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Περίληψη

Η κατάρρευση του σοσιαλιστι
κού συστήματος στην ανατο
λική Ευρώπη και ειδικότερα 
στις βαλκανικές χώρες που 
λειτουργούσαν με το σύστημα 
αυτό, επιτάχυνε τη διεύρυνση 
των εμπορικών τους συναλλα
γών με την υπόλοιπη Ευρώπη. 
Στην περίπτωση των βαλκα
νικών χωρών, η Ελλάδα εξελί
χθηκε σε βασικό εμπορικό τους 
εταίρο, κυρίως λόγω της γεω
γραφικής της θέσης.

Το βαλκανικό αυτό άνοιγμα 
της ελληνικής εμπορικής δρα
στηριότητας θεωρήθηκε ιδιαί
τερα σημαντικό, αλλά και επω
φελές για την Ελλάδα, καθώς 
οι βαλκανικές αγορές φάνηκε 
να αποτελούν μια διέξοδο, για 
το ούτως ή άλλως ιστορικά 
προβληματικό εξαγωγικό της 
εμπόριο, αλλά και εναλλακτι
κές πηγές εισαγόμενων προϊό
ντων από χώρες χαμηλού σχε
τικά κόστους παραγωγής.

Το ερώτημα που τίθεται 
δέκα και πλέον έτη μετά την 
ουσιαστική επανεκκίνηση των 
ενδοβαλκανικών εμπορικών 
σχέσεων είναι: δικαιολογεί η 
μέχρι τώρα εξέλιξη και κυρίως 
η δομή των εμπορικών σχέσε
ων ανάμεσα στην Ελλάδα και

τις άλλες βαλκανικές χώρες 
την άποψη που θέλει την Ελ
λάδα να βρίσκεται σε δεσπό
ζουσα θέση και να κυριαρχεί 
στο ενδοβαλκανικό εμπόριο; 
Ή μήπως ευημερούν οι αριθμοί 
προσωρινά, αλλά κάτω από 
αυτήν την επιφάνεια υποκρύ- 
πτονται οι προβληματικές δο
μές του ελληνικού εξωτερικού 
εμπορίου και δυσμενείς προο
πτικές για το άμεσο μέλλον;

Η εργασία αυτή φιλοδο
ξεί να συμβάλλει στον ενεργό 
επιστημονικό διάλογο πάνω 
στο ερώτημα αυτό. Πεδίο δι- 
ερεύνησης θα αποτελόσουν 
οι εμπορικές συναλλαγές της 
Ελλάδας με τις πρώην σοσιαλι
στικές χώρες της Νοτιοανατο
λικής Ευρώπης στην περίοδο 
1993-2001.

Βασικό εργαλείο για τη δι- 
ερεύνηση θα αποτελούν οι μέ
θοδοι της Στατιστικής Ανάλυ
σης Δεδομένων. Συγκεκριμένα, 
η εξέλιξη και η δομή του ενδο- 
βαλκανικού εμπορίου θα εξε
ταστεί πάνω στη βάση της δια
χρονικής εξέλιξη της σχετικής 
θέσης των προϊόντων στις συ
νολικές εξαγωγές και εισαγω
γές των δυο μερών.
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1. Εισαγωγή

Η διαδικασία της μετάβασης των πρώην σοσιαλιστικών χω
ρών προς το σύστημα της οικονομίας της αγοράς, εκτός των 
άλλων, σήμαινε και την επανατοποθέτηση τους στο χάρτη 
του διεθνούς εμπορίου. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας 
της μετάβασης οι χώρες αυτές αποκόπηκαν ουσιαστικά από 
τους παραδοσιακούς εμπορικούς τους εταίρους (τις άλλες 
σοσιαλιστικές χώρες) και στράφηκαν προς τη δύση όσον 
αφορά το εξωτερικό τους εμπόριο.

Συγκεκριμένα, για τις βαλκανικές υπό μετάβαση οικο
νομίες, ο επαναπροσδιορισμός των εμπορικών τους συναλ
λαγών αφορούσε σε σημαντικό βαθμό και την Ελλάδα, η 
οποία με πολύ γρήγορους ρυθμούς διεύρυνε τόσο τις εξα
γωγές της προς τις χώρες αυτές, όσο και τις εισαγωγές της 
από αυτές. Η τάση αυτή ήταν εμφανέστερη και εντονότε
ρη στην περίπτωση των γειτονικών της χωρών (Αλβανία, 
ΠΓΔΜ, Βουλγαρία και Ρουμανία) και λιγότερο εντυπωσι
ακή για χώρες όπως η Σλοβενία και η Κροατία. Ήδη στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000, η Ελλάδα κατείχε θέσεις με
ταξύ της πρώτης και της τρίτης σαν εμπορικός εταίρος των 
γειτονικών της χωρών και στη χειρότερη περίπτωση ήταν 
μέσα στην πρώτη δεκάδα για τις υπόλοιπες.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της 
σύνθεσης των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδας από 
τη μία πλευρά, και του συνόλου των υπό μετάβαση βαλ
κανικών οικονομιών από την άλλη για την περίοδο 1993- 
2001. Η εξεταζόμενη περίοδος καλύπτει τις ενδοβαλκανι- 
κές εμπορικές συναλλαγές από την ουσιαστική επανεκκί
νηση τους μέχρι το τελευταίο έτος όπου υπάρχουν πλήρη 
διαθέσιμα στοιχεία για τις εμπορικές συναλλαγές των δυο 
μερών. Απώτερο στόχο της διερεύνησης αποτελεί η σκια
γράφηση του καταμερισμού της εργασίας που διαμορφώ
νεται στη βαλκανική αγορά, με βάση τον οποίο κάθε μέρος 
παράγει και εξάγει κάποια προϊόντα. Το ερώτημα είναι: αν 
επιμερίσουμε τα προϊόντα σε βασικά (πρωτογενής παρα
γωγή, πρώτες ύλες κλπ), ελαφράς βιομηχανίας και βαριάς 
βιομηχανίας, σε ποιες κατηγορίες αναφέρονται κυρίως οι 
ελληνικές εξαγωγές προς τις άλλες βαλκανικές χώρες και 
σε ποιες οι αντίστοιχες ελληνικές εισαγωγές;
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Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα επιχειρηθεί με τη μέ
θοδο της Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων του ενδοβαλ- 
κανικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, η παραγοντική ανάλυση 
των αντιστοιχιών και η ταξινόμηση κατ’ αύξουσα ιεραρχία 
των εισαγωγών και εξαγωγών θα διερευνήσουν και θα διευ
κρινίσουν τη διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης (υψη
λή, μέση ή χαμηλή) που καταλαμβάνει κάθε προϊόν ή ομά
δα προϊόντων στο σύνολο των εισαγωγών ή εξαγωγών για 
την περίοδο 1993-2001.

Η δομή της εργασίας περιλαμβάνει τέσσερις παραγρά
φους, επιπλέον της εισαγωγής και των συμπερασμάτων. 
Στην πρώτη θα επιχειρηθεί η διαμόρφωση ενός θεωρητι
κού και εμπειρικού πλαισίου σχετικού με τις τάσεις και τις 
κατευθύνσεις του εξαγωγικού εμπορίου των εξεταζόμενων 
χωρών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Στη δεύ
τερη θα αναλυθεί η μεθοδολογία της εμπειρικής διερεύνη- 
σης. Στην τρίτη θα γίνει η παρουσίαση των ευρημάτων της 
εμπειρικής διερεύνησης και στην τέταρτη θα επιχειρηθεί η 
οικονομική ερμηνεία τους.

2. Το Ενδοβαλκανικό Εμπόριο στην Περίοδο 1993-2001

Η έναρξη της διαδικασίας της μετάβασης των πρώην σοσι
αλιστικών βαλκανικών χωρών, στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, συνοδεύθηκε και από αύξηση των εμπορικών τους 
συναλλαγών με την Ελλάδα. Αν και οι εμπορικές σχέσεις 
ανάμεσα στην Ελλάδα και τις άλλες βαλκανικές χώρες δεν 
διακόπηκαν εντελώς στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, σί
γουρα τα διαφορετικά πολιτικο-οικονομικά συστήματα και 
η χρήση του clearing ως βασικού διακανονισμού των εμπο
ρικών συναλλαγών είχαν σαν αποτέλεσμα οι ανταλλαγές 
αυτές να παραμείνουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Οι βασικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τις εμπορικές 
συναλλαγές των βαλκανικών χωρών με την Ελλάδα, αλλά 
και γενικότερα ήταν:
• Οι χαμηλές οικονομικές επιδόσεις των βαλκανικών χω

ρών σε σύγκριση με άλλες υπό μετάβαση χώρες στη διάρ
κεια της δεκαετίας του 1990 (αρνητικός ρυθμός αύξησης 
του ΑΕΠ, υψηλή ανεργία, υπερπληθωρισμός, διόγκωση 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων και εξωτερικού χρέους 
(Michalopoulos, 2002, σ 103).
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• Η καθυστέρηση στη διαδικασία της μετάβασης των βαλ
κανικών οικονομιών, με αποτέλεσμα οι περισσότερες από 
αυτές να εξακολουθούν να αξιολογούνται σαν οικονομί
ες σε πρώιμο στάδιο μετάβασης. Οι καθυστερήσεις που 
παρουσιάστηκαν στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων 
στις χώρες αυτές συγκεκριμένα, είχαν σαν αποτέλεσμα το 
εμπόριο να εξακολουθεί στη δεκαετία του 1990 να διε
ξάγεται σε σημαντικό βαθμό από κρατικές επιχειρήσεις 
(Καραφωτάκης, 1999, σ 142).

• Καθαρά εξωγενείς (μη οικονομικοί παράγοντες) όπως οι 
πόλεμοι στην πρώην Γιουγκοσλαβία, το ελληνικό εμπάρ
γκο στην ΠΓΔΜ κ.α (Νίκας, 2003α).

• Θεσμικά ελλείμματα όπως η έλλειψη οργάνωσης των τε
λωνειακών υπηρεσιών οδήγησαν σε διεύρυνση της παρα- 
οικονομικής δραστηριότητας, του λαθρεμπορίου και της 
παρέκκλισης του εμπορίου από τα φυσιολογικά του κα
νάλια (Michalopoulos, 2002, σ. 105)

• Η διατήρηση της εσωστρέφειας των βαλκανικών χωρών 
και της προσκόλλησης τους στην Ρωσία και τις άλλες χώ
ρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης όσον αφορά τις εμπο
ρικές τους συναλλαγές (Καραφωτάκης ο.π.).

• Η αύξηση των εισαγωγών τους με ρυθμό πολύ μεγαλύ
τερο της αύξησης των εξαγωγών τους που τις οδήγησε 
σε διόγκωση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών και σε συνεχείς υποτιμήσεις των εθνικών 
τους νομισμάτων (Michalopoulos, ο.π.). Οι διευρυνόμε- 
νες ανάγκες των βαλκανικών χωρών για εισαγωγές δεν 
αντανακλούν τόσο τη στροφή της εγχώριας κατανάλω
σης προς εισαγόμενα προϊόντα, όσο τις αυξημένες τους 
ανάγκες για επενδύσεις (European Commission, 2003, σ
3). Προκειμένου να εξάγουν δηλαδή, είναι αναγκασμένες 
να εισάγουν (De Haan κ.α, 2001).
Οι εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλά

δα και τις άλλες βαλκανικές χώρες στην εξεταζόμενη περί
οδο θα μπορούσαν να περιγραφούν ως εξής:
• Μετά από μια περίοδο όπου εξωγενείς παράγοντες (πό

λεμοι στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ελληνικό εμπάργκο 
στις συναλλαγές με την ΠΓΔΜ) περιόρισαν τις εμπορικές 
συναλλαγές, η αύξηση τους ήταν τόσο ραγδαία ώστε η 
Ελλάδα να αποτελεί τον πρώτο ή τον δεύτερο σε σημασία 
εμπορικό εταίρο για πολλές από αυτές (Νίκας X., 2003α). 
Είναι ενδεικτικό ότι σαν αγορές για τα ελληνικά προϊό
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ντα η ΓΊΓΔΜ είναι πιο σημαντική από τη Γαλλία, η Αλ
βανία τρεις φορές πιο σημαντική από τον Καναδά, ενώ η 
ΓΊΓΔΜ και η Αλβανία αθροιζόμενες πιο σημαντικές από 
τις ΗΠΑ (Michalopoulos, 2002, σ 107). Το συμπέρασμα 
αυτό ισχύει σε πολύ μικρότερο βαθμό βέβαια για χώρες 
όπως η Κροατία και η Σλοβενία.

• Οι οικονομικές σχέσεις των δυο μερών δεν περιορίστηκαν 
στο εμπόριο, αλλά επεκτάθηκαν και στους παραγωγικούς 
συντελεστές, με ελληνικές επενδύσεις προς τις βαλκανι
κές χώρες, αλλά και μαζική εισροή μεταναστών προς την 
αντίθετη κατεύθυνση. Επιπλέον, το ενδοκλαδικό εμπόριο 
είναι σημαντικό, ιδιαίτερα με τις χώρες των δυτικών Βαλ
κανίων (Νίκας, 2003β).

• Αρχικά, οι εξαγωγές των βαλκανικών χωρών παραμένουν 
συγκεντρωμένες στους κλάδους της βαριάς βιομηχανίας 
(μεταφορικά μέσα, μηχανήματα και επεξεργασία μετάλ
λων) που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των εξα
γωγών τους, με εξαίρεση την Αλβανία όπου δεσπόζουν 
τα Ενδύματα και τα παπούτσια. Τα αγροτικά προϊόντα 
παίζουν μικρό ρόλο στις εξαγωγές τους και όλες είναι ει
σαγωγείς Τροφίμων (Michalopoulos, 2002, σ 109).

• Προς το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου όμως η εικό
να μεταβάλλεται. Το εξαγωγικό εμπόριο των βαλκανικών 
χωρών, τόσο γενικά, όσο και ειδικότερα προς την Ελλά
δα, χαρακτηρίζεται από ασυμμετρίες, έλλειψη πλουραλι
σμού ως προς τις χώρες που κατευθύνεται με υπερβολική 
εξάρτηση από τις αγορές των χωρών της Ε.Ε. και εξειδί- 
κευση σε εξαγωγές πρώτων υλών και σε προϊόντα έντα
σης εργασίας (Petrakos, 2003, σ 59). Ο κύριος λόγος για 
την εξέλιξη αυτή είναι η αποτυχία τους στο να αναδιορ
γανώσουν τη βιομηχανία τους και οι καθυστερήσεις που 
παρουσιάστηκαν στην πρόοδο της διαδικασίας της μετά
βασης και των ιδιωτικοποιήσεων.

• Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις βαλκανικές χώρες δεν 
φαίνονται να αναφέρονται στις μακροπρόθεσμες παρα
γωγικές ανάγκες τους και αφορούν κυρίως άμεσα και δι
αρκή καταναλωτικά προϊόντα. Αν και για κάθε βαλκανική 
χώρα η εικόνα διαφοροποιείται ως προς τα ποια ελληνικά 
προϊόντα κυριαρχούν, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι 
εξαγωγές της Ελλάδας προς τις άλλες βαλκανικές χώρες
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καλύπτουν κυρίως της πρόσκαιρες καταναλωτικές τους 
ανάγκες (Καραφωτάκης, 1999, σ 144).

• Η επανενσωμάτωση των βαλκανικών χωρών στο παγκό
σμιο και στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι με τη συμ
μετοχή τους σε διεθνείς οργανισμούς και κυρίως με την 
ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επηρεάσει σαφώς 
το ενδοβαλκανικό εμπόριο. Ήδη η εφαρμογή των εμπο
ρικών συμφωνιών που έχουν υπογράφει οι χώρες αυτές 
με την Ε.Ε. έχουν συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου 
και σαφώς ευνοϊκότερου οικονομικού περιβάλλοντος 
το οποίο επηρέασε θετικά τη διεύρυνση των εμπορικών 
ανταλλαγών στα Βαλκάνια. Οι εξελίξεις θα είναι σαφώς 
ταχύτερες μετά την πλήρη ένταξη των βαλκανικών χω
ρών στην Ε.Ε., (προοπτική ορατή για κάποιες από αυτές 
και σαφώς δυσκολότερη για κάποιες άλλες).

• Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πλεονασματικό εμπορικό 
ισοζύγιο με τις άλλες βαλκανικές χώρες τα τελευταία 
χρόνια (ενώ η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορικού 
ισοζυγίου είναι αυτή του διαρθρωτικού ελλείμματος), σε 
συνδυασμό με την έντονη παρουσία του ελληνικού κεφα
λαίου στις χώρες αυτές, δημιούργησε μια υπεραισιοδοξία 
στη χώρα μας. Τα Βαλκάνια θεωρήθηκαν ελληνικός οικο
νομικός ζωτικός χώρος και η Ελλάδα τοπική οικονομική 
υπερδύναμη. Πέρα από τις καλές επιδόσεις της Ελλάδας 
στις οικονομικές της σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες, 
η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν οι απόψεις για ηγε
μονικό ρόλο της χώρας μας στο οικονομικό γίγνεσθαι της 
περιοχής ήταν το σχετικά υψηλότερο επιπέδου ανάπτυ
ξης της σε συνδυασμό με το ότι αυτή είναι εδώ και πολλά 
χρόνια πλήρες μέλος της Ε.Ε. γεγονός που την φέρνει σε 
προνομιακή θέση σε σχέση με χώρες που προσπαθούν να 
πετύχουν την ένταξη τους.

3. Η Μεθοδολογία

Η υπό εξέταση ομάδα περιλαμβάνει οκτώ βαλκανικές χώ
ρες και συγκεκριμένα την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρου
μανία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
τη Σερβία-Μαυροβούνιο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική
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Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.).
Ως προς την ομαδοποίηση των προϊόντων κατά κλάδο 

προέκυψε το εξής πρόβλημα: Η ομαδοποίηση των προϊό
ντων που εξάγει (και εισάγει) μια χώρα γίνεται με δύο μεθό
δους. Την ομαδοποίηση SITC (Standard International Trade 
Classification) που περιλαμβάνει δέκα βασικές κατηγορίες 
(0-9) που χωρίζονται σε ειδικότερες (περίπου 90). Την ομα
δοποίηση που ακολουθεί η Eurostat σύμφωνα με την οποία 
τα προϊόντα χωρίζονται σε 100 περίπου κατηγορίες. Η ομα
δοποίηση σύμφωνα με τη μέθοδο SITC δεν εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της παρούσας διερεύνησης γιατί οι 10 κατηγορί
ες είναι πολύ λίγες και οι 90 πάρα πολλές. Η ομαδοποίηση 
της Eurostat από την άλλη, περιλαμβάνει μεν υπερβολικά 
μεγάλο αριθμό κατηγοριών προϊόντων, αλλά επιτρέπει τη 
συγκέντρωση τους σ’ έναν μέσο (30-40) αριθμό κατηγορι
ών. Έτσι προέκυψε η ομαδοποίηση των προϊόντων στις 34 
κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.

Τα δεδομένα που αναλύθηκαν βασίζονται στις μέσες τι
μές των εξαγωγών της Ελλάδας στις οκτώ Βαλκανικές χώ
ρες (Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, την 
Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία-Μαυροβούνιο 
και την Π.Γ.Δ.Μ. ) αλλά και τις εισαγωγές από αυτές των 
προϊόντων σύμφωνα με την ομαδοποίηση του πίνακα 1. Οι 
δυο πίνακες δεδομένων (εισαγωγών και εξαγωγών) έχουν 
διαστάσεις αρχικά 9 (έτη) X 34 (κατηγορίες προϊόντων).

Στη συνέχεια ο κάθε πίνακας ομογενοποιήθηκε (Papa- 
dimitriou, 1987 και Burtschy, 1991) για κάθε προϊόν, δηλα
δή, οι αντίστοιχες τιμές για κάθε έτος χωρίστηκαν σε τρεις 
κατηγορίες (μικρή μ, μέση m και μεγάλη Μ). Ειδικότερα για 
κάθε έτος (στήλη) οι ομάδες προϊόντων κατηγοριοποιήθη
καν σε τρεις κλάσεις (ιδιότητες), οι οποίες δημιουργήθηκαν 
με βάση τα τεταρτημόρια των τιμών τους. Συγκεκριμένα, η 
πρώτη κλάση περιλαμβάνει το 25% των προϊόντων με τις 
μικρότερες τιμές, η δεύτερη το 50% με τις μέσες και η τρίτη 
το 25% αυτών με τις υψηλότερες. Έτσι οι αρχικοί πίνακες 
αποκτούν διαστάσεις 27X34 και είναι λογικοί πίνακες (1-0) 
ή (ΝΑΙ-ΟΧΙ). Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των λογικών 
πινάκων είναι ότι όλα τα προϊόντα μετέχουν στην ανάλυση 
ισοδύναμα (Παπαδημητρίου, 1990), δηλαδή, όλες οι γραμ
μές των πινάκων αυτών έχουν άθροισμα 9.
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Στους δυο λογικούς πίνακες που προέκυψαν με αυτόν 
τον τρόπο εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι, της Ταξινόμησης κατ’ 
Αύξουσα Ιεραρχία (Classification Ascendante Hierachique 
-CAH) και της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 
(Analyse Factorielle des Correspondances -AFC) (Benzecri, 
1986). Οι δύο μέθοδοι μας επιτρέπουν, χωρίς καμία προ
γενέστερη υπόθεση, να εξάγουμε συμπεράσματα για τη 
γενική εικόνα του φαινομένου που μελετάμε με βάση τα 
διαθέσιμα δεδομένα (Παπαδημητρίου, 2007). Με την CAH 
και το κύριο εξαγόμενό της (δενδρόγραμμα), μπορούμε να 
διερευνήσουμε διακριτές ομάδες στα προϊόντα, καθώς και 
τα σύνθετα χαρακτηριστικά των ομάδων αυτών. Επιπλέον, 
η AFC επιτρέπει με τη χρήση των εξαγόμενών της (Παρα- 
γοντικών Αξόνων και Επιπέδων), να εξετάσουμε τη διάταξη 
των σημείων που αντιπροσωπεύουν προϊόντα και μεγέθη- 
τιμές ετών επί των αξόνων, καθώς και την εικόνα των σχη
ματισμένων ομάδων προϊόντων-ετών επί των αντίστοιχων 
επιπέδων. Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήσαμε το S-Pro 
(Κουτσουπιάς, 2005), λογισμικό υλοποίησης των παραπά
νω μεθόδων.

4. Παρουσίαση των Ευρημάτων

4.1 Μέσες Εισαγωγές
4.1.1 Ταξινόμηση Εισαγωγών
Από τον αρχικό κόμβο Ο που περιλαμβάνει το σύνολο των 
34 προϊόντων, όπως αυτά ομαδοποιήθηκαν (Σχ. 1) αρχικά 
ξεχωρίζουν τα προϊόντα ενδύματα-αξεσουάρ, μέταλλα, 
προϊόντα κεραμείας -γυαλιού, λοιπά μέτάλλα - τεχνουρ
γήματα μετάλλων, πλαστικές ύλες, ξυλεία φελλός, μηχα- 
νές-συσκευές, χημικά εκτός λιπασμάτων, ορυκτά-ορυκτά 
καύσιμα-άσφαλτος (Ομάδα Α) τα οποία, για το σύνολο της 
χρονικής περιόδου που εξετάζουμε, χαρακτηρίζονται από 
υψηλές σχετικές θέσεις των εισαγωγών της Ελλάδας από 
τις Βαλκανικές χώρες.

Τα υπόλοιπα προϊόντα που αποτελούν την ομάδα προϊ
όντων Β διαχωρίζονται στις ομάδες Γ και Δ. Στην ομάδα Δ 
βρίσκονται τα προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται κυρίως 
από μικρές σχετικές θέσεις των Ελληνικών εισαγωγών ενώ
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Σχήμα 1. Δενδρόγραμμα ταξινόμησης προϊόντων Ελληνικών Ει
σαγωγών.

εκείνα της ομάδας Γ από μεσαίες εισαγωγές για τη συγκε
κριμένη περίοδο από τις Βαλκανικές χώρες.

Θέλοντας να διερευνήσουμε περισσότερο τις ελληνικές 
εισαγωγές από τις χώρες αυτές παρατηρούμε ότι ομάδα Δ 
διασπάται στην Δ1 (των προϊόντων λοιπά, γαλακτοκομικά 
-άλλα ζωικά, λοιπά προϊόντα φυτικής προέλευσης) και την 
Δ2 (των προϊόντων υποδήματα, καπνά & υποκατάστατα, 
καψές-τσάι-κακάο, λίπη-έλαια, ζάχαρη-ζαχαρώδη)

Τα προϊόντα της ομάδας Δ2 για όλη την εξεταζόμενη πε
ρίοδο διατηρούν σχετικά μικρές θέσεις ως προς το σύνολο 
των ελληνικών εισαγωγών, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές από 
τα Βαλκάνια των προϊόντων της ομάδας Δ1 τα τρία πρώτα 
χρόνια της περιόδου καταλάμβαναν τις σχετικά μεσαίες θέ
σεις (1993-1995) τα υπόλοιπα υποβαθμίζονται στις μικρές 
θέσεις (1996-2001).

Τα προϊόντα της ομάδας Γ χωρίζονται σε δυο ομάδες, την 
Γ2 (με προϊόντα υψάσματα-τάπητες, έπιπλα κτλ, δερμάτι- 
να-γούνες) και τη Γ1 (με προϊόντα ίνες, τεχνουργήματα με- 
τάλλων-σιδ-χαλ-χυτ, χαρτί-χαρτοπολτός, παρασκευάσματα 
τροφίμων, ζώα-ζωντανά, κρέατα, ψάρια-ψαρίκά, λοιπά ορυ
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κτά-τεχνουργήματα ορυκτών, λιπάσματα, καουτσούκ, φρού- 
τα-λαχανικά-φυτά, αυτοκίνητα -άλλα μέσα μεταφοράς).

Τα προϊόντα στην ομάδα Γ1 παραμένουν σταθερά για 
όλη την εξεταζόμενη περίοδο στις σχετικά μεσαίες θέσεις 
ως προς το σύνολο των Ελληνικών εισαγωγών από τις εξε
ταζόμενες χώρες.

Αντίθετα, τα προϊόντα στη Γ2 ενώ στη αρχή της περιό
δου (1993-1995) παρουσιάζουν χαμηλές σχετικές θέσεις ως 
προς το σύνολο των ελληνικών εισαγωγών από τις Βαλκα
νικές χώρες, στη συνέχεια (1996-2001) η σχετική τους θέση 
βελτιώνεται καθώς αυξάνονται προς τις μεσαίες θέσεις.

4.1.2 Παραγοντική Ανάλυση των Δεδομένων Εισαγωγών 
προς την Ελλάδα
Η ταξινόμηση προσδιορίζει με λεπτομέρειες τις ομάδες 
προϊόντων καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη της σχετικής 
ανά έτος θέσης τους ως προς το σύνολο των ελληνικών ει
σαγωγών από τις συγκεκριμένες χώρες, δεν είναι σε θέση 
όμως να διατάξει τις ομάδες των προϊόντων ως προς κά
ποια οικονομική έννοια. Αυτό επιτυγχάνεται δια της απει
κόνισης των προϊόντων και των σχετικών θέσεων των ελ
ληνικών εισαγωγών από τις Βαλκανικές χώρες τους επί των 
παραγοντικών αξόνων, η δε γενική εικόνα του πίνακα που 
περιγράφει τη σχετική θέση των ελληνικών εισαγωγών από 
τις συγκεκριμένες χώρες για την περίοδο που εξετάζουμε 
παρουσιάζεται επί του 1ου παραγοντικού επιπέδου.

Επί του 1ου παραγοντικού άξονα (Σχ. 2) παρατηρούμε 
την πλήρη αντιπαράθεση μεταξύ των προϊόντων μέτάλλα, 
χημ. προϊόντα, είδη ένδυσης, προϊόντα κεραμείας - γυα
λιού, χημικά εκτός λιπασμάτων, ορυκτά από τη μία μεριά 
(δεξιό άκρο του άξονα), τα οποία χαρακτηρίζονται από τις 
υψηλότερες ελληνικές εισαγωγές από τις βαλκανικές χώ
ρες για την εξεταζόμενη περίοδο και ανήκουν στην ομάδα 
Α, όπως αυτή προέκυψε από την ταξινόμηση, και από την 
άλλη, με τα προϊόντα καφές, γαλακτοκομικά, υποδήματα, 
καπνά, λοιπά (αριστερά) με τις χαμηλότερες θέσεις, που 
βρίσκονται στην ομάδα Δ1 της ταξινόμησης.

Ο πρώτος λοιπόν παραγοντικός άξονας μπορεί να χα
ρακτηριστεί ως άξονας διάταξης της σχετικής θέσης των 
προϊόντων ως προς το σύνολο των ελληνικών εισαγωγών
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Δ1 (χαμηλές προερχόμενες από μέσες εισαγωγές) 
ΛΟΙΠΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΛΛΑ ZQIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΦΕ Σ-ΤΣΑΙ-ΚΑΚΑΟ 
ΚΑΠΝΑ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ

Α(στ αθ ε ρ ά τψηλέ ς εισαγωγές)
OPΥΚΤΑ-ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙ ΜΑ -.ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
Π PQICN ΤΑ ΚΕ ΡΑΜΕΙ ΑΣ - ΓΥΑΛΙ ΟΥ 
X HMIΚΑ Π ΡΟΙ ΟΝ ΤΑ Ε ΚΤΟΣ ΛΙΠΑΓΜΑΤΟΝ 
Μ ΕΤΑΛΛΑ-ΣΙώΜ ΡΟΣ/ΚΑΛΥ3ΑΣί<: ΥΤΟΣΙΔΗ ΡΟΣ 
ΛΟΙΠ A ΜΕ ΤΑΛΛΑ -ΤΕΚ Ν ΟΥΡ ΓΗΜΑΤΑ2 
ΕΝΔΥΜΑ ΤΑΑΞΕ ΣΟΥΑΡ

μϊΐ μΟΟ MD1 Μ90 Μ95 Μ94

Σχ. 2. Ο 1ος Παραγοντικός Άξονας των Ελληνικών Εισαγωγών. 
[Σημ: εμφανίζονται τα σημαντικότερα σημεία]

Γ1 (σταθερά μέσες εισαγωγές)

ΟΡΥΚΤΑ-Ο ΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣI ΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
ΤΕΧΝΟ ΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛ ΟΥ-ΣΙΔ-ΧΆΛ-ΧΥΤ 
XAFTI-XAPTO ΠΟΛΤΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΟΝ

rri97 πι98 γπ95 m9G

Σχήμα 3. Ο δεύτερος Παραγοντικός άξονας.

από τις βαλκανικές χώρες για τη συγκεκριμένη χρονική πε
ρίοδο. Αν θελήσουμε να συγκρίνουμε τη διάταξη αυτή με τα 
αποτελέσματα της ταξινόμησης, διαπιστώνουμε την αντι
παράθεση της ομάδας Α (υψηλές εισαγωγές) με την Δ1 (χα
μηλές προερχόμενες από μέσες εισαγωγές) που βρίσκονται 
στα άκρα του άξονα.

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα διαπιστώνουμε αντι
παράθεση των προϊόντων της ομάδας Δ2 (σταθερά χαμη
λές εισαγωγές) που χαρακτηρίζεται από μικρές ελληνικές 
εισαγωγές για την περίοδο που εξετάζουμε, με τα προϊό
ντα Γ1 (σταθερά μέσες εισαγωγές) τα οποία βρίσκονται στο 
αριστερό τμήμα του άξονα που χαρακτηρίζεται από μεσαί
ες εισαγωγές προς την Ελλάδα στην ίδια περίοδο.

Προχωρώντας στον τρίτο παραγοντικό άξονα διαπι
στώνουμε ότι σε αυτόν εμφανίζονται αριστερά τα προϊόντα 
στην ομάδα Δ1 και δεξιά στην ομάδας Γ2. Δηλαδή εμφα
νίζονται στον ίδιο άξονα από τη μια μεριά προϊόντα (της 
Δ1) που στο πρώτο (1993-1995) διάστημα της περιόδου 
που εξετάζουμε εμφανίζουν μέσες εισαγωγές της Ελλάδας 
από βαλκανικές χώρες και στη συνέχεια χαμηλές, ενώ από 
την άλλη υπάρχουν προϊόντα (της Γ2) που αρχικά (στο διά
στημα 1993 έως 1996) παρουσίασαν χαμηλές εισαγωγές και 
στη συνέχεια μεσαίες.

Δ2 (σταθερά χαμηλές) 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΚΑΠΝΑ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΚΑΦ ΕΣ-ΤΣΑΙ- ΚΑΚΑΟ 
ΛΙΠΗ-ΕΛΑΙΑ 
ΖΑΧΑΡΗ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ

μ93 μ95 \ΒΛ μΟΟ μΟΙ
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Ενώ λοιπόν ο 1ος άξονας διαχωρίζει τις χαμηλές (που 
προέρχονται από μέσες) θέσεις εισαγωγών από τις υψηλές 
θέσεις, ο 2ος ξεχωρίζει τις μεσαίες από τις μικρές και ο 3ος 
άξονας διαχωρίζει τις περιόδους όπου εναλλάσσονται οι 
μεσαίες με τις μικρές Ελληνικές εισαγωγές για συγκεκριμέ
να προϊόντα.

Επί του 1ου παραγοντικού επιπέδου που δημιουργούν οι 
2 πρώτοι παραγοντικοί άξονες και παρέχεται η καλύτερη 
δυνατή απεικόνιση του φαινομένου που μελετάμε διαπι
στώνουμε μια διάταξη προϊόντων και σχετικών θέσεων ανά 
έτος επί παραβολής (Σχ. 4).

Αυτό επιβεβαιώνει το ότι τα δεδομένα που αναλύουμε 
στο λογικό πίνακα 0-1 ακολουθούν το φαινόμενο Guttman 
(Benzecri, 1973). Επάνω αριστερά βρίσκονται τα προϊόντα 
που χαρακτηρίζονται κυρίως από χαμηλές ελληνικές εισα
γωγές. Κάτω, στην κορυφή της παραβολής τα προϊόντα με 
μεσαίες σχετικές εισαγωγές και δεξιά επάνω τα προϊόντα με 
τις υψηλές θέσεις.

Ειδικότερα, στο επάνω αριστερό μέρος του επιπέδου, 
υπάρχει ομάδα προϊόντων όπως λίπη-έλαια, ποτά, ζάχαρη, 
καφές-τσάι-κακάο, γαλακτοκομικά, υποδήματα, δημητρι
ακά και παρασκευάσματα τους που παρουσιάζουν γενικά 
χαμηλές θέσεις σε όλη τη διάρκεια του διαστήματος που 
εξετάζουμε. Στη συνέχεια, στο μέσο, κάτω άκρο του επι
πέδου εμφανίζονται προϊόντα όπως δερμάτινα-γούνες και 
υφάσματα-τάπητες που χαρακτηρίζονται κυρίως από μέσες 
σχετικές θέσεις, ενώ στο επάνω δεξιό άκρο απεικονίζεται 
ομάδα προϊόντων όπως, μέταλλα, ξυλεία-φελλός, πλαστι
κές ύλες, μηχανές-συσκευές, ενδύματα-αξεσουάρ, χημικά 
προϊόντα εκτός λιπασμάτων, που διατηρούν υψηλές θέσεις 
σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε.

Μια γενικότερη ματιά στις εικόνες που μας παρέχουν 
τόσο το δενδρόγραμμα της ταξινόμησης των δεδομένων 
των Ελληνικών εισαγωγών από Βαλκανικές χώρες όσο και 
το 1° επίπεδο της παραγοντικής ανάλυσης δίνει την δυνα
τότητα να εξάγουμε ότι ορισμένα προϊόντα παρέμειναν σε 
σχετικά υψηλές θέσεις (ενδύματα-αξεσουάρ, μέταλλα, προ
ϊόντα κεραμείας -γυαλιού, λοιπά μέτάλλα - τεχνουργήμα
τα μετάλλων, πλαστικές ύλες, ξυλεία φελλός, μηχανές-συ
σκευές, χημικά εκτός λιπασμάτων, ορυκτά-ορυκτά καύσι-
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Σχήμα 4. Το Ιο παραγοντικό επίπεδο των Ελληνικών Εισαγω
γών.

μα-άσφαλτος) για όλο το διάστημα που εξετάζουμε (ομάδα 
Α στο δενδρόγραμμα), άλλα εμφανίστηκαν σε σχετικά μέ
σες θέσεις (ομάδα Γ1: ίνες, τεχνουργήματα μετάλλων, χαρ- 
τί-χαρτοπολτός, παρασκευάσματα τροφίμων, ζώα-ζωντα- 
νά, κρέατα, ψάρια-ψαρικά, λοιπά ορυκτά-τεχνουργήματα 
ορυκτών, λιπάσματα, καουτσούκ, ψρούτα-λαχανικά-φυτά, 
αυτοκίνητα -άλλα μέσα μεταφοράς) ενώ κάποια βρέθηκαν 
σταθερά σε χαμηλές θέσεις (ομάδα Δ2: υποδήματα, καπνά 
& υποκατάστατα, καφές-τσάι-κακάο, λίπη-έλαια, ζάχαρη- 
ζαχαρώδη δημητριακά και παρασκευάσματα τους, ποτά). 
Επιπλέον, οι μέθοδοι αυτές μας επιτρέπουν να διαπιστώ
σουμε τυχόν μετακινήσεις διαχρονικά κάποιων προϊόντων 
από μια θέση σε κάποια άλλη και αυτό αφορά κυρίως προ
ϊόντα όπως τα Γαλακτοκομικά και Προϊόντα Φυτικής προ
έλευσης που εμφανίζονται αρχικά (τα τρία πρώτα χρόνια) 
σε σχετικά μέσα επίπεδα εισαγωγών και στη συνέχεια σε 
χαμηλά. Από την άλλη πλευρά, προϊόντα όπως Υψάσματα- 
Τάπητες, Έπιπλα και Δερμάτινα-Γούνες ανάλογα παρουσί
ασαν αρχικά χαμηλές θέσεις (κατά το διάστημα της πρώτης 
τριετίας (1993 έως 1995) και στη συνέχεια βρέθηκαν σε σχε
τικά μέσες θέσεις.
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4.2 Μέσες Εξαγωγές
4.2.1 Ταξινόμηση των δεδομένων Ελληνικών Εξαγωγών 
Στην περίπτωση των εξαγωγών, το αρχικό σύνολο των προϊ
όντων διαχωρίζεται σε δυο γενικές ομάδες, την Α και την 
Β (Σχ. 5). Στη συνέχεια, από την ομάδα Β διασπώνται το 
σύνολο των προϊόντων εκείνων που παρουσίασαν χαμηλές 
σχετικές τιμές Ελληνικών εξαγωγών καθ' όλο το διάστημα 
που εξετάζουμε, σχηματίζοντας την ομάδα Δ (υποδήματα, 
καπνά & υποκατάστατα, καψές-τσάι-κακάο, λίπη-έλαια, 
ζάχαρη-ζαχαρώδη δημητριακά και παρασκευάσματα τους, 
ποτά) και την ομάδα Γ.

Η ομάδα Γ διασπάται στη συνέχεια σε δυο υποομάδες, 
την Γ1 (υψάσματα-τάπητες, μέταλλα, τεχνουργήματα με
τάλλων, χαρτί-χαρτοπολτός, λοιπά ορυκτά-τεχνουργήματα 
ορυκτών, έπιπλα κτλ, λοιπά, δερμάτινα-γούνες, δημητριακά 
και παρασκευάσματα τους, προϊόντα κεραμειας -γυαλιού, 
αυτοκίνητα -άλλα μέσα μεταφοράς, υποδήματα, καψές- 
τσάι-κακάο) που χαρακτηρίζεται από μέσες σχετικές τιμές 
εξαγωγών για όλο το διάστημα που εξετάζουμε, και την Γ2 
(ξυλεία φελλός, λίπη-έλαια, παρασκευάσματα τροφίμων, 
ποτά) με μεγάλες σχετικές τιμές στην αρχή της περιόδου 
που εξετάζουμε (έτη 1993-1994) που στη συνέχεια υποβαθ
μίζονται σε μέσες.

Η ομάδα Α ακολούθως, διασπάται στις υποομάδες Α1 
και Α2.

Στην Α2 εμφανίζονται δυο κατηγορίες προϊόντων (εν- 
δύματα-αξεσουάρ, λοιπά μέτάλλα - τεχνουργήματα) που 
κατά δυο πρώτα έτη (1993-1994) καταλαμβάνουν τις μέσες 
σχετικές θέσεις, ενώ στη συνέχεια (1995-2001) τις μεγάλες.

Η υποομάδα Α1 περιλαμβάνει προϊόντα στις μεγάλες 
σχετικές θέσεις για ολόκληρο το διάστημα που εξετάζου
με (ίνες, φρούτα-λαχανικά-φυτά, ορυκτά-ορυκτά καύσιμα- 
σφαλτος, μηχανές-συσκευές, χημικά προϊόντα εκτός λιπα
σμάτων, καπνά & υποκατάστατα, πλαστικές ύλες).

4.2.2 Παραγοντική Ανάλυση δεδομένων των Ελληνικών 
Εξαγωγών
Αντίστοιχα με τις εισαγωγές, θελήσαμε να πάρουμε την 
εικόνα που παρουσιάζουν οι εξαγωγές προϊόντων της Ελ
λάδας προς Βαλκανικές χώρες και τις σχετικές τους θέσεις
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Σχήμα 5. Δενδρόγραμμα ταξινόμησης προϊόντων Ελληνικών 
Εξαγωγών.

χρησιμοποιώντας την μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης, 
αξιοποιώντας τους άξονες και τα παραγοντικά επίπεδα που 
προκύπτουν.

Παρατηρώντας τον 1° παραγοντικά άξονα διαπιστώ
νουμε ότι από αριστερά προς τα δεξιά διατάσσονται προ
ϊόντα στις χαμηλές θέσεις και στη συνέχεια, εμφανίζονται 
προϊόντα στις υψηλές θέσεις. Ειδικότερα, ο πρώτος άξονας 
ανττπαραθέτει προϊόντα και σχετικές θέσεις που αντιστοι
χούν από τη μια μεριά σε αυτά της ομάδας Δ και από την 
άλλη της ομάδας Α (Σχ. 5). Εμφανίζει δηλαδή στα αριστερά 
προϊόντα όπως γαλακτοκομικά και λοιπά προϊόντα φυτι
κής προέλευσης με χαμηλές θέσεις και στα δεξιά προϊόντα 
όπως παρασκευάσματα τροφίμων, ενδύματα -αξεσουάρ, 
πλαστικά, ίνες με υψηλές θέσεις (Σχ. 6).

Επί του 2ου παραγοντικού άξονα για τις εξαγωγές απεικο
νίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ των προϊόντων στις ομάδες 
Γ1 από τη μια μεριά και των Α και Δ από την άλλη (Σχ. 7).



888 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

Δ (χαμηλές εξαγωγές) Α(ΐ)ψηλές εξαγωγές)

ΓΜΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ- ΑΛΛΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ 

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΓΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
INEZ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΑΞ ΕΣΟΥΑΡ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

μΜ

Μ 93 
Μ?7 
Μ96 
Μ 01 
ΜΟΟ

Σχήμα 6. Ο 1ος Παραγοντικός άξονας των Ελληνικών Εξαγωγών.

Σχήμα 7. Ο 2ι’ς Παραγοντικός άξονας των Ελληνικών Εξαγωγών.

Αντιπαραθέτει, δηλαδή, προϊόντα στις μέσες σχετικές 
θέσεις, όπως αυτές αντιπροσωπεύονται από προϊόντα της 
ομάδας Γ1 (υφάσματα τάπητες, καφές-τσάι-κακάο, ποτά) 
από αυτά στις σχετικά υψηλές και χαμηλές που απεικονίζο
νται εδώ από προϊόντα στις ομάδες Α και Δ (γαλ/κα-άλλα 
ζωικά προϊόντα, καουτσούκ, ίνες).

Ο τρίτος παραγοντικός άξονας απεικονίζει την αντίθεση 
μεταξύ των ομάδων Γ2 από τη μια και Α2 και Γ1 από την 
άλλη. Ειδικότερα, στο αριστερό άκρο του άξονα εμφανίζο
νται προϊόντα που στην αρχή της περιόδου που εξετάζουμε 
εμφάνισαν μεγάλες σχετικά θέσεις και στη συνέχεια μέσες, 
ενώ στο δεξιό άκρο απεικονίζονται προϊόντα των ομάδων 
που προαναφέραμε και παρουσιάζουν μέσες τιμές στην 
αρχή και μεγάλες στο τέλος του υπό εξέταση χρονικού δια
στήματος.

Ο 1ος παραγοντικός άξονας των εξαγωγών διαχωρίζει τις 
μικρές από τις μεγάλες σχετικά θέσεις, ο 2ος ξεχωρίζει τις 
μεσαίες από τις μικρές και τις μεγάλες και τέλος, ο 3ος άξο
νας διαχωρίζει τις περιόδους όπου εναλλάσσονται οι μεσαί
ες με τις μεγάλες εξαγωγές για συγκεκριμένα προϊόντα.

Γ1 (μέσες εξαγωγές)

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΑΠΗΤΕΣ"
ΚΑΦ ΕΣ- ΤIAI-KAKAJ 
ΠΟΤΑ

Α (υψηλές) & Δ (χαμηλές εξαγωγές)

Γ AWJOKO ΜΙΚΑ -ΑΛΛΑ 1ΩΙ ΚΑ Π POl ΟΝ Τ Α 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

mSQ
m94
m96
rn97
mDO
mOl

ΙΝΕΣ
Μ97
Μ96
μ94
μ96
μ9Β
μΟΟ
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Σχήμα 8. Το Ιο παραγοντικό επίπεδο των Ελληνικών Εξαγωγών.

Περνώντας στο 1° παραγοντικό επίπεδο των δυο πρώ
των παραγοντικών αξόνων, διαπιστώνουμε ότι τα σημεία 
που αντιπροσωπεύουν προϊόντα και σχετικές θέσεις των 
Ελληνικών εξαγωγών διατάσσονται με τρόπο ανάλογο των 
σημείων των εισαγωγών ως προς τις σχετικές θέσεις των 
αντίστοιχων προϊόντων (Σχ. 8).

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαπιστώνου
με ότι στο αριστερό επάνω άκρο εμφανίζονται προϊόντα με 
χαμηλές σχετικές θέσεις εξαγωγών, στο κεντρικό κάτω μέ
ρος, στην κορυφή της παραβολής, προϊόντα με μέσες σχε
τικές θέσεις και στο επάνω δεξιό άκρο προϊόντα Ελληνικών 
εξαγωγών προς βαλκανικές χώρες στις μεγάλες σχετικές 
θέσεις κατά το διάστημα που εξετάζουμε.

Ειδικότερα, η πρώτη ομάδα, αυτή στο επάνω αριστερό 
άκρο της παραβολής των σημείων (προϊόντα-θέσεις) εμ
φανίζονται προϊόντα όπως τα ζαχαρώδη, φάρια, ζώα, λιπά
σματα, γαλακτοκομικά, καουτσούκ, κρέατα και λίπη έλαια, 
με χαμηλές θέσεις σε όλο το υπό εξέταση διάστημα, στο 
κάτω κεντρικό μέρος υπάρχει ομάδα με προϊόντα όπως τα 
υποδήματα, ξυλεία-φελλός και τα παρασκευάσματα των 
τροφίμων που κυρίως κινούνται σε μεσαίες θέσεις, ενώ στο 
επάνω δεξιό άκρο παρατηρούμε ομάδα προϊόντων όπως 
ορυκτά, μηχανές, φρούτα, ίνες κλπ, που στην πλειοψηψία 
τους εμφανίζουν υψηλές θέσεις στο διάστημα 1993-2001.

Γενικά, αξιοποιώντας τα εξαγόμενα των δυο μεθόδων 
για τις Ελληνικές εξαγωγές προς Βαλκανικές χώρες, δια
πιστώνουμε ότι ορισμένα προϊόντα παρέμειναν διαρκώς σε
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συγκεκριμένες θέσεις πχ. σταθερά στις υψηλές (ομάδα Α1 
με προϊόντα ίνες, φρούτα-λαχανικά-φυτά, ορυκτά-ορυκτά 
καύσιμα-σφαλτος κ.τ.λ.) σταθερά στις μέσες (ομάδα Γ1 με 
υφάσματα-τάπητες, μέταλλα-σίδηρος/χάλυβας/χυτοσίδη- 
ρος, τεχνουργήματα μετάλλου-σίδηρος-χάλυβας-χυτοσίδη- 
ρος, χαρτί-χαρτοπολτός, λοιπά ορυκτά-τεχνουργήματα 
ορυκτών, έπιπλα κτλ, λοιπά, δερμάτινα-γούνες κ.τ.λ.) ή 
σταθερά στις χαμηλές (ομάδα Δ με τα γαλακτοκομικά και 
άλλα ζωικά προϊόντα, ζώα - ζωντανά, ψάρια-ψαρικά κ.τ.λ.). 
Ωστόσο, άλλα προϊόντα εμφάνισαν διαχρονικά βελτιώ
σεις των θέσεών τους, όπως αυτά στην ομάδα Α2 (ενδύμα- 
τα-αξεσουάρ, λοιπά μέτάλλα - τεχνουργήματα -που αρχικά 
βρισκόταν στις μέσες σχετικά θέσεις αλλά στη συνέχεια 
εμφανίστηκαν στις υψηλές) ή επιδείνωση, όπως αυτά της 
ομάδας Γ2 (ξυλεία φελλός, λίπη-έλαια, παρασκευάσματα 
τροφίμων, ποτά) του δενδρογράμματος της ταξινόμησης, 
που κατά τα δυο πρώτα έτη βρισκόταν στις σχετικά υψηλές 
θέσεις και στη συνέχεια μετακινήθηκαν στις μέσες.

5. Οικονομική Ερμηνεία των Ευρημάτων

Τα ευρήματα της εμπειρικής διερεύνησης μπορούν να στη
ρίξουν μια σειρά από οικονομικά συμπεράσματα αναφορι
κά με το περιεχόμενο των εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας 
με τις άλλες βαλκανικές χώρες. Θα πρέπει στο σημείο αυτό 
να διευκρινίσουμε ότι η κατηγοριοποίηση των προϊόντων σε 
υψηλής, μέσης και χαμηλής θέσης αναφέρεται στη σχετική 
ετήσια σημασία τους στη διαμόρφωση της συνολικής αξίας 
των εμπορικών συναλλαγών και όχι την οικονομική τους 
σημασία ή την αναγκαιότητα τους για τον καταναλωτή.

Ειδικότερα όσον αφορά τις ελληνικές εισαγωγές από τις 
άλλες βαλκανικές χώρες παρατηρούμε τα εξής:
• Στην κατηγορία Α (σταθερά υψηλής σχετικής θέσης 

προϊόντα) περιλαμβάνονται βιομηχανικά κυρίως αγαθά 
συμπεριλαμβανομένων και κλάδων βαριάς βιομηχανί
ας (μέταλλα, πλαστικές ύλες κ.α). Επιπλέον, η θέση των 
προϊόντων αυτών στην κατηγορία των υψηλής σχετικής 
σημασίας φαίνεται παγιωμένη, δεν μεταβάλλεται δηλαδή 
κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
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• Στην κατηγορία Γ1 (σταθερά μέσης σχετικής θέσης προ
ϊόντα) περιλαμβάνονται προϊόντα όλων των κατηγοριών 
(βασικά προϊόντα, προϊόντα ελαψράς και βαριάς βιομη
χανίας). Η θέση των προϊόντων αυτών στην κατηγορία 
αυτήν φαίνεται επίσης παγιωμένη διαχρονικά.

• Στην κατηγορία Γ2 (μέσης προερχόμενα από χαμηλής 
σχετικής θέσης προϊόντα) περιλαμβάνονται προϊόντα 
της ελαψράς βιομηχανίας (Υφάσματα-τάπητες, έπιπλα 
κλπ, δερμάτινα-γούνες). Επιπλέον, η θέση των προϊό
ντων αυτών στην κατηγορία των μέσης-υψηλής σχετικής 
σημασίας μεταβάλλεται διαχρονικά καθώς παρατηρείται 
κινητικότητα των προϊόντων αυτών από χαμηλή κατηγο
ρία προς την κατηγορία αυτήν τα τελευταία χρόνια, όσο 
προχωρά δηλαδή η διαδικασία της μετάβασης των βαλ
κανικών οικονομιών.

• Στην κατηγορία Δ1 (χαμηλής προερχόμενα από μέσης 
σχετικής θέσης προϊόντα) περιλαμβάνονται βασικά κυ
ρίως αγαθά και παρατηρείται κινητικότητα προς τη θέση 
αυτήν τα τελευταία χρόνια, αρχίζουν δηλαδή από μέση 
σχετική σημασία στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 και 
χάνουν σε όρους σχετικής σημασίας στη συνέχεια.

• Στην κατηγορία Δ2 (σταθερά χαμηλής σχετικής θέσης 
προϊόντα) περιλαμβάνονται βασικά προϊόντα καθώς και 
προϊόντα της ελαψράς βιομηχανίας με τη θέση τους στην 
κατηγορία αυτήν να φαίνεται παγιωμένη.
Όσον αψορά τις ελληνικές εξαγωγές προς τις άλλες βαλ

κανικές χώρες, παρατηρούμε τα εξής:
• Στην κατηγορία Α1 (σταθερά υψηλής σχετικής θέσης προ

ϊόντα) περιλαμβάνονται προϊόντα όλων των κατηγοριών 
με παγιωμένη την υψηλή τους θέση σε όλη τη διάρκεια 
της εξεταζόμενης περιόδου.

• Στην κατηγορία Α2 (υψηλής προερχόμενα από μέση σχε
τικής θέσης προϊόντα) περιλαμβάνονται κυρίως αγαθά 
της ελαψράς βιομηχανίας (Ενδύματα-Αξεσουάρ, λοιπά 
μέταλλα-τεχνουργήματα). Η θέση των προϊόντων αυτών 
στην κατηγορία αυτήν βελτιώνεται στη διάρκεια της εξε
ταζόμενης περιόδου καθώς εκκινούν από μέση σχετική 
σημασία και καθίστανται προοδευτικά τα σημαντικότερα 
για τις ελληνικές εξαγωγές.

• Στην κατηγορία Γ1 (σταθερά μέσης σχετικής θέσης προϊ
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όντα) περιλαμβάνονται επίσης προϊόντα όλων των κατη
γοριών με σταθερή και παγιωμένη την μέση σχετική τους 
θέση σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

• Στην κατηγορία Γ2 (μέσης προερχόμενα από υψηλή σχε
τικής θέσης προϊόντα) περιλαμβάνονται κυρίως προϊόντα 
της ελαψράς βιομηχανίας τα οποία εκκινούν από σχετικά 
υψηλή θέση στην αρχή της περιόδου και βαθμιαία κατρα
κυλούν προς την κατηγορία αυτήν.

• Τέλος στην κατηγορία Δ (σταθερά χαμηλής σχετικής θέ
σης προϊόντα) περιλαμβάνονται βασικά προϊόντα (κυρί
ως τρόφιμα) με παγιωμένη την χαμηλή τους θέση σε όλη 
τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
Ενδιαφέροντα όμως στοιχεία προκύπτουν και από τον 

Πίνακα 2. Ο πίνακας αυτός απεικονίζει τα ευρήματα της 
παραγοντικής ανάλυσης για το σύνολο της περιόδου 1993- 
2001, χωρίς να περιλαμβάνει τις κατ’ έτος ή υποπερίοδο δι
αφοροποιήσεις, αλλά με τις ελληνικές εξαγωγές προς και 
τις αντίστοιχες ελληνικές εισαγωγές από τις άλλες βαλκα
νικές χώρες στις δυο τελευταίες στήλες πάνω στη βάση της 
κατηγοριοποίησης που προέκυψε από την παραγοντική 
ανάλυση των δεδομένων. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν 
υπάρχουν τελικά τέσσερις ομάδες προϊόντων στο ενδοβαλ- 
κανικό εμπόριο:
• Η πρώτη ομάδα (ΟΜ1) περιλαμβάνει προϊόντα υψηλής 

σχετικά σημασίας, τόσο για τις εξαγωγές όσο και για τις 
εισαγωγές της Ελλάδας (ενδύματα-αξεσουάρ, λοιπά μέ- 
ταλλα-τεχνουργήματα, πλαστικές ύλες, ορυκτά-ορυκτά 
καύσιμα -άσφαλτος, μηχανές-συσκευές, χημικά προϊόντα 
εκτός λιπασμάτων). Το να είναι κάποια προϊόντα σημα
ντικά τόσο για τις εξαγωγές, όσο και για τις εισαγωγές 
μιας χώρας με μια ομάδα χωρών αποτελεί σαφή ένδειξη 
ενδοκλαδικού εμπορίου (intra-industry trade).

• Η δεύτερη ομάδα (ΟΜ2) περιλαμβάνει προϊόντα υψη
λής σχετικά σημασίας, μόνο για τις ελληνικές εξαγωγές 
προς τις άλλες βαλκανικές χώρες (ίνες, καπνά και υπο
κατάστατα, φρούτα-λαχανικά-φυτά). Οι κατηγορίες των 
προϊόντων αυτών περιγράφουν και το ελληνικό εξαγωγι- 
κό εμπόριο προς τις άλλες βαλκανικές χώρες πάνω στη 
βάση του ελληνικού παραγωγικού πλεονεκτήματος για 
τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.



Γ. Παπαδημητριού - X. Νικάς - Ν Κουτσουπιάς 893

Πίνακας 2. Σχετική Σημασία Εξαγωγών και Εισαγωγών κατά Κα
τηγορία Προϊόντων.

ΟΜ1
ΟΜ1
ΟΜ1
ΟΜ1
ΟΜ1
ΟΜ1
ΟΜ2
ΟΜ2
QM2
ΟΜ3
om
om
0Μ4
om
0Μ4
0Μ4
0Μ4
0Μ4
0Μ4
0Μ4
0Μ4
ΟΜ4
0Μ4
0Μ4
ΟΜ4
0Μ4
om
0M4
OM4
0M4
OM4
OM4
0M4
OM4

Κατηγορία Προϊόντων Ελληνικές
Εισαγωγές

Ελληνικές
Εξαγωγές

ΕΝΔΎΜΑΤΑ-ΑΞΕΣΟΥΆΡ A A2
ΛΟΙΠΆ ΜΈΤΑΛΛΑ - ΤΕΧΟΥΡΓΗΜΑΤΑ A A2
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΎΛΕΣ A A1
ΟΡΥΚΤΑ-ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΗΜΑ-ΣΦΑΛΤΟΣ A A1
ΜΗΧΑΝΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ A At
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ A A1
ΊΝΕΣ Γ1 A1
ΚΑΠΝΆ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ Δ2 At
ΦΡΟΎΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΆ'ΦΥΤΆ Γ1 At
ΜΈΤΑΛΛΑ-ΠΛΗΡΟΣ/ΧΑΛΥΒΑΣ/ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ A Γ1
ΞΥΛΕΙΑ ΦΕΛΛΟΣ A Γ2
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΑΣ -ΓΥΑΛΙΟΥ A Γ1
ΥΦΑΣΜΑΤΑ-ΤΑΠΗΤΕΣ Γ2 Γ1
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ Δ2 Π
ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-Σ1Δ-ΧΑΛ-ΧΥΤ Γ1 Γ1
ΧΑΡΤΙ -ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ Π Γ1
ΛΟΙΠΆ Δ1 Π
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ-ΓΟΎΝΕΣ Γ2 Γ1
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ -ΆΛΛΑ ΖΩΙΚΆ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δ1 Δ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ Γ1 Γ2
ΚΑΦΈΣ-ΤΣΆΙ-ΚΑΚΑΟ Δ2 Γ1
ΖΩΑ-ΖΩΝΤΑΝΆ Γ1 Δ
ΚΡΕΑΤΑ Γ1 Δ
ΨΆΡΙΑ-ΨΑΡΙΚΑ Γ1 Δ
ΛΙΠΗ-ΕΛΑΙΑ Δ2 Γ2
ΖΑΧΑΡΗ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ Δ2 Δ
ΛΟΙΠΆ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Δ1 Δ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ Δ2 Γ1
ΛΟΙΠΆ ΟΡΥΚΤΑ-ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΩΝ Γ1 Γ1
ΠΟΤΑ Δ2 Γ2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ -ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Γ1 Γ1
ΕΠΙΠΛΑ ΚΤΛ Γ2 Γ1
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Γ1 Δ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Π Λ

• Η τρίτη ομάδα (ΟΜ3) περιλαμβάνει προϊόντα υψηλής 
σχετικά σημασίας, μόνο για τις ελληνικές εισαγωγές, άρα 
και τη βάση του παραγωγικού πλεονεκτήματος των άλ
λων βαλκανικών χωρών έναντι της Ελλάδας (μέταλλα - 
σίδηρος-χάλυβας-χυτοσίδηρος, ξυλεία-ψελλός, προϊόντα 
κεραμείας και γυαλιού).

• Τέλος η τέταρτη ομάδα (ΟΜ4) περιλαμβάνει τα υπόλοι
πα προϊόντα που δεν έχουν ιδιαίτερα σημαντική σχετική 
σημασία για τις ενδοβαλκανικό εμπόριο.

6. Συμπεράσματα

Η διερεύνηση των κατευθύνσεων του ενδοβαλκανικού 
εμπορίου στις προηγούμενες παραγράφους επιχείρησε να



894 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

ελέγξει το κατά πόσο ισχύουν οι βασικές υποθέσεις και 
παραδοχές της βιβλιογραφίας αναφορικά με τις εμπορικές 
συναλλαγές της Ελλάδας με τις άλλες βαλκανικές χώρες 
στην περίοδο μετά την έναρξη της μετάβασης. Κάποιες από 
τις υποθέσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν από τα ευρήματα της 
στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, ενώ κάποιες άλλες 
είτε δεν επιβεβαιώθηκαν, είτε αποδείχθηκαν λανθασμένες.

Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη σημαντικής 
κλίμακας ενδοκλαδικού εμπορίου, βασικά σε κλάδους 
όπου το χαμηλό εργατικό κόστος στις βαλκανικές χώρες 
λειτουργεί σαν κίνητρο για τους Έλληνες επιχειρηματίες 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν κάποιες φάσεις της 
παραγωγής στις χώρες αυτές (π.χ. Ενδύματα-Αξεσουάρ). 
Επίσης το ενδοκλαδικό εμπόριο αφορά και κλάδους όπου η 
ελληνική βιομηχανία λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς 
τις υπόλοιπες βαλκανικές (ή και αντίστροφα), είτε επειδή 
στερείται των απαραίτητων πρώτων υλών, είτε επειδή δεν 
έχει αναπτύξει τις παραγωγικές της δυνατότητες στα ενδι
άμεσα ή τελικά στάδια της βιομηχανικής επεξεργασίας (π.χ. 
μηχανές συσκευές).

Δεν επιβεβαιώθηκε απόλυτα η υπόθεση για την έλλει
ψη πλουραλισμού στο ενδοβαλκανικό εμπόριο το οποίο, 
τουλάχιστον εξετάζοντας τις άλλες βαλκανικές χώρες σαν 
ομάδα, δεν φαίνεται να χαρακτηρίζεται από φαινόμενα 
«μονοκαλλιέργειας». Βέβαια, αν εξετάσουμε τις εμπορικές 
συναλλαγές ανά χώρα, πιθανά να ισχύει ακριβώς το αντί
θετο συμπέρασμα. Για παράδειγμα, η εξειδίκευση στις εξα
γωγές Ξυλείας και Φελλού είναι εντονότατη στις χώρες που 
προέκυψαν από την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Όχι απλά δεν επιβεβαιώθηκαν, αλλά φαίνεται να τίθε
νται υπό απόλυτη αμφισβήτηση οι υπερ-αισιόδοξες από
ψεις περί κυριαρχίας της Ελλάδας στο βαλκανικό εμπόριο, 
της θέσης της σαν τοπικής οικονομικής υπερδύναμης και 
κυρίως τα περί ευοίωνων προοπτικών των ελληνικών εξα
γωγών. Η στήριξη της θέσης αυτής είναι σχετικά εύκολη με 
βάση τα δεδομένα του πίνακα X που αποκρυσταλλώνει τα 
ευρήματα της εμπειρικής διερεύνησης.

Με βάση μια ομαδοποίηση των προϊόντων σε I. Βασικά 
(πρώτες ύλες, αγροτικά προϊόντα), II. Προϊόντα Ελαφράς
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Βιομηχανίας, III. Προϊόντα Βαριάς Βιομηχανίας, η Ελλάδα 
φαίνεται να εξάγει προς τις άλλες βαλκανικές χώρες κυρίως 
βασικά προϊόντα και προϊόντα της ελαφράς βιομηχανίας 
(κατηγορίες I και II) και να εισάγει από αυτές βιομηχανικά 
προϊόντα (κατηγορίες II και III). Μια τέτοια δομή εμπορίου, 
όχι απλά δεν στοιχειοθετεί περίπτωση τοπικής οικονομικής 
υπερδύναμης κλπ., αλλά δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για 
τις προοπτικές της Ελλάδας στο ενδοβαλκανικό εμπόριο 
για τους εξής λόγους:
• Τα προϊόντα που κυρίως εξάγει η Ελλάδα χαρακτηρίζο

νται από χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα. Η προσδο- 
κώμενη αύξηση του ΑΕΠ και του εισοδήματος στις υπό 
μετάβαση βαλκανικές χώρες, πολύ δύσκολα θα συνοδευ
τεί και από ανάλογη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα.

• Επιπλέον μια τέτοια δομή σύμφωνα με την οικονομική θε
ωρία, αλλά και τη διεθνή εμπειρία συνεπάγεται προοδευ
τική επιδείνωση των όρων εμπορίου για την Ελλάδα και 
αντίστοιχη βελτίωση για τις άλλες βαλκανικές χώρες.

• Η συμπληρωματική λειτουργία των βαλκανικών οικονο
μιών καθυστερεί την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού 
και επιτρέπει την επιβίωση επιχειρήσεων και κλάδων που 
υπό άλλες συνθήκες (εντονότερου ανταγωνισμού) δεν θα 
επιβίωναν. Προφανώς, η αναμενόμενη ένταξη των βαλ
κανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιτρέψει 
τη διαιώνιση του περιβάλλοντος αυτού.
Τα συμπεράσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν αυ

τούς που δεν παρασύρθηκαν από τη γενική ευφορία, αλλά 
διατήρησαν επιφυλάξεις σχετικά με την ελληνική οικονομι
κή παρουσία στα Βαλκάνια (ενδεικτικά αναφέρουμε τη Μ. 
Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μ., 1997 και τον Στ. Μπαμπανάση,
1997).

Η αισιοδοξία φαίνεται να δικαιολογείται μόνο αναφο
ρικά με τον τομέα των υπηρεσιών, που υπήρξε σε όλη τη 
μεταπολεμική περίοδο η αιχμή του δόρατος των ελληνικών 
εξαγωγών και σανίδα σωτηρίας για το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών της χώρας (Delivani, 1992).

Αν και αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι οι εμπο
ρικές συναλλαγές σε προϊόντα και όχι σε υπηρεσίες, τα δια
θέσιμα στοιχεία (βλ. Michalopoulos, 2002, Νίκας X., 2003°)
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δείχνουν μια πολύ καλύτερη και κυρίως ευοίωνη προοπτική 
για την Ελλάδα αναφορικά με τον τριτογενή μας τομέα. Η 
διαπίστωση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική ειδικότερα για 
τη Θεσσαλονίκη που με βάση τη γεωγραφική της θέση μπο
ρεί και αναμένεται να λειτουργήσει σαν Βαλκανικό Κέντρο 
Υπηρεσιών.
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