,

- τομείς παραγωγής, (δραστηριότητες που συνεισφέρουν 
σε ολόκληρη την σειρά παραγωγικών τομέων,

- «οριζόντια έργα», (προγράμματα τα οποία θα καλύψουν 
περισσότερους από έναν τομείς)22
Μέχρι το Δεκέμβριο του 2004, η Αλβανία έχει υποβάλλει 

τις ακόλουθες προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση 
από το Ε.Σ.Ο.Α.Β:
1. Κατασκευή τελωνειακού σταθμού στην Κονίσπολη και 

οδική διασύνδεσή του με τους Αγίους Σαράντα.
2. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελμπασάν-Τίρανα-Ποντγκόρι- 

τσα με γραμμή υψηλής τάσης
3. Κατασκευή οδικού δικτύου Κορυτσάς-Πόγραδετς.

4. Το Ε.Σ.Ο.ΑΒ., στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη

4.1 Οι διμερείς σχέσεις
Η Ελλάδα αναγνώρισε την Βοσνία- Ερζεγοβίνη τον Απρί
λιο του 1992 μαζί με τα άλλα μέλη της Ε.Ε., η οποία θεωρεί 
τη χώρα «εν δυνάμει υποψήφια για πλήρη ένταξη» στην 
Ε.Ε. Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, 
Συμφωνία Σύναψης Διπλωματικών Σχέσεων (30.11.1995), 
Συμφωνία προστασίας επενδύσεων (13.12.2000), Πρωτό
κολλο συνεργασίας των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδος 
- Β-Ε. (10.5.2001) και Μορφωτική Συμφωνία (9 Ιουνίου

22. Η Συμφωνία για Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ελ
λάδας-Αλβανίας υπογράφηκε στις 26.8.2002, η Βουλή των Ελλήνων την 
επικύρωσε στις 7.1.2003 {Ν.3098/2003, ΦΕΚ 18 Α729.1.2003} και τέθηκε 
σε ισχύ στις 20.3.2003.
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2003) Οι πολιτικές σχέσεις Ελλάδος - Βοσνίας & Ερζεγο
βίνης αναπτύσσονται διαρκώς, ώθηση δόθηκε στην διμερή 
συνεργασία και ως άμεσες προτεραιότητες για την περαι
τέρω εξέλιξη των διμερών σχέσεων θα έπρεπε να καταγρά
ψουν: Η προώθηση της υπογραφής συμφωνιών αποφυγής 
διπλής φορολογίας, οικονομικής και τεχνολογικής συνερ
γασίας και σύστασης Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής για 
οικονομική συνεργασία, η προώθηση της υπογραφής συμ
φωνίας οδικών μεταφορών και η επέκταση του συμβατικού 
πλαισίου σε τομείς όπως ο οικονομικός, της έρευνας και της 
τεχνολογίας, η ανταλλαγή επισκέψεων επιχειρηματιών, η 
υποστήριξη προγραμμάτων για επιστροφή προσφύγων - 
ανοικοδόμηση οικιών, ζητήματα κεντρικά για τη χώρα, επι
μόρφωση στελεχών του κρατικού μηχανισμού και των διοι
κήσεων των συστατικών οντοτήτων της χώρας, εφοδιασμός 
σχολείων με βιβλία, ΗΎ και εξοπλισμό, εργασίας- απασχό
λησης και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Ελλάδα προσέφερε το ποσό των 5.000 ευρώ στον προ
ϋπολογισμό της Επιτροπής Μόσταρ, σκοπός της οποίας 
είναι η εξέταση των απαραίτητων νομικών μέτρων για τη 
μεταρρύθμιση των συνταγματικών δομών του Μόσταρ και 
η πρόταση σχετικής νομοθεσίας με στόχο την διοικητική 
ενοποίηση της πόλης.

Σε ότι αφορά την οικονομική πολιτική, η Ελλάδα είναι 
μέχρι σήμερα ουσιαστικά απούσα από επιχειρηματικές δρά
σεις και επενδύσεις στην χώρα, παρόλη την επιθυμία της 
ηγεσίας της για σύσφιγξη των οικονομικών σχέσεων. Βε
βαίως, η ασταθής κατάσταση που επικρατούσε ως τώρα,23 
απέτρεπε το επενδυτικό ενδιαφέρον ελληνικών εταιρειών.

Σε επίπεδο της αναπτυξιακής βοήθειας, η Ελλάδα συνει
σφέρει οικονομικά στη χώρα, με ύψος βοήθειας της οποίας 
κατά την τριετία 1997-1999 ανήλθε σε 34,54 εκατ. δολάρια 
και χρησιμοποιήθηκε για τις εξής δράσεις:
- Συμβολή στη διατήρηση της ειρήνης (Ελληνική Δύναμη 

Βοσνίας)
- Ανοικοδόμηση νοσοκομείων και σχολείων.

23. Malkidis Τ. (ed) Aspects of SouthEastern Europe and the Black Sea after 
the cold war, Athens Gordios editions, 2006.
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- Επισκευή και ανακαίνιση ναών
- Ενίσχυση εκπαιδευτικής υποδομής σχολείων, βιβλιοθη

κών
- Χορήγηση υποτροφιών
- Σεμινάρια / εκπαιδευτικά προγράμματα
- Παροχή επισιτιστικής βοήθειας
- Παροχή 300 τόνων νιτρικής αμμωνίας.24

4.2 Το ΕΣΟΑΒ στην περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση του 
Ε.Σ.Ο.Α.Β., στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη (η συμφωνία υπογρά
φτηκε στις 29 Ιουλίου 2002), διέπεται από τις εξής αρχές:
- Τις κατευθύνσεις για την αναπτυξιακή βοήθεια που έχει 

θεσπίσει η D.A.C.,
- Τη σχέση συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε., και των κρατών 

της περιοχής καθώς και τις υφιστάμενες συμφωνίες,
- Τις ενέργειες και τις δράσεις που υλοποιεί η Διεθνής Κοι

νότητα στην περιοχή, και
- Ότι οι αντικειμενικοί σκοποί του προγράμματος αποβλέ

πουν στην συνεισφορά προς την οικονομική ανάπτυξη 
και τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Βοσνίας - Ερζε
γοβίνης,
Οι τομείς-στόχοι του Ε.Σ.Ο.Α.Β., για τη χώρα, όπως αυ

τοί συμφωνήθησαν στη διμερή συμφωνία είναι οι εξής: 
α) Εκσυγχρονισμός υποδομών, με έμφαση στους τομείς της 

ενέργειας και των μεταφορών, 
β) Προώθηση επενδύσεων σε παραγωγικούς τομείς της οι

κονομίας,
γ) Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και αυτοδιοί

κησης,
δ) Υποστήριξη θεσμών που οικοδομούν την πλουραριστική 

Δημοκρατία και συνεργασία μεταξύ των Κοινοβουλίων, 
ε) Στήριξη της προσπάθειας για οικοδόμηση του κράτους 

δικαίου και του κράτους πρόνοιας, σε μία χώρα που δο
κιμαζόταν μέχρι πρόσφατα από εθνοτικές ένοπλες συρ
ράξεις

στ) Αντιμετώπιση των έντονων οικονομικών ανισοτήτων 
και ανάπτυξη ενιαίου οικονομικού χώρου,

24. Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μάρτιος 2007.
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ζ) Στήριξη της κατάρτισης και εκπαίδευσης του ανθρώπι
νου δυναμικού της χώρας.
Ειδικότερα η αναπτυξιακή βοήθεια προς τη Βοσνία- Ερ

ζεγοβίνη προβλέπει τα εξής:
1. Η βοήθεια της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Δημο

κρατία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, με βάση τη Συμφω
νία που αφορά το Ε.Σ.Ο.Α.Β., ανέρχεται στο ποσό των 
δεκαεννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων 
(19.530.000) Ευρώ για την περίοδο 2002-2006.

2. Από το συνολικό ποσό, είκοσι τοις εκατόν (20%) θα δι
ατεθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οι
κονομικών σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στην 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη σύμφωνα με τους αντικειμενικούς 
στόχους της παρούσας Συμφωνίας.

3. Ένας από τους κυρίους στόχους της διμερούς βοήθειας 
για την διαδικασία ανασυγκρότησης, οικονομικής, κοι
νωνικής, θεσμικής και περιβαλλοντικής στη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη είναι η συμπληρωματικότητα έναντι των συ
νολικών αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ε. Ε., των δι
εθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των διμερών 
δωρητών, ενώ θα ληφθεί επίσης υπόψη η περιφερειακή 
επίδραση της αναπτυξιακής βοήθειας.

Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό αυτός θα κατανεμηθεί ως 
εξής:
α) Ένα ποσοστό 79% αφορά έργα επισήμως προτεινόμενα 

από την λήπτρια χώρα. Το ποσοστό βοήθειας για αυτά τα 
έργα δεν θα υπερβαίνει το 80% του συνολικού κόστους 
των εγκεκριμένων έργων, ενώ σε εξαιρετικές και αιτιο
λογημένες περιπτώσεις, το ποσοστό μπορεί να φθάσει το 
100% του συνολικού κόστους του έργου, 

β) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού προϋπο
λογισμού του Προγράμματος τίθεται στην διάθεση της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Σεράγεβο για την δημιουργία 
Ταμείου Μικρών Έργων. Αυτό το ταμείο μπορεί να πα
ρέχει υποστήριξη σε μικρά τεχνικά έργα, επειγούσης φύ- 
σεως και με άμεση επίδραση στην κοινότητα, με κόστος 
που δεν θα υπερβαίνει τα 50.000 Ευρώ. Η διάθεση των 
πόρων εγκρίνεται από τον επικεφαλής της Ελληνικής 
Πρεσβείας στα Σαράγιεβο, ο οποίος διατηρεί την ευθύνη
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για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και την παρα
κολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών, καθώς επίσης 
και για την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή Παρακο
λούθησης του Ε.Σ.Ο.Α.Β., μέσα στα πλαίσια των Ετησίων 
Εκθέσεων όπως προβλέπεται στο Άρθρο All της διμε
ρούς συμφωνίας.

γ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού προϋ
πολογισμού διατίθεται για τον σκοπό ιδιωτικών παρα
γωγικών επενδύσεων. Οι ελληνικές αρχές, μετά από την 
σχετική αίτηση η οποία υποβάλλεται από τις ενδιαφερό- 
μενες επιχειρήσεις, αποφασίζουν εάν θα συμπεριλάβουν 
και θα χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές επενδύσεις σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Ελληνική νο
μοθεσία, ενώ όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφω
νες προς την νομοθεσία της Βοσνίας -Ερζεγοβίνης που 
διέπουν την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτεινομέ- 
νων έργων.
Η Συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για το Πενταετές

Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας, δύναται να παρέ
χει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς:
- κοινωνική υποδομή και κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του 
επιπέδου διαβίωσης και του ανθρώπινου δυναμικού της 
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης,

- οικονομική υποδομή και υπηρεσίες, δηλαδή δραστηριό
τητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων, της 
υποδομής και των υπηρεσιών που θα στηρίξουν την οικο
νομική δραστηριότητα,

- τομείς παραγωγής, δηλαδή δραστηριότητες που συνει
σφέρουν σε ολόκληρη την σειρά παραγωγικών τομέων,

- οριζόντια έργα, δηλαδή προγράμματα τα οποία θα καλύ- 
φουν περισσότερους από έναν τομείς.

5. Το Ε.Σ.Ο.Α.Β., στη Βουλγαρία

5.1 Οι σχέσεις Ελλάδας- Βουλγαρίας
Οι σχέσεις Ελλάδας - Βουλγαρίας μετά το 1991 εμπλου
τίζονται διαρκώς σε όλους τους τομείς, ενώ πολυάριθμες 
και τακτικές επισκέψεις υψηλού επιπέδου έχουν συμβάλει
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στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. 
Η Ελλάδα είναι αρωγός στις επιδιώξεις της Βουλγαρίας για 
ένταξη στην Ε.Ε., και το Ν.Α.Τ.Ο., και στο πλαίσιο της προ- 
ενταξιακής πορείας της Βουλγαρίας στην Ε.Ε, η Ελλάδα 
συνεργάζεται με τη βουλγαρική πλευρά, ώστε να ικανοποι
ηθούν τα αιτήματα παροχής τεχνογνωσίας που έχουν υπο
βληθεί προς την ελληνική πλευρά. Παράλληλα, με βασική 
θέση τη διεύρυνση του Ν.Α.Τ.Ο., προς ανατολάς η Ελλάδα 
υποστήριξε την προσπάθεια της Βουλγαρίας για ένταξη 
στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και την Ε.Ε.25

Ο Πετρελαιαγωγός Μπουργκάς (Burgas)-Αλεξανδρούπο
λης θεωρείται έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα 
και τη Βουλγαρία (καθώς και για τη Ρωσία), με τις συμμετέ- 
χουσες στο σχέδιο χώρες να είναι εξ ίσου σημαντικοί εταίροι 
στην προσπάθεια αυτή.Έτσι η συμφωνία που επετεύχθει το 
Μάρτιο 2007 για την κατασκευή του αγωγού δημιουργεί 
νέα δυναμική στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.

Επίσης, ένας αριθμός συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν τους πο
ταμούς Νέστο και Αρδα, και βρίσκεται σε εξέλιξη κοινό 
ελληνο-βουλγαρικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα της Ε.Ε., Ιντερέγκ (INTERREG) για την 
αντιμετώπιση της υπερχείλισης του Αρδα και του Έβρου.26

Η Συμφωνία των δύο πλευρών η οποία υπογράφτηκε το

25. Υπάρχει σχετική Πρωτοβουλία Ελλάδος και Τουρκίας για στήριξη της 
υποψηφιότητας της Βουλγαρίας (και της Ρουμανίας ) στο Ν.Α.Τ.Ο., και 
κατά τη διάρκεια συναντήσεων των Υπουργών άμυνας των 4 χωρών 
(Κωνσταντινούπολη 16.09.02) υπογραμμίσθηκε η σταθερή υποστήριξη 
της Ελλάδας (και της Τουρκίας) στις νατοϊκές φιλοδοξίες της Βουλγαρί
ας (και της Ρουμανίας), ενώ η Ελλάδα και η Βουλγαρία ένωσαν τις δυνά
μεις τους στο πλαίσιο της διεθνούς συμμαχίας ενάντια στην τρομοκρα
τία και του οργανωμένου εγκλήματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

26. Για τη διασυνοριακή συνεργασία βλ. Πετράκος Γ. «Οι Διασυνοριακές 
Πολιτικές Ελλάδας, Αλβανίας και Βουλγαρίας μέσω των Προγραμμά
των INTERREG και PHARE-CBC», Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόμος 1, Τεύ
χος 4, σελ. 312-325, 1996. Πετράκος Γ. «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και 
Βαλκανική Οικονομική Πολιτική: Προβλήματα και προοπτικές διασυ
νοριακής συνεργασίας Ελλάδας, Αλβανίας και Βουλγαρίας», Το Βήμα 
των Διεθνών Σχέσεων, Τεύχος 2, Ιούνιος 1995, σελ. 23-34. Πετράκος Γ. 
«Ή Νέα Γεωγραφία των Βαλκανίων: Επιπτώσεις και προοπτικές της Δι
ασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας», ΤΟΠΟΣ, 
Τεύχος 10, σελ 3-41,1995.
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1995 για τη διάνοιξη δύο νέων σημείων συνοριακής διέλευ
σης και τη βελτίωση των εκατέρωθεν οδικών συνδέσεων εί
ναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας.

Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες είναι οι ελληνικές εξαγωγές και 
επενδυτικές δραστηριότητες στη Βουλγαρία, με προοπτι
κή περαιτέρω βελτίωσης.27 Το 2006 ο όγκος εμπορικών συ
ναλλαγών με τη Βουλγαρία ήταν 437,2 εκ. δολάρια Η.Π.Α., 
(εξαγωγές 226,7 εκ. δολάρια Η.Π.Α. - εισαγωγές 210,5 εκ 
δολ.- θετικό ισοζύγιο για την Ελλάδα κατά 16,2 εκ. δολάρια 
Η.Π.Α.). Όσον αφορά τις επενδύσεις, η Ελλάδα καταλαμ
βάνει την πρώτη θέση, ενώ το σύνολο των ελληνικών επεν
δύσεων στην Βουλγαρία έχει υπερβεί τα 750 εκ. δολάρια και 
καλύπτουν το 10% των συνολικών επενδύσεων στη Βουλ
γαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλγαρικής Στατιστι
κής Υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις των ελληνικών 
υπηρεσιών, οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία ξεπερ
νούν τα 900 εκ. δολάρια Η.Π.Α.28

Συμπερασματικά, η ελληνική οικονομική παρουσία στη 
Βουλγαρία, σημαίνει για αυτή τη χώρα:
- σύνολο επενδύσεων 1,5 δισ. δολαρίων Η.Π.Α.,
- δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας,
- συμμετοχή στα κρατικά έσοδα, από φορολογία, εισφορές, 

κτλ.

27. Οι πρώτες κατά σειρά επιδόσεων πέντε εξαγωγικές αγορές της Ελλάδας 
από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2002 ήταν, σε εκατ. δολά
ρια Η.Π.Α.,: Γερμανία 787, Ιταλία 623, Η.Π.Α. 433, Ηνωμένο Βασίλειο 
430„Βουλγαρία 399. Η Βουλγαρία συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων 
χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει θετικό και σημαντικό εμπορικό ισο
ζύγιο. Γενικότερα για τις ελληνοβουλγαρικές οικονομικές σχέσεις βλ. 
Μαρούδας, Λ. - Τσαρδανίδης, X. (επιμ), Οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. 
Σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές όψεις. Αθήνα: Παπαζήσης- ΙΔΙΣ 
1995.

28. Σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, εάν ληφθούν συμπληρωματικά υπό
ψη ότι το σύνολο των πραγματικών ελληνικών επενδύσεων στη Βουλγα
ρία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1.500 εκατ. δολάρια Η.Π.Α., και ότι οι ελ
ληνικές επιχειρήσεις (άνω των 3.000) εγκατεστημένων σε αυτή τη χώρα 
έχουν δημιουργήσει τουλάχιστο 100.000 θέσεις εργασίας, η κατάταξη 
της Βουλγαρίας στο σύνολο των ξένων αγορών της Ελλάδας, από πλευ
ράς οικονομικής παρουσίας, την εμφανίζει μεταξύ των πρώτων θέσεων. 
Βασιλακάκης, Ε.,(επιμ,), Το Νομικό Πλαίσιο των Ξένων Επενδύσεων στη 
Βουλγαρία. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σάκκουλας 1998.
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- ετήσια ροή κυμαινόμενου ύψους από κονδύλια τεχνικής 
βοήθειας,

- ετήσια ροή τουλάχιστον 130 εκατ. δολάρια Η.Π.Α., από 
Έλληνες τουρίστες

- ετήσια ροή τουλάχιστον 20 εκατ. δολάρια Η.Π.Α., από'Ελ- 
ληνες ψοιτητές

- ετήσια ροή τουλάχιστον 400 εκατ. δολλ. από τους Βούλ
γαρους εργαζομένους στην Ελλάδα (εμβάσματα και χαρ
τονομίσματα).

Η ελληνική οικονομική παρουσία στη Βουλγαρία, ση
μαίνει για την Ελλάδα:
- η Βουλγαρία εξακολουθεί να κατέχει την 5η θέση μεταξύ 

του συνόλου των χωρών προς τις οποίες εξάγει η Ελλάδα,
- η Βουλγαρία περιλαμβάνεται μεταξύ του περιορισμένου 

αριθμού κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει συνεχές θετικό 
εμπορικό ισοζύγιο,

- οι εγκατεστημένες στη Βουλγαρία ελληνικές επιχειρήσεις 
έχουν εμπιστοσύνη στις οικονομικές προοπτικές της χώ
ρας και λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ένταξή της στην 
Ε.Ε., γεγονός που θα διευρύνει τις προοπτικές των ελλη
νικών επιχειρήσεων.

5.2 Η υλοποίηση του ΕΣΟΑΒ
Το σκεπτικό της ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας μέσω 
του Ε.Σ.Ο.Α.Β., στη Βουλγαρία, όπως αυτό ορίστηκε στη 
σχετική Συμψωνία των δύο πλευρών (28 Αυγούστου 2002), 
έχει λάβει υπόψη τα εξής: α) τις κατευθύνσεις της Επιτρο
πής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Ο.Ο.Σ.Α., β) τη σχέση με
ταξύ της Ε.Ε., και των κρατών της περιοχής, όπως και τις 
διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογράψει, γ) τις προσπά
θειες των ανεπτυγμένων κρατών και διεθνών οργανισμών, 
δ) το γεγονός ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει σχεδιάσει και 
υλοποιεί το πενταετές αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο απο
σκοπεί στην ανασυγκρότηση των βαλκανικών χωρών καισ 
τη μετάβασή τους προς συγκεκριμένους αναπτυξιακούς 
σκοπούς, ε) την σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης η 
οποία έχει ως κεντρικό στόχο την συνεισφορά στην ειρήνη, 
την ασφάλεια, την ευημερία και την σταθερότητα στην πο
λύπαθη περιοχή, στ) ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνάψουν συμβατική σχέση βα
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σιζόμενη στην συνεργασία και την διαφάνεια, και ζ) ότι οι 
σκοποί του προγράμματος αποβλέπουν στην οικονομική 
ανάπτυξη και τον προσανατολισμό ένταξης της Βουλγαρί
ας στην Ε.Ε.

Οι τομείς-στόχοι του Ε.Σ.Ο.Α.Β., για τη Βουλγαρία για 
το χρονικό διάστημα 2002- 2006 είναι οι ακόλουθοι: 
α) Εκσυγχρονισμός υποδομών, με έμφαση να δίνεται στις 

μεταφορές και την ενέργεια, 
β) Προώθηση των επενδύσεων,
γ) Εκσυγχρονισμός των κρατικών οργάνων και της αυτοδι

οίκησης,
δ) Υποστήριξη δημοκρατικών θεσμών και συνεργασία των 

Κοινοβουλίων,
ε) Στήριξη του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας, 
στ) Αντιμετώπιση των μεγάλων και έντονων μετά το 1989 

κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, 
ζ) Υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

επιμόρφωσης του διοικητικού και του επιστημονικού δυ
ναμικού.
Η βοήθεια της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Δη

μοκρατία της Βουλγαρίας, βάσει της Συμφωνίας για το 
Ε.Σ.Ο.Α.Β., ανέρχεται στο ποσό 54.290.000, Ευρώ, για το 
χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος. Από το 
συνολικό ποσό, είκοσι τοις εκατό (20%) θα διατεθεί από το 
Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε ιδιω
τικές παραγωγικές επενδύσεις, σύμφωνα με τους στόχους 
της Συμφωνίας.

Ένας από τους κύριους στόχους της βοήθειας για την 
οικονομική, κοινωνική, θεσμική και περιβαλλοντική ανα
συγκρότηση στη Βουλγαρία, που θα δοθεί μέσω του 
Ε.Σ.Ο.Α.Β., είναι η συμπληρωματικότητα έναντι των ανα
πτυξιακών προγραμμάτων της Ε.Ε., των διεθνών χρηματο
οικονομικών οργανισμών και των δωρητριών χωρών, ενώ 
θα ληφθεί επίσης υπόψη η περιφερειακή επίδραση και απο- 
τελεσματικότητα της βοήθειας.

Εντός του πλαισίου που έχει διαμορφωθεί από το 
Ε.Σ.Ο.Α.Β., θα δημιουργηθεί Πρόγραμμα Διμερούς Οικο
νομικής Συνεργασίας για την Βουλγαρία από το Ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών για την περίοδο 2002-2006, με βάση 
τις προτεραιότητες που ορίζονται από κοινού και συμφω-
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νούνται μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών.
Το Πρόγραμμα, σύμφωνα με την κατάταξη της αναπτυ

ξιακής βοήθειας - κατά τομέα προορισμού- μπορεί να πα
ρέχει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς, υπό τον όρο ότι 
εξυπηρετούνται οι στόχοι του Ε.Σ.Ο.Α.Β.:
1. Κοινωνική υποδομή και υπηρεσίες, καθώς και δραστη

ριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επιπέδου 
διαβίωσης και του ανθρώπινου δυναμικού της Βουλγα
ρίας,

2. Οικονομική υποδομή και υπηρεσίες, ενέργειες που απο
σκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων, της υποδομής και 
των υπηρεσιών,

3. Τομείς παραγωγής,
4. «Οριζόντια έργα».

6.Το Ε.Σ.Ο.Α.Β., στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γιουγκοσλαβίας (Σερβία- Μαυροβούνιο)

6.1 Οι σχέσεις Ελλάδας και Σερβίας- Μαυροβούνιο
Οι διμερείς σχέσεις εισέρχονται πλέον σε μία νέα φάση ενό- 
ψει και των αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί στην Σερ
βία και το Μαυροβούνιο, καθώς και στο Κοσυφοπέδιο, του 
οποίου το μέλλον όπως είναι πλέον ξεκάθαρο μετά το 1999 
δεν εξαρτάται πλέον από το Βελιγράδι. Η Ελλάδα θεωρείται 
συμπαραστάτης της χώρας στις επιδιώξεις για προσέγγιση 
στις ευρωατλαντικές δομές και την ενίσχυση της περιφερει
ακής συνεργασίας, με τη Διαδικασία Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης με την Ε.Ε., να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της ελληνικής πολιτικής.

Η ελληνική επιχειρηματική και επενδυτική παρουσία 
στην Σερβία-Μαυροβούνιο και Κοσσυφοπέδιο καλύπτει 
ευρύ φάσμα δραστηριότητας, ενώ μετά το τέλος της πολεμι
κής επιχείρησης του Ν.Α.Τ.Ο., στο Κοσσυφοπέδιο, το επεν
δυτικό ενδιαφέρον αποκαθίσταται σταδιακά και διαψαίνο- 
νται ευοίωνες προοπτικές για τη διεύρυνση της επιχειρημα
τικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων των δυο χωρών, οι 
οποίες ενισχύθηκαν μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού 
της Ελλάδας στο Βελιγράδι (9-10 Μαΐου 2002).29

29. Η Ελλάδα έχει συμβάλλει και στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας
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Ενδεικτικά, ο όγκος διμερούς εμπορίου κατά το έτος 
2002 ανήλθε σε 281 εκ. δολάρια Η.Π.Α., σημειώνοντας αύ
ξηση 36% σε σχέση με το 2001, γεγονός που καταδεικνύει 
ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση, τα οποία θα διευ- 
ρυνθούν περισσότερο από την φιλελευθεροποίηση της το
πικής αγοράς. Στην Σερβία-Μαυροβούνιο και Κοσσυφοπέ
διο δραστηριοποιούνται περί τις 150 μικτές και 80 αμιγώς 
ελληνικές εταιρείες, το σύνολο των ελληνικών επενδύσε
ων στη χώρα ανέρχεται σε 1,2 δις δολάρια Η.Π.Α., έχοντας 
συμβάλει στη δημιουργία 20.000 θέσεων εργασίας.

Για την οικονομική ανόρθωση της Σερβίας-Μαυροβου- 
νίου και Κοσσυφοπεδίου, η Ελλάδα κατά την χρονική περί
οδο 1999-2002 έχει χορηγήσει αναπτυξιακή βοήθεια ύφους
63.544.000 ευρώ, η μη ανθρωπιστική βοήθεια ανήλθε, μόνο 
το 2000, σε 18.980.000 ευρώ, ενώ η ανθρωπιστική και επισι
τιστική βοήθεια στο σύνολο της Σερβίας και Μαυροβούνι
ου, το 2001 ανήλθε σε 1.900.000 ευρώ.

6.2 Το ΕΣΟΑΒ στη Σερβία- Μαυροβούνιο
Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, η 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας και η Κυβέρνη
ση της Δημοκρατίας του Μαυροβούνιου- όπως ονομαζόταν 
τότε η χώρα- συμφώνησαν και υπέγραψαν την εφαρμογή 
του Ε.Σ.Ο.Α.Β., ()30 αφού έλαβαν υπόψη τους τα εξής δε
δομένα:
1. Τις βασικές αρχές Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του 

Ο.Ο.Σ.Α., στην οποία η Ελλάδα είναι μέλος από το 1999.
2. Τη σχέση μεταξύ της Ε. Ε., και των χωρών της περιοχής 

και τις συμφωνίες που υφίστανται,

μετά τη νατοϊκή επέμβαση στο Κοσσυφοπέδιο το 1999, από τις αρχές 
Απριλίου, του 1999 διατέθηκαν 10,5 εκατ. δολλάρια Η.Π.Α.) για την 
παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες από το 
Κοσσυφοπέδιο που βρίσκονται στην Αλβανία και την π.Γ.Δ.Μ.

30. Ένα έτος μετά την υπογραφή του Ε.Σ.Ο.Α.Β., το μέρος του προγράμμα
τος που αφορούσε τη Σερβία- Μαυροβούνιο, εμφάνιζε μόνο μία εκδή
λωση επενδυτικού ενδιαφέροντος, αφού με τη δολοφονία του πρωθυ
πουργού της χώρας Τζίντζιτς έχει δημιουργηθεί φόβος στους επενδυτές 
σχετικά με την πολιτική ομαλότητα της χώρας. Περιοδικό Οικονομικός 
Ταχυδρόμος 11/9/2003.
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3. Τις προσπάθειες των δωρητών κρατ ών και οργανισμών 
για την περιοχή στη δεκαετία του 1990,

4. Το πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει η Ελλάδα, το Ε.Σ.Ο.Α.Β., 
το οποίο αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση και τη μετά
βαση προς την οικονομία της αγοράς των βαλκανικών 
χωρών,

5. Την σπουδαιότητα της πολιτικής για την σταθερότητα 
στην περιοχή, που αποτελεί στη δεκαετία του 1990, αλλά 
και την επόμενη, μείζον πολιτικό ζήτημα.

6. Το δεδομένο ότι η Ελληνική Δημοκρατία και η Σερβία- 
Μαυροβούνιο έχουν ενδιαφέρον να συνάψουν συμβατι
κή σχέση, η οποία αποβλέπει στην οικονομική ανάπτυξη 
και την ευρωπαϊκή προοπτική της δεύτερης.
Οι τομείς-στόχοι του προγράμματος βοήθειας προς την 

Σερβία- Μαυροβούνιο, οι οποίοι συμφωνήθησαν είναι οι 
ακόλουθοι:
α) Εκσυγχρονισμός υποδομών, 
β) Προώθηση επενδύσεων,
γ) Εκσυγχρονισμός της κεντρικής και της τοπικής διοίκη

σης,
δ) Εδραίωση της δημοκρατίας και συνεργασία μεταξύ των 

Κοινοβουλίων των δύο χωρών, 
ε) Ανάπτυξη του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοι

ας,
στ) Αντιμετώπιση των ανισοτήτων,
ζ) Υποστήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του αν

θρώπινου δυναμικού.
Η αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδας μέσω του 

Ε.Σ.Ο.Α.Β., ανέρχεται31 στο ποσόν των 250.000.000 Ευρώ, 
για την περίοδο δράσης του προγράμματος (2002-2006). 
Από το συνολικό ποσό, 232.500.000 Ευρώ, που ισοδυνα- 
μούν με ποσοστό 93% του συνολικού κονδυλίου, θα διατε

31. Όλα τα έργα που σχετίζονται με τους ανωτέρω τομείς ενσωματώνονται 
σταδιακά στα Παραρτήματα (Β1) και (Β2) της Συμφωνίας μετά από 
έγκριση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Παράρτημα (Β1) θα περιέχει 
όλα τα έργα που εγκρίνονται για χρηματοδότηση στην Δημοκρατία 
της Σερβίας και το Παράρτημα (Β2) θα περιέχει όλα τα έργα τα οποία 
εγκρίνονται για χρηματοδότηση στην Δημοκρατία του Μαυροβούνιου. 
Τα Παραρτήματα (Β1) και (Β2) αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πα
ρούσας Συμφωνίας.
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θούν στην Δημοκρατία της Σερβίας, ενώ 17.500.000) Ευρώ 
που ισοδυναμούν με το 7% του συνολικού κονδυλίου, θα 
διατεθούν στην Δημοκρατία του Μαυροβούνιου.32

Από το συνολικό ποσό, ποσοστό 20% θα διατεθεί από 
το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Ελληνικής 
Δημοκρατίας σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στην 
Δημοκρατία της Σερβίας και στην Δημοκρατία του Μαυρο
βούνιου, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας.

Η Συμφωνία για το Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξια
κής Συνεργασίας, μπορεί να παρέχει βοήθεια στους ακόλου
θους τομείς, υπό τον όρο ότι εξυπηρετούνται οι εξής γενικοί 
στόχοι του Ε.Σ.Ο.Α.Β., δηλαδή η ανάπτυξη υποδομής και 
κοινωνικές υπηρεσίες, η καλυτέρευση του επιπέδου διαβίω
σης, η οικονομική υποδομή, η συνεισφορά σε ολόκληρη την 
σειρά παραγωγικών τομέων, η υποστήριξη προγραμμάτων 
τα οποία θα καλύψουν περισσότερους από έναν τομείς της 
οικονομίας της χώρας.

7. Το Ε.Σ.Ο.Α.Β., στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο
κρατία της Μακεδονίας (π.Γ.Δ.Μ.)

7.1 Η π.Γ.Δ.Μ. και η Ελλάδα
Η Ελλάδα, ακολουθώντας πολιτική στήριξης της βαλκανι
κής αυτής χώρας, υπήρξε ο βασικός υποστηρικτής της ευρω
παϊκής προοπτικής της,33 αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, 
στο πλαίσιο της Ε. Ε., όσο και διμερώς κατά την κρίση του 
2001, όπου το σλαβικό και το αλβανικό στοιχείο της χώρας 
ήρθαν σε ένοπλη σύγκρουση.34 Σε συνέχεια αυτής της πο

32. Ακόμη 15 εκατ. Ευρώ θα διατεθούν στο Κοσσυφοπέδιο, όπου εκεί της 
ανυπαρξίας κρατικής δομής, η Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με ειδι
κό νόμο, θα συνεργασθεί με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

33. Τσαρδανίδης,Χ. (επιμ.), Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Πρώην Γιουγκο
σλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αθήνα: Σιδέρης 1999.

34. Στις 13 Αυγούστου 2001 υπογράφηκε η Συμφωνία-Πλαίσιο από τους αρ
χηγούς των σημαντικότερων πολιτικών κομμάτων της π.Γ.Δ.Μ., με την 
ενεργό συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας (Ο.Α.Σ.Ε., Ν.Α.Τ.Ο.), προς 
εκτόνωση της κρίσης, ενώ η Ε.Ε., διαθέτει Ειδικό Εκπρόσωπο, συμβάλ
λοντας έτσι στην εδραίωση της εσωτερικής ειρήνης και της ασφάλειας 
στην περιοχή. Τα βασικά σημεία της Συμφωνίας αφορούν τη χρήση της 
αλβανικής γλώσσας στα προσωπικά έγγραφα - εκτός από τα διαβατή
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λιτικής, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε κατά πλειοψηψία (27 
Μαρτίου 2003) το Νόμο με τον οποίο κυρώνεται η Συμφω
νία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ε.Ε., με την π.Γ.Δ.Μ., 
μια συμφωνία η οποία θα ενισχύσει τη σταθερότητα, την 
ενότητα, την ακεραιότητα, την ειρήνη, και την ευημερία της 
χώρας.35 Η Ελλάδα συνέβαλε στη διαδικασία σταθεροποίη
σης της χώρας συμμετέχοντας με 400 στρατιώτες στη νατο- 
ϊκή επιχείρηση «Αναγκαία Συγκομιδή» και στη νατοϊκή επι
χείρηση, που είχε ως αποστολή την ασφάλεια των διεθνών 
παρατηρητών στην π.Γ.Δ.Μ., κατ’εφαρμογή της Απόφασης 
1731 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.36 Σε ότι αφορά 
τις δράσεις της Ε.Ε., η Ελλάδα συμμετείχε στην ανάληψη 
της ευρωπαϊκής επιχείρησης «CONCORDIA» (31.03.2003), 
την πρώτη επιχείρηση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Ασφάλειας και Αμυνας, η οποία είχε ως στόχο την ασφά
λεια και την σταθερότητα της π.Γ.Δ.Μ., με προοπτική την 
πρόοδό της προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση.

Σε επίπεδο διμερών σχέσεων οι επαφές μεταξύ Ελλά- 
δας-π.Γ.Δ.Μ., στηρίζονται στην «Ενδιάμεση Συμφωνία» 
της 13ης Σεπτεμβρίου 1995. Από τότε έχουν συναφθεί 18 
συμφωνίες και πρωτόκολλα μεταξύ των δυο χωρών, που 
καλύπτουν τους τομείς των μεταφορών, της στρατιωτικής 
και αστυνομικής συνεργασίας, των επενδύσεων, κ.ά., αλλά 
μέχρι σήμερα καμιά από τις παραπάνω συμφωνίες δεν έχει 
κυρωθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο λόγω της εκκρεμό
τητας του θέματος του ονόματος.37

ρια - την ακριβοδίκαιη εκπροσώπηση, την απογραφή πληθυσμού και τις 
εκλογές, τους κώδικες λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης, συμπεριλαμ
βανομένου και του εκλογικού νόμου. Παράλληλα υιοθετήθηκε ο Νόμος 
περί Αμνηστείας, ενώ αναγνωρίστηκε ο ρόλος και η πρωτοκαθεδρία του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία, όσον 
αφορά στις περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου.

35. Η κύρωση της συγκεκριμένης Συμφωνίας ήταν η εξαίρεση που έκανε η 
Βουλή των Ελλήνων, στην τακτική της να μην κυρώνει διμερείς συμβά
σεις, λόγω της εκκρεμότητας του ονόματος της π.Γ.Δ.Μ.

36. Το ΝΑΤΟ προωθεί μεταρρυθμίσεις στις στρατιωτικές δομές των χω
ρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Σύμπραξη για την Ειρήνη» και 
εντάσσονται στα πλαίσια της διαδικασίας εκδημοκρατισμού των ενό
πλων δυνάμεων, ενώ η Συμμαχία συμβάλλει και στην εντατικοποίηση 
των μέτρων ασφάλειας και ελέγχου των συνόρων.

37. Η Ελλάδα, επιθυμεί την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο ζή
τημα του ονόματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ενδιάμε-
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Κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2001 στην π.Γ.Δ.Μ., η 
Ελλάδα υπέβαλε μια σειρά προτάσεων για την αποκλιμά- 
κωση και επίλυσή της, ενώ κατά τις συναντήσεις υψηλού 
επιπέδου των δυο πλευρών επιβεβαιώθηκε η ελληνική υπο
στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική της π.Γ.Δ.Μ., αναφέρ- 
θηκε η ανάγκη περαιτέρω προώθησης της σχέσεων στον 
οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
υποδομές και την ενέργεια.38

Ακόμη η Ελλάδα στηρίζει την πρωτοβουλία, που έχει ως 
στόχο την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στις 3 γει
τονικές χώρες (Αλβανία, π.Γ.Δ.Μ., Ελλάδα), η οποία προ
βλέπει τη δημιουργία ενός οικολογικού Πάρκου στις Πρέ- 
σπες, την πιθανότητα δημιουργίας μιας ζώνης ελεύθερης 
κυκλοφορίας στην περιοχή των Πρεσπών, και την προώθη
ση προγραμμάτων οικολογικού τουρισμού.

Τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα συνδέονται άμε
σα με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της π.Γ.Δ.Μ., με την 
πολιτική σταθεροποίηση και την περιφερειακή συνεργασία, 
την οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών και τη δημιουργία 
του κατάλληλου πλαισίου, με στόχο την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος ξένος

ση Συμφωνία και τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του Ο.Η.Ε., και δεν συμφωνεί με την πρόταση της π.Γ.Δ.Μ., για διπλή 
ονομασία. Για τη σχέση του ονόματος και της ελληνικής πολιτικής στην 
π.Γ.Δ.Μ.,, βλ.ΤεοιιΙι^Ιϊε, L, «Conclusion: Beyond the Greek Paradox» in G. 
Allison- K. Nicolaidis (eds), The Greek Paradox. Promise vs Performance. 
Cambridge. Mass: The MIT Press, 1997.pp.l70-171. Floudas, D «Α Name 
for a Conflict or a Conflict for a Name? An Analysis of Greece’s Dispute 
with FYROM», Journal of Political and Military Sociology, Vol.24, 
Winter 1996, p.311. Varvaroussis, P., «Macedonia»: Focus of Greek 
Policy towards the Balkans», Aussenpolitik, No.4,1995, p. 359. Valinakis, 
G., Greece’s Balkan policy and the 'Macedonian Issue’ ’’. SWP-IP 2746. 
Ebenhausen: Stiftung Wissenschaft und Politik. 1992, p. 29. Βαληνάκης, 
Γ.- Ντάλης, Σ., (επιμ.), Το Ζήτημα των Σκοπιών: Απόπειρες για αναγνώ
ριση και η ελληνική στάση. Αθήνα: Εκδόσεις I. Σιδέρη 1996. Ροζάκης, X. 
Πολιτικές και νομικές διαστάσεις της μεταβατικής συμφωνίας της Νέας 
Ύόρκης μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ. Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ 1996. Petrakos 
G. The Trade Relations between Greece and FYROM’, Agora Without 
Frontiers, Vol. 6, No. 3, pp.240-262 (Special English Edition) 2001.

38. Βαλντέν, Σ., Η οικονομία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας. Αθήνα- Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλα 1995. Τσαρδανίδης, X. 
(επιμ), Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημο
κρατίας της Μακεδονίας. Αθήνα: I. Σιδέρης 1995.
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επενδυτής στην π.Γ.Δ.Μ., αφού οι ελληνικές επιχειρήσεις εί
χαν επενδύσει μέχρι το 2006 περισσότερα από 460 εκατομ
μύρια Ευρώ δημιουργώντας περισσότερες από 8.000 θέσεις 
εργασίας στους τομείς της ενέργειας, των επικοινωνιών, και 
στον τραπεζικό τομέα

7.2 Ο σχεδιασμός και τα έργα του ΕΣΟΑΒ στην 
π.Γ.Δ.Μ.
Η Ελλάδα και η π.Γ.Δ.Μ., προκειμένου να υλοποιήσουν 
το Ε.Σ.Ο.Α.Β., (η συμφωνία υπογράφτηκε στις 30 Ιουνίου
2002)39 έλαβαν υπόψην τους στα εξής:
1. Τις πολιτικές της D.A.C.,
2. Τη σχέση που υφίσταται μεταξύ της Ε.Ε., και των κρατών 

της περιοχής και τις διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν,
3. Το ενδιαφέρον που υπάρχει από τη Διεθνή Κοινότητα τα 

Βαλκάνια
4. Το γεγονός ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ένα συνολικό σχέδιο 

πενταετούς διάρκειας ανάπτυξης της περιοχής,
5. Την σπουδαιότητα της ανάπτυξης των βαλκανικών κρα

τών, η οποία θα συμβάλει στη σταθερότητα και την ευη
μερία,

6. Το στοιχείο ότι οι δύο χώρες, παρά το εκκρεμές ζήτημα 
της ονομασίας της π.Γ.Δ.Μ., έχουν δείξει ενδιαφέρον 
να συνάψουν σχέση συνεργασίας, σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι η βοήθεια θα συμβάλλει στην πορεία της 
π.Γ.Δ.Μ., προς την Ε.Ε.
Οι στόχοι του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας 

όπως θα υλοποιηθούν μέσω του Ε.Σ.Ο.Α.Β,, στους οποίους 
συμφώνησαν τα δύο μέρη είναι οι εξής: 
α) Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη στους τομείς της ενέργει

ας και των μεταφορών, 
β) Προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων,

39. Η Συμφωνία, η οποία υπογράφτηκε στις 20 Ιουλίου 2002, λόγω του ζη
τήματος της ονομασίας της π,.Δ.Μ., που εκκρεμεί και του γεγονότος ότι 
οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών διέπονται από ιδιαίτερη συμφω
νία, ανέφερε τα εξής: «Η Κυβέρνηση του αφ’ενός Συμβαλλομένου στην 
Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 και η Κυβέρνηση του 
αφ’ετέρου Συμβαλλομένου στην Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμ
βρίου 1995».
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γ) Ανάπτυξη και εξέλιξη της δημόσιας Διοίκησης και αυτο
διοίκησης,

δ) Οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών, 
ε) Ανάπτυξη του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας, 
στ) Αντιμετώπιση των ανισοτήτων που εμφανίζονται στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή, 
ζ) Υποστήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του αν

θρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει 
τις δυσκολίες της νέας οικονομικής πραγματικότητας.
Η αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδας προς την π.Γ.Δ.Μ., 

μέσω του Ε.Σ.Ο.Α.Β., ανέρχεται στο ποσό των 74.840.000 
Ευρώ για τη χρονική περίοδο 2002-2006. Από το συνολικό 
ποσό, 20% θα διατεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών της Ελλάδας, σε ιδιωτικές παραγωγικές επεν
δύσεις σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας.

8. Το Ε.Σ.Ο.Α.Β., στη Ρουμανία

8.1 Οι ελληνορουμανικές σχέσεις
Οι σχέσεις των δύο χωρών αναπτύσσονται διαρκώς, σε πολ
λούς τομείς, και οι προοπτικές για την καλυτέρευσή τους 
και περαιτέρω ανάπτυξή τους είναι μεγάλες, ενώ η Ελλάδα 
συνέβαλλε στις επιδιώξεις της Ρουμανίας, για την ένταξη 
της στο Ν.Α.Τ.Ο., και την Ε.Ε.

Επίσης υπάρχει σταδιακή βελτίωση των διμερών σχέσε
ων στον τομέα των μεταφορών και ιδιαίτερα στο ρουμανι- 
κοβουλγαρικό σχέδιο κατασκευής της δεύτερης γέφυρας 
του Δούναβη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Το σημαντικό αυτό περιφερειακό πρόγραμμα υποστηρί- 
χθηκε από ελληνικής πλευράς, ενώ η Ελλάδα ενδιαφέρεται 
να επιταχύνει και τις διαδικασίες των αρμοδίων Επιτροπών 
για την ολοκλήρωση της κατασκευής των Πανευρωπαϊκών 
Διαδρόμων IV και IX. Η Ελλάδα επίσης επιθυμεί τη σύναψη 
νέας διμερούς συμφωνίας στον τομέα των οδικών μεταφο
ρών και την προώθηση της διμερούς συνεργασίας για τη 
δημιουργία δικτύου οδικών μεταφορών.

Υπάρχει συνεχής συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών 
στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, (γεωργία τε
χνολογία τροφίμων, βιολογία και βιοτεχνολογία, ενέργεια),
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με προοπτικές για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της 
ενέργειας, των πετρελαιοειδών προϊόντων, νέων πηγών 
ενέργειας, καθώς και στον τομέα της ενεργειακής επάρκειας 
(συμμετοχή σε σχετικά Ευρωπαϊκά προγράμματα). Ακόμη 
υπάρχει συνεργασία στο περιβάλλον- υφίσταται Μνημόνιο 
Συνεργασίας- και η ελληνική πλευρά έχει αναλάβει σχετι
κές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα υλοποιηθούν από πανεπι
στήμια, οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
υπάρχουν έργα, των οποίων το κόστος φθάνει τα 1.355.245 
ευρώ για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία 
στις τηλεπικοινωνίες, ενώ προς αυτές τις κατευθύνσεις κι
νείται το Πρωτόκολλο της Μικτής Ελληνο-ρουμανικής Επι
τροπής για Έρευνα και Τεχνολογική Συνεργασία, το οποίο 
υπεγράφη στο Βουκουρέστι τον Ιούλιο του 2000.

Στο διμερή οικονομικό τομέα τα τελευταία έτη έχει δι
αμορφωθεί θετική πορεία, η οποία όμως υπολείπεται των 
δυνατοτήτων και των προσδοκιών της ελληνικής πλευράς. 
Η Ελλάδα αποτελεί για τη Ρουμανία σημαντικό εμπορικό 
εταίρο και έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής καθώς και 
στον τραπεζικό τομέα, με καλές προοπτικές για το μέλλον. 
Σύμφωνα με τα ρουμανικά στοιχεία, η Ελλάδα (2006) κα
τέχει την 6η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών, με επεν- 
δεδυμένο ελληνικό κεφάλαιο 500 εκ. δολάρια Εκτιμάται 
πάντως, από ελληνικής πλευράς, ότι οι συνολικές επενδύ
σεις, ελληνικών συμφερόντων, είναι κατά πολύ ανώτερες 
των επισήμως καταγεγραμμένων και ανέρχονται σε 1,2 δις. 
δολ., κατατάσσοντας την Ελλάδα στις 3 πρώτες θέσεις με
ταξύ των επενδυτριών χωρών.40

Δεδομένου όμως ότι ένα σημαντικό μέρος των Ελληνι
κών επενδυτικών κεφαλαίων έχει εισρεύσει στην χώρα μέσω 
«υπεράκτιων- εξωχώριων^οίΜιοτε) εταιρειών ελληνικών 
συμφερόντων και λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη επένδυ
ση του Ο.Τ.Ε., στην Ρουμανία (εξαγορά του 35% της Ρου
μανικής επιχείρησης τηλεπικοινωνιών (ROMTELECOM) 
καθώς και μία ιδιωτική επένδυση, το μέγεθος των Ελλη
νικών επενδύσεων, σύμφωνα με εκτιμήσεις είναι ανώτερο

40. Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αθήνα Μάρτιος 
2003.
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του επισήμως εγγεγραμμένου.41 Οι σημαντικότερες κα
τηγορίες προϊόντων, που εξάγει η Ελλάδα στη Ρουμανία 
είναι: Ηλεκτρικό υλικό - καλώδια (48,62% του συνόλου), 
χημικά (11,3%), αλουμίνιο (10,8%), ορυκτά-βωξίτης (5,2%), 
τρόφιμα-καπνός (3,7%, φρούτα-λαχανικά (4,7%),ηλαστικά 
(5,9%) κ.λ.π. Τα κυριότερα εξαγόμενα Ρουμανικά προϊόντα 
προς την Ελλάδα είναι: Βασικά μέταλλα -χάλυβας (44,8%% 
του συνόλου), ηλεκτρικές συσκευές (21,0%), ζώντα ζώα 
(7%), ξυλεία (6,0%), ορυκτά (3,8%), πλαστικά (4,0%), χημικά 
(3,0%) κ.λ.π.42

8.2 Το ΕΣΟΛΒ και η Ρουμανία
Το σκεπτικό της ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας μέσω 
του Ε.Σ.Ο.Α.Β., στη Ρουμανία, όπως αυτό ορίστηκε στη 
σχετική Συμφωνία, η οποία υπογράφτηκε στις 20 Αυγού- 
στου 2002, έχει λάβει υπόφη ως εξής: α) τη φιλοσοφία και 
την πολιτική αρωγής της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοή
θειας του Ο.Ο.Σ.Α., β) τη σχέση συνεργασίας μεταξύ της 
Ε.Ε., με τα βαλκανικά κράτη και τις διμερείς συμφωνίες, 
γ) τις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας όπως αυτές 
έχουν αποτυπωθεί στη δεκαετία του 1990, δ) το γεγονός 
ότι η Ελλάδα εφαρμόζει πενταετές αναπτυξιακό σχέδιο, 
το οποίο, συμπληρούμενο από διεθνείς οργανισμούς, χρη
ματοοικονομικά ιδρύματα και άλλους δωρητές, αποσκοπεί 
στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των Βαλκανικών χω
ρών, ε) την σπουδαιότητα μιας προσέγγισης με την μορφή 
της ανάπτυξης η οποία έχει ως σκοπό την συνεισφορά στην 
ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία και την σταθερότητα 
στη βαλκανική χερσόνησο στ) ότι η Ελλάδα και η Ρουμα
νία έχουν δείξει ενδιαφέρον να συνάψουν συμβατική σχέση 
βασιζόμενη στην συνεργασία και την διαφάνεια, και ζ) ότι 
οι σκοποί του προγράμματος αποβλέπουν στην συνεισφο
ρά στην οικονομική ανάπτυξη και τον Ευρωπαϊκό προσα
νατολισμό της Ρουμανίας.43

41. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές η Ελλάδα κατέχει μία από τις τρεις 
πρώτες θέσεις επενδυτριών χωρών στη Ρουμανία.

42. Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ., της Ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι 2003.
43. Μαλκίδης, Θ., Ευρωπαϊκή Ένωση και Παρευξείνιος χώρος, Αθήνα, Γόρ- 

διος, 2004.
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Οι τομείς-στόχοι του προγράμματος αναπτυξιακής βοή
θειας της Ελλάδας μέσω του Ε.Σ.Ο.Α.Β., στη Ρουμανία είναι 
οι ακόλουθοι:
α) Προώθηση παραγωγικών επενδύσεων, 
β) Εκσυγχρονισμός του κράτους, της περιφερειακής διοίκη

σης, των δήμων και των κοινοτήτων, 
γ) Υποστήριξη και εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και 

συνεργασία μεταξύ των Κοινοβουλίων των δύο χωρών, 
δ) Εκσυγχρονισμός των υποδομών, ιδιαίτερα στους τομείς 

της ενέργειας και των μεταφορών, 
ε) Υποστήριξη, εδραίωση και συνεχή καλυτεύρευση του 

κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας, 
στ) Στήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κα

τάρτισης του διοικητικού και του επιστημονικού δυνα
μικού.

ζ) Αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων,
Η αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδας προς την Ρουμα

νία, ανέρχεται στο ποσό των 70.430.000 Ευρώ για την πε
ρίοδο 2002-2006. Από το συνολικό ποσό, 20% θα διατεθεί 
από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στην Ρουμανία. Ένας 
από τους κυρίους στόχους της διμερούς βοήθειας για την 
διαδικασία ανασυγκρότησης της Ρουμανικής οικονομίας 
και κοινωνίας είναι η συμπληρωματικότητα έναντι των 
αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ε.Ε., των διεθνών χρη
ματοοικονομικών ιδρυμάτων και των δωρητών.

Τα έργα και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
βάσει του Ε.Σ.Ο.Α.Β., θα πρέπει είναι σύμφωνες με τις αρ
χές της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν 
την περιβαλλοντική προστασία, την ισότητα των φύλων, 
τις μεταφορές, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, τον ανταγωνισμό 
και τις κρατικές προμήθειες. Η Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Ε.Σ.Ο.Α.Β., η οποία είναι αρμόδια για την υλοποίηση 
του προγράμματος για τη Ρουμανία, εξασφαλίζει τον συ
ντονισμό και την συνοχή ανάμεσα στα έργα τα οποία χρη
ματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
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9. Η εξέλιξη του ΕΣΟΑΒ

Μετά την ψήφιση του νόμου 2996 για το Ε.Σ..Ο.Α.Β., την 
κατάρτιση, μετά από διαπραγματεύσεις, την συμφωνία και 
την υπογραφή των συμφωνιών με τις χώρες υλοποίησης του 
προγράμματος, κυρώθηκαν οι σχετικές συμβάσεις, τόσο 
από την Ελλάδα όσο και από τις επωφελούμενες βαλκα
νικές χώρες. Το περιεχόμενο των συμβάσεων, τις οποίες η 
Ελλάδα κύρωσε πρώτη, θεμελιώθηκε στο κοινοτικό κεκτη- 
μένο και στην πιο σύγχρονη αναπτυξιακή αρχή του Ο.Η.Ε., 
την εταιρικότητα. Το κοινοτικό κεκτημένο παρέχει την εγ
γύηση, ότι η βοήθεια που παρέχει η Ελλάδα, δεν θα σπα- 
ταληθεί, αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των 
Βαλκανίων, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, την 
υγεία, τις υποδομές. Από την άλλη πλευρά, η αρχή της εται- 
ρικότητας βοηθά να οργανώνεται η ανάπτυξη με βάση τις 
ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, και όχι απλώς βάσει 
των προτεραιοτήτων της δότριας χώρας.

Στη χρονική περίοδο που ακολούθησε την κύρωση των 
συμβάσεων, η εξέλιξη του Προγράμματος υπήρξε ταχεία 
και αποτελεσματική και το Ε.Σ.Ο.Α.Β., άρχισε να εφαρμό
ζεται μέσω τριών ενεργειών, α) τις ιδιωτικές παραγωγικές 
επενδύσεις, β) τα μικρά έργα και γ) τα μεγάλα έργα στον 
τομέα των υποδομών.

Οι ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες απο
τελούν το 20% του συνολικού Προγράμματος, συνολικού 
ύψους 106 εκατομμυρίων Ευρώ και ήδη έχουν εγκριθεί και 
πραγματοποιούνται είκοσι εννέα (29) τέτοιες ιδιωτικές πα
ραγωγικές επενδύσεις.

Το 1% του Προγράμματος συγκροτεί το Ταμείο Μικρών 
Έργων και αφορά έργα χαμηλού οικονομικού κόστους, με 
μεγάλη όμως παρέμβαση στις κοινωνίες των βαλκανικών 
χωρών. Ειδικότερα, τέτοια έργα είναι η αποκατάσταση απο
χετευτικών συστημάτων, η συγχρηματοδότηση δικτύου 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η κατασκευή αιθουσών δι
δασκαλίας σε ένα σχολείο κ.ά Τα έργα αυτά προτείνονται, 
προωθούνται και εκτελούνται από τους Πρέσβεις της Ελ
λάδας στις έξι χώρες υλοποίησης του Ε.Σ.Ο.Α.Β.

Το πιο σημαντικό, σκέλος του Ε.Σ.Ο.Α.Β. είναι τα μεγάλα 
δημόσια έργα υποδομής, που αποτελούν το 79% του συνο
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λικού Προγράμματος. Κατά τις συμφωνίες που υπέγραψε η 
επωφελούμενη χώρα προτείνει ένα έργο, μέσω του Εθνικού 
της Συντονιστή, ιεραρχώντας με τα δικά της κριτήρια τις 
προτεραιότητές της και η Ελλάδα το αξιολογεί, και ή το κά
νει δεκτό ή το αρνείται.

10. Τα πρώτα μεγάλα έργα του Ε.Σ.Ο.Α.Β.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις μεγάλες παρεμβάσεις και έργα 
που χρηματοδοτεί το Ε.Σ.Ο.Α.Β., μπορούμε να αναφέρουμε 
τα εξής:
α. Ο Διάδρομος 10. Πρόκειται για τον πανευρωπαϊκό οδι

κό άξονα, ο κορμός του οποίου θα συνδέει την κεντρική 
Ευρώπη, Αυστρία και Ουγγαρία, με το Αιγαίο, και συ
γκεκριμένα με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς και 
με την Φλώρινα. Ένα τμήμα του θα φθάνει στην Σόφια 
(Νίς-Σόφια) και ένα άλλο τμήμα του θα καταλήγει στην 
Αδριατική. Ο άξονας αυτός θεωρείται η καλύτερη δια
δρομή με όρους ελαχιστοποίησης της απόστασης, του 
χρόνου και του κόστους και μεγιστοποίησης της αξιοπι
στίας και της ασφάλειας. Παράλληλα η Σερβία-Μαυρο- 
βούνιο πρότεινε να συγχρηματοδοτηθεί το το τμήμα του 
Διαδρόμου 10 από τη Νις έως τα σύνορα με την π.Γ.Δ.Μ., 
καταβάλλοντας 108 εκατομμύρια Ευρώ και με απόφαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Σ.Ο.Α.Β., η πρό
ταση έγινε αποδεκτή.44

β. Εκσυγχρονισμός του παραδουνάβιου λιμένος του Λομ. 
Ο λιμένας Λομ αποτελεί τμήμα του πανευρωπαϊκού Δι
αδρόμου 7 (Δούναβης) και βρίσκεται στη συμβολή του 
Δούναβη με τον πανευρωπαϊκό άξονα 4 (Βερολίνο - 
Κωνσταντινούπολη). Ο εκσυγχρονισμός του λιμένα Λομ 
αποτελεί έργο πρώτης προτεραιότητας για το δίκτυο 
μεταφορών της Βουλγαρίας, και σημαντικό μέσο για την

44. Με τη συμπλήρωση του σχετικού φακέλου από τη Σέρβική κυβέρνηση 
τον Ιανουάριο του 2004 η εφαρμογή του έργου ξεκίνησε, ενώ ταυτοχρό- 
νως, συγκλήθηκε στο Βελιγράδι διεθνής διάσκεψη δωρητών για το Διά
δρομο 10, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Διεθνούς 
Τράπεζας, και ενδιαφερομένων κατασκευαστικών εταιριών
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λειτουργία του δικτύου που ενώνει σήμερα το Δούναβη 
με τον λιμένα της Θεσσαλονίκης, 

γ. Επιμέρους έργα. Στο Μαυροβούνιο, συγχρηματοδοτείται 
η κατασκευή ενός νοσοκομείου, στην Αλβανία χρηματο
δοτείται η κατασκευή της οδικής αρτηρίας Κονίσπολης 
- Αγίων Σαράντα και η κατασκευή του μεθοριακού σταθ
μού στην Κονίσπολη. Στο Κοσσυφοπέδιο ολοκληρώνε
ται η ανακαίνιση δύο ναών, που βομβαρδίστηκαν κατά 
τον πρόσφατο πόλεμο, η Ρουμανία ζήτησε από την Ελ
λάδα να χρηματοδοτήσει την πρόσληψη τεχνικού συμ
βούλου για το σύνολο των προγραμμάτων της και ήδη 
ξεκινήσει τη χρηματοδότηση αυτής της δράσης, ενώ στη 
Βοσνία- Ερζεγοβίνη έχει ξεκινήσει η χρηματοδότηση της 
ανοικοδόμησης του Κτιρίου των Κοινών Θεσμών στο Σε- 
ράγεβο.

11. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Η κατάρρευση του τείχους του Βερολίου, του Συμφώνου 
της Βαρσοβίας και της ΕΣΣΔ, δημιούργησε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 μια νέα πραγματικότητα στην περιφέ
ρεια της Ελλάδας. Η χώρα βρέθηκε να είναι η ισχυρότερη 
οικονομική δύναμη στα Βαλκάνια, μάλιστα το 1993 το ΑΕΠ 
της Ελλάδας ήταν περίπου ίσο με το ΑΕΠ όλων των πρώ
ην κρατών των Βαλκανίων μαζί, συμπεριλαμβανομένης και 
της Ρουμανίας.45 Οι συγκυρίες και οι διεθνείς πολιτικοί και 
οικονομικοί συσχετισμοί των δυνάμεων που δημιουργήθη- 
καν στη μεταψυχροπολεμική εποχή, ήταν διατεθειμένες 
ήδη από το 1991 να υποστηρίξουν την Ελλάδα ως ηγετική 
δύναμη στα Βαλκάνια, αφού θα μπορούσε όντας μέλος της 
ΕΟΚ- ΕΕ και του ΝΑΤΟ και κυρίαρχη οικονομία στο χώρο 
να οδηγήσει τα γειτονικά κράτη προς την Δύση, τόσο πολι
τικά, όσο και οικονομικά.46

45. Παπασωτηρίου, X., Τα Βαλκάνια μετά το Τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 
Αθήνα, Παπαζήσης, 1994, σελ. 268-270.

46. Παπασωτηρίου, X., Η Πορεία της Νεοελληνικής Υψηλής Στρατηγικής, 
Αθήνα, ΕΚΟΜΕ 1996, σ.13.
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Ωστόσο εσωσυστημικές (αντιπαράθεση στην Ελλάδα 
για ζητήματα που αφορούσαν τη βαλκανική πολιτική) και 
εξωσυστημικές ενέργειες (αντιπαραθέσεις διεθνών συμφε
ρόντων, εθνοτικές συρράξεις, ένοπλες συγκρούσεις,) είχαν 
σαν αποτέλεσμα η ελληνική οικονομική πολιτική και διπλω
ματία να μην εμφάνιζε μέχρι ένα διάστημα την παρουσία 
που θα έπρεπε, παρουσία που συνδέεται με την οικονομική 
πολιτική. Αυτή η οικονομική πολιτική ανάπτυξης αποτελεί 
αποφασιστικό παράγοντα για την σταθερότητα στη Βαλ
κανική χερσόνησο καθώς και για την ομαλή μετάβαση προς 
την δημοκρατία, την οικονομία της αγοράς και την ένταξη 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σήμερα είναι πλέον εμφανές ότι η πορεία της ελληνι
κής οικονομικής πολιτικής στα Βαλκάνια που συνδέεται με 
την αναπτυξιακή στρατηγική, έχει εδραιώσει ένα πλαίσιο 
συνεργατικών διμερών σχέσεων με αμοιβαία οφέλη για τις 
αποδέκτριες χώρες και την ελληνική οικονομική διπλωμα
τία και πολιτική. Η ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί 
ωστόσο να καταστεί αποτελεσματικότερη μέσα από την 
ενίσχυση των προσπαθειών όλων των παραγόντων που 
εμπλέκονται στην αναπτυξιακή συνεργασία σύμφωνα με το 
θεσμικό πλαίσιο. Το Ε.Σ.Ο.Α.Β., το οποίο σχεδιάστηκε προ- 
κειμένου να υλοποιηθεί στην περιοχή που εκτείνεται από 
την Αδριατική μέχρι τον Εύξεινο Πόντο, μπορεί να συμβάλ
λει στην οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση αυτού 
του χώρου, γεγονός που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
για τη μείωση των εθνικών και πολιτικών εντάσεων στην 
περιοχή, εντάσεων που όποτε ξέφυγαν από κάθε έλεγχο εί
χαν άμεσες και αρνητικές συνέπειες και για την Ελλάδα.

Το Ε.Σ.Ο.Α.Β., μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό πα
ράγοντα για τη μείωση και την αναστροφή του ρεύματος 
μετανάστευσης από τις χώρες αυτές προς την Ελλάδα, με
τανάστευση η οποία συνδέεται άμεσα με την δεινή οικο
νομική κατάσταση των χωρών αυτών. Η οικονομική κρίση 
προκαλεί ένταση του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαί
τερα της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, με τη μορφή 
δουλεμπορίου και σωματεμπορίας και της εμπορίας ναρ
κωτικών, εξελίξεις που βρίσκουν στη συνέχεια έδαφος ανά
πτυξης και στην Ελλάδα καθώς έχουν διασυνοριακό χαρα
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κτήρα, δεδομένα όμως τα οποία μπορούν να ανατραπούν 
με την οικονομική ανάπτυξη των βαλκανικών χωρών.

Τέλος, σε μία περίοδο διεθνούς ύφεσης, η συμμετοχή της 
Ελλάδας στην αναπτυξιακή προσπάθεια των βαλκανικών 
κρατών μέσω του ειδικού προγράμματος του Ε.Σ.Ο.Α.Β., 
μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και της ίδιας της 
ελληνικής οικονομίας και ελπίδα για το μέλλον της.


