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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το 1989 αποτελεί έτος - ορόσημο για την παγκόσμια οικονομία, γιατί ξεκινά 

για τις πρώην σοσιαλιστικές ευρωπαϊκές χώρες μια μακροχρόνια προσπάθεια 

μετάβασης στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, σύμφωνα με τα πρότυπα του 

σύγχρονου δυτικού καπιταλισμού. Η συγκεκριμένη εξέλιξη υπήρξε απόρροια της 

κατάρρευσης του εγχειρήματος του κεντρικού σχεδιασμού και των αναγκαίων 

δομικών αλλαγών σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, που επέλεξαν 

να προωθήσουν οι χώρες αυτές, σε αυτή τη νέα τους πορεία με τελικό προορισμό 

την ανάδειξη της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς ως το νέο κυρίαρχο κοινωνικό 

και οικονομικό σχηματισμό. Ολόκληρη αυτή η μεταβατική διαδικασία προς τις 

παραγωγικές σχέσεις της οικονομίας της αγοράς αποτέλεσε κάτι πρωτόγνωρο και 

σύνθετο στα ιστορικά χρονικά. Όμως, το νέο φαινόμενο αποδεικνύει και αυτό ότι 

η ιστορική πραγματικότητα δημιουργεί τους δικούς της προβληματισμούς, μη 

ακολουθώντας αναγκαστικά κανόνες και σχέδια. 

Για το σκοπό αυτό, η παρούσα διδακτορική διατριβή, χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία και λαμβάνοντας υπ’ όψη της τις επιρροές του 

διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, θα εξετάσει τη δομή, τη μορφή και το 

περιεχόμενο αυτής της μεταβατικής διαδικασίας και θα προσπαθήσει να αναδείξει 

το δυναμικό χαρακτήρα των συντελούμενων αλλαγών στη γεωγραφική περιοχή 

της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. Για τις ανάγκες της διατριβής στη συνέχεια, 

κρίνεται χρήσιμο, να προσδιορίσουμε, ότι η υπό εξέταση περιοχή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει, στο σύνολό της, δώδεκα χώρες και συγκεκριμένα τις τέσσερεις της 

Κεντρικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία) και οχτώ από την 

ΝΑ Ευρώπη (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, ΠΓΔΜ, 

Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία). 

Επίσης, κρίνουμε ως ωφέλιμο, η διατριβή να απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη διαδικασία μετάβασης 

από τον κεντρικό σχεδιασμό προς την οικονομία της ελεύθερης αγοράς και να 



[4] 
 

 4

προσδιορίσουμε τι ακριβώς είναι η «μετάβαση». Παρουσιάζουμε και αναλύουμε 

τα βασικά βήματα τη πορείας εξέλιξης της όλης μεταβατικής διαδικασίας καθώς 

και τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα, τα οποία εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκειά 

της. Εν συνεχεία, με βάση την επικρατούσα θεωρητική συζήτηση, αναπτύσσουμε 

τις δύο βασικές προσεγγίσεις της μεταβατικής διαδικασίας, δηλαδή τη προσέγγιση 

της απότομης μετάβασης καθώς και αυτής της σταδιακής ή βαθμιαίας μετάβασης, 

και κλείνουμε το πρώτο κεφάλαιο με παρουσίαση των επιπτώσεων της μετάβασης 

σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, επικεντρωνόμαστε, κυρίως, στην εξέταση και ερμηνεία 

των νέων διεθνών οικονομικών σχέσεων των υπό μετάβαση χωρών της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης και τις αλλαγές σε σχέση με τον εξωτερικό προσανατολισμό 

τους, που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, και πως αυτές 

επιδρούν σε ολόκληρη τη διαδικασία μετάβασης προς την οικονομία της αγοράς. 

Για να γίνει κατορθωτό να ερμηνεύσουμε αυτόν τον νέο προσανατολισμό στις 

εξωτερικές σχέσεις όλων των υπό μετάβαση χωρών, εκτός των άλλων, κρίνεται 

αναγκαία και μια σύντομη αναδρομή στην ιστορική περίοδο του συμβουλίου 

οικονομικής αλληλοβοήθειας, το οποίο συχνά παρουσιάζεται, στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία, με τον όρο “KOMEKON”. Στο τελευταίο μέρος του δεύτερου 

κεφαλαίου αναλύουμε τη συνδρομή και το ρόλο της ΕΕ και των λοιπών Διεθνών 

Οργανισμών, γενικά, στην εξέλιξη της μεταβατικής διαδικασίας και ειδικότερα 

στην εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος μεταρρυθμίσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφουμε, με τη χρήση των απαραίτητων πινάκων, τη 

διαχρονική εξέλιξη στη τάση βασικών μακροοικονομικών δεικτών στις δώδεκα 

υπό εξέταση οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολική Ευρώπης σε όλη τη 

διάρκεια της μεταβατικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα 

στοιχεία, εξετάζουμε το ρυθμό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(ΑΕΠ), της ανεργίας, του πληθωρισμού, του δημοσιονομικού αποτελέσματος, του 

εξωτερικού χρέους, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του εμπορικού 

ισοζυγίου. Επίσης, ερμηνεύουμε τις αλλαγές, που συντελούνται στον πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας καθώς και τις 

αλλαγές στην κλαδική σύνθεση του εξωτερικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της 

μεταβατικής διαδικασίας. Επιπροσθέτως, παρουσιάζουμε θεωρητικά στοιχεία και 

αναλύουμε μια σειρά από οικονομικές μεταβλητές, όπως είναι π.χ. οι άμεσες ξένες 
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επενδύσεις, η συσσώρευση του φυσικού κεφαλαίου, η δημόσια συνολική δαπάνη, 

η τεχνολογία, το εμπορικό ισοζύγιο, κλπ. Πρόκειται, φυσικά, για ουσιαστικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες, για τους οποίους η οικονομική θεωρία δημιουργεί 

αρκετές προσδοκίες ότι δύναται να σχετίζονται, σε σημαντικό βαθμό, θετικά ή 

αρνητικά με το επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης. Στη συνέχεια στηριζόμενοι στην 

υπάρχουσα θεωρία και στους δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας, αναπτύσσουμε 

ένα μαθηματικό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης για όλες τις υπό εξέταση 

οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. Βάσει αποτελεσμάτων εκτιμούμε 

εμπειρικά την επίδραση και το βαθμό που ορισμένες από αυτές τις συγκεκριμένες 

οικονομικές μεταβλητές σχετίζονται με την προοπτική οικονομικής μεγέθυνσης. 

Εν κατακλείδι, στο τελευταίο μέρος, παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα γενικά 

συμπεράσματα της διδακτορικής διατριβής.  
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ABSTRACT 

1989 is a landmark year for the global economy, because it is the year when the 

former socialist European countries started a long – term effort to move to the 

capitalist mode of production, in line with modern western capitalism. This 

development has been the result of the collapse of the central planning process and 

the necessary structural changes at the economic, political and social level, which 

these countries have chosen to promote in their new course towards the emergence 

of the free market economy as the new dominant social and economic formation. 

This whole process of transition to the productive relations of the market economy 

was something complex and unprecedented in history. Nevertheless, the new 

phenomenon also proves that historical reality creates its own original problems, not 

necessarily following predetermined rules and plans.  

For that reason, using the appropriate methodological tools and taking into 

account the influences of the international economic environment, this PhD 

dissertation will examine the structure, form and content of this process of transition 

and try to highlight the dynamic character of the changes in the geographical area of 

Central and South – Eastern Europe. For the purposes of the dissertation, it is useful 

to specify that the area under consideration should include, as a whole, twelve 

countries, in particular the four Central European countries (Hungary, Poland, 

Slovakia, Czech Republic) and eight from South – Eastern Europe (Albania, Bosnia 

– Herzegovina, Bulgaria, Croatia, FYROM, Romania, Serbia, Slovenia).  

We considered it beneficial, the dissertation to be composed of three chapters. In 

the first chapter, we try to interpret the transition from central planning to the free 

market economy and to determine what exactly the “transition” is. We present and 

analyze the basic steps in the evolution of the whole transition process as well as the 

reform programs that have been implemented during the transition process. Then, 

on the basis of the current theoretical debate, we elaborate on the two basic 

approaches to the transition progress, namely the approach of an abrupt transition as 

well as that of a gradual transition, and we conclude the first chapter with a 

presentation of the impact of the transition at the economic and social level. 
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In the second chapter, we mainly focus on examining and interpreting the new 

international economic relations of the Central and South – Eastern European 

countries in transition and the changes in their external orientation that are taking 

place in the context of globalization as well as the way they affect the whole process 

of transition to the market economy. In order to make it possible to interpret this 

new orientation in the external relations of all transition countries, among other 

things, it is also necessary to take a brief look at the historical period of the Council 

for Economic Mutual Assistance, which in the modern literature is often referred to 

under the term “COMECON”. In the last part of the second chapter, we analyze the 

contribution and the role of the EU and other international organizations in the 

evolution of the transition process, in general, and in the implementation of a 

specific reform agenda, in particular. 

In the third chapter, we record the evolution over time of the trend of key 

macroeconomic indicators in the twelve Central and South – Eastern European 

economies under review, throughout the transition process, using the necessary 

tables,. In particular, we look at the rate of change in Gross Domestic Product 

(GDP), unemployment, inflation, the fiscal balance, the external debt, the current 

account balance and the trade balance, on the basis of the available data. We also 

interpret the changes that have taken place in the primary, secondary and tertiary 

sector of the production as well as the changes in the sectoral composition of foreign 

trade during the transition process. In addition, we present theoretical data and 

analyze a series of economic variables, such as foreign direct investments, the 

accumulation of physical capital, the total public expenditure, technology, the trade 

balance, etc. These are, of course, essential determinants. Economic theory creates 

the expectation that all those factors may be significantly related, positively or 

negatively, to the level of economic growth. Subsequently, building on the existing 

theory and the World Bank’s indicators, we develop an econometric model of 

economic growth for all the economies of Central and South – Eastern Europe under 

review. Based on the results, we empirically assess the impact of some of these 

specific economic variables and the extent at which they are related to the prospect 

of growth. In conclusion, in the last part, we present and analyze the general 

conclusions of the PhD dissertation. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινωνικός και οικονομικός μετασχηματισμός στις 
οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 
 
 
1.1 Η μετάβαση των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης από 

την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία προς την οικονομία της αγοράς.  
 
 

Το 1989 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την παγκόσμια οικονομία, γιατί ξεκινάει 

στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από αδιέξοδα και απογοητεύσεις 

των αντίστοιχων κοινωνιών, μια ιστορική προσπάθεια μετάβασης στον καπιταλιστικό 

τρόπο παραγωγής, στα πρότυπα του δυτικού καπιταλισμού. Η συγκεκριμένη εξέλιξη 

υπήρξε απόρροια της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού ή διαφορετικά του 

κεντρικού σχεδιασμού, ενός σημαντικού, κατά πολλούς, εγχειρήματος, το οποίο 

προσπάθησε να οικοδομήσει μια κοινωνία χωρίς οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης 

και, κυρίως, μια κοινωνία, μέσα στην οποία στο επίκεντρο θα βρίσκονταν ο ίδιος ο 

άνθρωπος και οι ανάγκες του. Αυτή η διαδικασία μετάβασης από τις πρώην κεντρικά 

σχεδιασμένες οικονομίες προς τον καπιταλισμό αποτέλεσε κάτι πρωτόγνωρο στα 

ιστορικά χρονικά. Το νέο φαινόμενο απέδειξε ότι η ιστορία θέτει συνεχώς καινούργια 

προβλήματα, δημιουργεί τους δικούς της προβληματισμούς, αρνούμενη πεισματικά 

να λειτουργήσει με κανόνες και σχέδια.  

Ως επακόλουθο, συντελούνται, στις αρχές της δεκαετίας του 90, στις χώρες της 

εξεταζόμενης περιοχής της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ραγδαίες και 

πρωτόγνωρες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές, οι οποίες έχουν σαν 

τελικό στόχο την ανάδειξη της οικονομίας της αγοράς ως το νέο κυρίαρχο κοινωνικό 

και οικονομικό σχηματισμό στις υπό μετάβαση χώρες. Η κατάρρευση των πρώην 

κεντρικά διοικούμενων οικονομιών επέτρεψε την οικοδόμηση, στις χώρες αυτές, 

κοινωνικοοικονομικών σχηματισμών, οι οποίοι βασίζονταν στις παραγωγικές σχέσεις 

της αγοράς και στην ηγεμονία του ιδιωτικού κεφαλαίου στα μέσα παραγωγής. Η 

απαιτούμενη αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση υπήρξε σε κλίμακα μεγαλύτερη από 

οτιδήποτε είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν1. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της νέας 

διαμορφωθείσας κατάστασης, η ελεύθερη αγορά αποτελούσε το βασικό μηχανισμό 

ρύθμισης της οικονομίας καθώς και μια ανώτερη μορφή οργάνωσης και λειτουργίας 

αυτής, στηριζόμενη στην παροχή πληροφοριών και κινήτρων. Νέες έννοιες, άγνωστες 
                                                 
1 DOMINICK SALVATORE, “The problems of transition, EU enlargement and globalization”, Kluwer academic 
publishers, Empirica 28: p.p. 137. 
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στις πρώην κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες, όπως οι τιμές, η πίστωση, η προσφορά 

χρήματος, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, η ανεργία κλπ., εμφανίστηκαν στο προσκήνιο 

με την εισαγωγή των παραγωγικών σχέσεων της οικονομίας της αγοράς.  

Το ιστορικό γεγονός της κατάρρευσης των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων 

του κεντρικού σχεδιασμού και οι θεμελιώδεις μεταβολές, που έλαβαν χώρα, αμέσως 

μετά, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική δομή των χωρών της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτέλεσαν αφετηρία και απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εμφάνιση και, μετέπειτα εξέλιξη, ενός καινούργιου κλάδου των οικονομικών, που 

προσδιορίστηκε, στη διεθνή βιβλιογραφία, σαν οικονομικά της μετάβασης. Τα 

οικονομικά της μετάβασης, λοιπόν, τα οποία εμφανίζονται ουσιαστικά στο προσκήνιο 

μετά το 1990, συνδέονται με ένα διττό σκοπό. Από τη μια μεριά, συμβάλλουν στην 

προσπάθεια ορισμού της συγκεκριμένης ιστορικής διαδικασίας, και από την άλλη, 

ασχολούνται με τη δύσκολη προσπάθεια κατανόησης, ερμηνείας, διερεύνησης και 

ανάλυσης των συνθηκών, των προϋποθέσεων καθώς και των θεμελιωδών κοινωνικών 

και οικονομικών αλλαγών, που περιλαμβάνει ολόκληρη η περίοδος μετασχηματισμού 

των κεντρικά σχεδιασμένων οικονομιών σε οικονομίες της ελεύθερης αγοράς. Κατά 

συνέπεια, σύμφωνα με τα οικονομικά της μετάβασης, η διαδικασία, η οποία, με 

αφετηρία το έτος 1989, συντελείται στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, σηματοδοτεί τόσο την προσπάθεια οικοδόμησης του καπιταλιστικού 

τρόπου παραγωγής στις συγκεκριμένες οικονομίες, όσο και τον προσδιορισμό, σε μια 

τέτοια κατεύθυνση, του περιεχομένου της βέλτιστης, από τη σκοπιά της οικονομικής 

ορθότητας καθώς και της κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας, μεταρρυθμιστικής 

στρατηγικής.  

Τα οικονομικά της μετάβασης, λοιπόν, περιλαμβάνουν την προσπάθεια ορισμού, 

ανάλυσης και ερμηνείας των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, οι οποίες 

πραγματοποιούνται στις υπό μετάβαση χώρες και κατ’ επέκταση πρέπει να περιέχουν 

στοιχεία, τόσο από τη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης, όσο και από τις 

προσεγγίσεις του πολιτικοκοινωνικού μετασχηματισμού. Κατ’ επέκταση, θεωρείται 

σημαντικό, η όποια μελέτη και ανάλυση της μεταβατικής διαδικασίας, να είναι 

σύμφωνη με τις αρχές της πολιτικής οικονομίας, η οποία ενσωματώνει, στα πλαίσια 

των οικονομικών σχέσεων, την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών θεσμών, της 

κοινωνικής κατάστασης και των οικονομικών στοιχείων. Κι’ αυτό γιατί, η μετάβαση 

δεν είναι απλά μια ιστορικά μονοδιάστατη εξέλιξη, αλλά ταυτόχρονα μια δυναμική 

ολοκληρωτική και συγκριτική διαδικασία. Άρα, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας 
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της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι να αντιληφθούμε τη σύνθετη δομή της εξέλιξης 

όλης της μεταβατικής διαδικασίας και να προχωρήσουμε εξετάζοντας ολόκληρο το 

κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό φάσμα των συν τελούμενων αλλαγών και να μην 

περιοριστούμε, αποκλειστικά, στον οικονομικό τομέα και την ανωτερότητα των 

σχέσεων της αγοράς σε σχέση με την κεντρική διοίκηση. Κι’ αυτό επειδή οι 

παραγωγικές σχέσεις της αγοράς δεν είναι ανεξάρτητες από τις κοινωνικές σχέσεις, 

γεγονός, το οποίο ενισχύει την άποψη, ότι οι πολιτικές και ιδεολογικές πτυχές της 

μετάβασης πρέπει να θεωρούνται το ίδιο θεμελιώδεις, εφ’ όσον πράγματι, οι 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να κατανοηθούν και να αξιολογηθούν 

σε ένα πλαίσιο στενών οικονομικών όρων και δεικτών. Γιατί, μόνο με την ανάλυση 

όλων των σχέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τις οικονομικές επιλογές των δρώντων, - 

όπως, εκτός των άλλων, π.χ. η δομή των πολιτικών αρχών, το κράτος και η επιβολή, 

εξ’ αυτού, του θεσμικού και αξιακού πλαισίου και το εξωτερικό περιβάλλον - θα γίνει 

εφικτό να κατανοηθούν οι δομικές αλλαγές, που προωθούνται υπό το νέο κοινωνικό 

και οικονομικό σύστημα των καπιταλιστικών παραγωγικών σχέσεων2. Συνεπώς, για 

να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να διαμορφώσουμε άρτια άποψη για την πορεία 

της μετάβασης στις υπό εξέταση οικονομίες, θεωρείται αρκετά ουσιαστικό να 

αντιμετωπίσουμε τη μετάβαση, μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών, ως μια 

εξελικτική διαδικασία, η οποία ενσωματώνει το σύνολο των πολιτικών, οικονομικών 

και κοινωνικών σχέσεων. 

Για το σκοπό αυτό, το παρόν κεφαλαίο αυτής της διδακτορικής εργασίας, δεν 

ενδιαφέρεται να παρουσιάσει μονοδιάστατα τον άξονα της εξέλιξης της παραγωγικής 

δραστηριότητας και την πορεία ορισμένων οικονομικών μεταβλητών και δεικτών σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, αλλά επιπλέον θα φροντίσει, χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις επιρροές του 

διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, να ασχοληθεί με τη δομή, τη μορφή και το 

περιεχόμενο αυτής της διαδικασίας, η οποία άλλαξε την κοινωνική και οικονομική 

πορεία των εξεταζόμενων υπό μετάβαση χωρών και να αναδείξει τόσο το δυναμικό 

χαρακτήρα της μεταβατικής διαδικασίας, όσο, επίσης, και το δομικό χαρακτήρα της 

συν τελούμενης αλλαγής των παραγωγικών σχέσεων στις υπό μετάβαση κοινωνίες.  

 

                                                 
2 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ. 54. 
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1.2 Προσδιορισμός του όρου «μετάβαση». 
 

Η ιστορική μελέτη και εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών μας επιβεβαιώνει ότι η 

μετάβαση από ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα σε κάποιο άλλο είναι δυνατό να 

επιτευχθεί διαμέσου μιας βαθμιαίας καθώς και μακροχρόνιας διαδικασίας. Έτσι, 

στους κόλπους κάθε συγκεκριμένου κοινωνικού και οικονομικού σχηματισμού 

συνυπάρχουν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, τόσο τα υπολείμματα του παλαιού, 

όσο και τα σπέρματα του ιστορικά νέου κοινωνικοοικονομικού εγχειρήματος. Κάθε 

νέα μορφή κοινωνίας ανοικοδομείται πάνω στα συντρίμμια και με τη βοήθεια των 

υλικών της προηγούμενης μορφής. Περιέχει, κατά κάποιο τρόπο, στοιχεία του παλιού 

τρόπου παραγωγής, τον οποίο δεν έχει, ακόμη, υπερβεί, αλλά, σε κάποιο βαθμό, 

χρησιμοποιεί και αναπτύσσει, στην εξελικτική της πορεία, και ορισμένα θετικά 

στοιχεία του παλιού τρόπου παραγωγής για να καταφέρει να δημιουργήσει τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την τελική υπερίσχυση των καινούργιων παραγωγικών 

σχέσεων και την επίτευξη, εν τέλει, του βασικού της στόχου, αυτού της αναδόμησης 

ενός ποιοτικά εξελιγμένου νέου κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού. 

Στο βιβλίο του, “η θεωρία της μετάβασης στον Μαρξ” ο Maurice Godelier 

αναφέρει ότι:...με τον όρο μετάβαση, εννοούμε σήμερα την ιδιαίτερη φάση στην εξέλιξη 

μιας κοινωνίας, κατά τη διάρκεια της οποίας, η κοινωνία αυτή συναντά όλο και 

περισσότερες εσωτερικές και εξωτερικές δυσκολίες στην αναπαραγωγή του οικονομικού 

και κοινωνικού συστήματος πάνω στο οποίο στηρίζεται. Αρχίζει τότε αυτή η κοινωνία, 

να αναδιοργανώνεται, περισσότερο ή λιγότερο γρήγορα, περισσότερο ή λιγότερο βίαια, 

στηριζόμενη στη βάση ενός άλλου συστήματος. Συστήματος που καταλήγει να γίνει, με 

τη σειρά του, η γενική μορφή των νέων συνθηκών ύπαρξης της κοινωνίας αυτής. 

(Maurice Godelier, 2003). 

Από τον προηγούμενο ορισμό προκύπτει, ότι τα διαφορετικά στάδια της 

διαδικασίας μετάβασης συνιστούν, στο πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικών και 

οικονομικών συνθηκών, εξελικτικές στιγμές ιδιάζουσας σημασίας, μέσα από τις 

οποίες θα οδηγηθούμε σε ένα ριζικό μετασχηματισμό και επομένως, μακροχρόνια, 

στην οριστική εξαφάνιση κάποιου κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού και στην  

αντικατάστασή του από έναν νέο τρόπο παραγωγής, που θα διέπεται από διαφορετικό 

επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και από αλλαγμένες κοινωνικές και 

οικονομικές σχέσεις, καθώς επίσης και από καινούργιους νόμους στους οποίους 

αυτές θα υπόκεινται. 
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Κατ’ επέκταση, με τον όρο “μετάβαση” προσδιορίζεται η διαδικασία, η οποία 

περικλείει την καταστροφή του παλιού και την αντικατάστασή του με ένα νέο τρόπο 

παραγωγής ή διαφορετικά η κίνηση, η οποία πηγάζει από την ύπαρξη αντίφασης 

ανάμεσα στις κοινωνικές σχέσεις και την υλική βάση και η οποία έχει για μηχανισμό 

τη βαθμιαία εξάλειψη της αντίφασης αυτής διαμέσου της δημιουργίας – ανάπτυξης 

μιας νέας υλικής βάσης, δηλαδή, ενός νέου τρόπου παραγωγής, που θα βρίσκεται σε 

αντιστοιχία με τη μορφή αυτή και θα στηρίζεται σε νέες παραγωγικές δυνάμεις, και 

θα αντικατοπτρίζει τις συνθήκες λειτουργίας αυτών των νέων παραγωγικών σχέσεων. 

Σύμφωνα με τον Καρλ Μαρξ, ο τρόπος παραγωγής είναι συνδυασμός μιας κοινωνικής 

μορφής και μιας υλικής βάσης. Με τη σειρά της η κοινωνική μορφή είναι το σύνολο 

των παραγωγικών σχέσεων, δηλαδή, των σχέσεων που καθορίζουν, σε μια δεδομένη 

κοινωνία, την ειδική μορφή πρόσβασης στους φυσικούς πόρους, τους οποίους 

εκμεταλλεύεται αυτή η κοινωνία, την ειδική μορφή οργάνωσης των διαδικασιών 

εργασίας, και την ειδική μορφή, την οποία παίρνουν η αναδιανομή και η κυκλοφορία 

των προϊόντων της κοινωνικής εργασίας. Επίσης, αναφέρει ότι σε ένα συγκεκριμένο 

τρόπο παραγωγής αντιστοιχούν ορισμένες μορφές διακυβέρνησης, παιδείας και 

πολιτισμού, οι οποίες σε συνδυασμό με τον τρόπο παραγωγής συγκροτούν μια οργανική 

ολότητα, την οποία αποκαλεί οικονομικό και κοινωνικό σχηματισμό. ( Μάρξ Κ., 1978). 

Άρα, θεμελιώδης και συνάμα πρωταρχικός στόχος του κάθε κοινωνικοοικονομικού 

σχηματισμού είναι να αναδείξει τους νόμους αντιστοιχίας ανάμεσα στον τρόπο 

παραγωγής και τις άλλες μορφές της κοινωνικής πρακτικής. 

Κατά συνέπεια, η έννοια της μετάβασης προσδιορίζει όλη αυτή τη διαδικασία, η 

οποία λαμβάνει σάρκα και οστά, κατά την εξελικτική πορεία μετασχηματισμού ενός 

τρόπου παραγωγής και ενός συγκεκριμένου κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού σε 

έναν άλλο. Και για το λόγο αυτό, η μετάβαση αποτελεί, όπως ήδη τονίστηκε, μια 

περίοδος σημαντικών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλλαγών, οι οποίες 

βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με την ανάπτυξη των καινούργιων παραγωγικών 

δυνάμεων και των νέων παραγωγικών σχέσεων τη δεδομένη χρονική περίοδο. 

Σύμφωνα με την αριστοτελική θεωρία, στα δύο σκέλη της διαδικασίας μετάβασης 

περιλαμβάνονται η θεωρία περί φθοράς και αυτή περί ορθών και παρεκκλινόντων 

πολιτευμάτων αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της θεωρίας περί φθοράς ο 

Αριστοτέλης αναφέρεται στη διάκριση των πολιτευμάτων, στις αιτίες της φθοράς 
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τους και τελικώς στον πλήρη μετασχηματισμό τους ως εξέλιξη των πραγμάτων3. 

Επεξηγηματικά, η κοινωνική τάξη, η οποία θεωρεί τον εαυτό της, μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό σχηματισμό, παραγκωνισμένο, αντιτίθεται στην 

υπάρχουσα δομή που ικανοποιεί τα κυρίαρχα συμφέροντα. Κατά συνέπεια, είναι 

δυνατόν να επισημανθεί ως αιτία της φθοράς ενός πολιτικού καθεστώτος, οι πράξεις 

των κυβερνόντων, οι οποίοι επιβάλλοντας μια πολιτική φίλα ευνοϊκή προς αυτούς 

που να ικανοποιεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα τους, βάζουν σε κίνδυνο τη 

σταθερότητα του καθεστώτος τους4. 

Η χαλάρωση των θεσμών και η πάλη των αντιμαχόμενων τάξεων, οι οποίες σε 

περιόδους ευνοούν την όξυνση των αντιθέσεων, αποτελούν, κατά τον Αριστοτέλη, 

δύο αρκετά σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι προσδιορίζουν τη σταδιακή φθορά 

ενός κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού χωρίς η εξουσία να είναι σε θέση να 

αντιληφθεί τα στοιχεία μιας τέτοιας εξέλιξης, εφ’ όσον αδιαφορεί για το δημόσιο 

συμφέρον και ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των όποιων 

συμφερόντων της. Είναι, κατ’ επέκταση, ολοφάνερο ότι όταν ο Αριστοτέλης 

αναφέρεται στη φθορά, η οποία επέρχεται στο εσωτερικό ενός συστήματος κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας του, αναφέρεται στις αιτίες, που μέσω της εξελικτικής 

διαδικασίας, είναι δυνατόν, κάτω από κάποιες συνθήκες, να οδηγήσουν σε αλλαγές 

και ρήξεις και τελικώς στο μετασχηματισμό του5. Έτσι, ως διαδικασία μετάβασης 

είναι δυνατόν να οριστεί η φθορά και η γενική αποσύνθεση ενός τρόπου παραγωγής 

και ενός παλιού οικονομικού και κοινωνικού σχηματισμού και το πέρασμα σε έναν 

άλλο. Παράλληλα, μέσα στη δυναμική αυτή μεταβατική διαδικασία αλλάζουν και οι 

αναχρονιστικοί παλαιοί θεσμοί και όλη η κρατική δομή για να καταφέρουν να πάρουν 

τη θέση τους οι νέες δομές, όπως υπαγορεύει ο καινούργιος τρόπος παραγωγής. 

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Kornai …η μετάβαση κατά κύριο λόγο προϋποθέτει 

την καταστροφή των παλαιών δομών, λειτουργιών, νοοτροπιών και μεθόδων ώστε να 

καταστραφεί η οικονομία της προσφοράς που βασίζεται στην διοικητική κατανομή των 

πόρων και να αναδειχθεί μια νέα ισορροπία κατανομής των παραγωγικών πόρων που 

βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τη ζήτηση. (Kornai J., 1990). Στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο προωθήθηκε η παραγωγική αναδιάρθρωση των πρώην 

κρατικών επιχειρήσεων μέσω της, κατά Σούμπετερ, θεωρίας της «δημιουργικής 

                                                 
3 Άγγελος Τσαλκάνης, “Η θεωρία της μετάβασης στον Αριστοτέλη: Νέα προσέγγιση”, Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα 1991, σελ. 11.  
4 Στο ίδιο, σελ. 26. 
5 Στο ίδιο, σελ. 53. 
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καταστροφής». Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να εξυπηρετηθεί σε 

μέγιστο βαθμό το σχέδιο αυτό ήταν η απελευθέρωση των τιμών, των επιτοκίων, της 

τιμής συναλλάγματος, και γενικότερα όλων των αγορών, η κατάργηση των κρατικών 

παρεμβάσεων υπέρ της στήριξης της εγχώριας παραγωγής και των ντόπιων εταιριών 

μέσω επιδοτήσεων, φορολογικών απαλλαγών και φθηνών πιστώσεων κλπ., η 

ιδιωτικοποίηση των παραγωγικών μέσων και των σημαντικών επιχειρήσεων και 

τέλος η υιοθέτηση ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα διευκόλυνε και θα συνέβαλε 

στη σωστότερη λειτουργία των ελεύθερων αγορών6. Στις χώρες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η αποκαθήλωση του παλαιού κοινωνικοοικονομικού 

συστήματος αποδείχτηκε μια σχετικά εύκολη διαδικασία με τελικό αποτέλεσμα, η 

μετάβαση στην οικονομία της αγοράς, δηλαδή η παλινόρθωση των καπιταλιστικών 

σχέσεων παραγωγής, να συντελεστεί με αρκετά γοργό ρυθμό. 

Αυτή η μετακίνηση από μια κεντρικά διοικούμενη οικονομία σε μια οικονομία της 

αγοράς χαρακτηρίστηκε κοινώς «πρόβλημα μετάβασης». Ενώ, η λέξη μετάβαση – το 

πέρασμα δηλαδή από το ένα στάδιο στο άλλο, στη συγκεκριμένη περίπτωση από μια 

κεντρικά διοικούμενη οικονομία σε μια οικονομία βασισμένη στην αγορά – μπορεί να 

φαίνονταν η περισσότερο κατάλληλη, όμως, δεν συμπεριλάμβανε ρητά όλες τις 

αλλαγές που ελάμβαναν χώρα7. Άρα, οι όροι μετάβαση ή διαφορετικά μεταρρύθμιση 

υπήρξαν επιφανειακοί, εφ’ όσον δεν απεικόνιζαν στο έπακρο σημείο τη 

διαμορφωθείσα κοινωνική και οικονομική πορεία εξέλιξης των χωρών της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης. Αντιθέτως, ο όρος κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός πρέπει 

να θεωρείται αρκετά επαρκής, γιατί περικλείει το σύνολο των συν τελούμενων 

δομικών αλλαγών σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πεδίο.     

Εναλλακτικά, η διαδικασία του συστημικού μετασχηματισμού, η οποία, όπως ήδη 

αναφέραμε, είναι ευρέως διαδεδομένη στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο 

“μετάβαση”8, και η οποία έχει ως αφετηρία το έτος 1989 για τις χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης και, λίγα χρόνια αργότερα, για τις αντίστοιχες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, αποτελεί μια διττά τολμηρή προσπάθεια ταυτόχρονης αποκατάστασης της 

                                                 
6 Δημήτρης Κυρκιλής, “Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Οικονομική Μεγέθυνση στις Χώρες υπό Μετάβαση”, από 
το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης από τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς” 
Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 200. 
7Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007 , σελ. 52. 
8 Ο όρος «μετάβαση» δεν πρέπει να θεωρείται απόλυτα κατάλληλος, διότι υπονοεί τη σύγκλιση – μέσα σε κάποιο 
χρονικό περιθώριο – των οικονομικών συστημάτων μέσω της υιοθέτησης του υποδείγματος ανάπτυξης των 
ώριμων οικονομιών της αγοράς, γεγονός το οποίο μαρτυρεί μια τελεολογική αντίληψη της διαδικασίας, όπως 
ακριβώς συνέβη και με τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. 



[17] 
 

 17

λειτουργίας των μηχανισμών της αγοράς και, σε πολιτικό επίπεδο, επαναθεμελίωσης 

της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. 

Συνεπώς, η όποια ανάλυση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής στις υπό εξέταση 

χώρες, τη δεδομένη χρονική περίοδο, είναι δυνατόν να γίνει κατανοητή μόνο υπό το 

πρίσμα μιας αλληλοεπίδρασης της οικονομικής, της θεσμικής και της πολιτικής 

δυναμικής που αναπτύσσονται με τελικό στόχο την επίτευξη της μετάβασης στην 

οικονομία της αγοράς9. 

Εν κατακλείδι, στις οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης πραγματοποιείται 

η μετάβαση στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγικής διαδικασίας, που χαρακτηρίζεται 

από την παραγωγή εμπορευμάτων, τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, την 

ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και το χρήμα ως μέσο συνδιαλλαγής. Τα 

τελευταία δύο υφίστανται ως κεφάλαιο και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία επίτευξης 

κέρδους, το οποίο αποτελεί το βασικό σκοπό και τη κινητήρια δύναμη της 

καπιταλιστικής μορφής παραγωγής καθώς αυξάνει ριζικά το ρόλο του στο νέο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, εφ’ όσον μετατρέπεται σε βασικό στόχο των 

επιχειρήσεων και του ιδιωτικού κεφαλαίου παίρνοντας τα σκήπτρα από το κράτος, 

στο οποίο συγκεντρώνονταν η μερίδα του λέοντος του κοινωνικού εισοδήματος στο 

πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού. Εδώ, ο όρος μετάβαση ορίζεται ως η διαδικασία 

οικονομικού μετασχηματισμού, που συντελέστηκε στις χώρες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία στον 

καπιταλισμό, σε ένα τύπο καθεστώτος αγοράς, στον οποίο τα αγαθά, που παράγονται, 

αποτελούν εμπορεύματα ανταλλαγής με μοναδικό σκοπό το ιδιωτικό επιχειρηματικό 

κέρδος και όχι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, όπως η χρήση για τις ανάγκες 

συγκεκριμένων ανθρώπων. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε να ορίσουμε τη μετάβαση ως το τέλος 

μιας ιστορικής εποχής και παράλληλα την αρχή κάτι καινούργιου, σαν μια δυναμική 

διαδικασία επαναπροσδιορισμού, τόσο των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών 

όρων αναπαραγωγής του κεφαλαίου, όσο και της διεξαγωγής ανταλλαγών προϊόντων, 

υπηρεσιών καθώς και συντελεστών παραγωγής μεταξύ των οικονομικών δρώντων, 

μια διαδικασία, όχι πλήρως κανονιστικά εγκολπωμένη, αλλά προσδιορισμένη από ένα 

νέο συνδυασμό αρχών, κανόνων, νορμών, οικονομικών συμπεριφορών, ιστορικών 

                                                 
9 Γιώργος Μακρής, “Η Οικονομική Πολιτική των Χωρών της Κ. και Α. Ευρώπης κατά τη Διαδικασία της 
Μετάβασής τους προς την Οικονομία της Αγοράς”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης από 
τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 85-86. 
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εμπειριών και αρχικών οικονομικών συνθηκών που αντανακλάει μια διαρκή εξέλιξη, 

η οποία ξεκινάει όταν συμπέσουν ιστορικά κάποιες συνθήκες, οι οποίες θα θέσουν σε 

κίνηση την υπάρχουσα κοινωνικοοικονομική δομή10. Σε πρώτη φάση, συντελείται, με 

ή χωρίς τη βοήθεια εξωτερικών δυνάμεων, η εσωτερική αποσύνθεση των κυρίαρχων 

κοινωνικοοικονομικών μορφών στην οργάνωση της παράγωγης. Μεταγενέστερα, μια 

τέτοια κίνηση, είναι δυνατόν να οδηγήσει, τον δεδομένο κοινωνικό και οικονομικό 

σχηματισμό σε κατάσταση στασιμότητας ή ακόμη και παρακμής. Όμως, για να γίνει 

δυνατή η ολοκλήρωση της μεταβατικής διαδικασίας και κατ’ επέκταση να ζήσουμε 

την αφετηρία μιας νέας κοινωνικοοικονομικής λογικής θα πρέπει μέσα σε όλη αυτή 

διαδικασία ορισμένα στοιχεία να εξαφανιστούν, κάποια άλλα να διατηρηθούν και 

τέλος σε όλα αυτά να προστεθούν νέα στοιχεία, τα οποία θα συνδυαστούν με τα 

προηγούμενα με ένα διαφορετικό τρόπο. Τούτος ο συνδυασμός συνιστά, στην ουσία 

των πραγμάτων, μια πράξη γέννησης μιας καινούργιας κοινωνικοοικονομικής δομής, 

με την προϋπόθεση πως θα καταστεί το υπόβαθρο ή αλλιώτικα το απαραίτητο 

πλαίσιο για την ανάπτυξη των νέων παραγωγικών δυνάμεων και των νέων σχέσεων 

παραγωγής και θα συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγή της υλικής βάσης της νέας 

κοινωνικής μορφής. 

 

1.3 Η εξέλιξη όλων των εφαρμοζόμενων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας μετάβασης προς την οικονομία της αγοράς. 

 

Όπως, ήδη, έχει προσδιοριστεί, η διαδικασία μετάβασης εμπεριέχει, εκτός των 

άλλων, το πέρασμα από ένα σύστημα με συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης, ρύθμισης 

και διάρθρωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε κάποιο καινούργιο με εντελώς 

διαφορετικές παραγωγικές σχέσεις. Επιπλέον, θεωρείται αρκετά κρίσιμο το χρονικό 

διάστημα, που διαρκεί η όλη διαδικασία, για να μάθουν οι δρώντες να λειτουργούν 

σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, σε σχέση με τα νέα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και μια 

σειρά από συν τελούμενες αλλαγές  δομικού χαρακτήρα, αλλά και να προσαρμοστούν 

στους νέους όρους διεξαγωγής των οικονομικών συναλλαγών και στις νέες μορφές 

θεσμικής νομοθέτησης στην προσπάθεια καθιέρωσης της νέας τάξης πραγμάτων11. 

Κι’ αυτό, επειδή κατά τη διάρκεια εξέλιξης της μεταβατικής διαδικασίας, συντελείται 

                                                 
10 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού: «Κυρίαρχα» Οικονομικά 
Υποδείγματα και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο“Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης από 
τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς” , Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος 
Χαζάκης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 21-22.  
11 Στο ίδιο, σελ. 21. 



[19] 
 

 19

ένας ευρύτερος θεμελιώδης μετασχηματισμός τόσο του τρόπου παραγωγής όσο και 

των μορφών αναπαραγωγής του κεφαλαίου στη βάση ενός καινούργιου ρυθμιστικού 

πλαισίου, το οποίο, ανάμεσα στα άλλα, συμπεριλαμβάνει και την υιοθέτηση νέων 

θεσμών καθώς επίσης και μηχανισμών οργάνωσης και λειτουργίας της οικονομίας 

της αγοράς, σύμφωνα με τα κυρίαρχα πρότυπα των καπιταλιστικών σχηματισμών των 

δυτικών κοινωνιών. Η μετάβαση των οικονομιών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης στο νέο κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής περιλαμβάνει τη συνταγματική 

διασφάλιση της ατομικής ιδιοκτησίας, την επίσημη ενθάρρυνση του ανεξάρτητου 

επιχειρηματικού πνεύματος, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, τη νομιμοποίηση 

της φιλο-καπιταλιστικής ιδεολογίας κλπ.12. Ενισχυτικά, σαν βάση των παραγωγικών 

σχέσεων καθιερώνεται, πλέον, η ατομική ιδιοκτησία στα παραγωγικά μέσα, η 

κοινωνικοποίηση της παραγωγής και της εργασίας αρχίζει να στηρίζεται στη βάση 

του ιδιωτικού συμφέροντος, και όλα τα παραγόμενα προϊόντα παίρνουν τη μορφή 

εμπορεύματος και αποτελούν πλέον αντικείμενο αγοραπωλησίας. Αυτή η ανταλλαγή 

εμπορευμάτων, με τη σειρά της, καθορίζεται από το κέρδος, το οποίο προσδιορίζει, 

ουσιαστικά, την κατανομή τόσο των μέσων παραγωγής, όσο επίσης και της εργατικής 

δύναμης στους διάφορους κλάδους της παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης, το κέρδος 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση των κοινωνικών αναγκών και 

επιθυμιών13 και είναι, ουσιαστικά, ο κύριος βασικός σκοπός τόσο για μεμονωμένους 

κεφαλαιοκράτες όσο και για τις επιχειρήσεις και άρα ο ρυθμιστής του καπιταλιστικού 

τρόπου παραγωγής14. Επιπλέον, το κέρδος ως ο άμεσος βασικός σκοπός στις νέες 

διαμορφωθείσες παραγωγικές σχέσεις, αποτελεί, πλέον, και τον βασικό οικονομικό 

νόμο στον υπό οικοδόμηση νέο καπιταλιστικό κοινωνικοοικονομικό σχηματισμό. 

Χαρακτηρίζοντας τον καπιταλισμό ο Μαρξ σημείωνε ότι: η παραγωγή υπεραξίας ή η 

απόκτηση κέρδους είναι ο απόλυτος νόμος αυτού του τρόπου παραγωγής, ο νόμος 

αυτός καθορίζει την ουσία της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. (Μάρξ Κ., 1978). 

                                                 
12 Kornai J., “Αλλαγή από το σοσιαλιστικό στο καπιταλιστικό σύστημα. Τι σημαίνει και τι όχι;”, στο Μιλτιάδης 
Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2014, σελ. 638. 
13 «Ειρήσθω εν παρόδω, ότι η “κοινωνική ανάγκη”, δηλαδή αυτό που ρυθμίζει την αρχή της ζήτησης, καθορίζεται 
ουσιωδώς από τη σχέση μεταξύ των διαφόρων τάξεων και από την οικονομική θέση της καθεμίας και 
συγκεκριμένα, πρώτον, από το λόγο της συνολικής υπεραξίας προς τους μισθούς και δεύτερον από την αναλογία 
μεταξύ των διαφόρων μερών, στα οποία διασπάται η υπεραξία (κέρδος, τόκος, γαιοπρόσοδος, φόροι κοκ)». Καρλ 
Μάρξ, Το κεφάλαιο, τόμος III, σελ 191. 
14 «Η όλη καπιταλιστική διαδικασία παραγωγής ρυθμίζεται περαιτέρω δια των τιμών των προϊόντων. Όμως οι 
ρυθμίζουσες τιμές των προϊόντων ρυθμίζονται πάλι οι ίδιες από την εξίσωση του ποσοστού κέρδους και την 
αντιστοιχούσα σ’ αυτήν κατανομή του κεφαλαίου στις διάφορες σφαίρες παραγωγής της κοινωνίας. Το κέρδος 
εμφανίζεται λοιπόν εδώ ως ο κύριος συντελεστής όχι της κατανομής των προϊόντων, αλλά της ίδιας της 
παραγωγής τους». Καρλ Μαρξ, τόμος III, σελ 889.   
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Επίσης, κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της μεταβατικής διαδικασίας, στις 

οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο κοινωνικός χαρακτήρας 

των υλικών όρων και των αποτελεσμάτων της παραγωγής γίνεται λιγότερο άμεσος. 

Ενώ μέχρι τότε, στη βάση του προηγούμενου status quo, επηρεάζονταν κυρίως από 

τον κρατικό κεντρικό προγραμματισμό στην κατανομή των αγαθών και λιγότερο από 

την εμπορευματική ανταλλαγή, με τη μετάβαση στο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής 

διαμεσολαβείτε αποκλειστικά και μόνο από την ανταλλαγή εμπορευμάτων. Περνάμε, 

πλέον, από την κοινωνικοποίηση των όρων της παραγωγής σε κρατική βάση στην 

ιδιωτικοποίηση αυτών, δηλαδή στην ιδιωτική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, στους 

φυσικούς πόρους και στην εργασιακή δύναμη και κατά συνέπεια από τον κεντρικό 

κρατικό προγραμματισμό στην ατομική βούληση του κάθε ατομικού επιχειρηματία. 

Με βάση τα ανωτέρω, η μετάβαση όλων των οικονομιών της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης στο νέο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής διετέλεσε μια πολύπλοκη, επίπονη 

και χρονοβόρα διαδικασία μετασχηματισμού τόσο του κρατικού μηχανισμού όσο και 

της γενικότερης κοινωνικοοικονομικής δομής τους, η οποία ξεκινάει με τη λήψη και 

την εφαρμογή των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό 

και θεσμικό επίπεδο, που θα προωθούσαν τις σχέσεις παραγωγής της οικονομίας της 

αγοράς και χρειάζεται για να καταφέρει να ολοκληρωθεί την περεταίρω ανάπτυξη 

των νέων σχέσεων παραγωγής και την αναμόρφωση της υλικοτεχνικής βάσης, η 

οποία αντιστοιχεί στη καινούργια κοινωνικοοικονομική δομή.  

Κατ’ επέκταση, στη διάρκεια εξέλιξης της μεταβατικής διαδικασίας, η οποία μετά 

το 1989 εξαπλώθηκε στο σύνολο των υπό εξέταση οικονομιών της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υλοποιούνται ριζικές αλλαγές σε κάθε επίπεδο, όπως π.χ. 

στην οικονομία, στην πολιτική δομή, στο χώρο της πολιτικής ιδεολογίας, στο νομικό 

σύστημα και στη διαστρωμάτωση της κοινωνίας15, οι οποίες έθεταν ως βασικό στόχο 

της όλης διαδικασίας την υπέρβαση του πρώην συγκεντρωτικού μοντέλου της 

κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας και την οικοδόμηση της οικονομίας της αγοράς. 

Τα κύρια σημεία αυτής της συγκεκριμένης μεταβατικής μεταρρύθμισης προς την 

οικονομία της αγοράς είναι δυνατόν να συνοψιστούν στα παρακάτω. 

 Στο πολιτικό πεδίο, κύρια και συνάμα σημαντική κατεύθυνση των επιβαλλόμενων 

μεταρρυθμίσεων υπήρξε η εγκαθίδρυση της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, 

                                                 
15 Kornai J., “Η μεγάλη μετάβαση της Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης. Επιτυχία και Απογοήτευση.”, Στο 
Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2014, σελ. 312. 
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ως κυρίαρχο πολιτικό και εκλογικό σύστημα, και ο κομματικός πλουραλισμός, με 

χαρακτηριστικό γνώρισμα την ίδρυση πολλών νέων πολιτικών κομμάτων, τα οποία 

έχουν αναμορφώσει το πολιτικό σκηνικό και ορισμένα, εκ των οποίων, έχουν ήδη 

καταλάβει την κυβερνητική εξουσία. Βλέπουμε λοιπόν, ότι η καθιέρωση καθώς και η 

κατοχύρωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας υπήρξε κύρια επιδίωξη, επειδή αυτή 

δεν θεσπίζει απλώς τις πολιτικές ελευθερίες, όπως είναι η ελευθερία έκφρασης και 

ψήφου, η ελευθεροτυπία ή το αναφέρετο δικαίωνα του συνεταιρίζεσθαι, αλλά τις 

εγγυάται εμπράκτως16. Από τα παραπάνω πηγάζει το συμπέρασμα, ότι, αναμφίβολα, 

η φιλελευθεροποίηση των πολιτικών δομών είναι συχνά εξίσου σημαντική με τη 

φιλελευθεροποίηση των οικονομικών αγορών. 

Επίσης, σε ότι αφορά το επίπεδο της κοινωνίας, οι εφαρμοζόμενες μεταρρυθμίσεις 

διαμόρφωσαν και προώθησαν μια νέα κοινωνική κατάσταση με την ανάπτυξη μιας 

νέας κοινωνικής διαστρωμάτωσης και με την ανάπτυξη νέων κυρίαρχων μορφών 

οργάνωσης και έκφρασης, δηλαδή, με μια νέα κοινωνική δομή, στην οποία πολύ 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η θεσμοθέτηση της ατομικής ιδιοκτησίας και του 

ατομικού κέρδους προς εξυπηρέτηση των βασικών συμφερόντων συγκριμένων 

κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία κυριαρχούν στη νέα τάξη πραγμάτων. Για να γίνει, 

όμως, κατορθωτό κάτι τέτοιο χρειάζονταν και αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης, 

οι οποίες δεν θα αφορούν μόνο τον επίσημο εκπαιδευτικό φορέα κάθε υπό μετάβασης 

χώρας, κάτι που αναμφισβήτητα αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης, αλλά κυρίως θα 

εστίαζε στις διαδικασίες μάθησης που σχετίζονται με τους κανόνες και τις αξίες του 

νέου οικονομικού συστήματος της αγοράς. Τα άτομα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι 

δημόσιοι οργανισμοί έπρεπε να μάθουν τους νέους καπιταλιστικούς κανόνες καθώς 

και πώς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα «σήματα της αγοράς». Κι’ αυτό, 

επειδή, ιστορικά, οποιαδήποτε κοινωνική μεταβολή δεν έχει καταστεί εφικτή χωρίς 

να αλλάξουν ριζικά οι ατομικές νοοτροπίες καθώς και οι συμπεριφορές των πολιτών, 

οι οποίοι συμμετέχουν στη μεταβατική διαδικασία17.  

 Σε ότι αφορά, τώρα, τον τομέα της οικονομίας, η ουσία στη δομή των αλλαγών 

συνίσταται στη μετάβαση από την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία σε αυτή της 

                                                 
16 Kornai J., “Αλλαγή από το σοσιαλιστικό στο καπιταλιστικό σύστημα. Τι σημαίνει και τι όχι;”, στο Μιλτιάδης 
Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2014, σελ. 648. 
17 Μιχαήλ Ζουμπουλάκης – Νικόλαος Κυριαζής, “Αδράνεια και Θεσμική Αλλαγή στις Οικονομίες υπό 
Μετάβαση”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης από τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία 
της Αγοράς”Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 
80. 
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ελεύθερης αγοράς18. Στο πλαίσιο αυτό, κύριο χαρακτηριστικό της όλης μεταβατικής 

διαδικασίας αποτέλεσε η ριζική αλλαγή στις παραγωγικές σχέσεις με την προώθηση 

της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και την ανάπτυξη της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο νέο κοινωνικό και οικονομικό 

σχηματισμό. Βασικός άξονας, σε αυτή την προσπάθεια, υπήρξε η δημιουργία ενός 

εκτεταμένου και συνάμα κυρίαρχου ιδιωτικού τομέα, ο οποίος θα λάμβανε σάρκα και 

οστά διαμέσου των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων των πρώην κρατικών επιχειρήσεων, 

και η εισαγωγή ουσιαστικών αλλαγών από τη μια μεριά στο θεσμικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον και από την άλλη στη δομή και στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής 

και της λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης. Ένα πρόσθετο καθοριστικό στοιχείο 

της μετάβασης προς την οικονομία της αγοράς αποτέλεσε η πλήρης απελευθέρωση 

τιμών και αγορών, όπως για παράδειγμα η αγορά εμπορευμάτων, η αγορά εργασίας, η 

αγορά κεφαλαίου, η αγορά συναλλάγματος κτλ. Επίσης, σε όλη αυτή τη διαδικασία 

σημαντικό ρόλο έπρεπε να παίξει η πλήρης ανοικοδόμηση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, η καθιέρωση της μετατρεψιμότητας του συναλλάγματος και η 

απελευθέρωση τιμών, μισθών και επιτοκίων. Εν τέλει, ένα επιπρόσθετο βασικό 

χαρακτηριστικό της μετάβασης αποτέλεσε η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου 

στις εμπορικές συναλλαγές μέσω της απελευθέρωσης του εξωτερικού εμπορίου και η 

ενσωμάτωση των χωρών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης στο παγκόσμιο οικονομικό 

γίγνεσθαι (status quo)19.  

Σε σχέση, τέλος, με το θεσμικό κομμάτι της συντελούμενης μεταρρύθμισης είναι 

ορθό να αναφέρουμε ότι για την εδραίωση και την αποτελεσματική λειτουργία του 

καπιταλισμού είναι απαραίτητο να κατοχυρωθεί ένα σαφές νομικό πλαίσιο, το οποίο 

να προστατεύει επαρκώς το απαραβίαστο της ατομικής ιδιοκτησίας και να ενθαρρύνει 

τη σύναψη ιδιωτικών συμβάσεων και τη χρηματοπιστωτική πειθαρχία20. Παράλληλα, 

πάνω σε μια τέτοια βάση, ένα κατάλληλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο συμβάλλει,  

ώστε να παγιωθεί η ελεύθερη αγορά και να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην ατομική 

ιδιοκτησία, στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών και στην ελεύθερη 

διαμόρφωση των τιμών με βάση την ισορροπία στην προσφορά και στη ζήτηση, 

καθώς και τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά, με σκοπό να εξυπηρετηθούν τα 

                                                 
18 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 58.     
19 Στο ίδιο, σελ. 59-60. 
20 Kornai J., “Αλλαγή από το σοσιαλιστικό στο καπιταλιστικό σύστημα. Τι σημαίνει και τι όχι;”, στο Μιλτιάδης 
Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2014, σελ. 639-640. 
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συγκεκριμένα συμφέροντα του ιδιωτικού κεφαλαίου και κατ’ επέκταση να δοθεί το 

απαραίτητο κίνητρο στους επιχειρηματίες για να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, 

οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της αναπτυξιακής 

πορείας των υπό μετάβαση οικονομιών.  

Στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια να καταγραφούν και να αναλυθούν όχι μόνο οι 

αλλαγές, οι οποίες με τη βοήθεια των εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων, λαμβάνουν 

σάρκα και οστά σε όλες τις υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, αλλά και ο νέος ρόλος, που διαδραματίζει το κράτος και οι μηχανισμοί του 

σε αυτή την προσπάθεια ενσωμάτωσή τους στο κυρίαρχο, παγκοσμίως, σύστημα της 

οικονομίας της αγοράς. 

Βασικό χαρακτηριστικό των εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων κατά τη διαδικασία  

μετάβασης από μια συγκεντρωτική ή κεντρικά ελεγχόμενη ή κεντρικά σχεδιασμένη 

οικονομία σε μια οικονομία της αγοράς αποτέλεσε η υιοθέτηση, από τη μεριά όλων 

των υπό μετάβαση χωρών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, κοινωνικοοικονομικών 

μοντέλων με σαφή προσανατολισμό στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς και την 

ατομική ιδιοκτησία στα παραγωγικά μέσα, την ουσιαστική εισαγωγή της ιδιωτικής 

συμμετοχής στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και την αναγκαία μείωση του 

μηχανισμού του κράτους. Κύριος σκοπός υπήρξε ο περιορισμός του παρεμβατικού 

του ρόλου σε αυτόν του αποκλειστικού νομοθέτη και ρυθμιστή της κάθε οικονομικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο, πάντα, της προστασίας της ορθής λειτουργίας της 

αγοράς και της ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος οικονομίας της αγοράς, στο οποίο θα 

δίνεται το κίνητρο να συμμετέχει το εγχώριο και ξένο ιδιωτικό κεφάλαιο21, εν 

αντιθέσει με τα πεπραγμένα άλλοτε, και συγκεκριμένα πριν το 1989, όπου το κράτος 

αποτελούσε κατευθυντήρια δύναμη της οικονομίας με τη μορφή της άμεσης 

παρέμβασής του στην οργάνωση, τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση κάθε 

οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής των 

περισσότερων επιχειρήσεων.   

Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω βασικών μεταρρυθμίσεων προκαλείται η μετάβαση 

από μια δομή άμεσης ρύθμισης στην οργάνωση της παραγωγής και της οικονομίας σε 

δομές έμμεσης ρύθμισης, οι οποίες στηρίζονται τόσο στην αυτοδυναμία των εταιριών 

                                                 
21 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ. 134. 
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όσο και στον ενεργό ρόλο των δυνάμεων της αγοράς22. Τούτο, επίσης, σημαίνει ότι η 

κρατική παρέμβαση, τα διοικητικά μέσα και οι κεντρικές αποφάσεις περιορίζονται 

και αντικαθίστανται από οικονομικά ρυθμιστικά μέσα, δηλαδή γενικούς κανόνες και 

κίνητρα για όλες τις επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα, προκειμένου να 

καθοριστεί ένα ενιαίο πεδίο δράσης καθώς και λειτουργίας αυτών. Εξάλλου, στις νέες 

σχέσεις παραγωγής, το κράτος είναι χρήσιμο στο βαθμό που έρχεται να ρυθμίσει τις 

ατέλειες της αγοράς23 . 

Στο νέο διαμορφωμένο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κυρίαρχος είναι ο ρόλος, 

τον οποίο διαδραματίζουν οι μηχανισμοί αυτόματης ρύθμισης της αγοράς. Καταρχήν, 

ο μηχανισμός διαμόρφωσης των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες, με βάση τον οποίο 

η εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εμπορευμάτων επιτυγχάνεται μέσω 

της διακύμανσης των τιμών. Επίσης, σε σχέση με το κομμάτι της αγοράς εργασίας 

εξασφαλίζεται η εναρμόνιση ανάμεσα στη προσφορά και στη ζήτηση εργατικού 

δυναμικού διαμέσου του μηχανισμού διαμόρφωσης των μισθών, ενώ ο μηχανισμός 

της αγοράς κεφαλαίων κατορθώνει την εναρμόνιση μεταξύ της συσσώρευσης και της 

κατανάλωσης καθώς και ανάμεσα στις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις με βασικό 

εργαλείο τη διακύμανση των επιτοκίων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ρόλος του κράτους στις υπό μετάβαση οικονομίες, 

έπρεπε να καθοριστεί ως έμμεσος και διττός. Καθώς, από τη μια πλευρά, ολόκληρη η 

κρατική δραστηριότητα ήταν αναγκαίο να διαμορφωθεί με βάση τις καινούργιες 

καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής με απώτερο σκοπό την προώθηση της εύρυθμης 

λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς διαμορφώνοντας και επιβάλλοντας ένα κατάλληλο 

θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα οικοδομούσε τις γενικές νόρμες οργάνωσης, ρύθμισης 

και λειτουργίας της οικονομίας, στις υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης, και παρεμβαίνοντας, μόνο σε περιπτώσεις, που έπρεπε να διορθώσει τυχόν 

αποτυχίες ή στρεβλώσεις της αγοράς. Επιπλέον, η μετάβαση από ένα καθεστώς 

συλλογικής ιδιοκτησίας σε ένα καθεστώς ατομικής ιδιοκτησίας των παραγωγικών 

μέσων απαιτεί ένα σταθερό νομικό πλαίσιο με σαφείς όρους, ασφάλεια και καθαρούς 

κανόνες, οι οποίοι αποτρέπουν την κρατική αυθαιρεσία, αλλά και τη διαφθορά. Τούτο 

σημαίνει αξιοπιστία και διαφάνεια των νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν 

                                                 
22 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 60 
23 Μιλτιάδης Κήπας, “Η Συγκρότηση και η Ανάπτυξη της Οικονομίας της Αγοράς και του Καπιταλισμού στην 
Κεντροανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη”, στο Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, 
Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, 
Αθήνα, 2014, σελ. 780. 
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τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των πολιτών. Από την άλλη, το κράτος εξακολουθεί να 

διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες είναι σχετικές με την 

ασκούμενη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, όπως η διαμόρφωση σωστής 

φορολογικής, δασμολογικής και εισοδηματικής πολιτικής, η δημιουργία κινήτρων 

προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη συγκεκριμένων κλάδων παραγωγής και τέλος 

ο καθορισμός του ύψους των επιτοκίων ανάλογα με τη συγκυρία. Τέλος, μέσω του 

κρατικού μηχανισμού καθορίζεται πλήρως η εφαρμοζόμενη πολιτική στις εξωτερικές 

οικονομικές σχέσεις (βλέπε συναλλαγματικές ισοτιμίες, δασμοί και λοιπά 

περιοριστικά μέτρα). Έτσι το κράτος σε συνθήκες οικονομίας της αγοράς, ως 

μηχανισμός εξουσίας, αποτελεί ένα βασικό και χρήσιμο εργαλείο καθορισμού και 

ρύθμισης, με έμμεσο τρόπο, του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων, και ο 

κύριος ρόλος του προσδιορίζεται, επακριβώς, σύμφωνα με τα γραφόμενα της Α. 

Χαραλαμπίδου, στα εξής: α) ο καθορισμός των κανόνων του παιχνιδιού β) η ανάδειξή 

του σε ένα μηχανισμό στήριξης και ενθάρρυνσης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, 

όπως επίσης ακόμα και σε μηχανισμό οικονομικής ρύθμισης γ) η διαμόρφωση του 

ρόλου του ως ιδιοκτήτη κρατικής περιουσίας που λειτουργεί στην αγορά δίπλα και 

παράλληλα με τους άλλους φορείς ιδιοκτησίας. (Χαραλαμπίδου Α., 1999). 

 

1.4 Τα βασικά βήματα στην εξελικτική πορεία της μεταβατικής διαδικασίας. 
 

Σαν αντικειμενικός στόχος για μια επιτυχή μετάβαση στην οικονομία της αγοράς, 

σύμφωνα με το σύνολο των υποστηρικτών των κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων θεωριών 

προσέγγισης της μεταβατικής διαδικασίας στις οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης τέθηκε, από τη μια, να αναδειχθούν οι οικονομικές δυνατότητες και να 

προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η απορρέουσα αύξηση της κοινωνικής 

ευημερίας και από την άλλη, ο τελικός μετασχηματισμός της κοινωνικοοικονομικής 

δομής από τον κεντρικό σχεδιασμό σε μια οικονομία αγοράς, όπου κυρίαρχο ρόλο θα 

παίζουν οι μηχανισμοί της αγοράς και η αυτόματη ρύθμιση από την ίδια την αγορά 

κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, σαν κύριο χαρακτηριστικό όλων 

των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις υπό μετάβαση οικονομίες 

της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, είναι κρίσιμο να θεωρηθεί η ικανοποίηση εξ’ 

ολοκλήρου των απαραίτητων προϋποθέσεων προς μια κατεύθυνση σταθεροποίησης, 

φιλελευθεροποίησης και τόνωσης της οικονομίας αυξάνοντας το κίνητρο για νέες 

ιδιωτικές επενδύσεις από το ξένο και εγχώριο κεφάλαιο. Σε μια τέτοια βάση, τα 
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βασικά βήματα, τα οποία ήταν δυνατόν να συμβάλλουν, από οικονομική σκοπιά, 

ανεξάρτητα ή αλληλεξαρτώμενα, σε μια τέτοια κατεύθυνση και κατ’ επέκταση 

αποτελούν τα κύρια στοιχεία κάθε μεταβατικής προσπάθειας συνοψίζονται στα εξής 

τέσσερα βασικά σημεία: α) μακροοικονομική σταθεροποίηση, β) φιλελευθεροποίηση 

κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας, γ) αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των 

κρατικών ή δημόσιων επιχειρήσεων και δ) επαναπροσδιορισμός του ρόλου του 

κράτους σε καπιταλιστικό πλαίσιο και ο δομικός μετασχηματισμός των θεσμικών 

κανόνων μέσω της θεμελίωσης ενός νέου θεσμικού οικοδομήματος. 

Όπως έχει προ ειπωθεί, το πρώτο βήμα για να κινηθεί μια οικονομία προς μια 

κατεύθυνση ελεύθερης αγοράς και φυσικά σε ένα πλαίσιο ενσωμάτωσής της στην 

παγκόσμια καπιταλιστική αγορά, συνάδει με το πρόγραμμα μακροοικονομικής 

σταθεροποίησης, το οποίο είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί 

προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή λειτουργία μιας οικονομίας εξαλείφοντας τυχόν 

ανισορροπίες και συμβάλλοντας στη βελτίωση σημαντικών μακροοικονομικών 

δεικτών, όπως είναι ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, η ανεργία και τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα24. Κατ’ επέκταση, ο ισορροπημένος προϋπολογισμός, η μείωση του 

πληθωρισμού, ο δραστικός περιορισμός των επιχορηγήσεων του κράτους και των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων και οι αυστηρές προσπάθειες περιορισμού του χρέους 

ως ποσοστού του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τίθενται ως προτεραιότητα για να 

γίνουν κατορθωτές οι αναγκαίες ευνοϊκές προϋποθέσεις στη νέα τάξη πραγμάτων και 

να κατορθωθεί, έτσι, η απαραίτητη μακροοικονομική σταθεροποίηση, που αποτελεί 

καθοριστικής σημασίας παράγοντα στην προσπάθεια ανάκαμψης του συνολικού 

παραγόμενου εθνικού προϊόντος και ικανοποίηση του βασικού στόχου της επίτευξης 

υψηλότερων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, στις υπό μετάβαση οικονομίες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης προκειμένου να δοθούν, με αυτό τον 

τρόπο, τα κατάλληλα κίνητρα σε νέους εμπορικούς εταίρους και σε νέες επενδύσεις.  

Επίσης, η καθιέρωση ενός θετικού πραγματικού επιτοκίου και μια περιοριστική 

νομισματική πολιτική με αυστηρό έλεγχο στην προσφορά χρήματος και εξάλειψη της 

όποιας πίστωσης με φθηνό χρήμα προς επιχειρήσεις αποτέλεσαν απαραίτητα βασικά 

εργαλεία της προσπάθειας σταθεροποίησης των υπό μετάβαση οικονομιών. Κατά 

συνέπεια, η νομισματική πολιτική διετέλεσε, με τη σειρά της, κύριο στοιχείο με 

                                                 
24 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ.140. 
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βασικό στόχο την επίτευξη της σταθεροποίησης και της φιλελευθεροποίησης. Προς 

αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η συναλλαγματική πολιτική, που εφάρμοσαν όλες 

οι υπό μετάβαση, εξεταζόμενες χώρες, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν, με την 

έναρξη της μεταβατικής διαδικασίας, σε σημαντική υποτίμηση των νομισμάτων τους, 

με διττό στόχο, να καταφέρουν τόσο την ενίσχυση των εξαγωγών τους, όσο και τον 

περιορισμό του εξωτερικού δανεισμού25. 

Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εξέλιξης, σύμφωνα με τους νεοφιλελεύθερους 

υποστηρικτές της μετάβασης, θα είναι η αύξηση του παραγόμενου βιομηχανικού 

προϊόντος και εν τέλει η μεγέθυνση του ΑΕΠ, καλυτερεύοντας τις συνθήκες 

διαβίωσης για τους πολίτες των υπό μετάβαση οικονομιών. Αυτό το βήμα διαρκεί 

χρονικά πολύ περισσότερο σε σχέση με το καθένα από τα υπόλοιπα τρία βήματα και 

βέβαια αλληλεξαρτάται σε μεγάλο βαθμό με τα άλλα, εφόσον είναι αναγκαία τόσο η 

νομοθετική μεταρρύθμιση, όσο και η απελευθέρωση της αγοράς και η μεγέθυνση του 

ιδιωτικού τομέα, για να επιτευχθεί η μακροοικονομική σταθεροποίηση ενός κράτους 

και αντιστρόφως. Κι’ αυτό, γιατί δεν κατορθώνεται εύκολα η σταθερότητα, η οποία 

αποτελεί και το πιο σπουδαίο κίνητρο που μπορεί να προσφέρει μια υπό μετάβαση 

οικονομία στους υποψήφιους ιδιώτες επενδυτές και, συν τοις άλλοις, απαιτείται η 

λήψη οριζόντιων μέτρων που δυσχεραίνουν την οικονομική κατάσταση για την 

πλειοψηφία του πληθυσμού.  

Κατά συνέπεια, ενώ έπρεπε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να μειωθούν τα 

ελλείμματα στους προϋπολογισμούς – ή ιδανικότερα να καταστεί δυνατή η εμφάνιση 

πλεονάσματος – οποιαδήποτε ενέργεια σε μια τέτοια κατεύθυνση φαίνονταν ως 

ανέφικτη τα πρώτα χρόνια της μετάβασης, επειδή θα στέκονταν εμπόδιο στην ανάγκη 

για ανάπτυξη. Κι’ αυτό γιατί θα ήταν επικίνδυνο να μειωθεί το έλλειμμα σημαντικά 

και γρήγορα, εφ’ όσον ταχύτατες και δραστικές περικοπές στης δημόσιες δαπάνες θα 

οδηγούσαν σε ξαφνική πτώση τη συνολική ζήτηση και θα προκαλούσαν μεγαλύτερη 

και βαθύτερη ύφεση. Αντιθέτως, η σταδιακή εξέλιξη της όποιας μακροοικονομικής 

μεταρρύθμισης ήταν ενδεδυμένη, και κάτι τέτοιο φάνηκε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια 

της μεταβατικής διαδικασίας. Επιπλέον, μια δημοσιονομική ώθηση έχει ως συνέπεια 

ένα πληθωριστικό αποτέλεσμα και μια ανάγκη για διαχωρισμό των υγειών και των 

προβληματικών επιχειρήσεων. Κατ’ επέκταση, υπήρχε ανάγκη για αναδιάρθρωση της 

                                                 
25 Γιώργος Μακρής, “Η Οικονομική Πολιτική των Χωρών της Κ. και Α. Ευρώπης κατά τη Διαδικασία της 
Μετάβασής τους προς την Οικονομία της Αγοράς”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης από 
τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 102. 
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κυβερνητικής δαπάνης, έτσι ώστε η μειωμένη ζήτηση για κυβερνητική κατανάλωση 

να αντικατασταθεί από τη ζήτηση για ιδιωτικές επενδύσεις. 

Με βάση την περιρρέουσα κατάσταση, κατά την πρώτη περίοδο της διαδικασίας 

μετάβασης παρατηρήθηκαν συχνές εναλλαγές στην εφαρμοζόμενη δημοσιονομική 

και νομισματική πολιτική. Συγκεκριμένα, η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση 

της σφιχτής συσταλτικής στρατηγικής σε δημοσιονομικό και σε νομισματικό επίπεδο 

διαφοροποιείται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε μια κατεύθυνση εμφάνισης κάποιων 

ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό και αύξησης της προσφοράς χρήματος, μέσω της 

μεθόδου προσφυγής στο εκδοτικό προνόμιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

αυξημένες δαπάνες τόσο για αναδιάρθρωση των υπό μετάβαση οικονομιών όσο και 

οι απορρέουσες, από την κοινωνική και πολιτική δυσαρέσκεια της συγκεκριμένης 

περιόδου, ανάγκες υπέρ της προστασίας των ευπαθών κοινωνικών και οικονομικών 

ομάδων. Εξάλλου, η εφαρμογή βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων ως δίχτυ ασφαλείας 

για την προστασία των φτωχών και ευάλωτων κοινωνικών τάξεων είχε γίνει τόσο 

πολιτική όσο και οικονομική αναγκαιότητα σε πολλές χώρες26. Κατά συνέπεια, η 

παροχή επαρκών κοινωνικών παροχών ήταν πολιτικά πιο σημαντική από τη μείωση 

του ελλείμματος στον προϋπολογισμό27. 

Το δεύτερο, κατά σειρά και σημασία, βήμα και βασικό εργαλείο αναφοράς της 

όλης διαδικασίας μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, για τις οικονομίες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης έγκειται στην φιλελευθεροποίηση κάθε 

οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή, στην εκ’ βάθρων πλήρη απελευθέρωση όλων 

των αγορών και συγκεκριμένα στην απελευθέρωση της αγοράς εμπορευμάτων, της 

αγοράς εργασίας, της αγοράς κεφαλαίου και επιτοκίων, της αγοράς συναλλάγματος 

και των όρων του εξωτερικού εμπορίου και τέλος της αγορά χρήματος. Προς αυτή 

την κατεύθυνση, αρκετά σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι μηχανισμοί αυτόματης 

ρύθμισης της αγοράς. Συγκεκριμένα, κατά πρώτον, ο μηχανισμός καθορισμού των 

τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες εξισορροπεί την προσφορά και τη ζήτηση αγαθών 

και υπηρεσιών μέσω διακυμάνσεων στις τιμές αυτών. Κατά δεύτερον, ο μηχανισμός 

προσαρμογής των μισθών στην αγορά εργασίας καθορίζει την προσφορά και τη 

ζήτηση εργατικού δυναμικού. Τέλος, ο μηχανισμός εναρμόνισης της συσσώρευσης 

κεφαλαίου και της κατανάλωσης, των αποταμιεύσεων και των επενδύσεων στην 

                                                 
26 Graham C., 1997, “Strategies for Addressing the Social Costs of Market Reforms, στο W. T. Woo , S. Parker, J. 
D. Sachs (επιμ.), “Economies in Transition. Comparing Asia and Europe”, MIT Press, Cambridge, Mass, pp. 344. 
27 Aslund A., 1997, “A Critique of Soviet Reforms Plans”, στο A. Aslund (επιμ.), “Russia’s Economic 
Transformation in the 1990’s”, Pinter, London, pp. 17. 
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αγορά κεφαλαίου διαμέσου των διακυμάνσεων στα επιτόκια και τις άλλες μορφές 

κέρδους καθώς και τις διαφοροποιήσεις στις πιστώσεις. Βέβαια, η αποτελεσματική 

λειτουργία των ανωτέρω αυτόματων μηχανισμών ρύθμισης τιμών, μισθών και 

κεφαλαίου προϋπόθετε τη δημιουργία τόσο μιας πραγματικής ανοικτής αγοράς 

προϊόντων, εργασίας, κεφαλαίου και εμπορίου όσο και ενός ελαστικού συστήματος 

διαμόρφωσης των τιμών, των μισθών, του επιτοκίου και των εμπορικών συναλλαγών 

με εργαλείο την υιοθέτηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα λάμβαναν 

χώρα κατά τη διάρκεια της μετάβασης. 

Αναλυτικότερα, η απελευθέρωση της αγοράς εμπορευμάτων, η οποία αποτελεί 

από τα περισσότερο ουσιώδη και καθοριστικά μέτρα για την ισχυροποίηση της 

ελεύθερης αγοράς, εκφράστηκε, κατά κύριο λόγο, μέσω της πλήρης απελευθέρωσης 

των τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες, οι οποίες στις καινούργιες καπιταλιστικές σχέσεις 

παραγωγής διαμορφώνονται αυτόματα, από τις απρόσωπες δυνάμεις της αγοράς, με 

γνώμονα την ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης και λαμβάνοντας υπ’ 

όψη τις λοιπές δυνάμεις της αγοράς, καθώς και τα αιτήματα των καταναλωτών και τις 

δαπάνες και τις προμήθειες των επιχειρήσεων. Παράλληλα περιορίζεται, σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, κάθε μορφή κρατικού παρεμβατισμού στο σχηματισμό των τιμών, με 

μοναδική εξαίρεση ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως π.χ. 

καύσιμα, ενοίκια και υγεία, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση 

ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τον πληθυσμό κατά το πρώτο στάδιο της 

μετάβασης28.  

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου παρουσίαζε αρκετές δυσκολίες, εφ’ όσον 

οι μεταβολές των τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες διέφεραν μεταξύ τους. Για 

παράδειγμα, πριν την έναρξη της μεταβατικής διαδικασίας, ορισμένες πρώτες ύλες 

και βασικά τρόφιμα ήταν ιδιαίτερα φθηνά στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης, ενώ άλλα περισσότερο πολυτελή αγαθά πωλούνταν ακριβά. Η 

απελευθέρωση των τιμών σε βασικά τρόφιμα και προϊόντα ενέργειας προκάλεσαν 

πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές αυτών των προϊόντων. Σύμφωνα με τους 

νεοφιλελεύθερους, για να γίνει ηπιότερη η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου και 

να μπορέσει να συνεχιστεί, χωρίς προβλήματα και αντιδράσεις, η μεταβατική 

διαδικασία, έπρεπε, είτε να διατηρηθεί σταθερό το ανώτατο ύψος των τιμών για τα 

συγκεκριμένα προϊόντα, είτε να επιδοτηθούν για ένα χρονικό διάστημα ή να 

                                                 
28 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 95. 
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χορηγηθούν άμεσα ατομικά επιδόματα σε συνταξιούχους και ανέργους, οι οποίοι, 

κυρίως, υπέφεραν περισσότερο από την απελευθέρωση των τιμών σε βασικά αγαθά 

επιβίωσης29. Από την άλλη, τέτοιου είδους παροχές προς τους ευάλωτους, ήταν 

δυνατόν να χαρακτηριστούν από τους, εν δυνάμει, καπιταλιστές ως μόνιμες 

παρεμβάσεις στην ελεύθερη ρύθμιση των τιμών της αγοράς, δημιουργώντας 

απροθυμία για νέες επενδύσεις και αβεβαιότητα για την πορεία της μετάβασης. 

Η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας, με τη σειρά της, αποτέλεσε 

βασική προϋπόθεση για μια επιτυχή μετάβαση στην οικονομία της αγοράς. Κι’ αυτό 

γιατί η αρκετά διαδεδομένη, σε όλες τις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τιμαριθμοποίηση των μισθών και το μεγάλο ποσοστό του 

εργατικού δυναμικού, που απασχολούνταν στις κρατικές επιχειρήσεις, μπορούσαν να 

αποτελέσουν εμπόδια στην προσπάθεια για σταθεροποίηση των συγκεκριμένων 

οικονομιών. Κατά συνέπεια, οι μισθοί έπρεπε να καθορίζονται αποκλειστικά από την 

αγορά προκαλώντας προσωρινά αύξηση της ανεργίας, φαινόμενο που ήταν μέρος της 

θεραπείας, η οποία έπρεπε να εφαρμοστεί. Από την άλλη, όμως, αυτές οι νέες, 

καθορισμένες από την αγορά, αμοιβές, που συμπλήρωναν την ιδιωτική ιδιοκτησία 

στα μέσα παραγωγής, θα εξασφάλιζαν τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Συνεπώς, η 

διαδικασία μετάβασης περιείχε απαραιτήτως κάποια «καταστροφή». Επίσης, σε ότι 

έχει σχέση με την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, η όποια ανάλυση πρέπει να 

λαμβάνει υπ’ όψη της δύο κύρια στοιχεία. Το πρώτο είναι η πλήρης απελευθέρωση 

του μισθολογικού κόστους. Τούτο σήμαινε, ότι οι μισθοί έπρεπε να καθορίζονται, όχι 

με γνώμονα τις κρατικές παρεμβάσεις και αποφάσεις, όπως συνέβαινε για 

παράδειγμα στις πρώην κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες, αλλά ελεύθερα και 

αυτόματα από τις επιχειρήσεις ή από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες θα 

υπογράφονταν ανάμεσα σε εργοδότες και εκπροσώπους των εργαζομένων. Επίσης, το 

κράτος, σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα 

καθορισμού τόσο του κατώτατου ορίου στο μισθό, όσο και του ανώτατου 

μισθολογικού επιπέδου. Η δεύτερη πτυχή έχει άμεση σχέση με την πλήρη 

απελευθέρωση των απολύσεων και των προσλήψεων. Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε 

στις πρώην κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες, στις οποίες η πλήρης απασχόληση του 

εργατικού δυναμικού αποτελούσε βασικό στόχο κάθε κεντρικού πλάνου, 

                                                 
29 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ.141. 
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περιορίζοντας την όποια αποδοτικότητά του και δημιουργώντας προϋποθέσεις για 

αύξηση της κεκαλυμμένης ανεργίας, με τη μετάβαση στις καινούργιες καπιταλιστικές 

παραγωγικές σχέσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιες στρεβλώσεις, 

απελευθερώθηκαν πλήρως οι απολύσεις, ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκε κάθε 

περιορισμός σε αυτές, και αυξήθηκε η διακλαδική και διεπιχειρησιακή κινητικότητα 

των εργαζομένων με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας30.  

Από τη δική της πλευρά, η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς κεφαλαίου έθετε 

σαν κύριο στόχο την ικανοποίηση δύο βασικών επιδιώξεων. Η πρώτη, σχετίζονταν με 

την αναδιοργάνωση και απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με 

τελικό αποτέλεσμα την οικοδόμηση ενός νέου φιλελεύθερου χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της οικονομίας της 

ελεύθερης αγοράς. Στις οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η 

χρηματοπιστωτική σταθεροποίηση αποτέλεσε ένα άμεσο και σημαντικό βήμα κατά 

τη διάρκεια της μεταβατικής τους διαδικασίας, γιατί όπως αναφέρει και ο Sachs είναι 

προϋπόθεση για την κοινωνική σταθερότητα και για πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις. 

(Sachs J., 1997a). Για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό υιοθετήθηκε το δυτικό μοντέλο 

λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα με τελικό αποτέλεσμα, σε όλες τις υπό 

μετάβαση χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, να ιδρυθούν πολλές 

νέες εμπορικές, ιδιωτικές, επιχειρηματικές τράπεζες και να επαναλειτουργήσουν τα 

χρηματιστήρια αξιών υπό την αυστηρή καθοδήγηση μιας ανεξάρτητης κεντρικής 

τράπεζας. Ο ρόλος της συγκεκριμένης ήταν αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί και να 

μετατραπεί σε μια αποτελεσματική και ανεξάρτητη αρχή με τη δυνατότητα του 

ελέγχου της προσφοράς χρήματος στην αγορά και της έκδοσης νέου χρήματος. Και 

όλα αυτά, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στις πρώην κεντρικά σχεδιασμένες 

οικονομίες, στις οποίες είχε δομηθεί ένα συγκεντρωτικό τραπεζικό σύστημα που 

περιλάμβανε συνολικά 4-5 πιστωτικά ιδρύματα και, επιπλέον. είχε απαγορευτεί η 

λειτουργία εμπορικών τραπεζών και χρηματιστηρίων. Εκεί, την κορυφή της 

τραπεζικής πυραμίδας κατείχε η κεντρική τράπεζα, η οποία ασκούσε όλη τη 

χρηματοπιστωτική πολιτική καθορίζοντας μια σειρά από πιστωτικές διαδικασίες, 

όπως π.χ. την κυκλοφορία του χρήματος, το εκδοτικό δικαίωμα, τη χορήγηση 

πιστώσεων και τη συναλλαγματική ισοτιμία και ακολουθούσαν τα κρατικά 

ταμιευτήρια, μια κρατική αναπτυξιακή τράπεζα και μια τράπεζα σε σχέση με το 

                                                 
30 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 96-97. 
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εξωτερικό εμπόριο. Όλες οι προαναφερόμενες τράπεζες λειτουργούσαν στη βάση του 

κεντρικού πλάνου και κάτω από τη διεύθυνση της κεντρικής τράπεζας31. Η δεύτερη 

αναγκαία προϋπόθεση είχε άμεση σχέση με την απελευθέρωση των επιτοκίων. Με 

την έναρξη της μετάβασης στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, τα επιτόκια, σε 

όλες τις οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έπρεπε να 

καθαρίζονται, πλέον, όχι από το κράτος, αλλά ελεύθερα από την αγορά σύμφωνα με 

το πρότυπο του δυτικού καπιταλισμού και με τρόπο παρόμοιο των ανεπτυγμένων 

οικονομιών της Δύσης. 

Επίσης, από τη σκοπιά της, η πλήρης απελευθέρωση του εξωτερικού εμπορίου και 

των διεθνών πληρωμών με βάση τις συμφωνίες της GATT, τους κανόνες του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τις συμφωνίες, τις οποίες είχε υπογράψει κάθε 

υπό μετάβαση χώρα με την Ε.Ε. και την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, θεωρήθηκε ένα 

επιπλέον καθοριστικό και απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του βασικού στόχου 

της μετάβασης σε καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, γιατί μπορούσε να παίξει 

χρήσιμο ρόλο τόσο στο άνοιγμα της οικονομίας και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος στις εγχώριες αγορές, όσο και στην ενθάρρυνση της αποδοτικότητας 

και στην αύξηση της διαθεσιμότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες. Κι’ αυτό επειδή, στο 

πλαίσιο του παγκόσμιου status quo, το διεθνές εξωτερικό εμπόριο αποτελεί ένα 

σημαντικό συστατικό στην ανάπτυξη της ελεύθερης αγοράς, στην ενθάρρυνση των 

αναγκαίων δομικών αλλαγών και εν τέλει στην προώθηση της οικονομικής 

ανάπτυξης. Η φιλελευθεροποίηση του εξωτερικού εμπορίου αποτελεί, κατά συνέπεια, 

ένα αρκετά ουσιαστικό μέρος της όλης μεταβατικής διαδικασίας που ξεκινάει με το 

άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών με τις ανεπτυγμένες χώρες και τη αποδυνάμωση 

του κρατικού ελέγχου στην οικονομία τόσο σε μακρο-οικονομικό όσο και σε μικρο-

οικονομικό επίπεδο32. Για να καταφέρει να πραγματοποιηθεί αυτή η συγκεκριμένη 

μεταρρύθμιση έπρεπε απαραίτητα να καταργηθεί το οποιοδήποτε κρατικό μονοπώλιο 

στο εξωτερικό εμπόριο και στις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις, να ληφθούν μέτρα 

υπέρ της πλήρους ιδιωτικοποίησης του και να δοθεί η πλήρης ελευθερία στο ιδιωτικό 

κεφάλαιο να διενεργεί ελεύθερα διεθνείς συναλλαγές, όπως π.χ. εξαγωγές και 

εισαγωγές εμπορευμάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν ορθό να ακολουθείται από 

τη σταδιακή κατάργηση των όποιων δασμολογικών και ποσοτικών περιορισμών στις 

                                                 
31 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 96. 
32 Yuriy Bilenko, 2013, “Dynamic Economic Effects of EU Membership for Post Socialist Countries of Central 
and Eastern Europe, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, Vol. 3:1, pp. 92. 
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εμπορικές συναλλαγές, τη μείωση των κάθε είδους δασμών και τον περιορισμό όλων 

των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Όλες αυτές οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο 

εξωτερικό εμπόριο περιγράφονται χαρακτηριστικά στο βιβλίο του Στέργιου 

Μπαμπανάση «Αλλαγές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη, 

1997». Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: Στην κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, βασική 

αρχή οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων εξωτερικού εμπορίου ήταν το 

κρατικό μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου και, γενικότερα, το κρατικό μονοπώλιο 

των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων. Η ουσία του κρατικού μονοπωλίου του 

εξωτερικού εμπορίου συνίσταται στο ότι το κράτος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να 

οργανώνει και να διευθύνει σύμφωνα με τα συμφέροντά του, το εξωτερικό εμπόριο και 

τις άλλες εξωτερικές οικονομικές σχέσεις. Το κρατικό μονοπώλιο του εξωτερικού 

εμπορίου περιλαμβάνει και το κρατικό μονοπώλιο του συναλλάγματος. Οι πράξεις του 

εξωτερικού εμπορίου διενεργούνται από λίγες εξειδικευμένες κρατικές επιχειρήσεις που 

τελούν υπό τη διεύθυνση του υπουργείου εξωτερικού εμπορίου. Με τη μετάβαση στην 

οικονομία της αγοράς στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

καταργείται το κρατικό μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου και των εξωτερικών 

οικονομικών σχέσεων. Η διενέργεια διεθνών συναλλαγών είναι ελεύθερη. Πράξεις 

εξωτερικού εμπορίου μπορούν να ενεργούν ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η 

διενέργειά τους σε ορισμένες περιπτώσεις προϋποθέτει άδεια εισαγωγών και εξαγωγών. 

Υπάρχει μετατρεψιμότητα συναλλάγματος για πράξεις τρεχουσών διεθνών συναλλαγών 

(για εξαγωγές και εισαγωγές εμπορευμάτων, για διεθνή μεταβίβαση κεφαλαίων και 

κερδών κλπ.). 

Παράλληλα, τέτοιου είδους μέτρα είχαν σαν βασικό σκοπό να καθιερωθεί η 

συναλλαγματική μετατρεψιμότητα και να αναπτυχθεί, στο πλαίσιο της μετάβασης, το 

αναγκαίο νομικό και οικονομικό περιβάλλον, που θα περιλάμβανε την απελευθέρωση 

της αγοράς συναλλάγματος, την ελεύθερη μετακίνηση χρήματος στο εξωτερικό, τη 

δυνατότητα μετατρεψιμότητας όλων των εθνικών νομισμάτων καθώς, επίσης, και 

άλλες νομισματικές μεταρρυθμίσεις, όπως π.χ. η ισορροπία όλων των ελλειμμάτων 

και η υποτίμηση του εσωτερικού νομίσματος, ως αναγκαίες προϋποθέσεις για τη 

βελτίωση των τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών. Κατ’ επέκταση, οικοδομείται 

σταδιακά, στις νέες καπιταλιστικές συνθήκες, η ελεύθερη αγορά συναλλάγματος με 

στόχο να αντικαταστήσει την προ υπάρχουσα κατάσταση. Επειδή, σε περιπτώσεις 

οικονομιών, που βρίσκονται υπό καθεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, το 

επιτόκιο παίζει σπουδαίο ρόλο ως το μοναδικό εργαλείο νομισματικής πολιτικής, το 
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οποίο διαθέτει η εκάστοτε ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, ώστε να διατηρήσει μια 

σταθερότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ως δείκτη και αντίβαρο σε κατεύθυνση 

σταθεροποίησης της οικονομίας. Από την άλλη, στις οικονομίες, στις οποίες ισχύει 

και εφαρμόζεται καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, το επιτόκιο 

αποτελεί το βασικό εργαλείο νομισματικής πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί ο 

στόχος της προσφοράς χρήματος στην αγορά και να εφαρμοστεί, έτσι, μια ορθή 

πιστοληπτική πολιτική. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι η χρήση του 

επιτοκίου ως κύριου εργαλείου άσκησης νομισματικής πολιτικής, είναι δυνατόν να 

ελέγχεται με άμεσο και έμμεσο τρόπο. Στις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης, ειδικά στο αρχικό στάδιο της όλης μεταβατικής διαδικασίας, ο 

συγκεκριμένος έλεγχος ήταν αναγκαίο να βασίζεται στην εφαρμογή άμεσων μέτρων, 

επειδή η αποτελεσματική χρήση έμμεσων μέτρων δεν ήταν εφικτή λόγω της απουσίας 

ορισμένων σημαντικών προϋποθέσεων, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη επαρκούς 

υποδομής στην αγορά χρήματος, διατραπεζικών καταθέσεων και χρεογράφων, η 

θεσμοθέτηση ενός κατάλληλου και λειτουργικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

η επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας στις υπό μετάβαση οικονομίες. 

Το τρίτο αναγκαίο βήμα για μια ορθολογική μετάβαση στις νέες καπιταλιστικές 

παραγωγικές σχέσεις και κατ’ επέκταση την προώθηση της οικονομίας της αγοράς 

στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πραγματεύεται τη μείωση 

του μεγέθους του δημόσιου τομέα με βασικά εργαλεία τις αποκρατικοποιήσεις και 

την προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα 

μπορούσε να προχωρήσει με μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα έθεταν ως βασικό και 

κύριο στόχο τους την πλήρη ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση των πρώην κρατικών 

επιχειρήσεων και συνολικά των μέσων παραγωγής, τη δημιουργία καινούργιων 

επιχειρήσεων, την κατοχύρωση και αποσαφήνιση των νέων σχέσεων και 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, των νέων σχέσεων στη διανομή του εισοδήματος και 

γενικότερα των νέων μορφών οργάνωσης της οικονομικής ζωής. Χρειάζονταν, τέλος 

την εισαγωγή, από την πλευρά του κράτους, μιας νέας εταιρικής λειτουργίας, 

σύμφωνα με το δυτικό καπιταλιστικό πρότυπο, η οποία θα προσφέρει κίνητρα και θα 

συμβάλλει με διαφορετικούς τρόπους και μέτρα προς μια κατεύθυνση γενικότερης 

τόνωσης του ιδιωτικού τομέα με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πάνω στη βάση των νέων ιδιωτικοοικονομικών 

κριτηρίων του ελεύθερου ανταγωνισμού, λαμβάνοντας, φυσικά, ως δεδομένες τις 
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αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την πραγματοποίηση των λοιπών βημάτων της 

μεταβατικής διαδικασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ως βασικοί στόχοι, των προαναφερόμενων μεταρρυθμίσεων, 

τέθηκαν η ριζική αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων, 

η λειτουργία τους στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες της οικονομίας της αγοράς, και 

η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις και την ελεύθερη 

πρόσβαση του ιδιωτικού κεφαλαίου στις αγορές. Επίσης, μόνο αμελητέοι, δεν θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν και επιμέρους στόχοι, όπως η αύξηση των δημοσίων 

εσόδων και κατ’ επέκταση η μείωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού 

μέσω της εκποίησης των δημόσιων επιχειρήσεων και τον περιορισμό της χορήγησης 

επιδοτήσεων προς τις, υπό ιδιωτικοποίηση, δημόσιες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων υπήρξαν ο 

περιορισμός των μονοπωλιακών καταστάσεων στην αγορά τόσο σε κλαδικό όσο και 

σε επιχειρησιακό επίπεδο και η κατάργηση κάθε είδους κρατικού μονοπωλίου στο 

εξωτερικό εμπόριο. Επίσης, με γνώμονα τη ρύθμιση των κανόνων του ανταγωνισμού, 

θεσπίστηκαν νόμοι ενάντια στον αθέμιτο ανταγωνισμό και στο αθέμιτο κέρδος. 

Τέλος, δόθηκε έμφαση στην τόνωση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και στη 

δυνατότητα των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο μιας τέλειας ανταγωνιστικής αγοράς, να 

κατακτούν δεσπόζουσα θέση και να προσελκύουν το καταναλωτικό κοινό. Τα 

κυριότερα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν προς μια τέτοια κατεύθυνση ήταν, μεταξύ 

άλλων, η ριζική βελτίωση της αποδοτικότητας στη παραγωγική διαδικασία, η αύξηση 

της ποσότητας και η καλυτέρευση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, η 

παραγωγή και πώληση νέων αγαθών και η διαφήμιση. 

Σύμφωνα με τους νεοφιλελεύθερους οικονομολόγους, οι ιδιωτικοποιήσεις των 

κρατικών επιχειρήσεων, στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

αποτελούσαν όχι μόνο σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της όλης μεταβατικής 

διαδικασίας, αλλά, επίσης, και μια σημαντική πολιτική διαδικασία προκειμένου να 

επιτευχθεί η αναπροσαρμογή των πρώην κεντρικά σχεδιασμένων κοινωνιών στη νέα 

πραγματικότητα της οικονομίας της αγοράς, αλλά και να δοθεί ώθηση στις νέες 

επενδύσεις διαμέσου της ενίσχυσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ιδιωτικής 

κερδοφορίας. Ως εκ’ τούτου, ήταν αναγκαία μια ριζική αλλαγή σε σχέση με τη δομή 

του νέου παραγωγικού ιστού και έπρεπε να ακολουθηθεί μια κοινή πορεία κατά τη 

μετάβαση στη νεοσύστατη οικονομία της αγοράς, επειδή η βιομηχανική δομή, υπό τη 

σκέπη του κεντρικού ελέγχου και προγραμματισμού ήταν ανεπαρκής, δεδομένου ότι 
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η λειτουργία των πρώην κρατικών ή δημόσιων επιχειρήσεων ήταν προβληματική και 

μη αποδοτική με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος, εξ’ αυτών, να κλίνουν προς την 

οικονομική κρίση. Τούτο συνέβαινε λόγω της μεροληπτικής κρατικής αντιμετώπισης 

των επιχειρήσεων και εν τέλει λόγω της επιβολής, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, μη 

ρεαλιστικών, οικονομικών στόχων στον παραγωγικό προγραμματισμό των κρατικών 

επιχειρήσεων. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά περιγράφει ο J. Schumpeter, «η 

θεμελιώδης πτυχή της οικονομικής ανάπτυξης είναι η «δημιουργική καταστροφή». Η 

ουσία αυτής της άποψης εστίαζε στη διευκόλυνση της εξόδου των απαρχαιωμένων 

επιχειρήσεων και στην είσοδο νέων, γεγονός το οποίο αποδέχεται και ο Αμερικανός 

οικονομολόγος A. Aslund33. Συνεπώς, η ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων 

υπήρξε το βασικό εργαλείο, που στόχευε στη μείωση της κρατικής παρέμβασης στην 

οικονομία, στη βελτίωση της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των κρατικών 

επιχειρήσεων και στη ραγδαία αύξηση των εσόδων του κρατικού μηχανισμού με 

τελικό αποτέλεσμα την κάλυψη των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού και τη μείωση 

του δημόσιου χρέους. Ο Kornai J. Υποστήριξε, ότι ο μετασχηματισμός της κρατικής 

ιδιοκτησίας σε ιδιωτική ιδιοκτησία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της 

δημοπρασίας των κρατικών επιχειρήσεων και της πώλησης αυτών στον υψηλότερο 

πλειοδότη. Η ιδιωτικοποίηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση του κρατικού 

εισοδήματος μέσω της συνεχούς πώλησης των επιχειρήσεων. (Kornai J., 1990). 

Επίσης, ολόκληρη η διαδικασία ιδιωτικοποίησης έπρεπε να αναδεικνύει και τον 

εναλλακτικό τρόπο κατοχής και διανομής των μέσων παραγωγής πλούτου, στις υπό 

μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, ο οποίος, μακροπρόθεσμα, 

πρέπει να είναι σε θέση να μετατρέψει τους όρους της πολιτικής και οικονομικής 

ισχύος προς όφελος του ιδιωτικού κεφαλαίου. Έτσι, μια εκτενέστερη ανάλυση της 

έννοιας της ιδιωτικοποίησης είναι ικανή να προσφέρει βαθύτερη γνώση για το 

σύνολο της όλης διαδικασίας, καθώς, πέρα από την πώληση ή την εκμίσθωση της 

δημόσιας περιουσίας, ο όρος σχετίζεται με την εγκατάλειψη οποιουδήποτε ελέγχου, 

από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού, σε όλες τις μονάδες της οικονομίας, όπως 

και του κρατικού μονοπωλίου σε ορισμένους τομείς της παραγωγής και 

περιλαμβάνει, ακόμη, την επιστροφή σε δικαιούχους ιδιώτες της περιουσίας, η οποία 

είχε κατασχεθεί από το κράτος, την υποστήριξη όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

                                                 
33 A. Aslund, “Building Capitalism. The Transformation of the Former Soviet Bloc, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2002, κεφ. 7. 
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και την προσπάθεια να προσελκυσθούν ξένοι επενδυτές34. Αυτή η προσπάθεια 

ιδιωτικοποίησης και η ανάδειξη κυριαρχικά ιδιωτικών οντοτήτων στις οικονομίες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης χρειάζονταν απαραιτήτως τόσο την 

αναδιάρθρωση όσο και τη θεσμική μεταρρύθμιση όλης της οικονομικής δομής, ώστε 

η οικονομική δραστηριότητα να βασίζεται, κατά κύριο λόγο, σε ένα αποτελεσματικό 

σύστημα ατομικής ιδιοκτησίας επικουρούμενο από μια μακροοικονομική οικονομική 

σταθερότητα. Σύμφωνα, επίσης, με τον J. Kornai …η λέξη ιδιωτικοποίηση 

χρησιμοποιείται με δύο έννοιες. Στην πιο στενή της έννοια, σημαίνει τη μεταφορά 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, τα οποία έως τώρα ανήκαν κυρίως στο 

κράτος, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ευρύτερη έννοια καλύπτει τις σχέσεις 

ιδιωτικοποίησης της οικονομίας με την έννοια ότι το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα 

αυξάνεται συνεχώς έως ότου γίνει τελικά ο κυρίαρχος οικονομικός τομέας.  (Kornai J., 

1995). 

Προχωρώντας την ανάλυση μας κρίνεται επιτακτική η παρουσίαση ορισμένων 

οικονομικών στοιχείων. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 80 στις χώρες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο ιδιωτικός τομέας ήταν περιορισμένος έως 

ανύπαρκτος35. Η έναρξη της μεταβατικής διαδικασίας αποτέλεσε, σε κάθε περίπτωση, 

το εφαλτήριο για μια ριζική αλλαγή στον οικονομικό τους προσανατολισμό, 

διευρύνοντας την συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας. Σε όλη αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν, 

όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι ιδιωτικοποιήσεις των πρώην κρατικών επιχειρήσεων, οι 

οποίες συνέβαλαν καταλυτικά στη μετακίνηση πόρων από το κράτος στον ιδιωτικό 

τομέα. Για παράδειγμα, το 1995ο ιδιωτικός τομέας, στις περισσότερες υπό εξέταση 

χώρες, παρήγαγε πάνω από το μισό του ΑΕΠ. 

 Η εξέλιξη αυτή υπήρξε απόρροια μιας κυρίαρχης αντίληψης, η οποία κατά βάση 

συνέδεε την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις υπό μετάβαση οικονομίες της 

Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης με προηγούμενη ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση, των 

κρατικών επιχειρήσεων καθώς και με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σύμφωνα με 

τα πρότυπα των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Αναλυτικότερα, με βάση τα 

υπό διάθεση εξεταζόμενα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα, 

στις αρχές της δεκαετίας του 90, με την έναρξη της μεταβατικής διαδικασίας στις 

                                                 
34 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 148. 
35 Στο ίδιο, σελ. 69. 
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οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αρχίζει να διευρύνεται με 

ταχύ ρυθμό ως αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, 

όπως φαίνεται και από τον πίνακα 1 (παράρτημα κεφαλαίου 1), η συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ, το 1994, αυξήθηκε φθάνοντας στην Τσεχία σε 70%, στην 

Σλοβακία, την Αλβανία, την Ουγγαρία και την Πολωνία σε 60%, στη Βουλγαρία, την 

Κροατία και τη Σλοβενία σε 45%, και στη Ρουμανία και την Π.Γ.Δ.Μ. σε 40%.  

Επίσης, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης συνετέλεσε αποφασιστικά σε μια ταχεία 

ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας, κυρίως στον τομέα παροχής 

υπηρεσιών και στο λιανικό εμπόριο. Ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο, για 

τις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπήρξε η πολυμορφία στη 

δομή των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, έγινε εφικτή η συνύπαρξη παλιών και νέων 

μορφών εταιρικής δραστηριότητας, στις οποίες περιλαμβάνονταν από τις κλασικές 

κρατικές επιχειρήσεις και τις συνεταιριστικές ενώσεις μέχρι τις νεοσύστατες 

ιδιωτικές εταιρίες διαφόρων νομικών προσώπων, τις θυγατρικές πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, τις μικτές επιχειρήσεις και μονοπωλιακές καταστάσεις όπως π.χ. τα 

τραστ. Σύμφωνα με τα στοιχεία δειγματοληπτικής έρευνας, η οποία το 1995 

πραγματοποιήθηκε, από τις στατιστικές υπηρεσίες των υπό μετάβαση χωρών της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη βοήθεια της Eurostat και τη 

χρηματοδότηση του προγράμματος Phare (θα μιλήσουμε αναλυτικά για το Phare στο 

επόμενο κεφάλαιο), η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, που λειτουργούσαν στο πλαίσιο 

των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, ήταν νέο ιδρυόμενες εταιρείες χωρίς 

προηγούμενη επιχειρησιακή χρήση. Επιπλέον, μικρό υπήρξε το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που προέκυψαν από την ιδιωτικοποίηση πρώην κρατικών ή 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο προκύπτει 

από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι η πλειονότητα των εν λειτουργία επιχειρήσεων 

δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς και 

συγκεκριμένα τη χρονική περίοδο 1990-1995. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος εξ’ 

αυτών, με ποσοστό το οποίο αγγίζει το 66,2%, ήταν μικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις φυσικών προσώπων με αυτοαπασχολούμενους. Σε αντιδιαστολή, το 

υπολειπόμενο 33,8% αναφέρεται σε επιχειρήσεις με συγκεκριμένη νομική υπόσταση, 

από τις οποίες ένα συντριπτικό ποσοστό ίσο με το 32,4% αφορά τις μεσαίες 

επιχειρήσεις, ενώ μόλις το 1,4% αντικατοπτρίζει τις μεγάλου μεγέθους εταιρείες, οι 
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οποίες απασχολούν πάνω από 49 εργαζόμενους και στις οποίες εργάζεται το 51% του 

εργατικού δυναμικού36.  

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας, σε ότι έχει σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις, 

θεωρείται χρήσιμο να αναφερθεί ότι παρόλο την ανάγκη για μια κοινή πορεία, η 

σημαντικότερη διαμάχη, στις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρατηρήθηκε σε αυτό το ζήτημα. Συγκεκριμένα, για τις 

πρώην μεσαίου και μεγάλου μεγέθους κρατικές επιχειρήσεις, εφαρμόστηκαν 

διαφορετικά σχέδια ιδιωτικοποίησης. Οι υποστηρικτές της σταδιακής μετάβασης, 

αξίωναν πωλήσεις μόνο έναντι χρημάτων, ανεξάρτητα από την ταχύτητα, δίνοντας με 

τον τρόπο αυτό μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα των ιδιωτικοποιήσεων. 

Αντιθέτως, οι υποστηρικτές μιας πολιτικής θεραπείας σοκ, αν και  συμφωνούσαν ως 

προς το παραπάνω, θεωρούσαν περισσότερο ουσιώδη την ταχύτητα εκτέλεσης των 

συγκεκριμένων ιδιωτικοποιήσεων, αποδεχόμενοι, σε αρκετές περιπτώσεις, χαριστικές 

πωλήσεις τόσο στην αναδυόμενη εγχώρια αστική τάξη, όσο και σε ξένα ιδιωτικά 

κεφάλαια.  

Σε σχέση με το ρυθμό εκτέλεσης ενός τέτοιου προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, 

είναι δυνατόν να ακολουθηθεί είτε μια προσέγγιση σταδιακής εφαρμογής είτε ένας 

ταχύρρυθμος ρυθμός. Ο ρυθμός, σε αυτό το συγκεκριμένο βήμα, προσδιορίζεται από 

την αναδιάρθρωση. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να προηγηθεί η αναδιάρθρωση στις 

κρατικές επιχειρήσεις και να ακολουθήσει η ιδιωτικοποίησή τους, τότε μιλάμε για 

ρυθμό gradualism. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να ακολουθήσει πολιτική άμεσης 

ιδιωτικοποίησης και να αφήσει την αναδιάρθρωση στα χέρια των νέων ιδιοκτητών, 

τότε μιλάμε για επιλογή ενός ρυθμού απότομης θεραπείας, δείγμα του οποίου είναι το 

πρόγραμμα μαζικών ιδιωτικοποιήσεων (mass privatization). Το σίγουρο είναι, πως η 

εφαρμογή του οποιουδήποτε προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, προϋποθέτει την 

επιτυχία προηγούμενων μεταρρυθμίσεων, όπως της απελευθέρωσης της αγοράς και 

της απαραίτητης νομοθετικής μεταρρύθμισης, ενώ ταυτόχρονα κρίνεται σημαντική η 

επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας. Φυσικά, όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, 

όπως οι ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία των 

κατάλληλων θεσμικών πλαισίων και νόμων, αναφερόμαστε, απαραιτήτως, στα μέτρα 

που συμβάλλουν αποφασιστικά προς μια κατεύθυνση αλλαγής της πορείας των υπό 

μετάβαση χωρών, προς την οικονομία της αγοράς. 

                                                 
36 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 83-91. 
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Οι περισσότερο προχωρημένες, στη διαδικασία της μετάβασης, χώρες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβενία, κινήθηκαν με 

συγκεκριμένο πλάνο, έχοντας θέσει ως διπλό σκοπό την πλήρη και ολοκληρωτική 

αποκρατικοποίηση και μια σύντομη διαδικασία ιδιωτικοποίησης37. Αντιθέτως, οι υπό 

μετάβαση χώρες της βαλκανικής χερσονήσου, όπως για παράδειγμα η Βουλγαρία, η 

Ρουμανία και η Κροατία κινήθηκαν με άλλους ρυθμούς και με εναλλακτικό τρόπο, 

επιχειρώντας μια ανολοκλήρωτη αποκρατικοποίηση των κρατικών εταιριών και 

προβαίνοντας, αρχικά, στην αναδιάρθρωση των δημόσιων επιχειρήσεων38. Πάντως, 

και στις δύο προσεγγίσεις οι εισοδηματίες προσπάθησαν να δραστηριοποιηθούν και 

να επωφεληθούν στο μέγιστο βαθμό από τη νέα τάξη πραγμάτων που κυριάρχησε 

στις υπό μετάβαση χώρες. 

Ανεξάρτητα από το ρυθμό υλοποίησης τους, στις οικονομίες της Κεντρικής και 

ΝΑ Ευρώπης χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες, μορφολογικά, πρακτικές κατά την 

προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των μέσων παραγωγής και την προώθηση της ατομικής 

ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, η διαδικασία περάσματος, των πρώην κρατικών 

επιχειρήσεων, στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου περιλάμβανε την άμεση 

ιδιωτικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων, τη πώληση με κουπόνια κλπ. Σύμφωνα 

με τα γραφόμενα του γνωστού οικονομολόγου Sachs, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης 

έπρεπε να ξεκινήσει σε ταυτόχρονο ρυθμό για όλες τις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας 

ποικίλους μηχανισμούς: Το μεγάλο αίνιγμα είναι πώς να ιδιωτικοποιηθεί μια τέτοια 

σειρά, με έναν τρόπο που να είναι δίκαιος, γρήγορος, πολιτικά βιώσιμος και πιθανός να 

δημιουργήσει μια αποτελεσματική δομή εταιρικού ελέγχου. Κατά συνέπεια, η 

ιδιωτικοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω ενός συνδυασμού διαφορετικών 

μεθόδων: πωλήσεις, δωρεάν διανομή ή άλλα μέσα, αλλά κατά προτίμηση μέσω της 

δωρεάν διανομής. (Sachs J., 1991b). 

Έτσι, η μέθοδος, η οποία χρησιμοποιήθηκε, τόσο στην επιλογή όσο και στη λήψη 

των αποφάσεων για ιδιωτικοποιήσεις διέφερε ανάλογα με τη χώρα, την υπάρχουσα 

πολιτική κατάσταση τη φύση της περιουσίας, και τη γραφειοκρατική ικανότητα της 

κυρίαρχης τάξης. Σύμφωνα με τον γνωστό οικονομολόγο A. Aslund, οι κυριότερες 

εναλλακτικές επιλογές που μπορούσαν να εφαρμοστούν, ήταν: α) ανοικτές πωλήσεις, β) 

                                                 
37 Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες μετακομμουνιστικές κυβερνήσεις ήθελαν να μεταμορφώσουν τις κρατικές 
επιχειρήσεις στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Ένιωθαν την ανάγκη να αποπολιτικοποιήσουν τις οικονομικές 
δραστηριότητες, αποδεσμεύοντας το κράτος από την επιχειρηματική δραστηριότητα (υποσημείωση: G. 
BLAZYCA, “Thepoliticsofeconomictransformation”, στο S. WHITE – J. BATT - G. LEWIS (διεύθ.)). 
38 Μιλτιάδης Ιω. Κήπας, “Κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός στην κεντροανατολική και στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1989”, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2004, σελ. 136. 
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διαχείριση ή εξαγορά του μεριδίου των εργαζομένων, γ) μαζικές ιδιωτικοποιήσεις και 

δ) ρευστοποίηση. (Aslund A., 2002). 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Διεθνούς Τράπεζας, για την επίτευξη και την 

προώθηση του στόχου των ιδιωτικοποιήσεων, χρησιμοποιήθηκαν, στις οικονομίες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τέσσερεις βασικοί μέθοδοι. Συγκεκριμένα: 

 

I. Η άμεση εκποίηση της δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες έλαβε σάρκα και οστά 

με διάφορους τρόπους. Καταρχήν, πραγματοποιήθηκε διαμέσου της εξ’ 

ολοκλήρου πώλησης μετοχών των κρατικών επιχειρήσεων με δημόσιες ή 

κλειστές διαδικασίες. Επίσης, μέσα από την αναδιάρθρωσης και 

ανασυγκρότηση των κρατικών εταιρειών και τη διάσπασή τους σε μικρότερα 

τμήματα και τη μετέπειτα πώληση, ξεχωριστά, των  περισσότερο κερδοφόρων 

εξ’ αυτών σε ιδιώτες επενδυτές. Τέλος, με την εκμίσθωση των δημόσιων 

επιχειρήσεων στο ιδιωτικό κεφάλαιο ή την ιδιωτική επένδυση σε δημόσια 

επιχείρηση. Πάντως, σε γενικές γραμμές, υπήρχε ένα σοβαρό ζήτημα με τον 

προσδιορισμό μιας ορθολογικής τιμής πώλησης, που να ανταποκρίνεται, 

επαρκώς, στην πραγματική αξία των δημοσίων επιχειρήσεων και το 

σημαντικότερο πρόβλημα αυτής της μεθόδου ήταν ότι, κυρίως, παρατηρήθηκε 

μια τάση υποτίμησης της αξίας της δημόσιας περιουσίας και η εκποίησής της, 

τελικώς, έγινε σε αρκετά χαμηλή τιμή.     

II. Η απορρύθμιση (deregulation) της αγοράς, η οποία στηριζόταν στην 

προσπάθεια του καπιταλιστικού κράτους να απομακρύνει και κατά συνέπεια 

να καταργήσει, με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, κάθε εμπόδιο ή περιορισμό 

σε ότι είχε σχέση με την είσοδο και έξοδο από την αγορά. Κάτι τέτοιο 

μπορούσε να επιτευχθεί, κυρίως, με την πλήρη φιλελευθεροποίηση της 

αγοράς, την κατάργηση ή το δραστικό περιορισμό των πρώην κρατικών 

μονοπωλίων και εν τέλει με τη δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών 

λειτουργίας για τις δημόσιες επιχειρήσεις. 

III. Η εκποίηση των δημόσιων εταιρειών μέσα από διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων τύπου franchising, οι οποίες εφαρμόζονται συνήθως σε 

παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, στους οποίους δεν είναι δυνατόν να 

διαμορφωθεί ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως π.χ. σε 

περιπτώσεις φυσικών μονοπωλίων. 
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IV. Η ιδιωτικοποίηση της πρώην δημόσιας περιουσίας με την έκδοση μεριδίων 

(revenue participation certificates), την έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτησίας 

(vouchers ή αλλιώς κουπόνια), την έκδοση μεριδίων καθώς και με την 

σταδιακή αποχώρηση των πρώην κρατικών επιχειρήσεων από συγκεκριμένους 

κλάδους της αγοράς και το μοίρασμα του μεριδίου αυτών σε ιδιωτικές 

εταιρείες. Σε σχέση με το παραπάνω, σε ορισμένες υπό μετάβαση οικονομίες 

της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης θεσπίστηκαν συγκεκριμένοι 

νόμοι, οι οποίο σκόπευαν, αρχικώς, να συμβάλλουν ώστε να διατηρηθεί η 

πλειοψηφία της ιδιοκτησίας, των πρώην δημόσιων επιχειρήσεων, στους ίδιους 

τους εργαζόμενους και να πουληθεί το υπόλοιπο τμήμα με κουπόνια σε όλους 

τους πολίτες. Αποκλειστικός στόχος τούτου αποτέλεσε η βαθμιαία δημιουργία 

εργαζόμενων – ιδιοκτητών των επιχειρήσεων με όσα περισσότερα μερίδια 

μεταξύ του πληθυσμού. Φυσικά, η κατάληξη δεν υπήρξε η αναμενόμενη. Το 

συγκεκριμένο σχέδιο απέφερε εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Έτσι, ίσως 

το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα μερίδια κατέληξαν είτε στα χέρια των 

πρώην διευθυντών είτε στα χέρια των μετόχων. Αντί να διατηρηθεί το 

άνοιγμα των εταιρειών, μέσω των κουπονιών, σε όλους τους πολίτες, αυτά 

αγοράστηκαν σε χαμηλές τιμές, ιδιαίτερα δε από τη στιγμή που η αξία τους 

έπεσε κατακόρυφα λόγω του υπερπληθωρισμού, κυρίως από ξένα και εγχώρια 

επενδυτικά τραστ39.  

 

Σε όλη τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, στις χώρες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εφαρμόστηκε το σύνολο των παραπάνω μεθόδων, αλλά 

τη πιο διαδεδομένη μέθοδο αποτέλεσε η μετατροπή των κρατικών εταιρειών σε 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως π.χ. Α.Ε., με παράλληλη μετοχοποίησή 

τους και η πώλησή τους σε εγχώρια και ξένα ιδιωτικά κεφάλαια40. Συνολικά, η 

ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας αποσκοπούσε, καταρχήν, στην προσέλκυση 

νέων επενδυτών με κίνητρο τον περιορισμό της κυβερνητικής επιρροής στην εταιρική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων και την αποδυνάμωση των συνδικάτων, και κατά 

δεύτερον, στην αύξηση του ύψους των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με τους νεοφιλελεύθερους υποστηρικτές της άμεσης ιδιωτικοποίησης των 

                                                 
39 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 73-74. 
40 Στο ίδιο, σελ. 76. 
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πρώην κρατικών επιχειρήσεων, μια τέτοια διαδικασία θα συνέβαλε στη μείωση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων, γιατί όχι μόνο θα αυξάνονταν τα έσοδα από τις 

πωλήσεις αλλά ταυτόχρονα θα περιορίζονταν τα χρήματα που θα κατευθύνονταν με 

τη μορφή επιχορηγήσεων στις πρώην δημόσιες επιχειρήσεις, όπως ήδη έχει τονιστεί. 

Επιπλέον, άλλοι εξίσου σημαντικοί στόχοι των ιδιωτικοποιήσεων, σύμφωνα με τους 

θιασώτες υποστηριχτές τους, αποτελούσαν η ριζική βελτίωση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας, η βελτίωση στη διανομή και 

τοποθέτηση των πόρων, η σταθεροποίηση της οικονομίας και τέλος η επίτευξη 

οικονομικής μεγέθυνσης. 

Στην επιλογή της στρατηγικής περί ιδιωτικοποιήσεων, σημαίνοντα ρόλο είχαν τρία 

βασικά ζητήματα. Η ταχύτητα, η δικαιοσύνη και η διαφθορά. Εκ των πραγμάτων, η 

ιδιωτικοποίηση δυσφημίστηκε ως ο βασικός λόγος της διαφθοράς που άνθησε στις 

χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης μετά το πέρας των κεντρικά 

σχεδιασμένων οικονομιών και τη μετάβαση προς την οικονομία της αγοράς41. Τα 

αποτελέσματα των άμεσων πωλήσεων και των επενδυτικών προσφορών ήταν, σε 

μεγάλο βαθμό καταστροφικά. Τα κρατικά έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις, σε σχέση 

με τις προσδοκίες που είχαν διαμορφώσει οι υπέρμαχοι αυτών, ήταν ασήμαντα και ο 

λόγος ήταν ότι αυτές οι πωλήσεις ήταν, σε μεγάλο βαθμό, χαριστικές προς τα εγχώρια 

και ξένα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Το τέταρτο και τελευταίο βήμα για μια επιτυχή μετάβαση και, κατά τη γνώμη μας, 

μάλλον το περισσότερο αναγκαίο και επιτακτικό για να αναπτυχθούν οι αναγκαίες 

συνθήκες προς μια οικονομία της ελεύθερης αγοράς, χαρακτηρίζεται η μεταρρύθμιση 

όλου του νομοθετικού οικοδομήματος καθώς και η θεσμική αναδιάρθρωση όλου του 

οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι σε κάθε υπό μετάβαση χώρα. Οι θεσμοί είναι 

οι επινοημένοι από τον ίδιο τον άνθρωπο περιορισμοί, οι οποίοι διαμορφώνουν την 

ανθρώπινη αλληλοεπίδραση και αποτελούνται από τους επίσημους περιορισμούς 

(κανόνες, νόμοι, συντάγματα), τους ανεπίσημους (κανόνες συμπεριφοράς, συμβάσεις 

και κώδικες δεοντολογίας) και τα χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την εφαρμογή 

τους42. Ο νομπελίστας οικονομολόγος Coase πολύ σωστά σημείωνε με νόημα, ότι οι 

πρώην κομμουνιστικές χώρες παρακινούνται να μεταβούν στην οικονομία της αγοράς, 

                                                 
41 Μιλτιάδης Ιω. Κήπας, “Κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός στην κεντροανατολική και στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1989”, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2004, σελ. 125.  
42 Alston Lee J., Thrainn Eggertsson, and Douglas North, 1996, “Empirical Studies in Institutional Change”, 
Cambridge University Press, Cambridge, pp. 344. 
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και οι ηγέτες τους είναι πρόθυμοι να το κάνουν, αλλά χωρίς τους κατάλληλους θεσμούς 

καμία οικονομία της αγοράς δεν είναι δυνατή. (Coase R., 1992).  

Τούτο έπρεπε να περιλαμβάνει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, που θα εδραιώνουν 

ένα αποδοτικό πλέγμα νέων νόμων προς μια σαφή κατεύθυνση αποτελεσματικής 

λειτουργίας κάθε οικονομικής δραστηριότητας και επαναπροσδιορισμού του ρόλου 

του κράτους ως το θεσμικό εργαλείο προάσπισης των νέων καπιταλιστικών σχέσεων 

παραγωγής. Συγκεκριμένα, αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση η καθιέρωση ενός 

νέου κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, το οποίο να είναι ικανό να ανταποκρίνεται και 

να προσαρμόζεται με εποικοδομητικό τρόπο στις νέες καπιταλιστικές παραγωγικές 

σχέσεις, να προωθεί με συνεπή τρόπο την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις νέες σχέσεις 

ατομικής ιδιοκτησίας, διανομής και συσσώρευσης εισοδημάτων, τις νέες εργασιακές 

σχέσεις, τις νέες μορφές οργάνωσης και ρύθμισης κάθε οικονομικής δραστηριότητας 

και να εγγυάται, φυσικά, τη μη επιστροφή στις παλιές παραγωγικές σχέσεις. Επίσης, 

θεμελιώδης θεωρείται η εισαγωγή και υιοθέτηση ορισμένων μείζονος σημασίας 

νόμων, όπως π.χ. ο σαφής καθορισμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, η ασφαλής και 

χωρίς καμία παρέμβαση, εκτέλεση συμβολαίων και συμβάσεων, η δομή του 

τραπεζικού συστήματος, η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών, η συμμετοχή ξένων 

τραπεζών, το σύστημα πληρωμών ο νέος εταιρικός νόμος, το λογιστικό φορολογικό 

σύστημα, η χωρίς περιορισμό ιδιωτική περιουσία, το σύστημα συνταξιοδοτικών 

κεφαλαίων, κλπ.43, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αναγκαίες διαρθρωτικές 

αλλαγές στην κατεύθυνση καθιέρωσης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. 

 Ενώ τα υπόλοιπα τρία βήματα θεωρούνταν βασικά εργαλεία και προ απαιτούμενα 

για να λάβει σάρκα και οστά μια επιτυχημένη μετάβαση στην οικονομία της αγοράς, 

ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα κατοχυρώνει τις αρχές και τις 

σχέσεις παραγωγής του καπιταλιστικού συστήματος αποτέλεσε την αναγκαία και 

επαρκή συνθήκη για μια αξιόπιστη και αποτελεσματική μεταβατική διαδικασία 

καθώς και τη βάση, στην οποία πρέπει να στηρίζεται η νέα κοινωνική και οικονομική 

δομή. Εξάλλου, σύμφωνα με το νομπελίστα οικονομολόγο Douglas North, οι θεσμοί 

αποτελούν τον κανόνα του παιχνιδιού και διαμορφώνουν ουσιαστικά κάθε ανθρώπινη 

συνδιαλλαγή, είτε αυτή είναι πολιτική, είτε κοινωνική, είτε οικονομική44. Συνεπώς, 

                                                 
43 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ.150. 
44 North Douglas, 1990, “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”, Cambridge University 
Press, Cambridge, pp. 344. 



[45] 
 

 45

επειδή οι οικονομίες του πρώην κεντρικού σχεδιασμού δεν διέθεταν θεσμούς, που θα 

στήριζαν τη καπιταλιστική δομή, για να καταστεί πραγματική μια επιτυχή μετάβαση, 

κρίνονταν επιτακτική μια κίνηση σε κατεύθυνση ανάπτυξης μιας νέας θεσμικής 

δομής, η οποία θα είναι ικανή να προστατεύει και να κατευθύνει το σύνολο της 

οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας, να εξυπηρετεί επιτυχώς τα 

συγκεκριμένα συμφέροντα του ιδιωτικού κεφαλαίου με βασικό σκοπό να δώσει το 

απαραίτητο κίνητρο στους επιχειρηματίες για να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις 

και, με τον τρόπο αυτό, να επιτύχει μια βάσιμη και κοινωνικά δίκαιη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη για καθεμία από τις υπό μετάβαση οικονομίες, ξεπερνώντας τις όποιες 

δυσκολίες προκύπτουν από την αστάθεια που τις χαρακτηρίζει. Βεβαίως, καμιά από 

τις μεταρρυθμίσεις δεν θα ήταν ικανή να αποδώσει το αναγκαίο και επιθυμητό 

αποτέλεσμα εάν οι αρχές και τα άτομα δεν αποδέχονταν το σεβασμό του νόμου και 

των νομικών διαδικασιών. Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο της μεταβατικής διαδικασίας 

οι χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, συνολικά, έχουν υποστεί, σε σχέση με την 

οικονομική και κοινωνική δομή τους, σημαντικές μεταβολές. Οι τελευταίες δύναται 

να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο νέων θεσμών και να συμβάλλουν στη συγκρότηση 

νέων μορφών πολιτικής οργάνωσης45. 

Συναφής με την αναγκαιότητα οικοδόμησης ισχυρού και κατάλληλου θεσμικού 

πλαισίου, κρίνεται και η αποτελεσματική οργάνωση των εθνικών επιχειρηματικών 

δικτύων, δηλαδή ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων στην οικονομία, έτσι ώστε οι 

νέοι όροι λειτουργίας των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών να είναι δυνατόν 

να αντιμετωπίζουν την αποδόμηση του προηγούμενου παραγωγικού status quo και να 

επιτυγχάνουν ομαλή ένταξη των οικονομικών δρώντων στο νέο διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον. Μια τέτοια βελτιωμένη οργάνωση των εθνικών επιχειρηματικών δικτύων 

δύναται να εσωτερικεύσει τις πιθανές στρεβλώσεις της αγοράς, να αντιμετωπίσει τις 

ισχυρές αρνητικές εξωτερικότητες από την ατελή λειτουργία της αγοράς, να θέσει 

κανόνες στην ατομική οικονομική συμπεριφορά και να προσδιορίσει με συνεκτικό 

και ορθό τρόπο τις πιθανές εστίες διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της κάθε 

εθνικής οικονομίας46. 

                                                 
45 Μιλτιάδης Ιω. Κήπας, “Η Συγκρότηση και η Ανάπτυξη της Οικονομίας της Αγοράς και του Καπιταλισμού στην 
Κεντροανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη”, στο Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, 
Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, 
Αθήνα, 2014, σελ. 763. 
46 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού:«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα 
και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης από τον Κεντρικό 
Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 39. 
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1.5 Παρουσίαση των δύο βασικών προσεγγίσεων της μετάβασης. 
 

Όπως ήδη έχει τονιστεί, η μετάβαση από μια οικονομία κεντρικού σχεδιασμού σε 

μια οικονομία της αγοράς ενσωματώνει, εκτός των άλλων, το πέρασμα στην ιδιωτική 

συμμετοχή σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και την οργάνωση του 

συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας σε ένα καπιταλιστικό πλαίσιο λειτουργίας 

της αγοράς. Αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των νεοφιλελεύθερων οικονομολόγων που 

υποστήριξαν ολόκληρη τη διαδικασία μετάβασης των οικονομιών της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς τις σχέσεις παραγωγής της οικονομίας της αγοράς, 

αποτέλεσε η άμεση σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων 

και στην πορεία προς την οικονομική ανάπτυξη47. Κατά κύριο λόγο, στη διάρκεια της 

μετάβασης βρέθηκαν στο επίκεντρο και εν’ τέλει εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις σε ότι αφορά το μοντέλο, το οποίο θα προκρίνονταν ως περισσότερο 

επωφελές, ρεαλιστικό, ορθολογικό και κατάλληλο για την υλοποίηση των αναγκαίων 

μεταρρυθμίσεων στις υπό μετάβαση χώρες. Οι σχετικές προσεγγίσεις, που εστίαζαν 

στο εύρος και στο ρυθμό φιλελευθεροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας, που 

έπρεπε να ακολουθηθεί, και κατά κύριο λόγο εφαρμόστηκαν στις υπό εξέταση χώρες, 

είναι αυτές της σταδιακής και της απότομης μετάβασης. Σύμφωνα με το πλαίσιο μιας 

τέτοιας προβληματικής, θα εξετάσουμε και θα αναλύσουμε διεξοδικά τις δύο αυτές 

κυρίαρχες στρατηγικές προσεγγίσεις, οι οποίες ακολουθήθηκαν κατά τη μεταβατική 

διαδικασία. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε τόσο στη προσέγγιση της ταχύρρυθμης 

μετάβασης ή αλλιώς απότομης αλλαγής ή διαφορετικά της έκρηξης των αλλαγών 

(shock therapy ή big bang),όσο και στη προσέγγιση της σταδιακής εξέλιξης και των 

βαθμιαίων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων ή της ήπιας προσαρμογής (gradualism). 

Ενώ, λοιπόν, όλοι οι νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι, υποστηρικτές της μετάβασης 

προς την οικονομία της αγοράς, συμφωνούσαν ότι βασικός και κύριος στόχος της 

μεταβατικής διαδικασίας ήταν η επίτευξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στις 

οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή η οικοδόμηση της 

οικονομίας της αγοράς, οι δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις είχαν ομοιότητες όσον 

αφορά το επίπεδο της οικονομικής ανάλυσης, δηλαδή την εφαρμογή μιας κοινωνικής 

                                                                                                                                            
 
47 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ.157. 
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επιστημονικής μεθόδου στον σχεδιασμό καθώς και τις συνέπειες των οικονομικών 

επιλογών, την ιδεολογική δομή στη βάση της κυριαρχίας της ατομικής ιδιοκτησίας 

και του ατομικού συμφέροντος, από την άλλη, διαφοροποιούνται, ουσιαστικά, στον 

τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, τη πολιτική δομή διακυβέρνησης των υπό μετάβαση 

κοινωνιών, την ταχύτητα εφαρμογής του εκάστοτε προγράμματος μεταρρυθμίσεων, 

και τη σημασία των αρχικών συνθηκών. 

Συνοπτικά, σύμφωνα με τη θεωρία της μετάβασης έχουν εμφανιστεί δύο κύρια 

στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο ευνοεί την ταχεία και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. 

Η βασική προϋπόθεση είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν όχι μόνο  

γρήγορα, αλλά και σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέτωπα, διότι διάφορα στοιχεία 

της μεταρρύθμισης μπορούν, τουλάχιστον σε ορισμένο βαθμό, να υποκαταστήσουν 

το ένα το άλλο. Το άλλο στρατόπεδο δίνει έμφαση στο χρονοδιάγραμμα και τη σειρά 

των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων και τείνει να ευνοήσει την περισσότερο αργή 

εφαρμογή αυτών. Επιπλέον, η συμπληρωματικότητα μεταξύ εξειδικευμένων πακέτων 

μεταρρυθμίσεων θεωρείται σημαντική, επομένως οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν 

αλληλουχία μεταξύ τους, δηλαδή η εφαρμογή ορισμένων εξ’ αυτών, αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για άλλες επόμενες μεταρρυθμίσεις48. 

Γίνεται σαφές, ότι ο ρυθμός προσαρμογής και εφαρμογής κάθε συγκεκριμένης 

πολιτικής υπήρξε πολύ σημαντικός στην διαδικασία μετάβασης. Η σχέση εξάρτησης 

μεταξύ της ταχύτητας της μεταρρύθμισης και της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί, 

όπως ήδη αναφέραμε, αντικείμενο έντονης θεωρητικής διαμάχης. Ορισμένοι 

οικονομολόγοι υποστήριζαν την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα στάδια 

της μετάβασης (παραγωγική ανασυγκρότηση, μακροοικονομική σταθεροποίηση, 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, φιλελευθεροποίηση και απελευθέρωση της αγοράς) 

όσον το δυνατόν γρηγορότερα, ενώ άλλοι κατέκριναν μια τέτοια στρατηγική, γιατί 

επιβάλλει ένα μη απαραίτητο υψηλό κόστος. Έτσι, το πιο ενδιαφέρον μέρος αυτής 

της συζήτησης εστιάζεται  στη σχετική ταχύτητα των δύο διαφορετικών τύπων 

μεταρρύθμισης. Οι υποστηρικτές της απότομης μετάβασης υποστηρίζουν ότι η 

ιδιωτικοποίηση μαζί με την απελευθέρωση των τιμών και του εμπορίου μπορούν να 

παράγουν αρκετά κέρδη και μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση. Αντίθετα, οι 

υποστηρικτές μιας προσέγγισης σταδιακής μεταρρύθμισης επισημαίνουν, ότι αυτοί 

που προχωρούν με μια στρατηγική γρήγορης εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων χωρίς 

                                                 
48 Karsten Staehr, “Reforms and Economic Growth in Transition Economies: Complementarity, Sequencing and 
Speed”, The European Journal of Comparative Economics, Vol. 2, n. 2, 2005, pp. 178. 
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να περιμένουν για εκείνες τις μεταρρυθμίσεις, που χρειάζονται περισσότερο χρόνο, 

όπως π.χ. η δημιουργία των κατάλληλων θεσμών για την αρτιότερη λειτουργία και 

υποστήριξη των αγορών, μειώνουν σημαντικά τα οφέλη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 

Η σχετική απώλεια θα μπορούσε να είναι τόσο μεγάλη ώστε να δημιουργηθούν 

απώλειες στην παραγωγή και να οδηγήσει ακόμη και στη δημιουργία ομάδων που 

αντιτάσσονται στις μεταρρυθμίσεις γιατί απαιτούν περισσότερο χρόνο και σταδιακές 

μεταρρυθμίσεις49.  

Το ζήτημα της ταχύτητας και του ρυθμού της μετάβασης έχει διαδραματίσει έναν 

μείζον σημασίας ρόλο στις συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης και 

αναδιάρθρωσης, οι οποίες επρόκειτο να εφαρμοστούν, τόσο στις επιχειρήσεις, όσο 

και στο όλο σύστημα λειτουργίας μιας χώρας. Το κύριο ερώτημα που τίθεντο είχε να 

κάνει με το εάν μια υπό μετάβαση οικονομία έπρεπε να προχωρήσει σε αυτή την 

ιδιωτικοποίηση πριν ή μετά την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων ή πρόκειται για μια 

ταυτόχρονη μεταρρύθμιση. Ένα προηγούμενο, όμως, ερώτημα είναι εάν υπάρχει 

ανάγκη για ιδιωτικοποίηση ή όχι και σε μια τέτοια περίπτωση ποιες αρχές πρέπει να 

διέπουν την τελευταία. 

Επίσης, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις και 

τις μεταβολές της μεταβατικής περιόδου, οι οποίες είχαν σχέση, τόσο με την 

παραγωγική διαδικασία, όσο και με το υπόλοιπο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι 

στις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, μέσα από σκοπιά των 

δύο προαναφερόμενων διαφορετικών προσεγγίσεων. Οι υποστηρικτές της απότομης 

διαδικασίας τονίζουν, ότι ένα τέτοιο βήμα είναι κρίσιμο να γίνει άμεσα με ταχείς 

ρυθμούς για να φανούν γρήγορα οι ανάγκες και τα αποτελέσματα. Από την άλλη, οι 

υποστηρικτές της σταδιακής προσέγγισης, θεωρούν, ότι δεν υπάρχουν οι βασικές 

προϋποθέσεις, ώστε η πλειοψηφία του κόσμου να δεχθεί μια πλήρη απελευθέρωση 

των τιμών, αλλά και ολόκληρης της οικονομικής δραστηριότητας άμεσα γιατί οι 

πληθωριστικές τάσεις θα είναι τόσο μεγάλες, που θα οδηγήσουν σε εξαθλίωση τους 

πολίτες των υπό μετάβαση οικονομιών, επιδεινώνοντας την οικονομική τους 

κατάσταση. Βάση τούτου οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι, ανεξάρτητα από το αν 

υποστήριξαν είτε το πρότυπο της απότομης μετάβασης είτε αυτό της σταδιακής 

μεταρρύθμισης, τάχθηκαν υπέρ ενός κοινωνικοοικονομικού συστήματος που θα ήταν 

                                                 
49 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ.157. 
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βασισμένο στην ιδιωτική ιδιοκτησία και τις παραγωγικές σχέσεις της ελεύθερης 

αγοράς. Γενικότερα υπάρχει και στις δύο διαφορετικές απόψεις η ομοφωνία ότι η 

οικονομία της αγοράς θα είναι σε θέση να αυξήσει την παραγωγή και το βιοτικό 

επίπεδο, υπό τον όρο ότι οι συνθήκες είναι σωστές, δηλαδή η οικονομία πρέπει 

πρώτα να αναδομηθεί50.   

 

Εν κατακλείδι, στόχος του επόμενου κομματιού της διδακτορικής εργασίας θα 

είναι η εξέταση των δύο βασικών εναλλακτικών οικονομικών μοντέλων της πολιτικής 

οικονομίας της μετάβασης, τα οποία βασίζονται, κυρίαρχα, στη νεοκλασική μέθοδο 

οικονομικής ανάλυσης, απαντάνε από διαφορετική σκοπιά στο κρίσιμο ερώτημα για 

το τι θεωρείται «καλή κοινωνία» και διαφέρουν ριζικά, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι 

απόψεις τους σε σχέση με την ταχύτητα εφαρμογής των προγραμμάτων μετάβασης. 

Κατά συνέπεια θα αναπτύξουμε, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε κριτικό επίπεδο, τις 

κυριότερες προσεγγίσεις, δηλαδή, το μοντέλο της απότομης μετάβασης (shock 

therapy), το οποίο εφαρμόστηκε στις περισσότερες υπό μετάβαση οικονομίες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το νεοκλασικό μοντέλο της σταδιακής 

μετάβασης (gradualism).  

 

1.6 Η προσέγγιση της απότομης μετάβασης (θεραπεία σοκ).  
 

Για τους υποστηρικτές μιας στρατηγικής μετάβασης τύπου θεραπείας σοκ, η 

ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων, η ελαχιστοποίηση των χρονικών διαστημάτων λήψης 

των νέων μέτρων και η άμεση διόρθωση των πολιτικών λαθών χαρακτηρίστηκε ως 

κάτι το επιτακτικό, στηριζόμενοι στην υπόθεση ότι τα άτομα αποκρίνονται γρήγορα 

στα παρεχόμενα κίνητρα, ακόμα και στην περίπτωση, κατά την οποία απαιτείται μια 

εντυπωσιακά νέα συμπεριφορά. Οι υποστηρικτές της στρατηγικής ταχύρρυθμης 

μετάβασης επιδίωξαν με θεμιτό τρόπο τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και 

πολιτικών ωφελειών, οι οποίες προκύπτουν μέσα από μια διαδικασία άμεσης 

υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς της οικονομίας με βάση το 

τρίπτυχο μακροοικονομική σταθεροποίηση, φιλελευθεροποίηση των αγορών και 

ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων51.  

                                                 
50 Στο ίδιο, σελ. 157. 
51 Balcerowicz Leszlek, 1995, “Socialism, Capitalism, Transformation”, Central European University Press, 
Budapest, σελ. 273. 
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Η συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση, η οποία κατά κύριο λόγο, εμπεριέχει, 

στοιχεία από την αυστριακή οικονομική σχολή, υποστηρίχτηκε ακράδαντα από τους 

νεοφιλελεύθερους οικονομολόγους της νεοκλασικής οικονομικής σκέψης και, όπως 

θα δούμε παρακάτω, εφαρμόστηκε σε αρκετές υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης,  Η ερμηνεία των παραπάνω παρουσιάζεται στα λόγια 

του Aslund ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα: Το κύριο ζήτημα είναι να διασχιστεί ο 

ποταμός που φουντώνει όσον το δυνατόν γρηγορότερα προκειμένου να φτάσουμε στην 

άλλη ακτή και να εγκατασταθεί η δημιουργία μιας επιχείρησης για την οικοδόμηση ενός 

νέου οικονομικού συστήματος βασισμένου στην αγορά. (Aslund A., 1992a). Η 

προσέγγιση της απότομης μετάβασης υποστήριζε, ακόμη, ότι οι σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις στην οικονομική δομή δεν έπρεπε να συνδεθούν, κατά ανάγκη, με 

μείωση της παραγωγής και του βιοτικού επιπέδου. Κατά συνέπεια, υποστηρίχθηκε ότι 

το πρόγραμμα σταθεροποίησης και οι όποιες αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

ήταν επιτακτικό να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα για να έχουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα και για να μην καταλήξουν ατελέσφορες. Σύμφωνα με τους 

υποστηρικτές της, η στρατηγική της απότομης μετάβασης θεωρούνταν ο περισσότερο 

αποτελεσματικός τρόπος για να αναζωογονηθεί η οικονομία, επειδή δεν θα παρείχε 

στις πρώην προνομιούχες τάξεις αρκετό χρόνο ώστε να αντλήσουν ένα μεγάλο 

μερίδιο των πόρων. Ο Stanley Fisher αναφέρει, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα 

των μεταρρυθμίσεων, τόσο γρηγορότερη είναι η αποκατάσταση και πιο ταχεία η 

ανάπτυξη. (Fisher S. and Sahay R., 2000). Επίσης, θεωρούσαν ότι η βραχυπρόθεσμη 

επιδείνωση στην παραγωγή, η αύξηση της ανεργίας και οι λοιπές οικονομικές 

στρεβλώσεις, κοινό χαρακτηριστικό, όλων των υπό μετάβαση χωρών, δεν αποτελούν 

απαραιτήτως ένα αρνητικό σημάδι, καθώς όλα αυτά αντανακλούν μια συστηματική 

και δομική αλλαγή εξαιτίας του στρεβλού διοικητικού καθορισμού των παραγωγικών 

πόρων από το προηγούμενο κεντρικά διοικούμενο καθεστώς52.Οι υποστηρικτές της 

απότομης μεταρρύθμισης αναγνώρισαν το υψηλό οικονομικό κόστος της 

προσέγγισης, επισημαίνοντας, όμως, ότι οι όποιες αρνητικές εκβάσεις υπήρξαν 

αναγκαίες και βραχυπρόθεσμες και ότι τα οποιαδήποτε οικονομικά κόστη, τα οποία 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αποδόμησης του κεντρικού 

σχεδιασμού και της παγιοποίησης της οικονομίας της αγοράς, υπήρξαν το 

                                                 
52 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού:«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα 
και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης Από τον Κεντρικό 
Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 28. 
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αναπόφευκτο αποτέλεσμα της συν τελούμενης διαδικασίας δομικού 

μετασχηματισμού της οικονομίας. Ακόμη, και η αρχική πτώση του ΑΕΠ δεν έπρεπε 

να έχει αρνητικό αντίκτυπο, εφ’ όσον συντελέστηκε, όπως ήδη αναφέρθηκε, μια 

σουμπετεριανού τύπου «δημιουργική καταστροφή» προκειμένου να γίνει εφικτή η 

βελτίωση στη κατανομή των πόρων της κάθε εξεταζόμενης οικονομίας καθώς και η 

μετακίνηση των παραγωγικών συντελεστών σε τομείς που είναι ικανοί να επιτύχουν 

υψηλότερα ποσοστά απόδοσης και κερδοφορίας του κεφαλαίου και επιπλέον είναι 

περισσότερο ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Το μοντέλο της θεραπείας σοκ ή της έκρηξης των απότομων μεταρρυθμίσεων 

πήρε το όνομά του από το μέντορα του πολωνικού προγράμματος σταθεροποίησης 

και φιλελευθεροποίησης και συγκεκριμένα από το σύμβουλο της τότε Πολωνικής 

κυβέρνησης, Jeffrey Sachs και η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια εφαρμογής του 

πραγματοποιήθηκε, την 1η Ιανουαρίου 1990, στην Πολωνία επί πρωθυπουργίας 

Mazowiccki. Άλλες χώρες που ακολούθησαν το συγκεκριμένο πρότυπο της απότομης 

μετάβασης υπήρξαν η Τσεχοσλοβακία, τον Ιανουάριο του 1991, η Βουλγαρία, τον 

Φεβρουάριο του ίδιου έτους, και η Αλβανία, τον Ιούλιο του 199153.  

Οι υποστηρικτές της εφαρμογής μιας προσέγγισης θεραπείας σοκ, θεωρούσαν, ότι 

η συγκεκριμένη στρατηγική μετάβασης στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, θα 

εξασφάλιζε οικονομική μεγέθυνση, πλήρη απασχόληση, χαμηλό πληθωρισμό και 

οικονομική σταθερότητα. Συνοπτικά, το μοντέλο της απότομης μεταρρύθμισης ήταν 

ένα νεοκλασικό σχέδιο μετάβασης, το οποίο υποστήριζε την άμεση εφαρμογή των 

απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για να μπορέσει να καθιερωθεί το νέο κοινωνικό και 

οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς. Αυτή η διαδικασία μετάβασης απαίτησε 

την εισαγωγή ενός συνόλου νέων μέτρων, τα οποία έπρεπε να εγκριθούν μέσα από 

πολιτικές διαδικασίες και να εφαρμοστούν αμέσως. Κατά κάποιο τρόπο, η όλη 

διαδικασία μεταρρύθμισης αποτέλεσε όχι μόνο μια οικονομική, αλλά επίσης και μια 

πολιτική πρόκληση54. Οι κυβερνήσεις έπρεπε να αποδείξουν την δέσμευσή τους στον 

καπιταλισμό με την έναρξη ενός αξιόπιστου προγράμματος μετάβασης σε αυτόν. 

Σύμφωνα με τον νεοφιλελεύθερο οικονομολόγο Aslund, το μοντέλο της θεραπείας σοκ 

είναι βασισμένο στη νεοκλασική οριακή οικονομική ανάλυση με βάση την οριακή 

χρησιμότητα. Τα άτομα χαρακτηρίζονται από λογική μεγιστοποίησης της συμπεριφοράς 

                                                 
53 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ.207. 
54 Στο ίδιο, σελ. 208. 
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που βασίζεται στην ιδιοτέλεια και αντιπροσωπεύεται από τις λειτουργίες της ζήτησης με 

εξωγενείς προτιμήσεις και από τις τιμές, οι οποίες καθορίζονται σε μια τέλεια 

ανταγωνιστική αγορά από τις καμπύλες προσφοράς και ζήτησης σε ισορροπία, χωρίς τη 

μονοπωλιακή δύναμη. Οι ανταγωνιστικές δυνάμεις θα επιβεβαιώσουν ότι εκείνοι που 

συμπεριφέρονται κατά τρόπο λογικό θα επιζήσουν, ενώ οι υπόλοιποι θα αποτύχουν. Τα 

νεοκλασικά οικονομικά είναι βασισμένα σε μικροοικονομικά θεμέλια που ερευνούν τις 

συνθήκες στατικής ισορροπίας. Η οικονομία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σε 

ισορροπία. Οι μακροοικονομικές μεταβλητές είναι το αποτέλεσμα της άθροισης των 

μικροοικονομικών σχέσεων. Η αποταμίευση καθορίζει την επένδυση και η ισορροπία 

επιτυγχάνεται στην πλήρη απασχόληση από μια ρύθμιση των μισθών. Συνεπώς, εφ’ 

όσον δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στη λειτουργία της διαδικασίας αγοράς, ο 

καταμερισμός και η παραγωγική αποδοτικότητα επιτυγχάνεται πάντα. Η νεοκλασική 

διχοτομία υποστηρίζει ότι οι ονομαστικές μεταβλητές δεν μπορούν να έχουν επιπτώσεις 

στις μακροπρόθεσμες πραγματικές μεταβλητές ισορροπίας, όπως η απασχόληση. Το 

κράτος πρέπει να παρέχει μόνο δημόσια «αληθινά» αγαθά. (Aslund A., 1994c). 

Σύμφωνα με όσους υποστήριζαν για την ορθότητά της τη στρατηγική προσέγγιση 

της ταχύρρυθμης μετάβασης, η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική έπρεπε, ιδιαίτερα 

κατά το πρώτο στάδιο της μεταβατικής διαδικασίας, να υλοποιήσει ορισμένα κύρια 

βήματα μέσω της επίσπευσης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, για να προχωρήσει η 

οικοδόμηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και της υλικοτεχνικής βάσης 

της οικονομίας της αγοράς και να προωθηθεί, έτσι, ο στόχος για ελεύθερη αγορά και 

ελεύθερη οικονομική δράση των ιδιωτών. 

Ως πρώτο αρχικό βήμα της διαδικασίας μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, 

εφαρμόστηκε με τη μορφή της θεραπείας σοκ, σε ορισμένες από τις υπό εξέταση 

χώρες της Κεντρικής και  ΝΑ Ευρώπης, ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής 

με σκοπό τη μακροοικονομική σταθεροποίηση. Όπως υποστήριξαν δεν ήταν δυνατό 

να υπάρξει γρήγορη βελτίωση των μακροοικονομικών οικονομικών δεικτών και 

ικανοποιητικοί ρυθμοί μεγέθυνσης των υπό μετάβαση οικονομιών χωρίς να 

προηγηθούν οι αναγκαίες σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το τελευταίο επιβεβαιώνεται 

από τη θέση του γνωστού οικονομολόγου Aslund, ο οποίος υποστήριζε ότι …είναι 

ευκολότερο να υιοθετηθούν, στην αρχή της διαδικασίας της μετάβασης, δύσκολα 

οικονομικά μέτρα με ένα ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό πακέτο ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος ύπαρξης ισχυρού πολιτικού και κοινωνικού κόστους και να 

επιταχυνθεί η έλευση θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων. (Aslund A., 2002). Το 
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συγκεκριμένο σχέδιο υιοθετούσε ένα ορισμένο παραδοσιακό οικονομικό τρόπο 

αντιμετώπισης συγκυριακών κρίσεων με σαφή και αυστηρά δημοσιονομικά και 

νομισματικά μέτρα με τελικό στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε 

να σταθεροποιηθούν οι τιμές και να ανακάμψει η οικονομική δραστηριότητα. Το 

μοντέλο της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής, το οποίο επιλέχθηκε, διετέλεσε 

μείγμα των κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που σχετίζονταν στην ουσία των 

πραγμάτων με την τεχνοκρατική λογική του μονεταρισμού και εφαρμόστηκαν, με 

αφορμή την παγκόσμια ύφεση που προκάλεσε η πετρελαϊκή κρίση του 1973, 

καταρχήν στις αγγλοσαξονικές χώρες, στη διάρκεια της δεκαετίας του 70, με σκοπό 

την επίτευξη της αναγκαίας διαρθρωτικής προσαρμογής για να γίνει κατορθωτό να 

αντιμετωπιστούν οι εσωτερικές και εξωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σαν 

βασικοί και κύριοι στόχοι του νεοφιλελευθερισμού προσδιορίζονται ο περιορισμός 

του όποιου κρατικού παρεμβατισμού καθώς και η λήψη συγκεκριμένων ρυθμιστικών 

μέτρων προς μια κατεύθυνση σταθεροποίησης των μακροοικονομικών οικονομικών 

αποτελεσμάτων55. 

 Στα μέτρα, που έπρεπε να υλοποιηθούν, περιλαμβάνονταν, για παράδειγμα, η 

σφιχτή δημοσιονομική πολιτική και ο μηδενισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος, 

η εξισορρόπηση του κρατικού προϋπολογισμού μέσω της μείωσης των δημοσίων 

δαπανών, ο δραστικός περιορισμός του δημόσιου χρέους καθώς και οι σταθεροί 

κανόνες στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση μιας συσταλτικής 

νομισματικής πολιτικής με αυστηρό έλεγχο της προσφερόμενης ποσότητας του 

χρήματος και της διαμόρφωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας αποτελούσαν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί το αναγκαίο σταθερό κλίμα στην 

οικονομία χωρίς πληθωριστικές πιέσεις και αβεβαιότητα και, με τον τρόπο αυτό, να 

βελτιωθούν οι συνθήκες και οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης56.  

Παράλληλα, η δραστική μείωση του πληθωρισμού αποτελούσε βασικό παράγοντα 

της όλης προσπάθειας επαλήθευσης των μονεταριστικών αντιλήψεων προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τυχόν στρεβλώσεις στη εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Επίσης, 

για να μπορέσει να γίνει πλήρως εφικτή η αντιμετώπιση του φαινομένου του έντονου 

πληθωρισμού, κατά το αρχικό στάδιο της μεταβατικής διαδικασίας, ήταν χρήσιμο να 

                                                 
55 Μιλτιάδης Ιω. Κήπας, “Κοινωνικοοικονομικός Μετασχηματισμός στην Κεντροανατολική και στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1989”, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2004, σελ. 104. 
56 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού:«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα 
και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο “Η πολιτική Οικονομία της Μετάβασης από τον Κεντρικό 
Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 31. 
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αποφευχθεί κάθε προσφυγή στο εκδοτικό προνόμιο57. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές 

της θεραπείας σοκ, η κεντρική τράπεζα ήταν αρμόδια για να καθιερώσει τους 

πιστωτικούς της στόχους προκειμένου να διατηρήσει τη συνολική αύξηση της 

ποσότητας χρήματος σε επίπεδα, που να συμβαδίζουν με τη γρήγορη εξάλειψη του 

πληθωρισμού. Κι’ αυτό γιατί ο πληθωρισμός αποτελεί νομισματικό φαινόμενο. Η 

ποσοτική θεωρία του χρήματος αναφέρει ότι το μηνιαίο ποσοστό του πληθωρισμού 

είναι ίσο με το ρυθμό ανάπτυξης της προσφοράς χρήματος μείον το ρυθμό ανάπτυξης 

της παραγωγής. Άρα, η νομισματική πολιτική είναι αναγκαίο να ακολουθεί έναν 

συγκεκριμένο κανόνα, δηλαδή να αυξάνει την προσφορά χρήματος σύμφωνα με την 

αύξηση στην πραγματική οικονομία. Έτσι, οι υποστηρικτές της θεραπείας σοκ, 

αγνοούσαν ότι η πραγματική αιτία για την εμφάνιση υψηλού πληθωρισμού, στις 

οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεν ήταν άλλη από την 

αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων και το πέρασμα στο καπιταλιστικό σύστημα, 

γεγονός που επέφερε, σαν άμεση συνέπεια, την πλήρη απελευθέρωση των τιμών και 

την ανικανότητα της παραγωγής να ανταποκριθεί στην διαφοροποιημένη ζήτηση. 

Σύμφωνα με τους νεοκλασικούς οικονομολόγους η μετάβαση στην οικονομία της 

αγοράς σημαίνει πρώτα από όλα επαναφορά των βασικών κανόνων οικονομικής 

ισορροπίας και των φιλελεύθερων οικονομικών αρχών, ώστε με τον τρόπο αυτό να 

διευκολυνθεί η κίνηση της οικονομίας από ένα σημείο αριστερά της καμπύλης 

παραγωγικών δυνατοτήτων προς ένα κατά Pareto βέλτιστο σημείο επί της ίδιας της 

καμπύλης. Κατ’ επέκταση, για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου δεν πρέπει να 

λογίζεται ως απαραίτητο εργαλείο της μετάβασης η υιοθέτηση ενός νέου θεσμικού 

πλαισίου και άρα η κρατική παρέμβαση, αλλά η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς 

για να γίνει δυνατή η βελτίωση του μηχανισμού καταμερισμού των πόρων και ο 

αποτελεσματικός συντονισμός των παραγωγικών συντελεστών58.  

Άρα, σύμφωνα με τους υποστηρικτές μιας προσέγγισης θεραπείας σοκ, το δεύτερο 

αναγκαίο βήμα υπήρξε η εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για να 

καταστεί δυνατή η προώθηση της πλήρης απελευθέρωσης των τιμών σε προϊόντα και 

υπηρεσίες, ο επανακαθορισμός τους με βάση το νέο υψηλότερο σημείο ισορροπίας 

                                                 
57 Γιώργος Μακρής, “Η Οικονομική Πολιτική των Χωρών της Κ. και Α. Ευρώπης κατά τη Διαδικασία της 
Μετάβασής τους προς την Οικονομία της Αγοράς”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία Της Μετάβασης από 
τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 96. 
58 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού:«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα 
και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης Από τον Κεντρικό 
Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 25. 



[55] 
 

 55

τους και η κατάργηση κάθε κρατικής παρέμβασης και επιδότησης των δημόσιων 

επιχειρήσεων. Ειδικότερα το πρώτο υπήρξε απαραίτητο, ώστε οι νέες επενδυτικές 

αποφάσεις να μην διαστρεβλωθούν από τις μεταβατικές τιμές. Σύμφωνα με τη θεωρία 

τους, οι όποιοι περιορισμοί στις τιμές ήταν ανεπιθύμητοι επειδή θα αποτελούσαν 

παρέμβαση και θα δημιουργούσαν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της 

ελεύθερης αγοράς. Επίσης, οι υψηλότερες τιμές θα ενθάρρυναν την ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων, την αναδιάρθρωση των παλιών και θα ευνοούσαν τον ανταγωνισμό, 

δεδομένου ότι υπό τους νέου όρους θα ήταν κερδοφόρο να λειτουργήσουν59. 

Επιπλέον, η πλήρης και άμεση απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και η 

ίδρυση μιας ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας, στις υπό μετάβαση οικονομίες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτέλεσε θεμελιώδες ζήτημα, για τους 

υπέρμαχους των ταχύρρυθμων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, γιατί μπορούσε να 

παίξει καθοριστικό παράγοντα, ώστε να βελτιωθεί η εγχώρια ρευστότητα και να 

επιτευχθεί ένας περισσότερο ορθολογικός επιμερισμός των παραγωγικών πόρων, ενώ 

ταυτόχρονα θα αποθάρρυνε οποιαδήποτε μελλοντικά σχέδια για αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες, εκπορευόμενες από το ίδιο το κράτος και όχι το ιδιωτικό κεφάλαιο. 

Σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της οικονομίας της αγοράς, σύμφωνα με τους 

υποστηρικτές της απότομης μετάβασης, διαδραματίζουν και οι εξωτερικές σχέσεις 

των υπό μετάβαση χωρών με τον υπόλοιπο κόσμο. Κι’ αυτό γιατί, το εξωτερικό 

εμπόριο μπορεί να αυξήσει τον ανταγωνισμό στις εμπορικές συναλλαγές. Επομένως, 

είναι ουσιώδες, από αυτή την άποψη, η πλήρη φιλελευθεροποίηση του εμπορίου να 

λαμβάνει χώρα γρήγορα για να μπορέσει να εξαλείψει τυχόν εμπορικά μονοπώλια και 

να δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εμπορεύονται άμεσα με ξένες αγορές, 

αλλά και την ικανότητα, στην εγχώρια αγορά, να προμηθεύεται από το εξωτερικό 

τόσο προϊόντα υψηλής ποιότητας όσο και φθηνά αγαθά και πρώτες ύλες. Έτσι, οι 

οικονομολόγοι, οι οποίοι υποστήριζαν μια μεταβατική προσέγγιση θεραπείας σοκ, 

θεώρησαν επιτακτική καθώς και βασικό άξονα της στρατηγικής τους, την πλήρη 

απελευθέρωση των όρων διεξαγωγής όλων των εμπορικών συναλλαγών με τη 

χρησιμοποίηση των κατάλληλων εργαλείων για να αρθούν κάθε είδους δασμολογικά 

εμπόδια όπως π.χ. δασμοί και ποσοστώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και 

οποιοσδήποτε εμπορικός προστατευτισμός, που έχει τη δυνατότητα να διαστρεβλώσει 

                                                 
59 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ. 221. 
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τους όρους της οικονομικής δραστηριότητας. Η άμεση εφαρμογή των ανωτέρω 

μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τους νεοφιλελεύθερους οικονομολόγους, διευκόλυνε, 

σε τελική ανάλυση, τους καταναλωτές στις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εφ’ όσον τους επέτρεπε να έχουν περισσότερες 

επιλογές, μεγαλύτερες ευκαιρίες και ποικιλία προϊόντων καλύτερης ποιότητας και σε 

πιο προσιτές τιμές60. Επιπλέον θα ήταν δυνατό να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο για την 

περισσότερο αποτελεσματική εμπορική απόδοση των οικονομιών σε μετάβαση 

καθώς και σημαίνοντα ρόλο στην άνθηση του ανταγωνισμού. Εν κατακλείδι, η 

σκέψη, λοιπόν, πως η αλληλεξάρτηση των επιμέρους αγορών μέσω του ελεύθερου 

ανταγωνισμού και της ελεύθερης ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών σε άμεσο 

χρονικό ορίζοντα είναι ικανή να προσδιορίσει τη βέλτιστη γενική ισορροπία της 

αγοράς και να μεγιστοποιήσει την κοινωνική ευημερία, είναι παρούσα στην 

οικονομική θεωρία των νεοφιλελεύθερων υποστηρικτών της απότομης μετάβασης. 

Το τρίτο, κατά σειρά κρισιμότητας, βήμα, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της 

προσέγγισης της απότομης μετάβασης, θεωρήθηκε η γέννηση και η παγίωση της 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς. Για την προώθησή της 

απαιτούνταν σημαντικές μεταρρυθμίσεις με διττό στόχο την ανάπτυξη εξαρχής νέων 

εταιρειών και την ιδιωτικοποίηση των ήδη υπαρχόντων κρατικών επιχειρήσεων. Υπό 

αυτό το πλαίσιο, κρίνονταν χρήσιμη και απαραίτητη η πλήρης ιδιωτικοποίηση όλων 

των κρατικών επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί με τον τρόπο αυτό η ιδιωτική 

συμμετοχή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα σε κρίσιμους 

κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα. 

Σαν επακόλουθο αυτού, οι υποστηρικτές της απότομης μεταρρύθμισης θεωρούσαν 

πως η κάθε κυβέρνηση, στις υπό εξέταση χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, 

ήταν αναγκαίο να εστιάσει στη θέσπιση ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου σε μια 

κατεύθυνση διευκόλυνσης της ιδιωτικοποίησης και επιπλέον να συμμετέχει έμμεσα 

στην αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων. Κι’ αυτό γιατί, καμιά κυβέρνηση 

δεν είχε την ορθή γνώση καθώς και την ικανότητα να αναδομήσει τις συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις. Αυτό ήταν αποκλειστική ευθύνη του ιδιωτικού κεφαλαίου και της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Το σύνολο των κρατικών 

επιχειρήσεων έπρεπε, σε πρώτη φάση, άμεσα να ιδιωτικοποιηθούν και έπειτα να 
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αναδιαρθρωθούν κάτω από το πλαίσιο της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Κι’ αυτό επειδή, οι 

ιδιώτες είχαν περισσότερες πληροφορίες και κίνητρα για να αναδομήσουν τις πρώην 

κρατικές επιχειρήσεις κατά τρόπο ορθό και αποδοτικό.  

Συναφής με την προηγούμενη θέση και σε αγαστή συσχέτιση με το προηγούμενο 

βήμα, υπήρξε και η προσπάθεια των υποστηρικτών της ταχύρρυθμης μετάβασης να  

προωθήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη περεταίρω βελτίωση του 

εγχώριου ανταγωνισμού στην αγορά, στις υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πάνω σε αυτόν τον άξονα, κρίθηκε απαραίτητη η 

θέσπιση ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα συνέβαλε στην άρση 

όλων των εμποδίων εισόδου και εξόδου από την αγορά καθώς και στο άνοιγμα των 

κλειστών και προστατευόμενων κλάδων της οικονομίας σε όλους τους επενδυτές 

εγχώριους και ξένους61.  

Κι’ αυτό γιατί, σύμφωνα με την παραπάνω άποψη, το κύριο πλεονέκτημα της 

εισαγωγής των παραγωγικών σχέσεων και δυνάμεων της αγοράς ήταν η δημιουργία 

νέων ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν 

μέτρο επιτυχίας. Η θετική αύξηση του ανταγωνισμού λόγω της δημιουργίας νέων 

εταιρειών θα είχε μια σημαντική επιρροή σε αρκετές κρατικές επιχειρήσεις. Παρόλο 

αυτό, η οικονομία θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει την ευημερία της μόνο μέσα από 

την πλήρη ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, για να 

αντιμετωπίσουν τυχόν αντιδράσεις, οι οποίες ίσως προέκυπταν από την εφαρμογή του 

συγκεκριμένου μέτρου, οι υποστηρικτές μιας θεραπείας σοκ παραδέχτηκαν, ότι η 

παροχή ενός μεριδίου ιδιοκτησίας σε εργαζόμενους και διευθυντές θα αποτελούσε 

σημαντική στρατηγική κίνηση. Μια τέτοια πρακτική, σε καμιά περίπτωση, δεν 

βασιζόταν στην απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά περισσότερο στηριζόταν 

στην πραγματική ανάγκη διευκόλυνσης της ταχείας ιδιωτικοποίησης, εφ’ όσον, κατά 

αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι και οι διευθυντές μεταμορφώθηκαν σε υποστηρικτές 

της γρήγορης και πλήρης ιδιωτικοποίησης και περιορίστηκαν οι όποιες αντιδράσεις.   

Το τέταρτο και τελευταίο βήμα και βασικό στοιχείο ολόκληρη της μεταβατικής 

διαδικασίας αποτελούσε, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεραπείας σοκ, υπήρξε 

η καθιέρωση ενός ισχυρού και κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, που θα ήταν ικανό να 

προστατεύσει πλήρως το δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία και να σταθεί αρωγός 
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της προσπάθειας να ισχυροποιηθεί το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και να δοθούν, 

έτσι, περισσότερα κίνητρα για βελτίωση της οικονομικής απόδοσης. Επιπλέον, θα 

βοηθούσε στην οικοδόμηση των πολιτικών κανόνων της αστικής δημοκρατίας, 

συντελώντας στην ενδυνάμωση ενός κράτους δικαίου και ισονομίας καθώς και 

ελεύθερων οικονομικών συναλλαγών για όλους τους πολίτες62. Κατ’ επέκταση, οι 

οικονομίες σε μετάβαση είχαν ανάγκη από την ταχεία ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου 

δικαστικού και εκτελεστικού σώματος, το οποίο να υπόκειται στις διατάξεις του 

νόμου της αγοράς και να λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα αυτής και ταυτόχρονα 

έπρεπε να διαμορφώσουν το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα περιλάμβανε 

καθορισμένα με σαφήνεια νομικά δικαιώματα ιδιοκτησίας και σωστά εφαρμοσμένους 

κανόνες νομικών συμβάσεων.  

Παραδόξως, η προσέγγιση μιας ταχύρρυθμης μεταρρύθμισης σύστησε ως ορθή τη 

βαθμιαία ανάπτυξη των θεσμών της αγοράς. Η άρνηση οποιασδήποτε κυβερνητικής 

παρέμβασης στην αγορά οδήγησε σε μια βασική αντίφαση στο πρότυπο της απότομης 

μεταρρύθμισης, γιατί οι προασπιστές της συγκεκριμένης επιλογής ήταν πρόθυμοι να 

θυσιάσουν την ταχύτητα στο πλαίσιο της θεσμικής ανοικοδόμησης, προκειμένου να 

αποφευχθεί κάθε είδους κρατικής παρέμβασης στην αγορά, την οποία θεωρούσαν 

πλήρως ανεπιθύμητη. Σύμφωνα με την άποψή τους, οι αποδοτικοί θεσμοί δεν θα ήταν 

δυνατόν να έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα ως επακόλουθο του ότι οι κυβερνήσεις και τα 

άτομα δεν είχαν υπόβαθρο γνώσεων, εφ’ όσον κάθε προηγούμενη εμπειρία τους, στο 

πλαίσιο του κεντρικά διοικούμενου σχεδιασμού, ήταν ανεπαρκής και μη σχετική. 

Κανένας δεν ήταν σε θέση να προκαθορίσει την έκβαση της αγοράς και επομένως δεν 

θα ήταν εφικτό να υπάρχει οποιαδήποτε συνταγή για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου 

θεσμικού πλαισίου υπέρ της οικονομίας της αγοράς. Η θεσμική αλλαγή, σύμφωνα με 

τους υποστηρικτές της θεραπείας σοκ, θα αποτελούσε αποτέλεσμα των σχέσεων της 

ελεύθερης αγοράς και, εν ενθέτω χρόνο, θα είχαν ως τελικό αποτέλεσμα την 

καλύτερη έκβαση σαν απάντηση στην ανάγκη για μια δομική αλλαγή βασισμένη στις 

καθολικές αρχές της ατομικής συμπεριφοράς. Εξάλλου οι θεμελιώδεις αλλαγές στις 

παραγωγικές σχέσεις είναι η σημαντικότερη πηγή και των θεσμικών αλλαγών. Και 

αυτή η αλλαγή στους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς, σε μια 

εξελικτική διαδικασία, δημιουργεί τα απαραίτητα κίνητρα για να οικοδομηθούν 
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αποδοτικοί θεσμοί. Σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, και με δεδομένο ότι οι δρώντες 

είναι λογικοί και αποσκοπούν μόνο σε αποδοτικές επιλογές, χρησιμοποιώντας τις 

δυνάμεις της αγοράς η έκβαση της αγοράς δεν μπορεί παρά να είναι αποδοτική63. 

Άρα, οι καπιταλιστικοί θεσμοί, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας 

μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, μπορούν, σύμφωνα με όσους υποστήριζαν 

την απότομη μεταρρύθμιση, να είναι μόνο αποτελεσματικοί θεσμοί, επειδή η 

«ανταλλαγή είναι το βασικό στοιχείο επικοινωνίας από το οποίο προέρχονται όλοι οι 

άλλοι σύγχρονοι οικονομικοί θεσμοί (ιδιωτική ιδιοκτησία, τιμές, χρήματα, 

οργανισμοί και τα συναφή)»64.   

Με βάση τα παραπάνω, ο στόχος της εφαρμογής του μοντέλου της ταχύρρυθμης 

μετάβασης ή διαφορετικά μιας στρατηγικής θεραπείας σοκ, στις χώρες της Κεντρικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ήταν διττός. Από τη μια, η εξάλειψη των όποιων 

αδικαιολόγητων στρεβλώσεων της κεντρικής κατανομής των οικονομικών πόρων και 

από την άλλη η καθιέρωση ενός κατάλληλου θεσμικού οπλοστασίου, που θα έπαιζε 

αποφασιστικό ρόλο στην οργάνωση του νέου μηχανισμού της αγοράς στην 

προσπάθεια για μια ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Κι’ αυτό επειδή, η 

αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων που συντελείται κατά τη διαδικασία της 

μετάβασης δεν είναι δυνατόν να βασιστεί στην ακατέργαστη ιδιοτελή συμπεριφορά 

του να αποκτά κανείς ότι επιθυμεί με κάθε μέσο, αλλά αντιθέτως, στην ύπαρξη 

καθορισμένων κανόνων λειτουργίας65. Απώτερος, λοιπόν, στόχος των θεωρητικών 

της θεραπείας σοκ, ήταν, μέσω των ταχύρρυθμων μεταρρυθμίσεων, να υπάρξει η 

ολική εκμετάλλευση της επερχόμενης ευκαιρίας, την οποία δημιουργούσε η ολική 

κατάρρευση του κεντρικού σχεδιασμού, ώστε όχι μόνο να επιτευχθούν γρήγορα 

θετικά αποτελέσματα για την οικονομία της αγοράς, αλλά και να αποτραπούν κάθε 

είδους οργανωμένες προσπάθειες εκμετάλλευσης της καινούργιας διαμορφωθείσας 

κατάστασης από συντεχνιακού τύπου ομάδες της πρώην γραφειοκρατικής ελίτ. 

Όμως, στην πραγματικότητα, οι υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης δεν είχαν την αναγκαία αντοχή προκειμένου να εφαρμόσουν μια διαδικασία 
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απότομης και ριζικής μετάβασης, με αποτέλεσμα να υποστούν υψηλότατο οικονομικό 

και κοινωνικό κόστος από τις επιβαλλόμενες αλλαγές, γεγονός που οδήγησε στην 

άνιση ανακατανομή του πλούτου υπέρ ολίγων, καθώς και στη δημιουργία μιας μικρής 

ομάδας συμφερόντων, που έχουν αποκτήσει το πλεονέκτημα στην αγορά. Όσον 

αφορά το πολιτικό κόστος, η προσέγγιση της θεραπείας σοκ, σε αρχικό στάδιο, είχε, 

σε μεγάλο βαθμό, την πολιτική υποστήριξη, αλλά με την πάροδο του χρόνου, και με 

δεδομένες τις αρνητικές συνέπειες που προκάλεσε στην πλειοψηφία του πληθυσμού, 

η πολιτική υποστήριξη μειώθηκε και όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες εφάρμοσαν το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχασαν τη δύναμη και το έρεισμα τους στις μάζες του 

λαού66.  

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή του προτύπου προσέγγισης της θεραπείας σοκ υπήρξε 

βραχύβια, παρόλη την αρχική υποστήριξη των εκάστοτε κυβερνήσεων, οι οποίες 

κινούσαν τη διαδικασία στις μεταβατικές οικονομίες. Κι’ αυτό γιατί, οι υπό μετάβαση 

χώρες, που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη μεταρρυθμιστική πολιτική, είχαν ιδιαίτερα 

ανεπιθύμητες εκβάσεις όπως π.χ. η υψηλή ανεργία και ο διογκωμένος πληθωρισμός. 

Τα συγκεκριμένα αρνητικά αποτελέσματα στην οικονομία οδήγησαν σε κοινωνική 

και πολιτική αστάθεια τις υπό μετάβαση οικονομίες, οι οποίες εφάρμοσαν αυτό το 

μείγμα μεταρρυθμίσεων και έτσι απείλησαν τη δημοτικότητα των εύθραυστων 

δημοκρατικών κυβερνήσεων, που εφάρμοσαν το μοντέλο της θεραπείας σοκ. Ο 

κίνδυνος ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό και εξαιτίας της υιοθέτησης της αναλογικής 

αντιπροσώπευσης ως βάση για την κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση, η οποία είχε 

ως αποτέλεσμα, οι εξεταζόμενες χώρες, σε αρκετές περιπτώσεις, να καταφύγουν σε 

πολυκομματικές κυβερνήσεις συνασπισμού, που ήταν αδύνατες, ευάλωτες και εύκολα 

πιεζόμενες. Συνεπώς, η ουσιαστική μείωση της παραγωγής και της απασχόλησης 

καθώς και η πτώση του βιοτικού επιπέδου εξαιτίας της απελευθέρωσης των τιμών σε 

αγαθά και υπηρεσίες, συνδέθηκαν, κατά κύριο λόγο, με το πρότυπο της απότομης 

προσέγγισης της μετάβασης και οδήγησε, εκ του αποτελέσματος, σε εκλογική ήττα 

τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.  

Οι λόγοι για τους οποίους μια μεταβατική προσέγγιση θεραπείας σοκ δεν μπόρεσε 

να προσδώσει όλα τα προαναφερθέντα οφέλη αναγνωρίστηκαν, εν μέρει, και από 

ορισμένους υποστηρικτές της απότομης μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με αυτούς, δεν 
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υπήρξε τίποτα το λανθασμένο σε σχέση με τα θεμελιώδη στοιχεία της συγκεκριμένης 

πολιτικής, αλλά μάλλον η αποτυχία είχε να κάνει με την ανεπαρκή ανταπόκριση από 

τις ώριμες οικονομίες καθώς και τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς σε ότι 

αφορούσε την ενίσχυση των υπό μετάβαση οικονομιών. Κι’ αυτό εξαιτίας του ότι οι 

αναπτυγμένες οικονομίες της αγοράς και οι διεθνείς οργανισμοί παραμέλησαν να 

παρατηρήσουν το γεγονός ότι οι ευάλωτες κυβερνήσεις στις υπό μετάβαση χώρες της 

Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, που υποστήριξαν και εφάρμοσαν το πρότυπο μετάβασης 

της θεραπείας σοκ θα ήταν ανίκανες να στεριώσουν χωρίς τη διεθνή οικονομική 

ενίσχυση. Κι’ αυτό επειδή, οι συγκεκριμένες κυβερνήσεις ήταν, σε μεγάλο βαθμό, 

αδύνατο να παρέχουν τα επαρκή κοινωνικά προγράμματα δαπανών για να μειώσουν 

το κόστος της μετάβασης και να διατηρήσουν τη λαϊκή υποστήριξη για τις αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις της ταχύρρυθμης μετάβασης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καθώς 

και η Παγκόσμια Τράπεζα, από κοινού απέτυχαν να παράσχουν τους απαραίτητους 

χρηματοοικονομικούς πόρους για να διευκολύνουν τη διαμορφωθείσα κατάσταση, η 

οποία πήγαζε από την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμιστικών μέτρων.          

Σκεπτικιστικά, ως αντίπαλο δέος απέναντι σε όσους υποστήριζαν το μοντέλο της 

ταχύρρυθμης διαδικασίας μετάβασης, στάθηκαν κριτικά αρκετοί οικονομολόγοι, που 

ασχολήθηκαν με το ζήτημα της μετάβασης, και οι οποίοι εστιάζοντας στις κυριότερες 

αδυναμίες της εν λόγω προσέγγισης, κατέληγαν στα παρακάτω συμπεράσματα: 

 

 Το πρώτο βασικό στοιχείο της κριτικής τους είχε να κάνει με το γεγονός, ότι η 

θεώρηση της απελευθέρωσης των τιμών, ως το πρωταρχικό εργαλείο για την 

άρση των στρεβλώσεων και ατελειών της αγοράς, δεν αποτελούσε πανάκεια 

σε καμιά περίπτωση. Όπως, έγκαιρα και σωστά είχε επισημανθεί από 

αρκετούς οικονομολόγους67,η απελευθέρωση των τιμών αποτέλεσε την 

απαραίτητη αλλά όχι επαρκή συνθήκη σε μια κατεύθυνση άρτιας λειτουργίας 

της αγοράς και για το λόγο αυτό ήταν αναγκαίο να ληφθούν επιπρόσθετα 

μέτρα, τα οποία θα προωθούσαν την ενίσχυση του εγχώριου ανταγωνισμού 

και την επίτευξη ισορροπίας στην αγορά, ώστε να αποφευχθεί, με κάθε τρόπο, 

η απεριόριστη αύξηση του επιπέδου των τιμών και η περίπτωση τα ανεπαρκή 

κρατικά μονοπώλια να αντικατασταθούν από τα ιδιωτικά μονοπώλια, τα οποία 

θα έκαναν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Επίσης, τα νοικοκυριά δεν είχαν, 

                                                 
67 Aslund Anders, Boone Peter, Simon Johnson, 1996, How to stabilize: Lessons from Post-Communist Countries, 
Brookings Papers on Economic Activity, vol. 1:218. 
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ακόμη, την επαρκή πληροφόρηση και δεν ήταν ικανά να εκτιμήσουν και να 

χρησιμοποιήσουν αυτόν το νέο τύπο διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά. 

Κάτι τέτοιο θα ήταν «σοκ χωρίς θεραπεία» (Kolodko, 1999a, σελ. 33). Έτσι, 

«οι τιμές δεν θα έπρεπε να απελευθερώνονται από μόνες τους» (Csaba, 1995, 

σελ. 71) μέχρι ότου η αγορά καταναλωτικών αγαθών να κυριαρχείται από 

ελεγχόμενες τιμές, γιατί η απελευθέρωση των τιμών δεν αποτελούσε επαρκή 

συνθήκη για να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές αγορές. 

 Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, στις χώρες της Κεντρικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ήταν φανερό ότι αποσιωπήθηκαν σημαντικές 

και κρίσιμες ατέλειες της αγοράς, όπως για παράδειγμα η απουσία ισχυρής 

και αποτελεσματικής εγχώριας κεφαλαιαγοράς, η έλλειψη ενός κατάλληλου 

και ισχυρού, για την οικονομία της αγοράς, θεσμικού πλαισίου, το οποίο να 

είναι σε θέση, όχι μόνο να διασφαλίσει ουσιαστικά τον κλαδικό ανταγωνισμό 

στη λειτουργία της οικονομίας, αλλά, επιπλέον, να ενισχύσει την προσπάθεια 

για έλεγχο της διαφθοράς και της παραοικονομίας, να περιορίσει, σε μεγάλο 

βαθμό, την αβεβαιότητα στο καθεστώς ιδιοκτησίας της γης και να βρει ορθή 

λύση σε σχέση με την έλλειψη ικανοποιητικών μηχανισμών φορολόγησης των 

κερδών και ελέγχου της παροχής φορολογικών κινήτρων κτλ.68 με στόχο τη 

βελτίωση των φορολογικών εσόδων. Ένα ακόμη ισχυρό σημείο της κριτικής 

τους αποτέλεσε η αμφισβήτηση της αποδοτικότητας ενός σχεδίου, το οποίο θα 

προωθούσε την ταχύτατη ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων, χωρίς 

ορισμένη προηγούμενη αναδιάρθρωση τους. Η κριτική τους στηρίχτηκε πάνω 

σε μια σχετική θεώρηση, ότι τόσο η ιδιωτικοποίηση όσο και η απελευθέρωση 

της αγοράς αποτελούν απλά όργανα οικονομικής πολιτικής και όχι αναγκαία 

βήματα της όλης μεταβατικής διαδικασίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση της 

ιδιωτικοποίησης τυχόν βεβιασμένες κινήσεις συχνά έχουν ως κατάληξη την 

αποδιοργάνωση και το κλείσιμο χρήσιμων και λειτουργικών επιχειρήσεων, 

γεγονός που δύναται να οδηγήσει στην πτώση του επιπέδου παραγωγής και σε 

πιθανές στρεβλώσεις της αγοράς.  

 Επίσης, η άμεση εφαρμογή ενός σχεδίου άμεσων μεταρρυθμίσεων είχε σαν 

αποτέλεσμα τη κατάργηση κάθε μορφής επιδότησης προς τις πρώην κρατικές 

                                                 
68 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού:«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα 
και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης Από τον Κεντρικό 
Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ.37. 
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επιχειρήσεις και την πλήρη απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού τομέα με 

ακόλουθη συνέπεια να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας σε 

αυτές, πολλές εκ των οποίων μείωσαν ή διέκοψαν την παραγωγή τους. Τούτη 

η εξέλιξη συντέλεσε στο να επισπευσθούν οι αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην 

αγορά εργασίας, μέσω της αύξησης της ανεργίας, όσο και στην παραγωγική 

διαδικασία με τη συρρίκνωση του ΑΕΠ χωρίς κανένα αντισταθμιστικό όφελος 

από τις νέες οικονομικές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Εξάλλου, δεν 

είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και 

ΝΑ Ευρώπης δεν είχαν καταφέρει, κυρίως στο πρώτο στάδιο της μεταβατικής 

διαδικασίας, να υπερβούν τα επίπεδα της εθνικής παραγωγής του 1989, ενώ 

αντιμετώπιζαν αυξημένο πρόβλημα σε σχέση με τις εισοδηματικές ανισότητες 

στα διάφορα στρώματα του πληθυσμού. Το τελευταίο, σε συνδυασμό με την 

υποβάθμιση έως εξάλειψη κάθε συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο 

θα μπορούσε να παίξει το ρόλο ενός μηχανισμού στήριξης των φτωχότερων 

πληθυσμιακών στρωμάτων και να απορροφήσει το πολιτικό και κοινωνικό 

κόστος των απότομων μεταρρυθμίσεων, είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση, 

σε αρκετές υπό μετάβαση χώρες, κοινωνικών αντιδράσεων στο εσωτερικό. 

Ειδικότερα, σε ότι είχε σχέση με τα μέτρα ενάντια στο σύστημα κοινωνικής 

πρόνοιας, υποστηρίχθηκε ότι οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις απαιτούνταν 

να είναι διακριτικές και ανθρώπινες και να εισάγονται με μεγάλη υπομονή, 

συμπόνοια και κατανόηση69. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι, όπως και με τα 

περισσότερα στοιχεία της διαδικασίας μετάβασης των χωρών της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης, η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας θα πρέπει να 

είναι σταδιακή, το αποτέλεσμα της εξελικτικής αλλαγής και της φυσικής 

επιλογής, καθιστώντας, έτσι, αναγκαία τη διατήρηση του ελλείμματος στους 

προϋπολογισμούς των συγκεκριμένων οικονομιών. Δυστυχώς, δεν υπήρχαν 

καθόλου εύκολες λύσεις70. 

 

Εν κατακλείδι η κριτική της προσέγγισης της ταχύρρυθμης μετάβασης εστιάζει, 

κυρίως, στο ότι οι απότομες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας 

                                                 
69  Kornai J., 1995b, “The Dilemnas of Hungarian Economic Policy”, Acta Oeconomica 47/3-4, pp. 240. 
70 Csaba L., 1995, “The Capitalist Revolution in Eastern Europe: A Contribution to the Economic Theory of 
Systemic Change”, Edward Elgar Publishing Limited, Hunts, pp. 204. 
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προκαλούν σοκ και όχι θεραπεία και το τελικό αποτέλεσμα τους είναι καταστροφικό 

και καθόλου επωφελές. 

 

1.7 Η προσέγγιση της σταδιακής μετάβασης (βαθμιαία προσαρμογή). 
 

Από την πλευρά τους, οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι, οι οποίοι ήταν υπέρ μιας 

σταδιακής ή βαθμιαίας μεταβατικής διαδικασίας, υποστήριξαν ότι οι αλλαγές στο 

οικονομικό σύστημα, οι οποίες απαιτούνταν για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή των 

παραγωγικών σχέσεων της οικονομίας της αγοράς, δεν θα μπορούσαν να γίνουν 

εφαρμοστές άμεσα. Σύμφωνα με αυτούς, οι αναγκαίες αλλαγές απαιτούσαν, εξ’ 

ορισμού, επαρκή χρόνο. Κατ’ επέκταση, το βασικό χαρακτηριστικό της νεοκλασικής 

διαδικασίας σταδιακής μετάβασης ήταν το ότι ο απώτερος στόχος της προσέγγισης 

των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής θα μπορούσε να γίνει κατορθωτός μέσα από 

την βαθμιαία εξάλειψη του προηγούμενου κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού. 

Υπήρχε αδήριτη ανάγκη για σταδιακή μετάβαση, δεδομένου ότι οι θεσμοί, η 

οργάνωση της παραγωγής, τα νέα πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και νοοτροπίας, σε 

καμιά περίπτωση, δεν ήταν εφικτό να αλλάξουν αμέσως71. «Αυτά τα στοιχεία θα 

μπορούσαν μόνο να πάρουν μορφή μετά από μια «οργανική ιστορική ανάπτυξη» 

(Kornai, 1990, σελ. 52). 

Κι’ αυτό επειδή, η διαδικασία μετάβασης προς τις καινούργιες παραγωγικές 

σχέσεις της οικονομίας της αγοράς προϋποθέτει, πρώτα από όλα, μια διαδικασία 

συστηματικής αλλαγής στην εκμάθηση, τη γνώση, την προοπτική και το κίνητρο και 

υιοθέτησης, από το σύνολο της κοινωνίας, των νέων καπιταλιστικών πλαισίων, κάτι 

που από μόνο του αναδεικνύει την πολυπλοκότητα αυτού του εγχειρήματος 

απαιτώντας χρόνο και όχι απότομες αλλαγές. Σύμφωνα με την εκδοχή της σταδιακής 

μετάβασης, οι δρώντες, στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεν 

θα ήξεραν πώς να ενεργήσουν ορθολογικά στο νέο τρόπο λειτουργίας της οικονομίας 

της αγοράς, γιατί η προσπάθεια αλληλεπίδρασης της θεωρητικής και πρακτικής 

εκμάθησης καθώς και της απόκτησης, τόσο της γνώσης στο νέο περιβάλλον, όσο και 

μιας νέας συμπεριφοράς είναι οργανικές διαδικασίες που διαρκούν για αρκετά 

χρόνια. Έπρεπε να δοθεί επαρκής χρόνος για την εφαρμογή οποιαδήποτε ρύθμισης, 

για την καλύτερη προσαρμογή των πολιτών στους νέους κανόνες και στις νέες νόρμες 
                                                 
71 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ.  96. 
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της οικονομίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να γνωρίσουν και να 

ενσωματώσουν τις καινούργιες μορφές οικονομικής συμπεριφοράς72. 

Ισχυρίζονταν ότι η μετάβαση στις νέες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής έπρεπε, 

στο αρχικό στάδιο της, να διευκολυνθεί από την κατάλληλη θεσμική δομή. 

Θεωρούσαν ότι ήταν ορθότερο η ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου 

με κατεύθυνση στην οικονομία της αγοράς, να είναι βαθμιαία και οργανική, ώστε να 

επιλεχθούν οι κατάλληλοι νόμοι, οι οποίοι θα στηρίξουν αυτό το τόσο σημαντικό 

εγχείρημα. Μια σταδιακή διαδικασία θα προσέφερε το απαραίτητο βάθος χρόνου, 

που χρειαζόταν για να αποσαφηνιστούν οι θεσμικές αρχές και να δοκιμαστούν οι 

θεσμικές προσαρμογές. 

Ουσιαστικά, οι υποστηρικτές μιας στρατηγικής προσέγγισης βαθμιαίας μετάβασης 

υιοθέτησαν την συμβουλή του Coase, ο οποίος τόνιζε, ότι χωρίς τους κατάλληλους 

θεσμούς καμία σημαντική οικονομία της αγοράς δεν είναι δυνατή (Coase R. H., 1992) 

και ισχυρίστηκαν, ότι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ήταν θεμελιώδης αρχή για την 

ορθή λειτουργία της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς στις χώρες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συνεπώς, για να ενοποιηθεί και να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά, εκ της γέννησής της, μια καπιταλιστική αγορά ήταν ορθό και 

επιτακτικό να δημιουργηθεί μια νέα θεσμική δομή, η οποία θα προστατεύει την 

ιδιωτική περιουσία, θα συμβάλλει στην υλοποίηση των συμβολαίων, θα επιβάλλει 

πειθαρχία στα δημοσιονομικά του κράτους και γενικά θα οικοδομήσει ένα σταθερό 

νομικό περιβάλλον. Προφανώς, αυτή η διαδικασία θέσπισης νέων νόμων 

προσανατολισμένων σε μια οικονομία της αγοράς έπρεπε να γίνει κατορθωτή, 

ταυτόχρονα, με μια προσπάθεια να καταρριφθεί και να ξεπεραστεί το παλαιό θεσμικό 

πλαίσιο. Όλο αυτό το σχέδιο ήταν αρκετά δύσκολο και απαιτούσε πιο αργούς 

ρυθμούς υλοποίησης του για να επιτευχθεί το μέγιστο και ορθό αποτέλεσμα73. 

Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση και σε αντίθεση με μια προσέγγιση θεραπείας σοκ, 

το νεοκλασικό μοντέλο της σταδιακής προσέγγισης της μετάβασης, θεωρούσε, εξίσου 

σημαντική με την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων σε οικονομικό επίπεδο 

και την ενίσχυση της δημοκρατικής πολιτικής δομής, η οποία θα λειτουργούσε σαν η 

                                                 
72 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού:«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα 
και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης Από τον Κεντρικό 
Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ.42. 
73 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ. 280-281. 
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αναγκαία και απόλυτη συνθήκη για να μπορέσει να στεφτεί με επιτυχία, στις χώρες 

της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, ο στόχος της ολοκλήρωσης της μετάβασης στην 

οικονομία της αγοράς. Επεκτείνοντας τη ανάλυση της προηγούμενης άποψης, οι 

υποστηρικτές της συγκεκριμένης προσέγγισης έθεταν ως βασικές προτεραιότητες την 

ελαχιστοποίηση του όποιου κοινωνικού κόστους με τη εφαρμογή ενός προγράμματος 

μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες και τα συμφέροντα όχι μόνο 

των λίγων, αλλά της πλειοψηφίας της κοινωνίας, και, επιπλέον, θεωρούσαν, ότι κάτι 

τέτοιο μπορούσε να πραγματωθεί μόνο με την συμμετοχή των πολιτών - δρώντων 

μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Αυτό ήταν αναγκαίο, ώστε να επιτευχθεί η 

απαραίτητη κοινωνική και πολιτική σταθερότητα και κατά συνέπεια να αποφευχθεί η 

οποιαδήποτε κοινωνική διένεξη. Συνοψίζοντας, η προστασία των δημοκρατικών 

θεσμών και οι σωστά εφαρμοσμένοι πολιτικοί κανόνες από την εκάστοτε εκτελεστική 

εξουσία (κυβέρνηση), αποτελούν βασικό βήμα, ώστε να αναπτυχθεί το κατάλληλο 

νομικό πλαίσιο για την οικονομία και να κατορθωθεί η ορθή απόδοση αυτής, αλλά 

και για να διασφαλιστεί η εγκαθίδρυση των νέων παραγωγικών σχέσεων της αγοράς.  

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι υποστηρικτές του νεοκλασικού μοντέλου της 

σταδιακής μετάβασης, θεωρούσαν ως αναγκαία και θεμελιώδης συνθήκη για την 

παγίωση, στις υπό εξέταση χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του 

καπιταλιστικού παραγωγικού συστήματος, την εγκαθίδρυση οικονομικών, θεσμικών 

και πολιτικών δομών της οικονομίας της αγοράς πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια 

φιλελευθεροποίησης. Όπως αναφέρει και ο Carrington, τούτο συμβαίνει επειδή η 

ιδιωτικοποίηση, η εμπορευματοποίηση και η εισαγωγή του ανταγωνισμού δεν μπορούν 

να μελετηθούν μέσα σε μια οικονομία που περιορίζεται σε εμπράγματες συναλλαγές. 

(Carrington S., 1992). Επιπροσθέτως, για να πραγματοποιηθεί επαρκώς και με 

επιτυχία η υλοποίηση του κατάλληλου μεταρρυθμιστικού προγράμματος απαιτούνταν 

επαρκής χρόνος και ένα ελάχιστο εγγυημένο βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες για να 

μπορέσει να επιτευχθεί μια νέα κοινωνική συμφωνία. Κι’ αυτό, επειδή η όλη 

διαδικασία προς τη μετάβαση στην οικονομία της αγοράς έπρεπε να έχει σαν κύριο 

στόχο να βελτιώσει το βιοτικό των ανθρώπων, «διαφορετικά η μετάβαση δεν θα είχε 

πολύ νόημα»74. Θεωρούσαν, δηλαδή, ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος ήπιων 

μεταρρυθμίσεων θα λειτουργούσε ευνοϊκά καθώς θα παρείχε τη δυνατότητα στην 

οικονομία, συνολικά, να απορροφήσει τις αρνητικές εκροές ή διαφορετικά να μειώσει 

                                                 
74 Kolodko G.W., 1999, “Incomes Policy, Equity Issues and Poverty Reduction in Transition Economies”, Finance 
and Development (September), pp. 34. 
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το όποιο μεταβατικό κόστος αυτών των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων, 

εργασίας και κεφαλαίου, κερδίζοντας την πολιτική υποστήριξη και ενισχύοντας, με 

τον τρόπο αυτό, τις προϋποθέσεις μιας κοινωνικής συναίνεσης στις επερχόμενες 

αλλαγές75. Μια τέτοια σταδιακή διαδικασία θα καθιστούσε περισσότερο εφικτές τις 

επερχόμενες μεταρρυθμίσεις, εφ’ όσον, σύμφωνα πάντα με τη γνώμη των 

νεοκλασικών οικονομολόγων, οι οποίοι υποστήριζαν μια σταδιακή διαδικασία 

μετάβασης, το οποιοδήποτε καπιταλιστικό σύστημα της αγοράς δεν ήταν αναγκαίο να 

επιβληθεί σε βάρος του κοινωνικού συνόλου με κίνδυνο αναστροφής ολόκληρης της 

διαδικασίας μετασχηματισμού προς την οικονομία της αγοράς.   

Η παραπάνω άποψη ενισχύθηκε και από την αποτυχία του μοντέλου της απότομης 

μεταρρύθμισης να υποκινήσει τη συνεχή ανάπτυξη, κατά την προσπάθεια εφαρμογής 

του στις υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. Τούτο αποδόθηκε 

στην υποβάθμιση της σημασίας ύπαρξης μιας καπιταλιστικής θεσμικής δομής και την 

καταστροφή των υπαρχόντων ρυθμίσεων και διαδικασιών πληροφόρησης. Κι’ αυτό 

γιατί, οι θεσμοί χρειάζονταν χρόνο για να μεταβληθούν και να εφαρμοστεί τελικά ένα 

νέο θεσμικό πλαίσιο προσανατολισμένο στην οικονομία της αγοράς, αλλά, παρόλο 

αυτά, είχαν ισχυρό αντίκτυπο στην απόδοση και την σταθεροποίηση της οικονομίας. 

Σύμφωνα με τον γνωστό οικονομολόγο Kolodko G. W. η εφαρμογή της απότομης 

μετάβασης χωρίς κανένα θεσμικό θεμέλιο σε ισχύ αποτέλεσε τον αναρχικό καπιταλισμό 

στις οικονομίες μετάβασης. (Kolodko G. W., 1999b). Επίσης, ο ίδιος υποστήριζε, ότι 

ένα σύστημα στο οποίο μόνο οι ανόητοι πληρώνουν φόρους, τα συμβόλαια δεν 

εκτελούνται όπως συμφωνήθηκαν και οι πληρωμές δεν γίνονται έγκαιρα, μετά βίας 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Είναι μάλλον χάος που 

προκύπτει από θεσμική αποσύνθεση. (Kolodko G. W., 1999b). 

Εξάλλου, σύμφωνα, πάντα, με τους υποστηρικτές της σταδιακής μετάβασης, η 

αγορά είναι με τη σειρά της και αυτή ένας θεσμός με συγκεκριμένες νόρμες, οι οποίες 

είναι καθορισμένες από ένα σαφές νομικό πλαίσιο. Η προέλευσή της, δεν είναι τυχαία 

και ακαθόριστη, αλλά πρόκειται για απόρροια μιας μακράς ιστορικής εξελικτικής 

πορείας και επιρροής διαφόρων μεταβλητών οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου 

του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής76. Επιπλέον, το περιεχόμενό της ρυθμίζει 

                                                 
75 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού:«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα 
και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης Από τον Κεντρικό 
Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 42. 
76 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού:«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα 
και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης Από τον Κεντρικό 
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όλους τους κανόνες της καπιταλιστικής οικονομίας και, ακόμη, καθορίζει τόσο το 

κόστος συναλλαγής, όσο και τη διανομή κερδών και οφελών στους συμμετέχοντες σε 

αυτή. Εύστοχα γράφει ο Roland G.: τα γεγονότα της μετάβασης συνεισέφεραν στην 

αλλαγή της εστίασης στα οικονομικά ενισχύοντας πολύ τη θεσμική προσέγγιση… 

Υπάρχει μια μετατόπιση της έμφασης από τις αγορές και τη θεωρία των τιμών…στο 

νομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον…η μετάβαση μας υποχρεώνει να 

αντιλαμβανόμαστε τους θεσμούς όχι στατικά αλλά δυναμικά…χωρίς τους κατάλληλους 

θεσμούς, καμιά οικονομία της αγοράς δεν είναι δυνατή. (Roland G., 1994b). 

Έτσι, μια σταδιακή μεταβατική διαδικασία έβαζε ως βασική προϋπόθεση τη λήψη 

των αναγκαίων μέτρων με μια σειρά, βασισμένα σε κάποιο σχέδιο. Ο συγχρονισμός 

και η αλληλουχία των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων φιλελευθεροποίησης ήταν κάτι 

το επιτακτικό, γιατί ο κακός συγχρονισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροχρόνια 

στασιμότητα και έπρεπε, επίσης, να αποφευχθούν οι όποιες τραυματικές κοινωνικές 

αναταράξεις για να διατηρηθεί, όπως ήδη περιεγράφηκε, μια σχετικά ήρεμη πολιτική 

ατμόσφαιρα ως το απαραίτητο στήριγμα για μια αξιόπιστη συστημική αλλαγή. Ο 

Kodolko G. W. έγραψε σχετικά: η πεποίθηση ότι η αγορά θα μπορούσε να ξεκινήσει 

μέσω μιας απότομης μετάβασης ήταν λάθος και σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσε 

περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε. (Kolodko G. W., 1999b). 

Οι υποστηρικτές μιας προσέγγισης σταδιακής διαδικασίας μετάβασης θεωρούσαν 

πως οι υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν 

θα έπρεπε να προχωρήσουν σε πλήρη φιλελευθεροποίηση, έως ότου η καθεμιά από 

αυτές τις συγκεκριμένες οικονομίες καταφέρει να επιτύχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης και να θεσπίσει ένα πλήρως ανταγωνιστικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα ελέγχου και επίβλεψης, όπου οι εταιρείες θα υπόκεινται 

σε κανόνες λειτουργίας και σκληρούς περιορισμούς στον προϋπολογισμό τους. 

Επίσης, η αναδιανομή των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ώστε να ικανοποιούν τις νέες 

δαπανηρές οικονομικές συνθήκες, θα αποτελούσε μια μακρόχρονη διαδικασία και θα 

οδηγούσε αναπόφευκτα σε μείωση της παραγωγής και ως εκ τούτου σε σοβαρές 

μειώσεις στους πραγματικούς μισθούς και στο επίπεδο διαβίωσης. Οι ιδιώτες, από 

την πλευρά τους, δεν θα ήταν δυνατόν να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες που 

παρείχε η ελεύθερη αγορά γιατί είχαν στερηθεί τους πόρους για αποτελεσματική 

συμμετοχή, γιατί η ανοικοδόμηση των καπιταλιστικών αγορών και η αναγκαία 

                                                                                                                                            
Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ.42. 
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απελευθέρωση των τιμών που ακολουθεί έχουν ως αντίκτυπο την ανεργία και κατ’ 

επέκταση τον περιορισμό των ίσων ευκαιριών στον καθένα. Κατά συνέπεια με την 

άμεση εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, δεν θα ήταν δυνατόν να εξαλειφθούν οι 

αδικίες στην κατανομή και διανομή του εισοδήματος και, σε ορισμένο βαθμό, η 

αντικοινωνική συμπεριφορά που θα υπέθαλπαν αυτές οι αρνητικές εξελίξεις της 

μεταβατικής διαδικασίας. Συνεπώς, για τους νεοκλασικούς οικονομολόγους – 

υποστηρικτές της σταδιακής μετάβασης, ο ιδανικός σχεδιασμός θα έπρεπε να 

περιλαμβάνει και ορισμένες από τις προηγούμενες μορφές οργανωτικής δομής, 

τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο. 

Συνοψίζοντας, η στρατηγική προσέγγιση της ήπιας ή σταδιακής προσαρμογής της 

μετάβασης εφαρμόστηκε σε αρκετά κράτη συμπεριλαμβανομένων της Ρουμανίας, της 

Ουγγαρίας και της Σλοβενίας. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι κύριες θέσεις και οι 

προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις προς εφαρμογή της προσέγγισης μιας βαθμιαίας ή 

σταδιακής μεταβατικής διαδικασίας, που, στοιχειωδώς και ειδικώς, περικλείονται στα 

ακόλουθα σημεία: 

 

 Σύμφωνα με τους θιασώτες μιας σταδιακής προσέγγισης της μετάβασης, η 

προσαρμογή της παραγωγής στις νέες τιμές έπρεπε να είναι προσεκτική και 

βαθμιαία. Ένα πλάνο πλήρης  απελευθέρωσης των τιμών δεν είναι δυνατόν να 

εφαρμοστεί άμεσα στο σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε 

ορισμένα προϊόντα ανελαστικής ζήτησης ώστε να εξασφαλιστούν τα 

κοινωνικά στρώματα, που έχουν χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα. Στις σχετικές 

περιπτώσεις, ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί ένα χρονικά προσδιορισμένο 

καθεστώς διατίμησης των τιμών για κοινωνικούς λόγους. Επιπρόσθετα η 

φιλελευθεροποίηση των τιμών σε πρώτες ύλες και ενέργεια, στις υπό 

μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης έπρεπε να 

πραγματοποιηθεί σταδιακά, ειδικά σε δραστηριότητες συγκεκριμένων τομέων 

της οικονομίας, εφ’ όσον, σε κάθε διαφορετική περίπτωση, θα 

δημιουργούνταν σημαντικό πρόβλημα με τη συνέχιση της παραγωγικής 

διαδικασίας, ιδιαίτερα κατά το πρώτο στάδιο της μετάβασης. Επίσης, η 

απουσία του οποιουδήποτε σχεδιασμού στον έλεγχο των τιμών, καθώς και 

συναφών πολιτικών θα είχε ως επακόλουθο να υπάρξουν πληθωριστικές 

πιέσεις χωρίς να εξαλειφθούν τα ελλείμματα, αυξάνοντας το κοινωνικό 

κόστος και δυσκολεύοντας όλη τη μεταβατική διαδικασία. Συνοπτικά, οι 
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υποστηρικτές της σταδιακής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, θεωρούσαν ότι 

τα αποδοτικά κέρδη από την πλήρη απελευθέρωση των τιμών ήταν αβέβαια 

και, κατ’ επέκταση, οι τιμές δεν θα έπρεπε αμέσως να απελευθερωθούν, αλλά, 

αντιθέτως, ήταν αναγκαίο να υπάρξει μια μεταβατική τιμολόγηση, σύμφωνα 

με την οποία, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, οι τιμές σε βασικά αγαθά 

διατροφής, ενεργειακά προϊόντα και χρησιμότητες θα ελέγχονταν, έως ότου 

καταστεί δυνατή η ισορροπία τους77. 

 Ως βασικός στόχος της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής έπρεπε να 

τεθεί η σταθεροποίηση της οικονομίας, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και με την 

ίδια βαρύτητα επιμέρους σημαντικά παρακλάδια, που περιλαμβάνονται σε 

αυτή, και αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης 

και στον περιορισμό των όποιων πληθωριστικών τάσεων. Το πλάνο επίτευξης 

ενός τέτοιου στόχου, στις οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, θεωρήθηκε από τους υποστηρικτές της ήπιας προσαρμογής, ότι 

δύναται να είναι μακροπρόθεσμο, ώστε να δοθεί αρκετός  χρόνος για να 

υλοποιηθούν ορισμένοι μακροοικονομικοί στόχοι, όπως ήταν π.χ. η μείωση 

του δημόσιου χρέους και ο πλεονασματικός προϋπολογισμός. Εξάλλου, με 

βάση την εμπειρία ισχυρών χωρών-μελών της ΕΕ, έχει αποδειχθεί πως δεν 

θεωρείται λειτουργικά εφικτή και πολιτικά επαρκής, η υλοποίηση τέτοιων 

στόχων βραχυπρόθεσμα. Συμπερασματικά, η εφαρμογή του απαραίτητου 

μεταβατικού προγράμματος σε σχέση με τη δημοσιονομική και νομισματική 

πολιτική ήταν αναγκαίο να αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία εξέλιξης, 

ώστε να αποτελέσει την ουσιαστική προϋπόθεση και το θεμελιώδη μοχλό για 

την σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας κάθε υπό μετάβαση χώρας. 

 Σε ότι αφορά το ζήτημα το ιδιωτικοποιήσεων, οι υποστηρικτές της σταδιακής 

προσέγγισης της μετάβασης έθεταν ένα διττό σκοπό. Από τη μια, έθεταν ένα 

μακροχρόνιο στόχο, εφ’ όσον η πλήρη ιδιωτικοποίηση των πρώην δημόσιων 

επιχειρήσεων, θεωρούνταν αναγκαίο και χρήσιμο, σύμφωνα με αυτούς, να 

ακολουθήσει την αναδιάρθρωσή τους και τη μετατροπή τους σε ανώνυμες 

εταιρίες, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία αυτών των εταιριών και η 

βελτίωση του οικονομικού τους αποτελέσματος και όχι απλά να μεταβληθεί 

                                                 
77 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ. 271-272. 
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το καθεστώς ιδιοκτησίας τους με αρκετά χαμηλό όφελος για το κρατικό 

προϋπολογισμό. Επιπλέον, το κράτος έπρεπε να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο 

ή τουλάχιστον αυξημένα δικαιώματα σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, 

όπως το ενεργειακό δίκτυο και οι τηλεπικοινωνίες, είτε για λόγους εθνικής 

ασφάλειας είτε για τον έλεγχο του ανταγωνισμού78. Από την άλλη μεριά, η 

διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα 

με τους υποστηρικτές της σταδιακής μετάβασης, θα συνέβαλε, και αυτή με τη 

σειρά της, στην επίτευξη του στόχου για οικονομική ανάπτυξη. Όμως, η 

επιτυχία της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης εξαρτιόνταν, όπως ήδη είδαμε, τόσο 

από την εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων στην οργάνωση και λειτουργία 

της αγοράς, όσο και από την ύπαρξη θεσμοθετημένων οργάνων εποπτείας και 

ελέγχου καθώς και από την ύπαρξη αξιοπιστίας στην ελεύθερη μεταβίβαση 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Συνεπώς, ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και 

μια νέα θεσμική δομή αποτελούσαν τους ουσιαστικούς παράγοντες για την 

επιτυχή κατάληξη των παραπάνω στόχων, μαζί, φυσικά με τον ταυτόχρονο 

περιορισμό της εμφάνισης μονοπωλιακών καταστάσεων. Ενισχυτική προς σε 

αυτή την κατεύθυνση ήταν και η άποψη του Krueger, ο οποίος σε άρθρο του 

ανέφερε, ότι η εμπειρία των αναπτυσσόμενων χωρών έδειξε ότι η ανάπτυξη 

έλαβε χώρα μέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων και όχι μέσω της 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων που υπάρχουν ήδη. (Krueger A., 1992). Σύμφωνα 

με τη θεωρητική άποψη των υποστηρικτών της βαθμιαίας προσέγγισης κατά 

τη μεταβατική διαδικασία, η επιτυχία και η αποδοτικότητα των 

ιδιωτικοποιήσεων και η κυριαρχία των καπιταλιστικών αρχών και δομών στις 

χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης χρειάζονταν αργά σταθερά και 

ουσιαστικά βήματα προόδου. Τούτο έρχονταν σε αντιπαράθεση με όσα 

υποστήριζαν οι οικονομολόγοι της απότομης μετάβασης που τόνιζαν ότι, 

βραχυπρόθεσμα, ο βασικός στόχος της ανάπτυξης θα επιτυγχάνονταν ως 

αποτέλεσμα των άμεσων ιδιωτικοποιήσεων. Κάτι τέτοιο διαφαίνεται και από 

τα γραφόμενα του Leijohnunfrud, οποίος έγραφε σχετικά: οι οικονομολόγοι - 

υποστηρικτές της απότομης μετάβασης ήταν κολλημένοι στο ότι η δημιουργία 

μιας νέας οικονομίας θα γινόταν με την ιδιωτικοποίηση της παλιάς. 

                                                 
78 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού:«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα 
και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης Από τον Κεντρικό 
Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ.47. 
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(Leijohnunfrud A., 1993). Δυστυχώς για αυτούς, δεν επιβεβαιώθηκαν οι 

εκτιμήσεις τους σε σχέση με την ανάπτυξη και την απόδοση των άμεσων 

ιδιωτικοποιήσεων, καθώς, οι τελευταίες είχαν ως αποτέλεσμα μια σημαντική 

μείωση της παραγωγής, αύξηση της ανεργίας και μείωση της συνολικής 

ζήτησης σε όσες υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο μοντέλο.   

 Σε σχέση, τώρα, με το εξωτερικό εμπόριο, οι υποστηρικτές της βαθμιαίας 

προσέγγισης της μετάβασης θεωρούσαν ότι η απελευθέρωση των εμπορικών 

συναλλαγών και γενικότερα όλων των δραστηριοτήτων του εξωτερικού 

εμπορίου, έπρεπε να αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, ώστε να δοθεί 

επαρκής χρόνος στις εγχώριες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα νέα 

δεδομένα του διεθνούς ανταγωνισμού. Οι νέες τιμές στο ενεργειακό κόστος 

και τα ενδιάμεσα αγαθά, σε άμεσο συνδυασμό με τις δυσκολίες εξεύρεσης 

νέων επενδυτικών πόρων και της έλλειψης της απαραίτητης τεχνογνωσίας σε 

θέματα λειτουργίας της παγκόσμιας αγοράς εμπορίου, αύξαναν σοβαρά την 

υστέρηση σε ζητήματα αποδοτικότητας στην παραγωγή των εγχώριων 

εταιριών έναντι των αντίστοιχων ξένων. Κατά συνέπεια, προκειμένου να 

καταφέρουν να προστατευτούν, οι εγχώριες επιχειρήσεις από τον αυξημένο 

κίνδυνο συμμετοχής τους στο διεθνή ανταγωνισμό, ήταν φρόνιμο και ορθό να 

εφαρμοστεί ένα σχέδιο ήπιας αποκλιμάκωσης των δασμολογικών εμποδίων 

απέναντι στα εισαγόμενα προϊόντα και παράλληλα να δοθούν κίνητρα στην 

εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα προκειμένου να επιτύχει να αναβαθμίσει 

την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και να βελτιώσει 

τον εξαγωγικό της προσανατολισμό79. Ταυτόχρονα η πλήρης εφαρμογή ενός 

προγράμματος μέτρων που θα στηρίζονταν σε έναν τέτοιο βασικό άξονα, 

σύμφωνα με τους υποστηρικτές της σταδιακής μετάβασης θα βελτίωνε και 

τους όρους τόσο στο εμπορικό ισοζύγιο, όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών. 

 Ενισχυτικά, η πλήρης απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού τομέα στις υπό 

μετάβαση χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με 

όσα υποστήριζαν οι θεωρητικοί της ήπιας προσαρμογής, έπρεπε κυρίως να 

                                                 
79 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού:«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα 
και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης Από τον Κεντρικό 
Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ.48. 
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στηρίζεται στην εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου πλάνου για να μπορέσει να 

θεμελιωθεί η βιωσιμότητα της εύθραυστης ισορροπίας στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών και να εκλείψει ο κίνδυνος κερδοσκοπικών κινήσεων.  

 Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, οι οποίοι υιοθέτησαν την προσέγγιση της 

σταδιακής διαδικασίας μετάβασης, η υλοποίηση και εφαρμογή των αναγκαίων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που γίνονται απαιτητές κατά τη διάρκεια της 

μεταβατικής διαδικασίας, θέτουν ως βασική προϋπόθεση την ύπαρξη ισχυρών 

μηχανισμών στήριξης των άμεσα επηρεασμένων, από την εφαρμογή αυτών, 

κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κοινωνικών 

εντάσεων. Ως επακόλουθο, η ανάπτυξη ενός κατάλληλου κοινωνικού δικτύου 

ασφαλείας ήταν, επομένως μια από τις περισσότερο σημαντικές πλευρές του 

εφαρμοζόμενου μεταρρυθμιστικού προγράμματος, εφ’ όσον θα είχε κύριο 

σκοπό να εξασφαλίσει, ότι εκείνοι που αδικήθηκαν στο αρχικό στάδιο 

ανάπτυξης της οικονομίας της αγοράς, δεν θα παγιδευτούν στη φτώχεια και 

στην ένδεια, υποτασσόμενοι στις άνισες ευκαιρίες ή το χαμηλό βιοτικό 

επίπεδο. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η μεταβατική διαδικασία 

περιλάμβανε και το μετασχηματισμό της κεκαλυμμένης ανεργίας σε ανοικτή 

πραγματική ανεργία, δημιουργώντας επιπλέον δυσαρέσκεια. Όμως, για να 

είναι σε θέση να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν και παράλληλα να 

χρηματοδοτήσουν όλες αυτές τις μεγάλες κοινωνικές μεταβιβάσεις, οι 

οικονομίες σε μετάβαση έπρεπε να επιβάλλουν υψηλούς φόρους, οι οποίοι, με 

τη σειρά τους, θα κατέληγαν σε στρεβλώσεις της αγοράς, υψηλή 

κεφαλαιουχική εκροή, μεγάλη φοροδιαφυγή και παράνομη οικονομική 

δραστηριότητα μέσω της μαύρης αγοράς80. Παρόλη τη προηγούμενη κριτική, 

σύμφωνα με τα λεγόμενα των υποστηρικτών της σταδιακής προσέγγισης, η 

παροχή των επαρκών κοινωνικών παροχών, που θα βελτίωναν το επίπεδο 

ζωής, ήταν πολιτικά περισσότερο σημαντική από τη μείωση του ελλείμματος 

του προϋπολογισμού81, όπως ήδη έχουμε επισημάνει,  και κατ’ επέκταση ήταν 

ουσιαστικότερο για τις ώριμες οικονομίες της αγοράς και τους διεθνείς 

οργανισμούς να χρηματοδοτήσουν επαρκώς ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 

                                                 
80 Sachs J., 1997, “An Overview of Stabilization Issues Facing Economies in Transition”, στο W. T. Woo, S. 
Parker, J. D. Sachs (επιμ.), “Economies in Transition. Comparing Asia and Europe”, MIT Press, Cambridge, Mass, 
pp. 253. 
81 Aslund A., 1997, “A Critique of Soviet Reforms Plans”, στο A. Aslund (επιμ.), “Russia’s Economic 
Transformation in the 1990’s”, Pinter, London, pp. 17. 
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υπέρ των κοινωνικά ευάλωτων, προκειμένου να αποφύγουν κάθε μελλοντική 

αναστροφή σε σχέση με την εφαρμογή των αναγκαίων, για την ομαλή εξέλιξη 

της διαδικασίας μετάβασης προς την οικονομία της αγοράς μέτρων. 

 Με βάση όσα υποστήριζαν οι θεωρητικοί της ήπιας προσαρμογής η εφαρμογή 

της οποιασδήποτε επιλογής στην ακολουθούσα οικονομική πολιτική κατά τη 

διαδικασία μετάβασης απαιτεί εύλογα περιθώρια χρόνου για να καταστεί 

δυνατή η θέσπιση ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την οικονομία 

της αγοράς, το οποίο θα περιλάμβανε ορισμένα κυρίαρχα χαρακτηριστικά, τα 

οποία θα ευνοούσαν τη μετάβαση στην οικονομία της αγοράς, όπως ήταν π.χ. 

η θεσμοθέτηση και η οριστική διευθέτηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς των παλαιών ατομικών περιουσιακών 

στοιχείων στους νόμιμους δικαιούχους, ο έλεγχος και η διαφάνεια σε κάθε 

συμβόλαιο και οικονομική συναλλαγή, ένα σύστημα νορμών λειτουργίας των 

επιχειρήσεων κλπ. Επίσης, οι νέες ρυθμιστικές δομές ή διαφορετικά οι νέες 

οικονομικές αρχές, όπως ήταν για παράδειγμα η επιτροπή ανταγωνισμού, η 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς, το χρηματιστήριο καθώς και η ανεξάρτητη κεντρική 

τράπεζα, από την πλευρά τους, θα βοηθούσαν στη βελτίωση του συντονισμού 

όλης της οικονομικής δράσης, στη μείωση του συναλλακτικού κόστους, στον 

ουσιαστικό περιορισμό της πληροφοριακής αβεβαιότητας και συνολικά στην 

αποφυγή άλλων κύριων προβλημάτων82. Συνεπώς, η ανάπτυξη και η εξέλιξη 

ενός άρτιου θεσμικού πλαισίου αποτελούσε ουσιώδη, επίπονη και χρονοβόρα 

διαδικασία, η οποία θα ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το βασικό στόχο της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ολόκληρης της μεταβατικής 

διαδικασίας, προκειμένου να περιοριστούν οι υπαρκτές ατέλειες και αποτυχίες 

της αγοράς. 

 

Από τα προηγούμενα, γίνεται φανερό ότι η μεταβατική διαδικασία είναι, εκ των 

πραγμάτων, μια μακροχρόνια και επίπονη προσπάθεια, η οποία επηρεάζεται, σε 

σημαντικό επίπεδο, από τις αρχικές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της καθεμίας 

από τις υπό μετάβαση χώρας. Από μια τέτοια σκοπιά, ο ρόλος των αρχικών συνθηκών 

ο οποίος έχει αναλυθεί διεξοδικά από τη βιβλιογραφία, κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμος 

                                                 
82 Κωνσταντίνος Χαζάκης, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού:«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα 
και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης Από τον Κεντρικό 
Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ.49. 
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καθώς η ομοιόμορφη και ταχεία εφαρμογή των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων που 

απαιτούνταν, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, καθώς και η 

μη λήψη υπ’ όψη της μεγάλης σπουδαιότητας της ωρίμανσης των θεσμών, 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε απογοητευτικά αποτελέσματα σε σχέση με τα 

αναμενόμενα83. Κατά συνέπεια, σε αντίθεση με την προσέγγιση της θεραπείας σοκ, 

στην προσέγγιση της ήπιας προσαρμογής, η μεταβατική διαδικασία χαρακτηρίζεται 

σαν μια ανοικτή, επίπονη και εξελικτική κατάσταση, με ιδιαίτερες συνθήκες και 

αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά ανά περίπτωση χώρας και, επιπλέον, βρίθει 

αβεβαιοτήτων και ατελειών, οι οποίες χρειάζονται επαρκή χρόνο για να καταφέρουν 

να φθάσουν εις πέρας με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο. 

Κατά συνέπεια, η νεοκλασική διαδικασία σταδιακής μετάβασης δεν ήταν 

σύμφωνη με τον άκαμπτο και απόλυτο τρόπο σκέψη, όπως στην περίπτωση του 

μοντέλου της θεραπείας σοκ, και δεν συμφωνούσε με την εφαρμογή ενός 

μεταρρυθμιστικού προγράμματος ανεξάρτητα από τις αρχικές συνθήκες. Δεν ήταν 

καθόλου τυχαίο ότι λογικοί οικονομολόγοι απαίτησαν την ένταξη των αρχικών 

συνθηκών στη διαδικασία μετάβασης84. Οι διαφορετικές αυτές αρχικές συνθήκες 

έκαναν την κατάσταση αρκετά ιδιαίτερη και μοναδική και δεν υπήρχε, όπως 

χαρακτηριστικά τόνισε ο οικονομολόγος Kornai, κάποια «έτοιμη συνταγή» (Kornai 

J., 1995b, σελ. 34) ή σύμφωνα με τους Fisher και Gelb κάποιο «προκαθορισμένο 

δρομολόγιο». (Fisher S. and Gelb A., 1991, σελ. 91). Έτσι, μια προσέγγιση σταδιακής 

μεταρρύθμισης δικαιολογούσε την ενσωμάτωση των αρχικών συνθηκών σε όλη τη 

μεταβατική διαδικασία με αποτέλεσμα η δυναμική καθώς και η ταχύτητα της 

μεταρρύθμισης να διαφέρουν ανάμεσα στις υπό μετάβαση οικονομίες, επειδή τα 

σημεία έναρξης ποίκιλλαν85. 

Σε αντιπαράθεση των όσων αναλύθηκαν παραπάνω, η βασική κριτική σε σχέση με 

την εφαρμογή μιας μεθόδου σταδιακής μεταβατικής διαδικασίας, τα αποτελέσματα 

της οποίας γίνονται ορατά σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, είχε να κάνει με το ότι η 

συγκεκριμένη προσέγγιση παρείχε περισσότερες ευκαιρίες προς μια κατεύθυνση, 

                                                 
83 Μακρής Γιώργος, “Η Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά την οικονομική κρίση: η αποτίμηση ενός υποδείγματος 
μετάβασης και μερικοί προβληματισμοί για το μέλλον”, στο Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, 
Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, 
Αθήνα, 2014, σελ. 662. 
84 Murrell Peter, 1995, “The Transition According to Cambridge Mass”, Journal of Economic Literature, Vol. 33 
No 1, pp. 165. 
85 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ. 271. 
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στην οποία κυρίαρχο ρόλο έπαιζε η ικανοποίηση προσωπικών συμφερόντων, η 

επικράτηση των δωροδοκιών και της διαφθοράς και επομένως η επικράτηση μιας 

οικονομικής και πολιτικής ελίτ. 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί ότι η διαδικασία 

μετάβασης στην οικονομία της αγοράς χαρακτηρίστηκε από κοινή πορεία κοινωνικής 

και οικονομικής αλλαγής για τις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

και συνάμα από μια σειρά παρόμοιων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και όμοιων 

αποτελεσμάτων σε σχέση με τη εφαρμογή του απαραίτητου μεταρρυθμιστικού έργου. 

Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία μετάβασης στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς 

και στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής αποτέλεσε κοινό χαρακτηριστικό όλων των 

υπό μετάβαση οικονομιών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο σύνολό 

τους, οι υπό εξέταση χώρες έχουν κάνει αρκετά σημαντικά βήματα προόδου στην 

απελευθέρωση των αγορών χωρίς, βέβαια, να απουσιάζουν διαφοροποιήσεις, όσον 

αφορά, τη μορφή και το βαθμό υλοποίησης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων για 

καθεμία χώρα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, σε όλες τις υπό μετάβαση οικονομίες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών άρχισαν 

να διαμορφώνονται ελεύθερα, στη βάση της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης και 

σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δυνάμεις της αγοράς. Ταυτόχρονα, περιορίστηκε, σε 

ορισμένο βαθμό, κάθε παρέμβαση του κράτους στον καθορισμό των τιμών. Επίσης, 

καθοριστική είναι και η διεύρυνση του εμπορευματικού κύκλου, με το σύνολο των 

προϊόντων και υπηρεσιών, να αποτελούν αντικείμενο αγοραπωλησίας. Παρόλο αυτά, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη μας κριτήρια, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις καθώς και το ποσοστό 

συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο σύνολο της οικονομίας, η απελευθέρωση των 

μισθών στην αγορά εργασίας, η απελευθέρωση των εμπορικών δραστηριοτήτων, του 

ανταγωνισμού, της συναλλαγματικής μετατρεψιμότητας και ο βαθμός αναμόρφωσης 

του χρηματοπιστωτικού τομέα, γίνεται δυνατόν να κατατάξουμε τις οικονομίες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε διαφορετικό επίπεδο επίτευξης του 

στόχου της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς. Έτσι, η Τσεχία, η Σλοβακία, η 

Ουγγαρία, η Πολωνία, η Π.Γ.Δ.Μ., η Κροατία και η Σλοβενία ξεχωρίζουν σε σχέση 

με τις υπόλοιπες υπό εξέταση χώρες της περιοχής και ειδικότερα την Αλβανία, τη 

Βουλγαρία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Ρουμανία και τη Σερβία τόσο για την ταχύτητα 
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των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων όσο και για το βαθμό καθώς και το επίπεδο 

πραγμάτωσης αυτών86.  

Επιπροσθέτως, δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να παραλείψουμε τις όποιες 

διαφοροποιήσεις, που προϋπήρχαν κατά την περίοδο εκκίνησης όλης της διαδικασίας 

κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού και σχετίζονταν με τις αρχικές συνθήκες, το 

εξωτερικό περιβάλλον καθώς και τις ειδικές πολιτικές, οι οποίες ασκήθηκαν κατά τη 

διάρκεια διαδικασίας της μετάβασης. Συγκεκριμένα η κάθε μια από τις υπό μετάβαση 

οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονταν σε διαφορετικό 

σημείο αφετηρίας, γιατί είχαν ήδη κληρονομήσει μακροοικονομικές και διαρθρωτικές 

στρεβλώσεις διαφορετικού τύπου και βαθμού, ενώ παρουσίαζαν αποκλίσεις που είχαν 

να κάνουν τόσο με την ορθότητα όσο και την αποτελεσματικότητα στα προγράμματα 

μεταρρυθμίσεων, τα οποία εφάρμοσαν. Αναλυτικότερα, ορισμένοι χαρακτηριστικοί 

θεσμοί των παραγωγικών σχέσεων της οικονομίας της αγοράς, όπως π.χ. η ατομική 

ιδιοκτησία, η μισθωτή εργασία, το πιστωτικό σύστημα και το νομικό πλαίσιο, που 

προστατεύει το απαραβίαστο της ατομικής ιδιοκτησίας καθώς και των συμβάσεων, 

εξελίχθηκαν στις διάφορες υπό εξέταση χώρες με διαφορετικές ταχύτητες87. Ακόμη, 

οι υπό μετάβαση οικονομίες, σε καμιά περίπτωση, δεν πέτυχαν πανομοιότυπο επίπεδο 

ολοκλήρωσης της στροφής στον προσανατολισμό του εξωτερικού τους εμπορίου και 

της σύνδεσής τους με τις παγκόσμιες αγορές, σε αρκετές περιπτώσεις και για λόγους 

γεωγραφικής εγγύτητας. Επιπλέον, οι υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης είχαν επιτύχει διαφορετικό αρχικό επίπεδο εισοδήματος στο εσωτερικό τους 

και  παρουσίαζαν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης  προς την οικονομία 

της αγοράς, ουσιαστικές διαφορές σε βασικούς πυλώνες της ασκούμενης οικονομικής 

πολιτικής, όπως π.χ. σε ότι είχε σχέση με την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης 

σταθεροποιητικής δημοσιονομικής πολιτικής, την ταχύτητα εφαρμογής καθώς και τη 

πληρότητα των εκάστοτε μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. Επίσης, δεν πρέπει να 

παραλείψουμε ότι οι πολιτικές συνθήκες, που επικράτησαν σε κάθε υπό μετάβαση 

χώρα και αναφερόμαστε συγκεκριμένα, κυρίως στους πολέμους και τις εθνικιστικές 

συγκρούσεις, οι οποίες ταλάνισαν ορισμένες από τις υπό εξέταση χώρες καθώς και το 

γεγονός ότι σε ορισμένες εξ’ αυτών, είχαν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες 

                                                 
86 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 67-68. 
87 Kornai J., “Η μεγάλη μετάβαση της Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης. Επιτυχία και Απογοήτευση.”, Στο 
Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2014, σελ. 298-299. 
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προηγήθηκαν εκείνων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της μετάβασης, έπαιξαν 

αρκετά καθοριστικό ρόλο σε σχέση με τη πορεία της μεταβατικής διαδικασίας.  

Τέλος, οι οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσίασαν 

μεταξύ τους, σε όλη τη διάρκεια της μεταβατικής διαδικασίας κοινωνικοοικονομικού 

μετασχηματισμού και ορισμένες άλλες σημαντικές αποκλίσεις, οι οποίες είχαν σχέση 

με τον τρόπο σχηματισμού και συσσώρευσης του κεφαλαίου και κατ’ επέκταση τις 

προοπτικές τους για ανάπτυξη στο νέο καπιταλιστικό πλαίσιο. Οι διαφοροποιήσεις 

αυτές θεωρούνται αρκετά σημαντικές, εφ’ όσον προσδιορίζουν ορισμένες 

οικονομικές μεταβλητές, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν, με καθοριστικό τρόπο, 

την εξελικτική πορεία της οικονομίας, στο σύνολό της, και ειδικότερα το ρυθμό 

μεταβολής και τη διάρθρωση του παραγόμενου προϊόντος στον πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας,  την 

αποδοτικότητα της απασχόλησης, την παραγωγικότητα, καθώς και το ύψος και τη 

κατεύθυνση των εγχώριων και των ξένων επενδύσεων.  

Εν κατακλείδι, γίνεται σαφές και κατανοητό, ότι η μετάβαση των κοινωνικών και 

οικονομικών σχηματισμών των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

προς την οικονομία της αγοράς, δεν υπήρξε παντού η ίδια, αλλά ανάμεσά στις υπό 

μετάβαση οικονομίες και στην προσπάθεια, την οποία κατέβαλαν να αποτελέσουν, 

αργά ή γρήγορα, οι καπιταλιστικές παραγωγικές σχέσεις τη φυσιολογική κατάληξη 

των πραγμάτων, εμφανίζονται παρατηρητές διαφορές, σε σχέση με την επίτευξη των 

αναγκαίων στόχων. 

 

 

1.8 Οι επιπτώσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο από την εφαρμογή των 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων κατά τη μεταβατική διαδικασία. 

 

Προχωρώντας την ανάλυσή μας θεωρείται ορθό να αναφερθούμε και σε ορισμένες 

επιπτώσεις, που προκάλεσε η εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων κατά 

τη διάρκεια της μετάβασης των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

προς την οικονομία της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η ταχύρρυθμη 

εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, όπως π.χ. η πλήρης απελευθέρωση κάθε 

οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. των τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες, των εμπορικών 

συναλλαγών, της κίνησης κεφαλαίου, της μετατρεψιμότητας των νομισμάτων κλπ.), 

οι ιδιωτικοποιήσεις και τα προγράμματα δημοσιονομικής σταθεροποίησης, επέφερε 
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μια σειρά από οικονομικές ανισορροπίες, στρεβλώσεις και αρνητικά αποτελέσματα, 

γιατί αγνοήθηκε η ανεπάρκεια της συγκεκριμένης στρατηγικής να κατανοήσει τις 

ιδιαίτερες αρχικές συνθήκες, κάθε υπό μετάβαση χώρας ξεχωριστά, καθώς και η μη 

ορθή κρίση της σε ότι αφορά τη αναγκαιότητα ωρίμανσης ενός κατάλληλου θεσμικού 

πλαισίου.  

Συγκεκριμένα η εφαρμογή των εκάστοτε μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των 

δύο βασικών νεοφιλελεύθερων οικονομικών προσεγγίσεων της μετάβασης, όπως της 

θεραπείας σοκ και δευτερευόντως της σταδιακής προσαρμογής, κατά τη διαδικασία 

μετάβασης στις παραγωγικές σχέσεις της οικονομίας της αγοράς, είχε σαν κύριο 

αποτέλεσμα να διογκωθούν, στο σύνολο των οικονομιών της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης, δομικού χαρακτήρα προβλήματα και στρεβλώσεις, όπως π.χ. η αύξηση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του εξωτερικού χρέους, ο πληθωρισμός, η ανεργία, 

ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι εισοδηματικές ανισότητες, καθώς και να συντελεστεί 

καθίζηση της παραγωγής και του κατά κεφαλήν εισοδήματος τόσο διαμέσου της 

δημιουργικής καταστροφής σε εταιρίες διαφόρων κλάδων, όσο και μέσα από τις 

πολιτικές λιτότητας, με τελική συνέπεια την αποβιομηχάνιση στις συγκεκριμένες υπό 

μετάβαση οικονομίες. Σε σχέση με τα προηγούμενα, χαρακτηριστικό ήταν το άρθρο, 

το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Τα Νέα στις 6-7-1990 με τίτλο Συστάσεις 

Γκαλμπρέϊθ προς τους Ανατολικούς: «Ο Αμερικανός οικονομολόγος Τζον Κένεθ 

Γκαλμπρέϊθ κάλεσε χθες τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες να μη βιαστούν στην πορεία 

τους προς την οικονομία της αγοράς και τις προειδοποίησε να μην επιτρέψουν σε 

ξένους επενδυτές να αναλάβουν τη βιομηχανία τους. Ο συνταξιούχος καθηγητής 

οικονομικών του Χάρβαρντ επέκρινε έντονα την “πρωτογενή ιδεολογία” δυτικών 

καπιταλιστών που υποστηρίζουν την ανεργία, τον πληθωρισμό και τη μείωση του 

επιπέδου διαβίωσης ως αποφασιστική θεραπεία για τις πάσχουσες 

ανατολικοευρωπαϊκές, πρώην κομμουνιστικές οικονομίες. “Αυτό – και διαλέγω 

προσεκτικά τα λόγια μου – είναι παραφροσύνη”, δήλωσε ο Γκαλμπρέϊθ, δημοκρατικός 

και σύμβουλος του πρώην προέδρου Τζον Κέννεντυ, σε μια διάσκεψη για τις 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Καλώντας για 

“προσεκτική οικονομική δράση…ως το απαραίτητο μέσο για να μειωθεί η ανθρώπινη 

δυστυχία και απελπισία”, ο Γκαλμπρέϊθ επεσήμανε ότι η Δυτική Ευρώπη χρειάστηκε 

σχεδόν μια δεκαετία για να ανορθώσει τη βιομηχανία της μετά το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο – ένα έργο που, όπως είπε, ήταν λιγότερο πολύπλοκο από την πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν τώρα η Ανατολική Ευρώπη και η Σοβιετική Ένωση». 
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Αναλυτικότερα, η μετάβαση των χωρών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης προς την 

οικονομία της αγοράς, ιδιαιτέρως στα πρώτα βήματα της, προκάλεσε συρρίκνωση της 

παραγωγικής δραστηριότητας σε όλες ανεξαιρέτως τις υπό μετάβαση οικονομίες με 

τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του ΑΕΠ. Σε αυτή την αρχική υποχώρηση 

της παραγωγής συνέβαλαν τα προγράμματα μακροοικονομικής σταθεροποίησης, σαν 

βασικός άξονας οποιουδήποτε εφαρμοζόμενου σχεδίου μεταρρυθμίσεων προς την 

κατεύθυνση εγκαθίδρυσης της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Συγκεκριμένα η 

δημοσιονομική και νομισματική οικονομική πολιτική της πολύ αυστηρής λιτότητας 

οδήγησε, καταρχήν, σε συρρίκνωση της ιδιωτικής ζήτησης και ακολούθως 

προκάλεσε υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, εκθέτοντας τις προοπτικές 

οικονομικής ανάπτυξης88. Ουσιαστικά, η αρχική μείωση του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος οφειλόταν στη κάμψη της παραγωγικής διαδικασίας στους βιομηχανικούς 

κλάδους της οικονομίας, η οποία, με τη σειρά της, υπήρξε αντανάκλαση της μεγάλης 

συρρίκνωσης του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της παραγωγής, ενώ ενισχύθηκε 

σημαντικά, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του πίνακα 2 (παράρτημα κεφαλαίου 

1), ο ρόλος του τριτογενή τομέα παραγωγής. Παράλληλα με τη μείωση της εγχώριας 

βιομηχανικής δραστηριότητας, παρατηρήθηκε και σημαντική αύξηση στις εισαγωγές 

αγαθών του δευτερογενούς τομέα παραγωγής από τις αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. Η 

διαμορφωθείσα κατάσταση δικαιολογεί και τα σημαντικά ελλείμματα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών καθώς και στο εμπορικό ισοζύγιο, που εμφανίστηκαν σχεδόν 

σε όλες τις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια της 

μεταβατικής διαδικασίας.  

Συνεχίζοντας, η όλη διαδικασία μεταρρυθμίσεων είχε ως βασικό αποτέλεσμα να 

μειωθεί σημαντικά το συνολικά παραγόμενο προϊόν στις οικονομίες της Κεντρικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το τελευταίο γίνεται αντιληπτό και μέσα από τα 

επίσημα διαθέσιμα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζα, τα οποία παρουσιάζονται στον 

πίνακα 2 (παράρτημα κεφαλαίου 1).  Σύμφωνα με αυτά καταγράφεται, ιδιαίτερα κατά 

το πρώτο στάδιο της μεταβατικής διαδικασίας, 1989 - 1993, σημαντική πτώση στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στο σύνολο των υπό εξέταση χωρών, ενώ στη συνέχεια 

παρουσιάζει, με ορισμένες διακυμάνσεις, σαφή ανοδική τάση. Από τα παραπάνω 

γίνεται απολύτως κατανοητό, ότι, ιδιαίτερα στην αρχή της, η τάση συρρίκνωσης του 

                                                 
88 Γιώργος Μακρής, “Η Οικονομική Πολιτική των Χωρών της Κ. και Α. Ευρώπης κατά τη Διαδικασία της 
Μετάβασής τους προς την Οικονομία της Αγοράς”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης από 
τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης - Κωνσταντίνος Χαζάκης, 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 100. 
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παραγόμενου βιομηχανικού προϊόντος διετέλεσε κύρια πτυχή της όλης μεταβατικής 

διαδικασίας, εφ’ όσον προσδιόριζε τις προσπάθειες για διαρθρωτική μεταβολή στις 

συγκεκριμένες οικονομίες και δημιουργούσε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

αναδιοργάνωση της οικονομίας στη βάση των νέων συνθηκών και των κυρίαρχων 

σχέσεων παραγωγής της οικονομίας της αγοράς.  

Αυτή η αρχική σημαντική πτώση στο παραγόμενο προϊόν και η αναμφισβήτητη 

συρρίκνωση στο επίπεδο του ΑΕΠ, στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, κατά την εξέλιξη της πρώτης φάσης της διαδικασίας μετάβασης προς την 

οικονομία της αγοράς, σύμφωνα με την άποψη του J. Schumpeter, γνωστού ως του 

κυριότερου εκφραστή της θεωρίας περί «δημιουργικής καταστροφής», αποτέλεσε 

απόρροια της διευκόλυνσης της εξόδου των απαρχαιωμένων επιχειρήσεων και της 

αντικατάστασής τους από νέες επιχειρήσεις, γεγονός που αποδέχεται ως ορθολογικό 

και ο γνωστός Αμερικανός οικονομολόγος A. Aslund89. Σύμφωνα με την ουσία των 

πραγμάτων της συγκεκριμένης οικονομικής σκέψης, η δημιουργική καταστροφή 

αποσκοπούσε στην εκ βάθρων αναδιάρθρωση ενός παλαιού κομματιού παραγωγικών 

πόρων της οικονομίας, στη διάλυση μη αποδοτικών κλάδων όλης της παραγωγικής 

δραστηριότητας και στο κλείσιμο επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούνταν απαραίτητα 

εργαλεία μόνο στο πλαίσιο των αναγκών της σχεδιασμένης οικονομίας και δεν ήταν 

σε θέση να προσαρμοστούν στις νέες καπιταλιστικές συνθήκες, και την ταχεία 

αντικατάσταση από νέες εταιρίες, οι οποίες θα λειτουργούσαν στα πρότυπα των 

δυτικών επενδυτικών ομίλων και στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς. Από την 

εφαρμογή των μέτρων προώθησης της «δημιουργικής καταστροφής» το μόνο που 

προέκυψε ήταν η χρεοκοπία και η παύση λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων κυρίως 

της βαρείας βιομηχανίας, εξαιτίας της αδυναμίας που έδειξαν, να ανταποκριθούν στις 

νέες συνθήκες του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Αυτή η μείωση, στο αρχικό στάδιο της 

μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, στο παραγόμενο εθνικό προϊόν στις χώρες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνοδεύτηκε, όπως προαναφέραμε, ως 

επακόλουθο, και από μια κάμψη στα επίπεδα της απασχόλησης και του βιοτικού 

                                                 
89 A. ASLUND, Building capitalism. The transformation of the former Soviet bloc, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2002, κεφάλαιοVII. Η συγκεκριμένη άποψη του J. Schumpeter αφορούσε στην πορεία των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων και στην αναγκαιότητα να καταστρέφονται και να αντικαθίστανται από νέες, 
προκειμένου ο καπιταλισμός να αποφεύγει τα αδιέξοδά του που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στο γκρέμισμά 
του. Η χρησιμοποίηση αυτού του στοιχείου από τον συγγραφέα του βιβλίου αποδεικνύει εμπράκτως ότι το 
ζητούμενο για να λειτουργήσει το σύστημα της οικονομίας της αγοράς είναι να καταστρεφ’ όσονν όλες εκείνες οι 
επιχειρήσεις που δεν θα μπορούσαν πλέον να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ο συγγραφέας υπήρξε 
σύμβουλος της ρωσικής κυβέρνησης στα οικονομικά ζητήματα κα στην πορεία των ιδιωτικοποιήσεων στην 
περίοδο 1991-1994 και της ουκρανικής κυβέρνησης στη συνέχεια (1994-1997).   
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επιπέδου, από την έκρηξη της ανεργίας και του πληθωρισμού καθώς και από την 

πτώση στις δημόσιες επενδύσεις. 

Από την εξέταση των αρνητικών επιπτώσεων σε οικονομικό επίπεδο, οι οποίες σε 

πραγματική βάση, παρουσιάστηκαν στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, κατά 

τη διάρκεια της πορεία μετάβασής τους προς την οικονομία της αγοράς, δεν μπορεί 

να απουσιάζει η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, σε όλες τις υπό 

μετάβαση οικονομίες, η αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή της διακύμανσης στις 

τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες, είχε εξαρτημένη καθώς και άμεση σχέση με τα 

μέτρα φιλελευθεροποίησης της οικονομίας κατά το πρώιμο στάδιο της μετάβασης. 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του Πίνακα 3 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), 

παρουσιάστηκε έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων κατά το πρώτο στάδιο της 

μετάβασης σε όλες ανεξαιρέτως τις υπό εξέταση οικονομίες. Σταδιακά, και ιδιαίτερα 

μετά το 1996, ο πληθωρισμός φαίνεται να δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, 

παραμένοντας, βεβαίως, υψηλός στις περισσότερες υπό εξέταση χώρες, με εξαίρεση 

τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, στις οποίες η ποσοστιαία μεταβολή του 

δείκτη τιμών καταναλωτή πέφτει κάτω από 10%, στη πρώτη το 1999, στη δεύτερη το 

2005 και στη τρίτη το 2002. Επίσης, δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση να 

παραλείψουμε πως, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής διαδικασίας, ο πληθωρισμός 

ήταν ανεπιθύμητος από όλους και είχε συνολικά χαρακτηριστεί ως το σοβαρότερο 

πρόβλημα της μετάβασης. Κι’ αυτό γιατί, ο πληθωρισμός ήταν ικανός, σε ορισμένο 

βαθμό, να διαστρεβλώσει, όχι μόνο την προσπάθεια για ελεύθερη διαμόρφωση των 

τιμών της αγοράς, αλλά και άλλες σημαντικές πτυχές της οικονομικής 

δραστηριότητας προκαλώντας αρνητική επίδραση στην οποιαδήποτε προσπάθεια να 

επιτευχθεί ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης.  

Εκτός του πληθωρισμού, η παλινόρθωση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής 

στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είχε και μια ακόμη 

αρνητική οικονομική επίπτωση, εφ’ όσον πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο της 

ανεργίας. Πρόκειται για μια νέα σκληρή πραγματικότητα, που γνώρισαν οι 

πληθυσμοί των συγκεκριμένων χωρών. Μην ξεχνάμε, ότι υπό το πρίσμα του 

κεντρικού σχεδιασμού, οι οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

είχαν κατορθώσει, σε μακροοικονομικό επίπεδο, την πλήρη απασχόληση στην αγορά 

εργασίας μέσω, βέβαια, μη αποδοτικών πρακτικών, όπως π.χ. ήταν η διατήρηση του 

πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις. Σαν αποτέλεσμα της 

μετάβασης προς την οικονομία της αγοράς και των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες 



[83] 
 

 83

εφαρμόστηκαν, ο δείκτης της ανεργίας ακολούθησε ανοδική πορεία, κάτι το οποίο 

αντανακλάται και από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων του πίνακα 3 (βλέπε 

παράρτημα κεφαλαίου 1). Η άμεση ιδιωτικοποίηση και η αναδιάρθρωση στον τρόπο 

λειτουργίας των πρώην κρατικών επιχειρήσεων, τα μέτρα πού λήφθηκαν για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της απασχόλησης με βασικό 

εργαλείο τις μαζικές απολύσεις, σε συνδυασμό με την επιβολή περιοριστικών μέτρων 

στον κρατικό προϋπολογισμό και τη δραστική μείωση των επιχορηγήσεων στις 

επιχειρήσεις, ήταν αναπόφευκτα σίγουρο ότι θα προκαλέσουν μεγάλη αύξηση στα 

ποσοστά ανεργίας και γενικότερα υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και πτώση του 

βιοτικού επιπέδου κατά τη διαδικασία μετάβασης στην οικονομία της αγοράς.  Όμως, 

η ανεργία, εκτός από ένα κοινωνικό φαινόμενο με έντονες αρνητικές επιπτώσεις, 

είναι και μια σημαντική οικονομική στρέβλωση, η οποία δημιουργεί ένα πλήθος 

αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων και γι’ αυτό αποτελεί δυσμενή παράμετρος 

της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς. 

Εκτός από τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις που προκάλεσε, σε οικονομικό επίπεδο, 

η αλλαγή του κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθούν και ορισμένα δυσμενή κοινωνικά 

προβλήματα, όπως για παράδειγμα η πτώση του βιοτικού επιπέδου και κατ’ επέκταση 

η έξαρση της φτώχειας, τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, η υποβάθμιση των 

υπηρεσιών σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, η γιγάντωση της διαφθοράς, η 

αναποτελεσματικότητα των θεσμών, τα οποία παρουσιάστηκαν στις περισσότερες 

υπό εξέταση χώρες κατά τη διάρκεια της μεταβατικής διαδικασίας και υπονόμευσαν 

την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στις επιβαλλόμενες αλλαγές δημιουργώντας 

ένα εκρηκτικό κοινωνικό μίγμα, το οποίο κάθε άλλο παρά θετικά μπορούσε να 

επιδράσει στο μετασχηματισμό του κοινωνικοοικονομικού συστήματος. 

Συγκεκριμένα, κοινό αρνητικό χαρακτηριστικό των οικονομιών, που βρίσκονταν 

σε διαδικασία μετάβασης, αποτέλεσε ο αντίκτυπος από την έξαρση, στο εσωτερικό 

τους, της φτώχειας και της ανισοκατανομής του εισοδήματος. Αναλυτικότερα, μετά 

την κατάρρευση των κεντρικά σχεδιασμένων οικονομιών, στις υπό μετάβαση 

οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης παρατηρείται σημαντική αύξηση της 

φτώχειας για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Ο B. Deacon υποστηρίζει, ότι «το 

βιοτικό επίπεδο ζωής στην περιοχή έπεσε κατά το 1/3 σε σχέση με το βιοτικό επίπεδο 
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των αρχών της δεκαετίας του 90»90. Συγκεκριμένα, το βιοτικό επίπεδο εκείνων που 

βρίσκονται στην κατώτερη κλίμακα εισοδημάτων τελικά έπεσε κάτω από το όριο της 

φτώχειας καθώς μέσα σε λίγα χρόνια, πολλαπλασιάστηκε το ποσοστό του πληθυσμού 

που βρίσκονταν κάτω από το όριο της φτώχειας. Η ανάπτυξη της οικονομίας της 

αγοράς έπαιξε, για ποικίλους λόγους, σημαντικό ρόλο στην πτώση του επιπέδου ζωής 

και στην αύξηση της ανεργίας, ως απόρροια αφενός της πτώσης του γενικού δείκτη 

εισοδήματος καθώς και του παραγόμενου προϊόντος και αφετέρου του υψηλού 

πληθωρισμού. Ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, πολλοί άνθρωποι και 

ιδιαίτερα συνταξιούχοι και κρατικοί υπάλληλοι έχασαν σημαντικό μέρος της αξίας 

των πραγματικών μισθών τους. Εκείνοι που, όμως, ένιωσαν περισσότερο έντονα τη 

νέα διαμορφωθείσα κατάσταση, ήταν είτε οι εργαζόμενοι που δεν είχαν όλες τις 

απαραίτητες δεξιότητες για να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, είτε εκείνοι οι 

εργαζόμενοι που έμεναν σε περιοχές όπου δεν είχαν αναπτυχθεί ακόμα ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην 

αύξηση της φτώχειας στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, ήταν η πτώση του 

βασικού πραγματικού μισθού ως συνέπεια των αυστηρών εισοδηματικών πολιτικών 

που εφάρμοσαν οι περισσότερες κυβερνήσεις στην προσπάθεια φιλελευθεροποίησης 

των οικονομιών τους91.  Επιπλέον, η μείωση τόσο του ονομαστικού αλλά κυρίως του 

πραγματικού μισθού των εργαζομένων υπήρξε αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους 

διαβίωσης τους, εξαιτίας της απελευθέρωσης των τιμών στα είδη κατανάλωσης και 

τις υπηρεσίες, της αυξημένης φορολογίας και της διόγκωσης των πληθωριστικών 

πιέσεων με συνέπεια την αδυναμία εξασφάλισης για την πλειοψηφία της κοινωνίας 

του κατώτατου επιπέδου διαβίωσης.  

Παράλληλα με την πτώση του πραγματικού εισοδήματος, επήλθε και σημαντική 

μείωση του επιπέδου των κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονταν δωρεάν από 

το κράτος. Η εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και η 

θεσμοθέτηση ενός νομικού πλαισίου υπέρ της οικονομίας της αγοράς υπονόμευσε 

και, σε μεγάλο βαθμό, διέλυσε το σύστημα κοινωνικών παροχών της περιόδου του 

κεντρικού σχεδιασμού, το οποίο περιλάμβανε την εξασφάλιση της απασχόλησης για 

όλους, την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κάλυψη βασικών αναγκών, 

όπως η σίτιση και η στέγαση με χαμηλό αντίτιμο, τη δωρεάν εκπαίδευση και 

                                                 
90 Cox T., “The Politics of Social Change”, in S. White – J. Batt – P. Lewis (eds.), “Development in Central and 
East European Politics”, MacMillan Press, London, 1998, σελ. 26. 
91 Μιλτιάδης Ιω. Κήπας, “Κοινωνικοοικονομικός Μετασχηματισμός στην Κεντροανατολική και στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1989”, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2004, σελ. 246. 
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πολιτιστική επιμόρφωση κτλ. Κι’ αυτό γιατί, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 

λειτουργώντας με βάση τα ιδιωτικά, οικονομικά κριτήρια και με μοναδικό σκοπό το 

κέρδος, κατήργησαν πολλές από τις παρεχόμενες διευκολύνσεις, όπως π.χ. τους 

παιδικούς σταθμούς, τις κλινικές κλπ. 92. 

Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι την περίοδο της μετάβασης 

στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, 

εκ νέου, εμφανίζονται τα μεγάλα ιδιωτικά εισοδήματα από τη μεγάλη συσσώρευση 

κεφαλαίου και την ιδία εκμετάλλευση περιουσιακών δικαιωμάτων και επανέρχονται 

στο άμεσο οικονομικό προσκήνιο οι ακραίες εισοδηματικές αποκλίσεις, οι οποίες 

είχαν εκλείψει στην προηγούμενο σύστημα. Εκ του αποτελέσματος, η διαδικασία 

μετάβασης στην ελεύθερη αγορά είχε σαν επακόλουθο τη γενική αναδιανομή του 

πλούτου υπέρ των εύπορων. Συγκεκριμένα, για μια μικρή ομάδα ανώτερων στελεχών, 

διανοούμενων, ιδιοκτητών και εκπροσώπων του εγχώριου και ξένου κεφαλαίου, οι 

μεταρρυθμίσεις αποτέλεσαν πηγή πλουτισμού, εδραιώνοντας την ισχυρή θέσης τους 

στις νέες σχέσεις παραγωγής. Τούτο είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική διεύρυνση 

του βαθμού ανισότητας. Από τη μια μεριά, έγινε εμφανής ο πλούτος σε διαστάσεις 

άγνωστες μέχρι τότε, ενώ από την άλλη, η φτώχεια, που ήταν προηγουμένως λιγότερο 

εμφανής, εδραιώθηκε βαθύτερα και έγινε πολύ περισσότερο ορατή. Το φαινόμενο 

αυτό άρχισε να προκαλεί το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης93. Έτσι, παρατηρήθηκε 

η εμφάνιση μιας νέας τάξης πραγμάτων σε όλες τις χώρες των πρώην κεντρικά 

σχεδιασμένων οικονομιών με άμεσο αποτέλεσμα τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου 

κομματιού του εθνικού πλούτου στα χέρια λίγων που συνδυάστηκε με την παράλληλη 

εμφάνιση καταστάσεων πολυτελούς βίου, αλόγιστης σπατάλης και παρασιτισμού. 

Ορισμένοι εξ’ αυτών, κατάφεραν να αποκτήσουν πλούτο εκμεταλλευόμενοι κάποιες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ άλλοι, πάλι, κατόρθωσαν να διατηρήσουν τις πρώην 

ηγετικές θέσεις τους στις πρώην κρατικές επιχειρήσεις οι οποίες ξεπουλήθηκαν κάτω 

από το πρίσμα της πλήρους ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Τέλος, κάποιοι 

άλλοι εκμεταλλεύτηκαν, τη νέα διαμορφωθείσα κατάσταση, πετυχαίνοντας, εν τέλει, 

να αναγνωρίσουν ως νόμιμες διάφορες δικές τους δραστηριότητες, που θεωρούνταν 

παράνομες υπό το προηγούμενο καθεστώς. 

                                                 
92 Στο ίδιο, σελ.246. 
93 Kornai J., “Η μεγάλη μετάβαση της Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης. Επιτυχία και Απογοήτευση.”, Στο 
Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2014, σελ. 331-332. 



[86] 
 

 86

Από τη μεριά της, η παραοικονομία και η διαφθορά αποτέλεσαν ένα κοινωνικό 

φαινόμενο, που γνώρισε ποσοτικά και ποιοτικά σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας μετάβασης σε σχέση πάντα και με το βαθμό αύξησης, τόσο της 

διαφθοράς, όσο και της παραοικονομίας και σε αυτό συνετέλεσαν, μεταξύ άλλων 

παραγόντων, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η ταχύτητα εφαρμογής αυτών94. Πιο 

αναλυτικά, η παραοικονομία υπήρξε μια ακόμη μεταβατική έκπληξη. Το περιεχόμενο 

της δραστηριότητας του συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου έχει αλλάξει με τη 

μετάβαση στην οικονομία της αγοράς, αλλά το μέγεθός του έχει αυξηθεί, παρόλο που 

η κυρίαρχη οικονομική θεωρία θεωρούσε, ότι οι νομιμοποιημένοι μηχανισμοί της 

αγοράς θα συρρίκνωναν ή θα σταματούσαν το φαινόμενο αυτό. Η απορρύθμιση και ο 

μαρασμός του κράτους σε συνδυασμό με την κατάργηση του κρατικού τομέα μέσω 

των ιδιωτικοποιήσεων αναμένονταν να εξαλείψουν την παραοικονομία και, επιπλέον, 

να συμβάλλουν στο να μετατραπεί σε μια ιδιωτική οικονομία της αγοράς, όταν αυτή 

δεν θα ήταν πλέον απαγορευμένη. Το αντίθετο συνέβη τελικά: τα πρώτα χρόνια της 

μετάβασης, παράλληλα με την πρόοδο των ιδιωτικοποιήσεων, παρουσιάστηκε μια 

αύξηση στο μερίδιο της ανεπίσημης οικονομίας ως προς το ΑΕΠ. Σε σχέση, τώρα, με 

τις αιτίες μιας τέτοιας εξέλιξης, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε 

ορισμένες ιδιαιτερότητες της μεταβατικής περιόδου, που σχετίζονται με την αδυναμία 

του θεσμικού πλαισίου καθώς στις περισσότερες υπό μετάβαση χώρες, οι νόμοι είναι 

τόσο χαλαροί που η διοίκηση γίνεται εύκολα επιρρεπής σε αμέλεια ή στη διεξαγωγή 

εταιρικών συμβολαίων για προσωπικό όφελος95. Επιπλέον, στις χώρες της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης διαμορφώθηκε εκτεταμένη μορφή διαφθοράς, η οποία, σύμφωνα με 

την Susan Rose–Ackerman, ορίστηκε ως η λανθασμένη εφαρμογή της κρατικής 

εξουσίας για ιδιωτικό όφελος96. Επίσης, διαφθορά σημαίνει ότι αναπτύσσονται 

δυσλειτουργικοί δημόσιοι θεσμοί, οι οποίοι λειτουργούν σε βάρος της κοινωνίας και 

δεν ενδιαφέρονται να επιτύχουν στόχους κοινωνικής ανάπτυξης, όπως π.χ. είναι η 

οικονομική ανάπτυξη και η διανομή δημόσιων αγαθών με ιδιαίτερη ωφέλεια97. Πιο 

συγκεκριμένα, η διαφθορά υπήρχε και στο παλαιό καθεστώς, κυρίως στο πεδίο των 

                                                 
94 Μιλτιάδης Ιω. Κήπας, “Κοινωνικοοικονομικός Μετασχηματισμός στηΝ Κεντροανατολική και στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1989”, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2004, σελ. 248. 
95 Wladimir Andreff, 2004, “Would a Second Transition Stage Prolong the Initial Period of Post-Socialist 
Economic Transformation into Market Capitalism?”, The European Journal of Comparative Economic, Vol. 1, n. 
1, pp. 24-25.  
96 Susan Rose – Ackerman, “Corruption and Government. Causes, Consequences and Reform”, Cabridge 
University Press, 1999, pp. 91. 
97 Μιλτιάδης Ιω. Κήπας, “Κοινωνικοοικονομικός Μετασχηματισμός στην Κεντροανατολική και στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1989”, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2004, σελ. 171. 
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αμοιβαίων διευκολύνσεων, παρεχόμενων μέσω των πολιτικών ή των προσωπικών 

επαφών. Παρόλο που υπήρχαν φαινόμενα δωροδοκίας αυτά ήταν ασυνήθη και γενικά 

εντοπίζονταν, κυρίως, στα χαμηλότερα επίπεδα της «οικονομίας της στενότητας» για 

το «λάδωμα των τροχών». Η πλειονότητα των ενεργειών διαφθοράς παρέμενε αόρατη 

και στο παρασκήνιο. Σήμερα, η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στις μυριάδες 

των συναλλαγών στη σφαίρα της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού, στις 

μικρές και μεγάλες ιδιωτικές συναλλαγές, στα υψηλότερα και χαμηλότερα επίπεδα 

της κυβερνητικής και κοινωνικής ιεραρχίας. Πολλές είναι οι περιπτώσεις διαφθοράς, 

που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όλοι είναι θυμωμένοι και – συχνά ακούσια – 

πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται σε επιλήψιμες υποθέσεις. Είναι πλέον σχεδόν αδύνατη 

η αποφυγή ανάμιξης σε κάποια συναλλαγή, στην οποία το ένα ή το άλλο μέρος, να 

μην ενέχεται σε ορισμένες αθέμιτες συναλλαγές και όπου είτε ο πολίτης, ο πελάτης, ο 

πωλητής είτε ο αγοραστής δεν θα επιχειρήσει να δωροδοκήσει, ή δεν θα αποπειραθεί 

να συμμετάσχει σε κάποιο σχέδιο φοροδιαφυγής98.    

Σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες η διαδικασία της μετάβασης στις χώρες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης αντιμετώπισε ουσιαστικές δυσκολίες στην 

εξέλιξή της, ενώ και οι  κυρίαρχες εφαρμοζόμενες μεταρρυθμιστικές πολιτικές, δεν 

υπήρξαν αρκετά αποτελεσματικές. Αν και είχε εκτιμηθεί, εξαρχής, ως σημαντική, η 

ανάγκη για θεσμική υποδομή, η οποία θα λειτουργούσε προσανατολισμένα υπέρ της 

ανάπτυξης μιας οικονομίας της αγοράς, στην πραγματικότητα δεν δόθηκε, σε μεγάλο  

βαθμό, η απαραίτητη προσοχή στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου καπιταλιστικού 

θεσμικού πλαισίου στις υπό εξέταση χώρες. Εξάλλου, δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι 

οι υπό εξέταση χώρες αντιμετώπισαν μια σειρά από θεσμικές αδυναμίες, οι οποίες 

στάθηκαν εμπόδιο στη δυνατότητά τους να αντιμετωπίσουν, στο έπακρο, τις ατέλειες 

της αγοράς και φαινόμενα, όπως η διαφθορά και η παραοικονομία, και εν τέλει να 

επιτύχουν το στόχο της οικονομικής τους ανάπτυξης. Όπως τόνισε και ο North (1991, 

“Institutions”, Journal of Economic Perspectives, σελ. 97-112) «το βασικό ζήτημα της 

οικονομικής ιστορίας, αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης είναι να αναδείξει την 

εξέλιξη των πολιτικών και οικονομικών θεσμών που δημιουργούν εκείνο το οικονομικό 

περιβάλλον που προωθεί την αύξηση της παραγωγικότητας».  

                                                 
98 Kornai J., “Η μεγάλη μετάβαση της Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης. Επιτυχία και Απογοήτευση.”, Στο 
Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2014, σελ. 337-338. 
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Επιπλέον, αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των υπό μετάβαση οικονομιών της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ότι, παρ’ όλες τις μεταρρυθμίσεις και με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, το μακροοικονομικό τους περιβάλλον εξακολουθεί να μένει 

ασταθές χωρίς προοπτικές αισθητής παραγωγικής αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των 

οικονομικών μεγεθών. Χωρίς καμιά εξαίρεση, σε όλες τις χώρες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης η μετάβαση από τον κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία 

της αγοράς οδήγησε στην αύξηση των ελλειμμάτων, η οποία υπήρξε συνέπεια του 

ανοίγματος αυτών των νέων οικονομιών προς τον υπόλοιπο κόσμο, στη μειωμένη 

ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων σε σύγκριση με τα προερχόμενα 

από το εξωτερικό και στην συρρίκνωση σε σημαντικό βαθμό της παραγωγικής τους 

βάσης και ιδιαίτερα της παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων.  

Τα όποια θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία μετάβασης στην οικονομία της 

αγοράς καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμιστικών 

προγραμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς, δεν ταυτίστηκαν με το τέλος 

των προβλημάτων, εφ’ όσον η εξελικτική ανάπτυξη των νέων καπιταλιστικών 

σχέσεων παραγωγής δεν ταυτίστηκε με την οικονομική ευημερία και την άμεση 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για την πλειοψηφία του πληθυσμού στις υπό 

μετάβαση χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπη. Το τελευταίο αυτό συμπέρασμα 

πηγάζει ως απόρροια των έντονων κοινωνικών διαφοροποιήσεων που προκαλούν η 

ραγδαία αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, η πτώση του βιοτικού επιπέδου για 

τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, η ανεργία αλλά και άλλες οικονομικές 

στρεβλώσεις, που αποτελούν αναπόφευκτο μέρος της λειτουργίας του 

ανταγωνιστικού συστήματος της ελεύθερης αγοράς και της κυρίαρχης ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας, που αναπτύσσεται εξ’ αυτού, και έχει σαν αποτέλεσμα να μην 

προσφέρονται σε όλους ίσες ευκαιρίες παρά μόνο σε ένα μικρό τμήμα του 

πληθυσμού. Εν τέλει, αν και η διαδικασία μετάβασης των οικονομιών της Κεντρικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς αναμενόταν να βελτιώσει 

τις συνθήκες ζωής της κοινωνίας, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Kolodko 

«διαφορετικά, αυτή η προσπάθεια δεν θα είχε πολύ νόημα», ωστόσο, το αρχικό στάδιο 

της πορεία προς την οικονομία της αγοράς είχε σχετικά πικρή γεύση για την 

πλειοψηφία του πληθυσμού.  

Εν κατακλείδι, σε γενικές γραμμές, οι κυβερνήσεις στις οικονομίες της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης επιδίωξαν, κατά τη μεταβατική τους πορεία προς την οικονομία της 

αγοράς, να αυξήσουν την κοινωνική ευημερία και να μειώσουν στο ελάχιστο δυνατό 
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δυσάρεστα φαινόμενα όπως η φτώχεια και η ανεργία99. Στην έκθεση της Παγκόσμιας 

Τράπεζας για το έτος 1990 (The World Bank Annual Report, 1990) τονίζεται πως η 

κύρια πρόκληση για τις κυβερνήσεις των εξεταζόμενων χωρών είναι η εξεύρεση 

τρόπων για την αναδιάρθρωση των οικονομιών τους και τη μεγιστοποίηση της 

ανάπτυξης τους με παράλληλη ελαχιστοποίηση του όποιου κοινωνικού κόστους της 

μεταβατικής περιόδου, που συνίσταται στον πληθωρισμό, στην ανεργία και στην 

αβεβαιότητα. Βέβαια, στην πράξη, αυτό που κατόρθωσαν, οι εκάστοτε κυβερνήσεις 

ήταν να εφαρμόσουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις που μεγιστοποίησαν το κοινωνικό 

κόστος της μεταβατικής περιόδου.  

 

 

                                                 
99 COX T., “The politics of social, change”, στο ST. WHITE – J. BATT – P. LEWIS, (διεύθυνση), “Developments 
in central and east European politics”, MacMillan Press, London, 1998, σελ.220.  
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1.9  Παράρτημα κεφαλαίου 1 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

   

Χώρα Μονάδα Έτος 1994 

   

Αλβανία % Ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 60 

Βουλγαρία % Ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 45 

Κροατία % Ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 45 

Ουγγαρία % Ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 60 

Πολωνία % Ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 60 

Π.Γ.Δ.Μ. % Ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 40 

Ρουμανία % Ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 40 

Σλοβακία % Ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 60 

Σλοβενία % Ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 45 

Τσεχία % Ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 70 

 
Πηγή: EBRD 
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Πίνακας 2 

 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΑΛΒΑΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) 9,837 -9,576 -29,589 -7,199 9,600 8,299 13,299 9,100 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) 6,924 -11,188 -29,163 -6,636 10,271 8,967 14,002 9,780 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 44,800 48,201 42,697 23,320 22,902 21,731 22,498 15,344 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 32,301 35,901 39,296 51,642 54,641 53,621 55,812 37,479 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 22,899 15,898 18,007 25,038 22,457 24,648 21,690 47,177 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20,800 88,958 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ 

(Annual %) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 24,103 92,123 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Industry, value added / Βιομηχανία, 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a 25,855 25,700 31,303 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Agriculture, value added / Γεωργία, 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a 35,853 20,700 25,213 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a 38,292 53,600 43,484 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) -3,290 -9,117 -8,445 -7,272 -1,480 1,818 2,860 1,600 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) -2,152 -7,463 -7,534 -6,271 -0,691 2,164 3,3193 2,125 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 57,620 49,197 43,761 43,493 37,184 34,772 28,365 21,348 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 10,615 17,027 16,942 12,939 11,301 13,343 14,699 12,882 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 31,765 33,776 39,297 43,568 51,515 51,885 56,936 65,770 

ΚΡΟΑΤΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,874 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9,997 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 32,307 30,828 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, προστ. 

αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7,183 6,952 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 60,510 62,220 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) n/a n/a n/a -3,064 -0,576 2,947 1,489 0,014 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) n/a n/a n/a -3,026 -0,463 3,088 1,631 0,186 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30,383 29,825 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8,361 8,410 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 61,256 61,765 

ΠΟΛΩΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) n/a n/a -7,016 2,515 3,738 5,293 6,952 6,057 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) n/a n/a -7,345 2,201 3,475 5,071 6,807 5,976 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 36,405 35,048 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,468 5,139 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 58,127 59,813 

ΠΓΔΜ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) n/a n/a -6,171 -6,565 -7,469 -1,758 -1,115 1,185 

ΠΓΔΜ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) n/a n/a -6,033 -6,347 -7,253 -1,643 -1,192 0,870 

ΠΓΔΜ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a 44,492 35,590 39,088 35,038 30,438 29,981 29,572 

ΠΓΔΜ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a 8,512 13,639 17,060 11,821 13,264 13,213 13,245 

ΠΓΔΜ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a 46,996 50,771 43,852 53,141 56,298 56,806 57,183 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) n/a n/a -12,918 -8,767 1,529 3,932 7,138 3,870 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) n/a n/a -12,158 -7,939 1,667 4,083 7,355 4,169 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a 49,943 45,054 43,971 42,097 46,284 38,371 39,711 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a 23,741 20,129 19,406 22,637 21,538 19,153 18,428 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a 26,316 34,817 36,623 35,266 32,178 42,476 41,861 

ΣΕΡΒΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,426 

ΣΕΡΒΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,528 

ΣΕΡΒΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 35,465 33,111 

ΣΕΡΒΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20,924 21,341 

ΣΕΡΒΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 43,611 45,548 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) n/a n/a n/a n/a 1,901 6,205 5,843 6,757 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) n/a n/a n/a n/a 1,513 5,788 5,534 6,531 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 36,825 37,670 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,633 5,296 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 57,542 57,034 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,516 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,581 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 34,697 35,078 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,288 4,031 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 61,015 60,891 

ΤΣΕΧΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual %) n/a n/a -11,615 -0,507 0,062 2,909 6,221 4,223 

ΤΣΕΧΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) n/a n/a -11,403 -0,608 -0,042 2,872 6,287 4,344 

ΤΣΕΧΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a 38,881 38,701 38,930 40,496 

ΤΣΕΧΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a 4,663 4,667 4,364 3,992 

ΤΣΕΧΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) n/a n/a n/a n/a 56,456 56,632 56,706 55,512 

 

Πίνακας 2 – Συνέχεια  

 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΑΛΒΑΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) -10,838 9,009 13,501 6,667 7,940 4,231 5,773 5,709 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) -10,278 9,697 14,222 7,349 8,958 4,544 6,170 6,152 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 15,378 13,110 13,975 16,705 18,315 19,596 23,183 24,582 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 32,700 30,475 27,118 26,490 24,453 24,236 24,333 22,932 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 51,922 56,415 58,907 56,805 57,232 56,168 52,484 52,486 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 34,389 15,600 9,600 5,500 4,400 5,300 4,000 6,010 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ 

(Annual%) 35,390 15,660 9,348 5,287 4,273 5,174 3,905 6,043 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Industry, value added / Βιομηχανία, 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) 30,716 33,411 29,665 23,023 23,138 21,681 23,394 24,909 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Agriculture, value added / Γεωργία, 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) 21,337 19,440 16,153 10,583 10,761 10,089 8,963 10,736 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) 47,947 47,149 54,182 66,394 66,101 68,230 67,643 64,355 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) -1,100 3,500 -5,610 5,011 4,248 6,018 5,077 6,555 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) -0,496 4,193 -5,079 5,531 6,344 8,345 5,913 7,363 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 23,671 24,607 25,147 25,846 26,897 26,693 27,522 26,656 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 22,589 15,411 14,722 12,579 12,057 10,911 10,405 9,835 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 53,740 59,982 60,131 61,575 61,046 62,396 62,073 63,509 

ΚΡΟΑΤΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 6,645 1,862 -0,935 3,767 3,434 5,246 5,558 4,083 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 4,826 3,469 -2,088 6,768 3,108 5,246 5,558 4,106 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 31,915 30,302 29,080 29,327 28,875 28,297 28,865 29,872 

ΚΡΟΑΤΙΑ Agriculture, value added / Γεωργία, πρ. αξ. (% GDP) 6,517 6,823 6,917 6,405 6,420 6,314 5,175 5,537 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 61,568 62,875 64,003 64,268 64,705 65,389 65,960 64,591 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 3,340 4,236 3,187 4,209 3,840 4,528 3,849 5,005 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 3,548 4,479 3,479 4,480 4,079 4,826 4,146 5,238 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 32,254 32,633 32,261 31,661 31,347 30,739 30,421 31,025 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 7,240 6,900 6,104 5,714 5,609 4,813 4,478 5,018 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 60,506 60,467 61,635 62,625 63,044 64,448 65,101 63,957 

ΠΟΛΩΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 6,459 4,615 4,642 4,559 1,248 2,042 3,562 5,136 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 6,390 4,577 4,651 5,657 1,276 2,089 3,632 5,197 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 35,227 35,042 33,934 32,550 30,914 30,299 31,245 32,751 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 4,537 4,124 3,614 3,487 3,624 3,055 2,930 3,693 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 60,236 60,834 62,452 63,963 65,462 66,646 65,825 63,556 

ΠΓΔΜ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 1,440 3,379 4,339 4,549 -3,067 1,494 2,222 4,674 

ΠΓΔΜ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 0,925 2,739 3,703 4,013 -3,448 1,192 1,998 4,490 

ΠΓΔΜ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 34,539 33,834 32,605 25,393 24,305 23,502 26,026 24,242 

ΠΓΔΜ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 12,776 13,241 12,895 11,977 11,505 12,335 13,353 13,313 

ΠΓΔΜ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 52,685 52,925 54,500 62,630 64,190 64,163 60,621 62,445 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) -4,816 -2,087 -0,401 2,395 5,592 5,184 5,524 8,358 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) -4,542 -1,884 -0,245 2,528 7,076 7,127 6,288 8,978 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 38,493 35,719 33,893 33,515 35,644 36,898 34,755 35,040 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 18,722 15,945 14,106 12,020 14,494 12,558 12,921 13,984 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 42,785 48,336 52,001 54,465 49,862 50,544 52,324 50,976 

ΣΕΡΒΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 7,185 2,430 -12,146 7,759 4,993 7,116 4,415 9,046 

ΣΕΡΒΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 7,485 2,820 -11,828 8,104 5,173 7,214 4,638 9,301 

ΣΕΡΒΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 30,812 31,930 30,302 33,450 32,934 32,298 31,843 30,223 

ΣΕΡΒΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 20,458 18,422 20,992 19,944 19,982 15,049 13,447 13,935 

ΣΕΡΒΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 48,730 49,648 48,706 46,606 47,084 52,653 54,710 55,842 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 6,067 4,012 -0,205 1,210 3,316 4,523 5,419 5,259 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 5,872 3,872 -0,307 1,347 3,506 4,561 5,488 5,280 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 34,633 34,760 34,153 36,066 34,817 34,121 35,181 36,225 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 5,102 5,222 4,465 4,417 4,953 5,019 4,444 4,070 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 60,265 60,018 61,382 59,517 60,230 60,860 60,375 59,705 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 5,114 3,286 5,274 4,155 2,949 3,836 2,842 4,352 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 5,256 3,511 5,199 3,847 2,787 3,708 2,780 4,285 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 35,511 36,070 36,010 35,008 34,879 34,481 34,693 34,634 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 4,059 3,912 3,296 3,313 2,972 3,204 2,412 2,601 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 60,430 60,018 60,694 61,679 62,149 62,315 62,895 62,765 

ΤΣΕΧΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) -0,595 -0,329 1,433 4,267 2,909 1,652 3,603 4,906 

ΤΣΕΧΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) -0,487 -0,234 1,536 4,559 3,296 1,849 3,633 4,875 

ΤΣΕΧΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 39,727 38,557 37,613 37,197 37,577 36,388 35,706 37,662 

ΤΣΕΧΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 3,643 3,725 3,439 3,421 3,295 2,804 2,586 2,547 

ΤΣΕΧΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 56,630 57,718 58,948 59,382 59,128 60,808 61,708 59,791 

 
Πίνακας 2 – Συνέχεια  

 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΑΛΒΑΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 5,773 5,709 5,721 5,431 5,900 3,761 3,353 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annua%) 6,170 6,152 6,263 6,098 6,703 4,560 4,051 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 23,183 24,581 25,216 26,405 25,334 29,022 28,215 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 24,333 22,933 21,235 20,222 19,875 19,420 19,410 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 52,484 52,486 53,549 53,373 54,791 51,558 52,375 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 4,000 6,070 8,758 5,378 5,729 5,583 -2,990 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ 

(Annual%) 3,905 6,043 8,751 5,436 5,882 5,875 -2,548 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Industry, value added / Βιομηχανία, 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) 23,394 24,909 25,980 26,385 27,372 28,449 27,550 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Agriculture, value added / Γεωργία, 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) 8,963 10,736 10,098 10,141 9,717 8,857 8,536 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) 67,643 64,355 63,922 63,474 62,911 62,694 63,914 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 5,077 6,555 7,236 6,753 7,675 3,638 -3,586 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 5,913 7,363 8,047 7,567 8,470 4,368 -2,963 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 27,522 26,656 28,237 29,757 30,531 29,628 30,394 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 10,405 9,834 8,510 7,214 5,429 6,987 4,882 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 62,073 63,510 63,253 63,029 64,040 63,385 64,724 

ΚΡΟΑΤΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 5,558 4,083 4,164 4,785 5,150 2,053 -7,384 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 5,558 4,106 4,093 4,832 5,245 2,088 -7,270 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 28,865 29,872 29,043 28,726 28,097 27,901 27,675 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 5,175 5,537 5,003 5,139 4,832 4,955 5,049 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 65,960 64,591 65,954 66,135 67,071 67,144 67,276 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 3,849 5,005 4,388 3,851 0,435 0,855 -6,560 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 4,146 5,238 4,596 4,013 0,590 1,032 -6,455 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 30,421 31,025 31,282 31,169 30,967 30,006 29,505 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 4,478 5,018 4,265 4,027 3,956 3,926 3,489 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 65,101 63,957 64,453 64,804 65,077 66,068 67,006 

ΠΟΛΩΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 3,562 5,136 3,494 6,180 7,035 4,250 2,820 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) 3,632 5,197 3,539 6,247 7,093 4,235 2,751 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 31,245 32,751 32,804 33,121 33,195 33,310 33,521 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 2,930 3,693 3,298 3,046 3,445 2,902 2,795 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 65,825 63,556 63,898 63,833 63,360 63,788 63,684 

ΠΓΔΜ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 2,222 4,674 4,723 5,137 6,473 5,472 -0,359 

ΠΓΔΜ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 1,998 4,490 4,559 4,991 6,354 5,374 -0,441 

ΠΓΔΜ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 26,026 24,242 23,714 24,917 23,880 22,691 21,951 

ΠΓΔΜ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 13,353 13,313 11,339 10,340 10,364 13,294 11,998 

ΠΓΔΜ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 60,621 62,445 64,947 64,743 65,756 64,015 66,051 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 5,524 8,359 4,172 8,056 6,864 8,459 -7,067 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 6,288 8,978 4,817 8,698 8,454 10,281 -6,289 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 34,756 35,040 36,048 36,861 36,674 37,781 37,639 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 12,921 13,985 9,481 8,743 5,467 6,564 6,039 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 52,323 50,975 54,471 54,396 57,859 55,655 56,322 

ΣΕΡΒΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 4,415 9,0465 5,5404 4,904 5,889 5,367 -3,116 

ΣΕΡΒΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 4,638 9,301 5,858 5,318 6,319 5,816 -2,727 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΣΕΡΒΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 31,843 30,223 29,302 29,326 28,310 28,653 28,666 

ΣΕΡΒΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 13,447 13,935 11,959 11,436 9,977 10,333 9,601 

ΣΕΡΒΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 54,710 55,842 58,739 59,238 61,713 61,014 61,733 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 5,419 5,259 6,751 8,453 10,799 5,630 -5,422 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 5,488 5,2803 6,740 8,448 10,767 5,539 -5,548 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 35,181 36,225 36,115 38,630 37,872 37,964 33,945 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 4,444 4,070 3,628 3,565 3,999 4,081 3,335 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθ αξία 
(% GDP) 60,375 59,705 60,257 57,805 58,129 57,955 62,720 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 2,842 4,352 4,003 5,656 6,942 3,300 -7,797 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 2,780 4,285 3,823 5,319 6,345 3,137 -8,627 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 34,693 34,634 34,082 34,498 35,152 34,146 31,389 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 2,412 2,601 2,600 2,266 2,140 1,890 1,892 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 62,895 62,765 63,318 63,236 62,708 63,964 66,719 

ΤΣΕΧΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 3,603 4,906 6,533 6,853 5,603 2,682 -4,802 

ΤΣΕΧΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 3,633 4,875 6,386 6,564 4,988 1,834 -5,343 

ΤΣΕΧΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 35,706 37,662 37,711 38,184 38,221 37,674 36,767 

ΤΣΕΧΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 2,586 2,547 2,447 2,282 2,169 2,134 1,816 

ΤΣΕΧΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 61,708 59,791 59,842 59,534 59,610 60,192 61,417 
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Πίνακας 2 – Συνέχεια  

 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΑΛΒΑΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 3,710 2,550 1,420 1,001 1,774 2,226 3,370 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 4,226 2,826 1,588 1,186 1,985 2,525 3,535 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 28,690 28,153 26,452 26,436 24,643 24,180 23,733 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 20,658 20,958 21,661 22,428 22,903 22,858 22,895 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 50,652 50,889 51,887 51,136 52,454 52,962 53,372 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annua%) 0,868 0,956 -0,824 2,351 1,150 3,074 3,056 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ 

(Annual%) 1,531 1,865 0,281 3,577 2,256 3,949 3,617 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Industry, value added / Βιομηχανία, 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) 27,274 26,995 26,320 26,890 26,804 27,332 28,066 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Agriculture, value added / Γεωργία, 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) 8,279 8,245 7,499 8,274 7,229 7,565 7,737 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 
προστιθέμενη αξία 

(% GDP) 64,447 64,760 66,181 64,836 65,967 65,103 64,197 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 1,324 1,915 0,031 0,862 1,329 3,617 3,941 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 1,993 2,571 0,612 1,428 1,906 4,281 4,673 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 27,379 29,290 28,892 27,580 27,139 27,872 28,310 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 4,782 5,254 5,269 5,335 5,259 4,786 4,699 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 67,839 65,456 65,839 67,085 67,602 67,342 66,991 

ΚΡΟΑΤΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) -1,701 -0,281 -2,187 -1,064 -0,492 2,247 2,982 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) -1,450 2,914 -1,888 -0,788 -0,085 3,093 3,797 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 27,061 27,022 27,073 26,612 26,625 26,397 26,280 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 4,869 4,668 4,473 4,393 4,143 4,202 3,964 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 68,070 68,310 68,454 68,995 69,232 69,401 69,756 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 0,682 1,662 -1,644 2,096 4,228 3,367 2,213 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 0,910 1,950 -1,134 2,378 4,509 3,613 2,474 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 29,907 29,884 30,056 29,841 30,589 31,716 30,501 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 3,526 4,595 4,574 4,566 4,701 4,418 4,399 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 66,567 65,521 65,370 65,593 64,710 63,866 65,100 

ΠΟΛΩΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 3,607 5,017 1,608 1,392 3,283 3,844 2,864 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual %) 3,903 4,961 1,608 1,453 3,360 3,914 2,968 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 33,166 33,946 33,571 32,241 33,202 34,121 33,711 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 2,917 3,222 3,007 3,237 2,947 2,482 2,689 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 63,917 62,832 63,422 64,522 63,851 63,397 63,600 

ΠΓΔΜ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 3,359 2,340 -0,456 2,925 3,630 3,842 2,406 

ΠΓΔΜ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 3,277 2,259 -0,535 2,841 3,542 3,751 2,312 

ΠΓΔΜ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 24,395 25,096 24,371 25,445 26,285 26,618 29,708 

ΠΓΔΜ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 11,733 10,868 10,526 11,524 11,722 11,405 9,888 

ΠΓΔΜ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 63,872 64,036 65,103 63,031 61,993 61,977 60,404 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) -0,798 1,056 0,641 3,532 3,076 3,974 4,589 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) -0,207 1,554 1,090 3,917 3,463 4,464 5,174 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 41,342 41,515 37,098 36,605 35,618 34,059 32,377 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 6,271 7,334 5,320 6,128 5,340 4,760 4,339 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 52,387 51,151 57,582 57,267 59,042 61,181 63,284 

ΣΕΡΒΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 0,584 1,401 -1,0153 2,572 -1,831 0,758 2,797 

ΣΕΡΒΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 0,990 2,205 -0,534 3,072 -1,369 1,257 3,350 

ΣΕΡΒΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 28,400 29,498 30,293 31,655 30,224 31,361 31,317 

ΣΕΡΒΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 10,226 10,686 8,986 9,362 9,279 8,184 7,872 

ΣΕΡΒΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 61,374 59,816 60,721 58,983 60,497 60,455 60,811 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 5,042 2,819 1,657 1,491 2,750 3,850 3,325 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 4,944 2,687 1,484 1,382 2,651 3,751 3,231 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 35,226 35,513 35,371 33,068 34,587 34,507 34,776 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 2,813 3,376 3,540 3,976 4,457 3,753 3,677 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 61,961 61,111 61,089 62,956 60,956 61,740 61,547 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 1,238 0,649 -2,669 -1,132 2,979 2,259 3,148 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 0,797 0,440 -2,874 -1,266 2,878 2,182 3,083 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 30,605 30,919 31,669 31,958 32,821 32,566 32,306 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, προστιθ. 

αξία 
(% GDP) 1,982 2,286 2,067 2,082 2,333 2,343 2,172 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 67,413 66,795 66,264 65,960 64,846 65,091 65,522 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΤΣΕΧΙΑ GDP growth / Αύξηση του ΑΕΠ (Annual%) 2,273 1,778 -0,800 -0,484 2,715 5,309 2,593 

ΤΣΕΧΙΑ 
GDP per capita growth / Αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 
(Annual%) 1,976 1,568 -0,938 -0,517 2,607 5,102 2,442 

ΤΣΕΧΙΑ 
Industry, value added / Βιομηχανία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 36,780 37,019 36,903 36,699 37,893 37,774 37,604 

ΤΣΕΧΙΑ 
Agriculture, value added / Γεωργία, 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 1,680 2,380 2,615 2,685 2,737 2,476 2,453 

ΤΣΕΧΙΑ 
Services, etc., value added / Υπηρεσίες, κτλ., 

προστιθέμενη αξία 
(% GDP) 61,540 60,601 60,482 60,616 59,370 59,750 59,943 

 
Πηγή: World Bank, World Development Indicators 
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Πίνακας 3 
 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent 
change 

n/a -0,18 35,717 225,996 85,005 22,565 7,794 

ΑΛΒΑΝΙΑ Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
6,721 8,457 8,9 26,5 22,3 18,4 12,9 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Inflation, average consumer price / 
Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 

Percent 
change 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 70 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent 
change 

6,404 23,9 333,5 82 72,804 96 62,1 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
0,025 2,9 6,78 13,24 15,84 14,05 11,37 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent 
change 

n/a n/a n/a n/a 1518,531 97,505 1,963 

ΚΡΟΑΤΙΑ Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
n/a n/a 13,159 15,253 14,775 14,48 14,5 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent 
change 

16,95 28,97 34,234 22,95 22,451 18,866 28,303 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
0,531 2,082 8,415 9,303 11,29 10,118 10,17 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent 
change 

251,1 585,8 70,3 43 35,3 32,2 27,875 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ΠΟΛΩΝΙΑ Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
n/a 6,3 11,8 13,6 16,4 11,4 13,341 

ΠΓΔΜ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent 
change 

n/a n/a n/a n/a 338,684 126,583 16,374 

ΠΓΔΜ Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent 
change 

0,9 127,9 161,121 210,386 256,105 136,742 32,272 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
3,4 3,4 3,5 5,441 9,206 10,994 9,882 

ΣΕΡΒΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent 
change 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent 
change 

n/a n/a n/a n/a n/a 13,464 9,901 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
n/a n/a n/a n/a 12,7 14,6 13,7 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent 
change 

n/a n/a n/a n/a 31,93 20,745 13,656 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
n/a n/a n/a 7,836 8,591 8,497 7 

ΤΣΕΧΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent 
change 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ΤΣΕΧΙΑ Unemployment Rate / Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of 
total labor 

force 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,025 

 
 
 

Πίνακας 3 – Συνέχεια  

 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent change 12,734 33,167 20,646 0,389 0,039 3,12 5,202 2,363 2,867 2,363 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Unemployment Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 
Percent of total labor 

force 
12,3 14,9 17,7 18,4 16,8 16,44 15,751 15 14,4 14,1 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Inflation, average consumer price / 
Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 

Percent change n/a 5,732 0,279 2,841 4,973 4,573 0,313 0,547 0,282 3,582 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Unemployment Rate / Ποσοστό 
Ανεργίας 

Percent of total labor 
force 

50 35,303 32,196 31,096 31,096 31,096 31,096 31,096 31,096 31,096 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent change 123 1061,206 18,679 2,572 10,318 7,358 5,813 2,348 6,149 6,038 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Unemployment Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 
Percent of total labor 

force 
10,988 14,023 12,367 13,79 18,134 17,514 17,416 13,857 12,192 10,177 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent change 3,644 3,709 6,709 4,014 4,605 3,777 1,672 1,767 2,055 3,317 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Unemployment Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 
Percent of total labor 

force 
9,952 9,906 11,637 18,633 20,592 21,508 21,783 19,067 17,783 17,583 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent change 23,463 18,294 14,168 10,021 9,784 9,157 5,265 4,663 6,747 3,56 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Unemployment Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 
Percent of total labor 

force 
9,886 8,731 7,8 7 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent change 19,9 14,9 11,8 7,3 10,1 5,5 1,9 0,842 3,492 2,133 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Unemployment Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 
Percent of total labor 

force 
12,343 11,246 10,576 13,133 16,087 18,242 19,934 19,643 18,974 17,745 

ΠΓΔΜ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent change 2,467 1,294 0,544 1,279 6,608 5,199 2,314 1,105 0,659 -0,57 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΠΓΔΜ 
Unemployment Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 
Percent of total labor 

force 
31,992 36,104 34,481 32,411 31,727 30,515 31,944 36,687 37,15 37,25 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent change 38,809 154,763 59,097 45,804 45,667 34,452 22,159 15,311 11,855 8,995 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Unemployment Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 
Percent of total labor 

force 
7,323 7,85 9,611 7,173 7,646 7,331 8,288 7,838 8,042 7,154 

ΣΕΡΒΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent change n/a n/a 30 41,1 70 80,744 8,868 2,901 10,602 16,253 

ΣΕΡΒΙΑ 
Unemployment Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 
Percent of total labor 

force 
n/a 12,26 12,8 13,3 12,1 12,2 14,47 16 19,53 21,83 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent change 5,782 6,033 6,691 10,461 12,161 7,144 3,489 8,417 7,451 2,779 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Unemployment Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 
Percent of total labor 

force 
12,6 11,882 12,733 16,5 18,9 19,458 18,808 17,708 18,358 16,358 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent change 9,911 8,343 7,942 6,127 8,934 8,376 7,477 5,539 3,589 2,452 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Unemployment Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 
Percent of total labor 

force 
6,892 6,917 7,367 7,408 6,742 6,192 6,342 6,7 6,342 6,542 

ΤΣΕΧΙΑ 
Inflation, average consumer price / 

Πληθωρισμός, μέση τιμή καταναλωτή 
Percent change 8,762 8,628 10,685 2,16 3,787 4,639 1,881 0,14 2,749 1,868 

ΤΣΕΧΙΑ 
Unemployment Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 
Percent of total labor 

force 
3,883 4,808 6,479 8,756 8,824 8,166 7,313 7,812 8,321 7,927 

 
Πίνακας 3 – Συνέχεια  

 
 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 2,37 2,96 3,31 2,231 3,615 3,443 2,036 1,925 1,613 1,91 1,275 2,086 2,827 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
13,8 13,4 13,1 13,8 14 14 13,4 16 17,5 17,1 15,2 14 13,75 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 6,128 1,492 7,434 -0,381 2,123 3,675 2,049 -0,093 -0,9 -1,018 -1,093 1,775 1,176 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Unemployment Rate / 
Ποσοστό Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

31,096 29,013 23,408 24,068 27,202 27,6 28 27,5 27,5 27,7 25,4 20,5 25,1 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 7,416 7,572 11,951 2,469 3,039 3,386 2,391 0,385 -1,601 -1,067 -1,323 1,096 1,441 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
9,022 6,935 5,664 6,878 10,306 11,35 12,379 13,038 11,524 9,233 7,666 6,6 6,43 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 3,19 2,899 6,077 2,379 1,031 2,273 3,412 2,217 -0,215 -0,464 -1,125 1,145 1,169 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
16,525 14,733 13,033 14,517 17,167 17,367 18,6 19,808 19,275 17,067 14,958 13,9 13,5 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 3,916 7,967 6,046 4,205 4,867 3,931 5,661 1,636 -0,171 -0,091 0,418 2,514 3,192 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
7,475 7,4 7,865 10,096 11,251 11,116 11,071 10,237 7,765 6,848 5,1 4,423 4,338 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 1,033 2,492 4,217 3,45 2,583 4,267 3,7 0,9 -0,025 -0,933 -0,583 1,908 2,27 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
13,843 9,604 7,119 8,169 9,635 9,632 10,088 10,328 8,988 7,499 6,161 4,798 4,033 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΠΓΔΜ 
Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 3,272 2,794 7,522 -0,739 1,508 3,905 3,317 2,785 -0,282 -0,3 -0,239 0,274 2,598 

ΠΓΔΜ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
36,025 34,925 33,775 32,175 32,05 31,375 31 29 28,025 26,05 23,55 23,35 23,15 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 6,591 4,834 7,846 5,584 6,113 5,795 3,339 4,002 1,076 -0,596 -1,555 1,1 3,312 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
7,11 6,349 5,539 6,252 6,939 7,158 6,794 7,096 6,802 6,812 5,902 5,3 5,2 

ΣΕΡΒΙΑ 
Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 10,732 6,002 12,411 8,117 6,143 11,137 7,33 7,694 2,082 1,392 1,122 3,37 3 

ΣΕΡΒΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
21,56 18,8 14,4 16,9 20 23,6 24,6 23 19,9 18,2 15,905 16 15,644 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 4,266 1,9 3,95 0,937 0,698 4,073 3,731 1,458 -0,094 -0,336 -0,478 1,161 1,358 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
13,442 11,217 9,592 12,092 14,475 13,708 13,958 14,233 13,192 11,483 9,642 8,077 7,543 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 2,458 3,657 5,647 0,839 1,801 1,803 2,597 1,769 0,199 -0,526 -0,055 1,595 1,809 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
5,992 4,858 4,392 5,892 7,267 8,208 8,892 10,142 9,733 9 8,025 6,785 6,415 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΤΣΕΧΙΑ 
Inflation, average consumer 
price / Πληθωρισμός, μέση 

τιμή καταναλωτή 
Percent change 2,544 2,863 6,348 0,992 1,491 1,908 3,288 1,43 0,336 0,335 0,692 2,3 1,8 

ΤΣΕΧΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
7,148 5,32 4,392 6,662 7,279 6,711 6,978 6,953 6,108 5,046 3,951 2,8 3 

 

Πηγή: IMF (International Monetary Fund) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο εξωτερικός προσανατολισμός των οικονομιών της 
Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο της 

μεταβατικής διαδικασίας. 
 
 
 
2.1 Οι νέες διεθνείς οικονομικές σχέσεις και ο νέος εξωτερικός προσανατολισμός 

των υπό μετάβαση χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. 

 
 

Μετά την άρση του ιστορικά αναγνωρισμένου διπολισμού και το οριστικό τέλος 

της πολιτικής και οικονομικής διαίρεσης της Ευρώπης, σε όλες τις υπό μετάβαση 

χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τέθηκε, με επιτακτικό τρόπο, 

εκτός της εξέλιξης της μεταβατικής τους διαδικασίας, και το ζήτημα των μορφών και 

της έντασης συνεργασίας μεταξύ της Δύσης και της νέας Ευρωπαϊκής Ανατολής στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Και τούτο, επειδή οι συγκεκριμένες οικονομίες, όπως 

υποστηρίζει ο Saul Cohen, ενεργούν, όλο και περισσότερο, σαν μια περιοχή πυλών, η 

οποία είναι πλήρως ανοιχτή στην Ανατολή και στη Δύση. Υποστηρίζει δε, ότι αυτή η 

περιοχή διαθέτει τις βάσεις σύνδεσης, για να αποτελέσει το κλειδί και να μετατραπεί 

σε οδηγό στις οικονομικές καθώς και στις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, στο άνοιγμα 

της περιοχής και προς τις δύο κατευθύνσεις100, διευκολύνοντας, με αυτό τον τρόπο, 

και τη μεταφορά της οικονομικής καινοτομίας ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή 

καθώς και αντιστρόφως101. 

Κατ’ επέκταση, η διαδικασία της μετάβασης καθώς και η διαδικασία αναζήτησης 

νέων σχέσεων οικονομικής συνεργασίας αποτέλεσαν διττή πρόκληση όχι μόνο για τις 

μετασχηματιζόμενες χώρες αλλά και για τις χώρες της Δύσης, οι οποίες εκλήθησαν 

να στηρίξουν, από τη μια, την επίπονη και χρονοβόρα συστημική προσαρμογή των 

υπό μετάβαση οικονομιών και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν με θετικό τρόπο στον 

νέο εξωτερικό προσανατολισμό και στο εξωτερικό άνοιγμα προς τη δύση, των χωρών 

της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης102. 

                                                 
100 S. COHEN, “Geopolitics in the new world era. A new perspective on an old discipline”, στο G. DEMKO – W. 
WOOD (εκδ.), Reordering the world. Geopolitical perspectives on the 21st century, Boulder, Westview (CO), 
1994, σελ. 38-46. 
101 S. COHEN, ό.π. , σελ. 46. 
102 Άγγελος Κότιος, “Η Ευρωβαλκανική Οικονομική Συνεργασία: Εξέλιξη, Προβλήματα και Προοπτικές”, στο“Η 
Ανάπτυξη των Βαλκανίων”,Επιμέλεια: Γιώργος Πετράκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2000, 
σελ. 397. 
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Έτσι, η θεμελιακή μεταβολή των διεθνών πρακτικών δεδομένων και συνθηκών ως 

απόρροια της έναρξης της διαδικασίας μετάβασης των πρώην κεντρικά σχεδιασμένων 

οικονομιών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις παραγωγικές σχέσεις 

της οικονομίας της αγοράς, στις αρχές της δεκαετίας του 90, σηματοδοτεί, σε μεγάλο 

βαθμό, μια ριζική αλλαγή στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Η παγκόσμια κοινότητα 

εισέρχεται βαθμιαία και ουσιαστικά σε ένα κυοφορούμενο στάδιο συνεχούς εξέλιξης 

νέων σχέσεων και διεργασιών, αναπτύσσοντας μια δυναμική διαδικασία οικοδόμησης 

και διαμόρφωσης νέων κέντρων ελέγχου της παγκόσμιας οικονομίας. Συγκεκριμένα, 

στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, και υπό το πρίσμα της πλήρης ενσωμάτωσης των 

υπό μετάβαση χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις κυρίαρχες, 

παγκοσμίως, παραγωγικές σχέσεις της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, αναδύεται 

σαν αναγκαία προϋπόθεση και συνθήκη η ανάπτυξη ευρύτερων δομών εμπορικής και 

οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα σε αυτές τις χώρες και στις υπόλοιπες χώρες της 

οικονομίας της αγοράς. Επιπλέον, ο τρόπος ένταξης των εξεταζόμενων οικονομιών 

στο διεθνή παραγωγικό ιστό αποκαλύπτει δύο σημαντικά στοιχεία, τα οποία, κατά 

κάποιο τρόπο, επιτρέπουν το σκεπτικισμό ως προς το ίδιο αυτό το σημείο: αφ’ ενός 

παρατηρείται το φαινόμενο της ένταξης με δορυφοροποίηση στην οποία οδηγούνται 

ορισμένες χώρες (π.χ. Ουγγαρία) και αντιστοιχεί στην ανάπτυξη, κυρίως, σχέσεων 

υπεργολαβίας με ξένες περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομίες, είτε παρατηρείται το 

φαινόμενο της ένταξης με εξειδίκευση οπισθοδρόμισης, δηλαδή ανάπτυξης, η οποία 

βασίζεται στην εντατική εκμετάλλευση φυσικών πόρων (π.χ. Βουλγαρία, Πολωνία, 

Ρουμανία)103. Συμπερασματικά, η ενσωμάτωση των πρώην κεντρικά σχεδιασμένων 

χωρών σε μια διαδικασία πλήρους διεθνοποίησης των εξωτερικών οικονομικών τους 

σχέσεων, συμπεριλαμβανομένου και του εξωτερικού τους εμπορίου αποτελεί, ίσως, 

το πιο σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με την ταχύτητα της μεταβατικής διαδικασίας 

και την εξέλιξη αυτής, με την έννοια της διαμόρφωσης των νέων ισορροπιών στις 

διεθνείς συναλλαγές. 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δεν είναι μια νέα διαδικασία στην ιστορία της 

οικονομίας της αγοράς. Ο όρος «παγκοσμιοποίηση» αναφέρεται, συγκεκριμένα, στο 

επακόλουθο κοινωνικό και οικονομικό αποτέλεσμα, ενώ η ουσιαστική διαδικασία 

είναι η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου σε συγκεκριμένες περιοχές συμφερόντων με 

έντονη αλληλοδιαπλοκή. Η φυσική αυτή εξέλιξη της συγκέντρωσης του κεφαλαίου 

                                                 
103 Haudeville B., 2002, “Lenteur de croissance et difficaltis d’ insertion des iconomies en transition d’ Europe de 
l’ Est et de la CEI dans l’ iconomie mondiale”, Papeles del Este, Universidad Complatense, Madrid, 4, pp. 1-9.  
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είναι η απαρχή για ουσιαστικές μετατοπίσεις και σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές 

στη διεθνή αγορά, οι οποίες οδηγούν στην οικονομική και πολιτική ισχυροποίηση 

ορισμένων κέντρων διεύθυνσης. Η επιτάχυνση ολόκληρης της διαδικασίας της 

παγκοσμιοποίησης, κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, και η έκταση των 

υφιστάμενων διεργασιών δεν αποτελούν αποτέλεσμα εφαρμογής ενός νέου 

οικονομικού προγράμματος, εντός των τειχών του παρόντος κοινωνικοοικονομικού 

σχηματισμού, αλλά φυσική εξέλιξη της οικονομίας της αγοράς. Επιπλέον, στην 

άνθηση της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης συνέβαλε εποικοδομητικά η ραγδαία 

ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, ενώ σε οικονομικό επίπεδο, αρκετά σημαντικό 

ρόλο έπαιξε η κατάρρευση των κεντρικά σχεδιασμένων οικονομιών και η μετάβασή 

τους στις κυρίαρχες καπιταλιστικές παραγωγικές σχέσεις, εφ’ όσον διευκόλυνε την 

αναγκαία, στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ανακατανομή των διεθνών 

αγορών104. 

Για τις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης η 

συγκεκριμένη εξελικτική τάση, επακόλουθο της αποδιοργάνωσης, όπως τονίσαμε, 

του κεντρικού σχεδιασμού και της ουσιαστικής διάλυσης της ΚΟΜΕΚΟΝ, συνέπεσε 

με ένα σαφή προσανατολισμό για την ένταξη και την ενσωμάτωσή τους στο 

παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Πρόκειται για ένα νέο χαρακτηριστικό, το οποίο 

γενικεύτηκε τη δεκαετία του 90, σε αντιδιαστολή με το μονόπλευρο ανατολικό 

προσανατολισμό, την απομόνωση από τη Δύση και τις περιορισμένες διεθνείς 

οικονομικές σχέσεις που χαρακτήριζαν τις συγκεκριμένες υπό μετάβαση χώρες τις 

προηγούμενες δεκαετίες. 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, αποτελεί μια νέα εξέλιξη και προοπτική στο παγκόσμιο 

στερέωμα και αποκρυσταλλώνει ολόκληρη την προσπάθεια των υπό μετάβαση 

χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης να αναπροσανατολίσουν, εξ’ 

ολοκλήρου, τις εξωτερικές τους σχέσεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, 

αναπτύσσοντας ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα έθετε σαν βασικό διττό στόχο, 

τόσο τη βελτίωση της οικονομικής τους θέσης, αλλά και την αναγνώριση τους ως 

αναπόσπαστο κομμάτι του νέου γεωπολιτικού πάζλ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης υιοθέτησαν, εξ’ 

αρχής, εντυπωσιακά θετική στάση έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών με επίκεντρο 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την οποία θεωρούσαν τον νέο περισσότερο ελκυστικό 

                                                 
104 Ευάγγελος Ι. Καραφωτάκης, “Οι βαλκανικές οικονομίες στο πρώιμο στάδιο μετάβασης στην οικονομία της 
αγοράς, 1990-1996”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 1999. 
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προσανατολισμό και το πλαίσιο, εντός του οποίου, έπρεπε να ενταχθούν. Κι’ αυτό 

επειδή, ιδιαιτέρως στην αρχή της μεταβατικής διαδικασίας, οι αντιλήψεις τους για την 

ΕΕ είχαν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά μιας εξειδανίκευσης, κάτι που με τη σειρά 

του, αποτέλεσε μέρος της αντίδρασης ενάντια στον προηγούμενο κοινωνικό και 

οικονομικό σχηματισμό του κεντρικού σχεδιασμού, καθώς επίσης και στην έλλειψη, 

κατά την άποψη μας, σωστής πληροφόρησης. 

Αυτός ο προσανατολισμός είχε ορισμένες βασικές αιτίες. Οφείλονταν, καταρχάς, 

στην ίδια την επιτυχημένη πορεία της ΕΕ, η οποία γνώρισε σημαντική οικονομική 

εξέλιξη κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80. Πέραν τούτου υπήρχαν, φυσικά, 

και κάποιοι περισσότερο πρακτικοί υπολογισμοί. Η ΕΕ θεωρείτο το πλαίσιο για τη 

λύση συγκεκριμένων κοινών οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων, τα οποία σε 

ορισμένο βαθμό, αντιμετώπιζαν, στο σύνολό τους, οι υπό μετάβαση οικονομίες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δήλωνε χαρακτηριστικά ο Z. Zhelev «Η 

πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ενσωμάτωση στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε και 

ελπίζουμε να πάρουμε την τεχνογνωσία της, επενδύσεις και πρόσβαση στις αγορές». Η 

ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής διαδραμάτιζε, κατ’ επέκταση, πολύ σημαντικό 

ρόλο στον καθορισμό της μελλοντικής πορείας των συγκεκριμένων οικονομιών105.  

Κατά συνέπεια, όπως ήδη τονίστηκε, το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω πρόκλησης 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ικανοποιώντας φυσικά και ιδία συμφέροντα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Κι’ αυτό επειδή, η Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο σύνολό της, 

αποτελεί θεμελιακό στοιχείο στη νέα διαμορφωθείσα κατάσταση στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο και τη νέα εποχή της ΕΕ. Συγκεκριμένα, παράγοντες γεωγραφικοί, ιστορικοί, 

πολιτικοί, οικονομικοί και πολιτισμικοί προσδιόρισαν το νέο κυρίαρχο ρόλο της ΕΕ 

ως φορέα παροχής χρηματοδοτικής και υλικοτεχνικής στήριξης, αλλά επιπλέον και 

ως κεντρομόλο δύναμη προσανατολισμού των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων των 

χωρών σε μετάβαση. Οι κυρίαρχες δυνάμεις της οικονομικής ενοποίησης της ΕΕ 

διαμορφώνουν το καινούργιο γεωγραφικό τοπίο στο πλαίσιο του οποίου θα κινηθούν 

οι δυνάμεις παραγωγής και επιχειρούν, έτσι, να επαναπροσδιορίσουν, σε παγκόσμια 

κλίμακα, τη δυναμική των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων συμμετέχοντας όχι μόνο στον 

έλεγχο αλλά και στην έκρηξη, σε παγκόσμιο επίπεδο, του εξωτερικού εμπορίου σε 

αγαθά και υπηρεσίες, εφαρμόζοντας, κατά βάση, επεκτατική πολιτική στις διεθνείς 

εμπορικές συναλλαγές. Τούτο σηματοδοτείται από το γεγονός ότι οι μητροπολιτικές 

                                                 
105 Bislimi F., 2010, “EU Foreign Policy towards Balkans: An Opportunity or a Challenge?”, The Western Balkans 
Policy Review, Vol. 1, Issue 1. 



[116] 
 

 116

δυνάμεις της Ευρώπης προσπαθούν, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, να οικοδομήσουν 

εκείνη την οικονομική και κοινωνική δομή και να επιβάλλουν εκείνες τις θεμελιώδεις 

αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ώστε να καταστήσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές, στο υπάρχον πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος106.  

Το εξωτερικό εμπόριο, από την πλευρά του, διαδραμάτισε τεράστιο ρόλο κατά τη 

μεταβατική διαδικασία και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι όλες οι πρώην κεντρικά 

σχεδιασμένες οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης κινήθηκαν σε 

μια κατεύθυνση αναπροσανατολισμού όλων των εμπορικών τους δραστηριοτήτων. 

Χωρίς καμιά εξαίρεση, αποτέλεσε απτή πραγματικότητα το πέρασμα από μια  

κατάσταση, κατά την οποία όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν μεταξύ τους, 

μέσα από τη συμβολή της ΚΟΜΕΚΟΝ, σε μια νέα τελείως διαφορετική κατάσταση, 

στο πλαίσιο της οποίας κυριάρχησαν οι εμπορικές συναλλαγές με τον δυτικό 

καπιταλιστικό κόσμο. Τούτο είχε σαν αποτέλεσμα η όποια προοπτική ανάπτυξης, στις 

υπό μετάβαση χώρες, να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την πρόσβασή τους στις 

μεγάλες δυτικές αγορές107.  

 Σε μια τέτοια κατεύθυνση, εξάλλου, κινούνται και οι γνωστές και κυρίαρχες, στις 

μέρες μας, οικονομικές θεωρίες (η πλειοψηφία των οικονομολόγων), που θεωρούν 

την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των χωρών – και κατά συνέπεια την 

απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου – ως μια αναγκαία (στην καλύτερη περίπτωση) 

ή αναπόφευκτη (στη χειρότερη) διαδικασία που, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις 

και συνθήκες, επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στις χώρες108. 

Από την άλλη, ένα σημαντικό κομμάτι της θεωρίας διαπιστώνει κριτικά ότι το 

πέρασμα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής συνδέεται στενά με τη δημιουργία 

της παγκόσμιας αγοράς και η μετάβαση στην οικονομία της αγοράς των χωρών της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη διεύρυνση αυτής. Σε αυτήν την 

πορεία ανάπτυξης της εμπορευματικής κυκλοφορίας, και όταν αυτή ξεπερνάει τα 

όρια των εθνικών αγορών, διευρύνεται το εξωτερικό εμπόριο. Αυτή καθαυτή η 

επέκταση του παγκόσμιου εξωτερικού εμπορίου εκφράζει την ανάπτυξη του διεθνούς 

καταμερισμού της εργασίας, ο οποίος με τη σειρά του, συνδέεται με την ανάπτυξη 

                                                 
106 Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “ΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ” , Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2014, σελ. 138. 
107 Μιλτιάδης Ιω. Κήπας, “Κοινωνικοοικονομικός Μετασχηματισμός στην Κεντροανατολική και στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1989”, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2004, σελ. 112. 
108 Paul Krugman, “Adjustment in the world economy”, Εκδόσεις Group of Thirty, τεύχος 24 του Occasional 
Papers, 1987. 
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των παραγωγικών δυνάμεων. Όμως, για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, το εξωτερικό 

εμπόριο χρησιμεύει σαν μέσο διατήρησης και αύξησης των κερδών του. Στο κυνήγι 

του συνεχούς κέρδους, είναι υποχρεωμένες να αναζητήσουν, ολοένα και 

περισσότερο, νέες αγορές για την πώληση των προϊόντων τους καθώς και καινούργιες 

πηγές πρώτων υλών. Η στενότητα της εσωτερικής αγοράς ως προς τα περιθώρια 

συνέχισης της κερδοφορίας τους με το πέρασμα των χρόνων και ο περιορισμός των 

εγχώριων πηγών για πρώτες ύλες, ενισχύουν τη τάση τους να κυριαρχήσουν στις 

εξωτερικές αγορές και αυξάνει τη σημασία του εμπορίου109.  

Επιπλέον, το εξωτερικό εμπόριο αποτελεί πηγή συνεχούς επιπρόσθετου κέρδους, 

κυρίως, για τις επιχειρήσεις των ανεπτυγμένων οικονομιών, επειδή τα βιομηχανικά 

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία παράγουν, πωλούνται στις υπό ανάπτυξη 

χώρες σε σχετικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι απαιτούμενες πρώτες ύλες αγοράζονται 

σε πιο χαμηλές τιμές στις συγκεκριμένες χώρες. Κατ’ επέκταση, το εξωτερικό 

εμπόριο αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλειακό μέσο στην προσπάθεια οικονομικής 

εξάρτησης των υπό ανάπτυξη οικονομιών από τις αναπτυγμένες χώρες καθώς και  

διεύρυνσης των σφαιρών επιρροής των δυνάμεων αυτών. Υπό το συγκεκριμένο 

πρίσμα θα πρέπει να εξετάσουμε και την πορεία ενσωμάτωσης όλων των υπό 

μετάβαση χωρών στο διεθνές στερέωμα. 

 Κατ’ επέκταση, «το διεθνές εμπόριο θεωρήθηκε το μέσο για την ενθάρρυνση της 

αποδοτικότητας, την εισαγωγή του ανταγωνισμού στις εγχώριες αγορές και την 

αύξηση της διαθεσιμότητας των αγαθών. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία 

μετάβασης ήταν ένας συνδυασμός της εισόδου στην ελεύθερη αγορά (marketization) 

καθώς και της διεθνοποίησης των οικονομικών υποθέσεων»110. 

Εν κατακλείδι, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις των χωρών της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κατά την περίοδο της μεταβατικής διαδικασίας, όπως θα 

προσπαθήσουμε διεξοδικά να αναδείξουμε στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, 

αντανακλούν και προσδιορίζουν την πορεία αυτών των οικονομιών και την επιτυχία 

προσαρμογής τους στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Σε μεγάλο βαθμό οι 

συγκεκριμένες σχέσεις υπήρξαν αποτέλεσμα τόσο των πολιτικών απελευθέρωσης και 

ανοίγματος των αγορών, οι οποίες εφαρμόστηκαν μετά το 1989 και σε όλη τη 

διάρκεια της μετάβασης, όσο επίσης και της προώθησης και έκφρασης των 

                                                 
109 Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ, “Πολιτική Οικονομία”, Εκδόσεις Σύγχρονη επιστήμη, Αθήνα 1961. 
110 Δρ. Ιωάννης Σ. Μαραγκός - Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “Τα Οικονομικά της Μετάβασης: Θεραπεία ΣΟΚ ή 
Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα, 2007, σελ.240. 
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ανταγωνιστικών δυνατοτήτων μέσω της εκμετάλλευσης των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων αυτών των οικονομιών στο υπάρχον παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον.  

 

2.2 Σύντομη αναδρομή στην περίοδο ίδρυσης του Συμβουλίου Οικονομικής 
Αλληλοβοήθειας και η συμβολή του στην εξέλιξη των διεθνών οικονομικών 
σχέσεων των χωρών - μελών του. 

 

Ανεξάρτητα από τις όποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις τους τόσο σε σχέση με το 

επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, όσο και με τις κοινωνικοπολιτικές 

και ιστορικές τους παραδόσεις και ιδιομορφίες, οι χώρες του πρώην κεντρικού 

σχεδιασμού είχαν προχωρήσει, ήδη από το 1949, στη συγκρότηση του Συμβουλίου 

Οικονομικής Αλληλοβοήθειας, το οποίο, αρκετά συχνά, παρουσιάζεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία με τον όρο ΚΟΜΕΚΟΝ. Με την ίδρυσή της, εμφανίστηκε ένας νέος, 

άγνωστος ως τότε τύπος διεθνών σχέσεων, που βασιζόταν στις αρχές της ισότητας, 

των αμοιβαίων πλεονεκτημάτων και της αδελφικής αλληλοβοήθειας. Αν δεν υπήρχε 

η ΚΟΜΕΚΟΝ, οι διμερείς σχέσεις των χωρών του κεντρικού σχεδιασμού δεν θα 

ήταν ικανές να συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Θα ήταν, επίσης, περισσότερο 

εκτεθειμένες στις πολιτικές και τις οικονομικές πιέσεις της ΕΟΚ και των άλλων 

ανεπτυγμένων χωρών. Στην πραγματικότητα, η ίδρυση της ΚΟΜΕΚΟΝ αποτέλεσε 

ένα εναλλακτικό και καινοτόμο, για τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, τρόπο 

οικονομικής συνεργασίας των χωρών του πρώην κεντρικού σχεδιασμού.  

Κάτι που πολύ ορθά μας περιγράφει ο Τάσος Φακιόλας με την άποψή του, ότι η 

ΚΟΜΕΚΟΝ, εκτός του ότι αποτέλεσε τη θεσμική οργάνωση των διεθνών οικονομικών 

σχέσεων και το αντίπαλο δέος απέναντι στην ΕΟΚ, εφ’ όσον εξέφρασε τη διαφορετική 

θεώρηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων αυτών των χωρών, υπήρξε και ένα 

πρότυπο υπόδειγμα οικονομικής ενοποίησης, που αν και αποδείχθηκε ανεπιτυχές, 

ωστόσο έδωσε νέα στοιχεία στη θεωρία οικονομικής ενοποίησης. (Τάσος Φακιολάς, 

1990). 

Τα ιδρυτικά μέλη της ΚΟΜΕΚΟΝ ήταν έξι και συγκεκριμένα η Βουλγαρία, η 

Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σοβιετική Ένωση και η Τσεχοσλοβακία. 

Ακόμη, μέσα στο 1949 προσχώρησε και η Αλβανία, η οποία, όμως, από τα τέλη του 

1961 σταμάτησε να παίρνει μέρος στις εργασίες της. Ο τελικός αριθμός των μελών 

της ανέβηκε σε 10 με την προσχώρηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
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το 1950, της Μογγολίας το 1962, της Κούβας το 1972 και τέλος της Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας του Βιετνάμ το 1978. 

Το οργανωτικό σύστημα της ΚΟΜΕΚΟΝ αποτελούνταν τόσο από τα διευθυντικά 

και διοικητικά όργανα, όσο, επίσης, και από τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς. 

Τα κυριότερα όργανά της ήταν η Σύνοδος, η Εκτελεστική Επιτροπή, οι επιτροπές 

συνεργασίας, οι μόνιμες επιτροπές, οι διασκέψεις και η Γραμματεία. Τα όργανα της 

ΚΟΜΕΚΟΝ αποφάσεις έπαιρναν μόνο σε διαδικαστικά και οργανωτικά προβλήματα. 

Σε όλα τα άλλα ζητήματα, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν τα όργανα, ήταν να 

διατυπώσουν μια σειρά συστάσεων, που μετατρέπονταν σε υποχρεωτικές αποφάσεις 

μόνο μετά από έγκριση των αρμόδιων οργάνων κάθε χώρας-μέλους. Εν κατακλείδι, η 

λήψη των αποφάσεων και η διαμόρφωση των συστάσεων ήταν δυνατή αποκλειστικά 

με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών-μελών της ΚΟΜΕΚΟΝ. Στη 

λήψη των αποφάσεων ίσχυε η αρχή της ομοφωνίας και του ενδιαφέροντος καθώς με 

πλειοψηφία δεν ήταν δυνατό να παρθεί οποιαδήποτε απόφαση, η οποία θα υποχρέωνε 

την εκάστοτε χώρα-μέλος να την εκτελέσει. Από την άλλη, η αρχή του ενδιαφέροντος 

σήμαινε ότι οι αποφάσεις μπορούσαν να ληφθούν και οι συστάσεις μπορούσαν να 

υποβληθούν μόνο με τη συμφωνία των ενδιαφερόμενων κρατών-μελών και ότι αυτές 

δεν ίσχυαν για τις χώρες που δεν δήλωναν ενδιαφέρον. Η ΚΟΜΕΚΟΝ απαρτίζονταν 

όχι μόνο από πολυμερείς, αλλά επίσης και από εκτεταμένες διμερείς συμφωνίες και 

οικονομικές σχέσεις111.  

Η ΚΟΜΕΚΟΝ υπήρξε ένας διεθνής οικονομικός οργανισμός χωρίς υπερεθνικό 

χαρακτήρα. Σύμφωνα, πάντα, με το ολοκληρωμένο πρόγραμμά της «η σοσιαλιστική 

οικονομική ενοποίηση συντελείται με βάση την πλήρη εθελοντικότητα και κατ’ 

επέκταση δεν συνεπάγεται τη δημιουργία υπερεθνικών οργάνων…»112. Η ψήφος των 

κρατών-μελών της ήταν ισότιμη, εφ’ όσον όλα οι χώρες-μέλη είχαν μόνο μια ψήφο 

και κάτω από αυτό το σκεπτικό απολάμβαναν ίσα δικαιώματα. 

Στην ίδρυση της ΚΟΜΕΚΟΝ έπαιξαν πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο οι 

γενικές αιτίες κάθε προσπάθειας ενοποίησης, όπως ήταν π.χ. η παγκοσμιοποίηση των 

παραγωγικών δυνάμεων και της παραγωγής, η επιστημονική και τεχνική επανάσταση, 

οι αυξανόμενες απαιτήσεις της άριστης αγοράς, ο ηγεμονικός ρόλος του κράτους κλπ. 

Όμως, τον κύριο ρόλο τον έπαιξαν ορισμένες ιδιόμορφες αιτίες και συνθήκες. Κάτι 

                                                 
111 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 417.     
112 25 evesaKGST (Τα 25 χρόνια του ΣΑΟΒ). KossuthKοnyvkiadό, 1975, σελ. 82. 
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τέτοιο γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό αν ληφθούν υπ’ όψη ότι η ΚΟΜΕΚΟΝ ιδρύθηκε 

στην περίοδο του ψυχρού πολέμου και του εμπορικού αποκλεισμού. Οι ιδιαίτερες 

αυτές συνθήκες έβαλαν τη σφραγίδα τους όχι μόνο στην ίδρυση, αλλά, επιπλέον, και 

στον χαρακτήρα και την πορεία ανάπτυξης της ΚΟΜΕΚΟΝ καθώς συνέβαλαν στη 

δημιουργία μιας ισχυρής πολιτικής και οικονομικής αλληλεξάρτησης και 

συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες-μέλη της113.  

Από τον συνδυασμό γενικών και ειδικών αιτιών και συνθηκών απορρέουν και οι 

σκοποί της ΚΟΜΕΚΟΝ. Είναι αναμφισβήτητο πως ένας από τους αρχικούς, άμεσους 

και περισσότερο σημαντικούς σκοπούς της ίδρυσής της ήταν για να αποτελέσει το 

αντιστάθμισμα του αποκλεισμού και των συνεπειών του. Σύμφωνα με τη βασική 

ιδρυτική πράξη της ΚΟΜΕΚΟΝ, οι στόχοι της εστίαζαν στα εξής: «Με τη συνένωση 

και εναρμόνιση των πόρων των χωρών-μελών να προωθήσει σ’ αυτές τις χώρες τη 

σχεδιασμένη ανάπτυξη της οικονομίας, την επιτάχυνση της οικονομικής και τεχνικής 

ανάπτυξης, την ανύψωση της στάθμης εκβιομηχάνισης των οικονομιών με λιγότερο 

αναπτυγμένη βιομηχανία, την αδιάκοπη άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, 

την σταθερή ανύψωση της ευημερίας των λαών»114. 

Οι χώρες-μέλη της ΚΟΜΕΚΟΝ κατάφεραν να αναπτύξουν ισχυρή συνεργασία σε 

διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως π.χ. το εμπόριο, ο τεχνικός και επιστημονικός 

τομέας, η κοινή παραγωγική δραστηριότητα, ο συντονισμός των σχεδίων ανάπτυξης 

κλπ. με κύριο σκοπό την καλύτερη δυνατή υπέρβαση της οικονομικής καθυστέρησης, 

τη σταδιακή εξίσωση του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης των χωρών-μελών της και 

επιπλέον τη νίκη του συστήματος παραγωγικών σχέσεων του κεντρικού σχεδιασμού 

επί των καπιταλιστικών στο πλαίσιο ενός ειρηνικού οικονομικού συναγωνισμού. 

Η ΚΟΜΕΚΟΝ μετά το 1989 κινήθηκε προς μια κατεύθυνση διάλυσή της, η 

τυπική διάλυση της οποίας έλαβε σάρκα και οστά στις 28/06/1991. Οι βασικές αιτίες 

αυτής της στροφής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι αιτίες, οι 

οποίες σχετίζονταν με τη σύνθεση, τον τρόπο οργάνωσης και τις αρχές λειτουργίας 

της ΚΟΜΕΚΟΝ, δηλαδή με το γεγονός ότι, επί της αρχής, δεν ήταν δυνατό να 

οικοδομήσει υπερεθνικούς σκοπούς. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι αιτίες, οι 

σχετικές με τις αλλαγές που συντελέστηκαν στις χώρες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τη μεταβατική διαδικασία και είχαν ως τελικό σκοπό 

                                                 
113 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 413.   
114 25 evesaKGST (Τα 25 χρόνια του ΣΑΟΒ). KossuthKοnyvkiadό, 1975, σελ. 38. 
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να τροποποιήσουν όχι μόνο τον εξωτερικό προσανατολισμό, αλλά και την νέα 

εφαρμοζόμενη εξωτερική πολιτική των συγκεκριμένων χωρών και, εν τέλει, να 

ανοίξουν το δρόμο για την επικράτηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αλλά και των διεθνών σχέσεων του115. 

 

2.3 Ο εποπτικός ρόλος των Διεθνών Οργανισμών σε ολόκληρη τη διαδικασία 
μετάβασης προς τις παραγωγικές σχέσεις της οικονομίας της αγοράς και η 
σημαντική συνεισφορά τους στην εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. 

 

Όπως ήδη έχει προσδιοριστεί, σε μια αρκετά κρίσιμη περίοδο του καπιταλιστικού 

συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δομικές αλλαγές καθώς και οι μεταρρυθμίσεις, 

οι οποίες επιβλήθηκαν και συνεχίζουν να επιβάλλονται στις οικονομίες της Κεντρικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως συνάρτηση της διαδικασίας μετάβασής τους από 

μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία σε αυτή της οικονομίας της αγοράς, έχουν 

άμεση σχέση όχι μόνο με τις αναγκαίες μεταβολές σε ότι αφορά την κοινωνική και 

οικονομική τους δομή, αλλά συνδέονται και με το συσχετισμό δυνάμεων σε διεθνές 

περιβάλλον και τις αντιθέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις κυρίαρχες, σήμερα, 

καπιταλιστικές δυνάμεις. Το τελευταίο έχει να κάνει, από τη μια, με τις επικρατούσες 

αντικειμενικές συνθήκες καθώς και με τη συνολική πορεία εξέλιξης των δομών του 

καπιταλιστικού συστήματος και τις πιθανές στρεβλώσεις του και από την άλλη, με τη 

θέση των υπό μετάβαση χωρών στο παγκόσμιο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι 

και τον σκληρό ανταγωνισμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ισχυρούς του 

πλανήτη για τον έλεγχό τους, σε τούτη την περίοδο. Εξάλλου, η γεωγραφική θέση 

των συγκεκριμένων χωρών αποτελεί σημαντικό παράγοντα καθορισμού ολόκληρης 

της στρατηγικής σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Κατά συνέπεια, γίνεται σαφές, ότι η πορεία ανάπτυξης των χωρών της Κεντρικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι κρίσιμο να συσχετισθεί με τη χρησιμότητά τους 

στο διεθνές περιβάλλον και τα ενδεχόμενα οφέλη, τα οποία δύναται να αποκομίσουν, 

εξ’ αυτών, οι παγκόσμιες δυνάμεις του συστήματος. Παράλληλα, γίνεται απολύτως 

κατανοητό πως στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης οι κάθε είδους λογικές ανάπτυξης 

και οι στηριζόμενες σε αυτές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επιβλήθηκαν στις οικονομίες 

του πρώην κεντρικού σχεδιασμού, είναι βαθύτατα επηρεασμένες από το νέο κυρίαρχο 
                                                 
115 Στέργιο Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 419. 
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συσχετισμό δυνάμεων στο διεθνές περιβάλλον, κάτι το οποίο επηρεάζει σημαντικά 

την όλη διαδικασία κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού που συντελείται σε 

αυτές τις χώρες116.  

Η διάλυση της ΚΟΜΕΚΟΝ το 1991με το αρνητικό αντίκτυπο που επέφερε στις 

υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση με τη 

συμμετοχή του εξωτερικού τους εμπορίου στο σχηματισμό του ΑΕΠ τους, αποτέλεσε 

ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, επειδή ανάγκασε τις χώρες-μέλη της να αλλάξουν 

ριζικά κατεύθυνση, προσπαθώντας πλέον να προσανατολίσουν την εγχώρια 

παραγωγή τους σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς 

και ιδιαιτέρως της αγοράς της ΕΕ. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός θεωρήθηκε μια 

αναπόφευκτη και αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα και η σταδιακή ένταξή τους στους 

κόλπους της ΕΕ η καταληκτική επιδίωξη και το οικονομικό και πολιτικό όραμα για το 

σύνολο των υπό μετάβαση χωρών.  

Κατ’ επέκταση, σε αυτό το νέο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των σχέσεων της 

οικονομίας της αγοράς, ευνοήθηκε σαν άμεση συνέπεια και αναγκαία συνθήκη της 

νέας διαμορφωθείσας κατάστασης, η προώθηση, κατά κύριο λόγο, σχημάτων 

οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των ανεπτυγμένων οικονομιών της ΕΕ καθώς και του 

παγκόσμιου στερεώματος. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο, ότι εξαιτίας αυτής της 

μεταστροφής στον προσανατολισμό των διεθνών οικονομικών τους σχέσεων, οι υπό 

εξέταση μεταβατικές οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

απελευθέρωσαν ταχέως το εξωτερικό τους εμπόριο, ανέπτυξαν έντονες εμπορικές 

σχέσεις με το λεγόμενο δυτικό κόσμο και ιδιαίτερα με την ΕΕ καθώς και στενή 

οικονομική και θεσμική συνεργασία με όλους τους διεθνείς οικονομικούς 

οργανισμούς117.  

Τα στοιχεία του πίνακα 4 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 2), επιβεβαιώνουν αυτή τη 

σαφή στροφή στο εξωτερικό εμπόριο των υπό μετάβαση οικονομιών. Σύμφωνα με 

αυτά, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετασχηματισμού, τόσο οι εξαγωγές, όσο και 

οι εισαγωγές εμπορευμάτων, στις υπό εξέταση χώρες, προσανατολίζονται, πλέον, 

κατά κύριο λόγο, προς τις οικονομίες υψηλού εισοδήματος. Συγκεκριμένα, σε όλες 

τις χώρες της περιοχής της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, το 2016 πάνω από το 60% 

                                                 
116 Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “ΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ” , Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2014, σελ. 763. 
117 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ–ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΠΑ,  “Εμπορικές Σχέσεις των Βαλκανικών Χωρών: Μια Συγκριτική 
Ανάλυση”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2009, σελ. 153. 
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των συνολικών εξαγωγών εμπορευμάτων κατευθύνονται προς στις ανεπτυγμένες 

οικονομίες, ενώ παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και οι εισαγωγές, όπου, με εξαίρεση 

τη Βοσνία Ερζεγοβίνη (54,3%), στις υπόλοιπες υπό εξέταση οικονομίες, το ποσοστό 

των εισαγωγών εμπορευμάτων, προερχόμενες από οικονομίες υψηλού εισοδήματος, 

ξεπερνάει το 2016, το 60%. 

Άμεση συνέπεια της στροφής στον εξωτερικό προσανατολισμό των οικονομιών 

της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής διαδικασίας στα 

νέα δεδομένα των σχέσεων παραγωγής της οικονομίας της αγοράς, αποτέλεσε η 

διαδικασία πλήρης απελευθέρωσης των όρων εξωτερικού εμπορίου και των διεθνών 

πληρωμών βάση πλαισίου, το οποίο στηριζόταν στις κυρίαρχες συμφωνίες της 

GATT, στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στις συμφωνίες που 

είχαν υπογράψει, οι υπό εξέταση χώρες με την ΕΕ και στην εκάστοτε εθνική 

νομοθεσία. Στο σημείο αυτό κρίνεται χρήσιμο να τονιστεί, ότι οι περισσότερες υπό 

εξέταση μεταβατικές χώρες εντάχθηκαν ως πλήρη μέλη στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου το 1995, όπως για παράδειγμα η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η 

Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία και ακολούθησαν η Βουλγαρία το 1996, η 

Αλβανία και η Κροατία το 2000 και η ΠΓΔΜ το 2003, ενώ η Βοσνία – Ερζεγοβίνη 

και η Σερβία συμμετέχουν στις δραστηριότητες του οργανισμού με την ιδιότητα του 

παρατηρητή. Σε αυτή την κατεύθυνση, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η κατάργηση 

του κρατικού μονοπωλίου στο εξωτερικό εμπόριο των υπό μετάβαση χωρών και η 

ιδιωτικοποίησή του από τις ξένες εταιρίες. Εκτός των άλλων, αυτή η συγκεκριμένη 

διαδικασία περιλάμβανε τη θεσμοθέτηση μιας σειράς από αναγκαία νέα μέτρα, όπως 

π.χ. τη σταδιακή κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών, τη μείωση των δασμών, 

την κατάργηση κάθε είδους μη δασμολογικών μέτρων, όπως είναι π.χ. οι επιδοτήσεις 

καθώς και τον περιορισμό των παλιών γραφειοκρατικών διαδικασιών στις εμπορικές 

συναλλαγές. Επίσης, την ίδια περίοδο αναπτύχθηκαν οι νομικές και οικονομικές 

προϋποθέσεις για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς συναλλάγματος και την 

ελεύθερη μετατρεψιμότητα του νομίσματος σε όλες τις υπό μετάβαση χώρες της 

Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό οικοδομήθηκε, σταδιακά, μια 

ελεύθερη αγορά συναλλάγματος και περιορίστηκε ή καταργήθηκε κάθε παράλληλη 

αγορά118.  

                                                 
118 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 59-60. 



[124] 
 

 124

Στο πλαίσιο αυτό του πλήρες ανοίγματος όλων των αγορών και της στροφής στον 

εξωτερικό προσανατολισμό των μεταβατικών οικονομιών της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης, άρχισε να διαμορφώνεται και μια νέα αρχιτεκτονική οργάνωσης των 

πανευρωπαϊκών σχέσεων119. Με βάση, κατά κύριο λόγο, τις διαφορετικές ταχύτητες 

στη διαδικασία κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού και, δευτερευόντως, 

με βάση τη γεωγραφική θέση και την οικονομική σημασία της κάθε χώρας 

ξεχωριστά, διαμορφώθηκε ένα νέο μωσαϊκό διακρατικών σχέσεων στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο, με κυρίαρχο στοιχείο την ενίσχυση των σχέσεων των υπό μετάβαση χωρών 

της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης με την ΕΕ.  

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συμφέροντα της οποίας στην εξεταζόμενη 

περιοχή παραμένουν αδιαμφισβήτητα και ισχυρά στο πέρασμα του χρόνου, εκ των 

πραγμάτων και βάση των συγκεκριμένων συνθηκών, προκειμένου να καταφέρει να 

υλοποιήσει την επεκτατική της στρατηγική στράφηκε προς το γεωγραφικό χώρο της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οικοδομώντας ένα πλέγμα κατάλληλων 

μέτρων, εμπορικών συμφωνιών και προγραμμάτων για την ένταξη στους κόλπους της 

μιας σειράς χωρών της συγκεκριμένης περιοχής. Επιπλέον, η ΕΕ, αν και δεν 

πρόκειται για Διεθνή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, διαμέσου της ομάδας της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων120, της στενής της συνεργασίας με τη Παγκόσμια 

Τράπεζα και κυρίως μέσω της ανάπτυξης οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τα 

κράτη της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, διαδραματίζει αξιοσημείωτο ρόλο στη πορεία 

της μετάβασης τους στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, αποτελώντας έναν από 

τους μεγαλύτερους χρηματοδότες τους. Βλέπουμε, λοιπόν πως η ΕΕ αναχαράζει τη 

στρατηγική της σε νέα δεδομένα προκειμένου να κατορθώσει να καταστεί ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Η κυρίαρχη, σήμερα, λογική 

του ανοίγματος των αγορών, η κυριαρχία του παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών 

και ο περιορισμός του κράτους στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, την οδηγούν σε 

μια συστηματική προσπάθεια, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα 

της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο να αναφερθούν τόσο τα κριτήρια 

της Κοπεγχάγης, τα οποία θεσπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που έλαβε χώρα 

                                                 
119 Zloch-Cristy, (ed.) 1998, “Eastern Europe and the World Economy – Challenges of Transition and 
Globalization”, Cheltenham and Northhampton: Edward Elgar, Dobrinsky R. and M. Landesmann (Ed.), 1995, 
“Transforming Economies and European Integration”, Aldershot and Brookfield: Edward Elgar. 
120 Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι Διεθνής Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, ο οποίος 
ιδρύθηκε το 2000 με έδρα το Λουξεμβούργο και συγκροτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(EuropeanInvestmentBank) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EuropeanInvestmentFund). 
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στην ομώνιμη πόλη, τον Ιούνιο του 1993 και τα οποία έπρεπε να εκπληρούν οι υπό 

ένταξη στους κόλπους της ΕΕ υποψήφιες χώρες, όσο και οι προνομιακές συμφωνίες, 

που υπογράφτηκαν μεταξύ της ΕΕ και των υπό μετάβαση οικονομιών της Κεντρικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως για παράδειγμα οι Ευρωπαϊκές Συμφωνίες 

καθώς και οι συμφωνίες Εμπορικής και Οικονομικής Συνεργασίας που έχε υπογράψει 

η ΕΕ με τις περισσότερες υπό εξέταση χώρες. 

 

Ειδικότερα, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης περιλάμβαναν τα εξής: 

 Σταθερότητα σε σχέση με τους θεσμούς που εγγυώνται τη δημοκρατία, το 

κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Την ύπαρξη μιας οικονομίας, η οποία λειτουργεί και η οποία είναι ικανή να 

αντιμετωπίσει τις πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός της ΕΕ.  

 Την ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από την 

ιδιότητα του μέλους, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των στόχων της 

πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης και η εναρμόνιση με όλο 

το κοινοτικό κεκτημένο121. 

Ενώ, από την άλλη, οι Ευρωπαϊκές Συμφωνίες κυρίως προέβλεπαν: 

 Ένα νέο τύπο συνεργασίας σε σημαντικούς τομείς της παραγωγικής 

δραστηριότητας, όπως π.χ. ο τομέας της γεωργίας, της βιομηχανίας, του 

εμπορίου και άλλων υπηρεσιών, ο τομέας της έρευνας, της τεχνολογίας, 

του πολιτισμού κλπ. 

 Τη δημιουργία μιας ελεύθερης ζώνης συναλλαγών. 

 Την καθιέρωση ενός πολιτικού διαλόγου σε ένα διαρθρωμένο πλαίσιο122.  

 

Σε σχέση με τις συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας, οι συνδεδεμένες οικονομίες 

δεσμεύτηκαν, μέσα από το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών, να υλοποιήσουν το 

στόχο για ελεύθερη κίνηση των εμπορευμάτων στο πλαίσιο μιας ελεύθερης ζώνης 

εμπορίου εντός μιας μεταβατικής περιόδου δέκα ετών. Επίσης, οι συμφωνίες που 

υπογράφτηκαν, προέβλεπαν την πλήρη απελευθέρωση των εισαγωγών τους από την 

ΕΕ σταδιακά και σε διάστημα δέκα χρόνων. Τούτο ίσχυε κυρίως για τα δασμολογικά 

                                                 
121 Wladimir Andreff, “Would a Second Transition Stage Prolong the Initial Period of Post – Socialist Economic 
Ttansformation into Market Capitalism?”, The European Journal of Comparative Economic, Vol. 1, n. 1, 2004, pp. 
10.   
122  Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 446. 
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εμπόδια, δεδομένου ότι κάθε είδους ποσοτικοί και συναλλαγματικοί περιορισμοί 

καταργήθηκαν με το που τέθηκαν σε ισχύ οι συγκεκριμένες συμφωνίες. Από την 

άλλη, η ΕΕ κατήργησε όλα τα εμπόδια στις εισαγωγές από τις υπό μετάβαση χώρες 

της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης μετά τη θέση σε ισχύ αυτών των συμφωνιών. Της 

πλήρους απελευθέρωσης εξαιρέθηκαν ορισμένα ευαίσθητα βιομηχανικά προϊόντα, 

όπως για παράδειγμα ο σίδηρος και ο χάλυβας, τα κλωστοϋφαντουργικά αγαθά και 

σχεδόν το σύνολο των αγροτικών προϊόντων, των οποίων οι όροι και οι προϋποθέσεις 

εισαγωγής στην ΕΕ ρυθμίζονται μέσω ειδικών συμφωνιών. Επίσης, η ΕΕ διατηρεί το 

δικαίωμα της επιβολής μέτρων αντιντάμπιγκ καθώς και μέτρων κατά των εισαγωγών 

προϊόντων, τα οποία έχουν επιδοτηθεί από τις υπό μετάβαση χώρες. Επιπλέον, σε 

περιπτώσεις που ορισμένα αγαθά εισάγονται στην ΕΕ με ιδιαίτερα αυξημένο ρυθμό 

ώστε να προκαλούν ή να δύναται να προκαλέσουν ζημία σε εγχώριους παραγωγούς 

όμοιων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα επιβολής 

ρήτρας διασφάλισης, δηλαδή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επιβολής εμποδίων 

στις συγκεκριμένες εισαγωγές της από τις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης. Τέλος, οι συμφωνίες σύνδεσης προέβλεπαν, με δεσμευτικό τρόπο, 

τη βαθμιαία φιλελευθεροποίηση των κρατικών μονοπωλίων, τόσο σε ότι αφορά τις 

συμβάσεις έργων και τις συμβάσεις προμηθειών, όσο επίσης και την πρόσβαση στην 

εσωτερική αγορά των χωρών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης των ξένων 

παραγωγών123. 

Σε σχέση με την οικονομική συνεργασία, επίδικο αποτέλεσε η στήριξη, από την 

πλευρά της ΕΕ, μιας σειράς πολιτικών προς συγκεκριμένους  κλάδους της οικονομίας 

στις υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. Έτσι, π.χ. η βιομηχανική 

συνεργασία προέβλεπε, μεταξύ των άλλων, την στήριξη της βιομηχανικής 

αναδιάρθρωσης στις πρώην δημόσιες επιχειρήσεις, την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, τη 

μεταφορά τεχνολογίας κλπ. Για την προώθηση και προστασία των επενδύσεων 

αναπτύχθηκαν διμερείς συμφωνίες προστασίας των ξένων επενδύσεων, όπως η 

αποφυγή διπλής φορολογίας, η ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων, η συμμετοχή σε 

εμπορικές εκθέσεις κτλ. Επίσης, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή τεχνιτών 

εμπορικών εμποδίων, οι συγκεκριμένες συμφωνίες φρόντισαν να περιλαμβάνουν την 

παροχή βοήθειας για την υιοθέτηση από τις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης 

                                                 
123 Άγγελος Κότιος,“Η Ευρωβαλκανική Οικονομική Συνεργασία: Εξέλιξη, Προβλήματα και Προοπτικές”, στο“Η 
Ανάπτυξη των Βαλκανίων”,Επιμέλεια: Γιώργος Πετράκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2000, 
σελ. 415. 
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των σχετικών ρυθμίσεων και των προϋποθέσεων σε συμφωνία με το θεσμικό πλαίσιο 

της ΕΕ, καθώς και την αναγνώριση και συμμετοχή στις εργασίες εξειδικευμένων 

ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών οργανισμών. Για την ανάπτυξη της τεχνολογικής 

βάσης των χωρών αυτών, η ΕΕ στήριξε, εκτός των άλλων, κοινές δραστηριότητες 

στην έρευνα και ανάπτυξη, κοινές επιστημονικές συναντήσεις καθώς και τη 

συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα124.  

Σε σχέση με τον ζωτικής σημασίας αγροτικό τομέα, η προβλεπόμενη συνεργασία 

στόχευε στη στήριξη ιδιωτικών παραγωγών, στη δημιουργία δικτύων διανομής, στον 

εκσυγχρονισμό της υποδομής στον αγροτικό χώρο και επιπλέον στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας. Επίσης, οι συμφωνίες που υπογράφτηκαν, προέβλεπαν μια σειρά 

από βασικές επιδιώξεις στον κλάδο της ενέργειας, που περιλάμβαναν τη διαχείριση 

και την κατάρτιση στον συγκεκριμένο τομέα παραγωγικής δραστηριότητας, την 

προώθηση της εξοικονόμησης και της αποδοτικότητας, την ανάπτυξη των 

ενεργειακών πόρων και τον εκσυγχρονισμό όλων των ενεργειακών υποδομών. 

Αντιστοίχως, στον κλάδο των μεταφορών, οι συμφωνίες, μεταξύ άλλων, προέβλεπαν 

τη στήριξη της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού του συγκεκριμένου 

οικονομικού τομέα και της ανάπτυξης των κατάλληλων υποδομών, ενώ στον κλάδο 

των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών προκρίθηκαν τα ζητήματα 

ανταλλαγής υπηρεσιών, της εναρμόνισης των τεχνικών προδιαγραφών, της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της βελτίωσης των υποδομών. Τέλος, σχετικά 

με την αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης, δόθηκε προτεραιότητα στη βελτίωση των λογιστικών και ελεγκτικών 

συστημάτων και στην αναδιάρθρωση και εναρμόνιση των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ125.  

Ενισχυτικά, για να καταφέρει να μειώσει το κόστος προσαρμογής και να επιτρέψει 

την ομαλή εναρμόνιση των νεοσύστατων κοινωνικών και οικονομικών σχηματισμών 

της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης με το μπλοκ της ΕΕ και των ανεπτυγμένων δυτικών 

χωρών γενικότερα, η ευρωπαϊκή κοινότητα χρησιμοποίησε, το πρόγραμμα Phare και 

ενεργοποίησε χρηματοδοτικά σχήματα συνεργασίας μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) καθώς, επίσης, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης 

                                                 
124 Άγγελος Κότιος,“Η Ευρωβαλκανική Οικονομική Συνεργασία: Εξέλιξη, Προβλήματα και Προοπτικές”, στο“Η 
Ανάπτυξη των Βαλκανίων”,Επιμέλεια: Γιώργος Πετράκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2000, 
σελ.416. 
125 Άγγελος Κότιος,“Η Ευρωβαλκανική Οικονομική Συνεργασία: Εξέλιξη, Προβλήματα και Προοπτικές”, στο “Η 
Ανάπτυξη των Βαλκανίων”, Επιμέλεια: Γιώργος Πετράκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2000, 
σελ. 416-417. 
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και Ανάπτυξης (EBRD)126. Ο ρόλος των τελευταίων θεωρήθηκε πολύ σημαντικός, 

προκειμένου να καταστήσει δυνατή την χρηματοδότηση των συγκεκριμένων υπό 

μετάβαση οικονομιών και να αναπτυχθούν, μέσω αυτής της χρηματοδότησης, οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την ταχύτατη και ορθή ολοκλήρωση των αναγκαίων 

ιδιωτικοποιήσεων των κρατικών επιχειρήσεων, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία της 

μετάβασης τους στην οικονομία της αγοράς.  

Κατ’ επέκταση, η δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπό εξέταση 

περιοχή, περιλάμβανε και την ενεργοποίηση του προγράμματος Phare127. Το αρχικό 

πρόγραμμα αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, το Δεκέμβριο του 

1989 και ξεκίνησε τη δράση του το 1990. Στην αρχή αφορούσε μόλις δύο χώρες και 

συγκεκριμένα την Πολωνία και την Ουγγαρία. Από το 1993, το πρόγραμμα Phare 

επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, όπως π.χ. η Τσεχία, 

η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία η Αλβανία, η Κροατία, η Σερβία, 

η ΠΓΔΜ και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το Phare αποτελούσε ένα ειδικό πρόγραμμα 

βοήθειας της ΕΕ για την οικονομική αναδιάρθρωση των υπό μετάβαση χωρών της 

Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. Ο κύριος επιδιωκόμενος στόχος του συγκεκριμένου 

προγράμματος ήταν η προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας και της οικονομικής 

μεταρρύθμισης υπέρ της ανάπτυξης της οικονομίας της αγοράς στις υπό μετάβαση 

χώρες. Κατ’ επέκταση, το πρόγραμμα Phare αποτελεί ουσιαστικά πρωτοβουλία της 

ΕΕ στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται δωρεάν χρηματοδότηση, με τη μορφή μη 

επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης, όλης της διαδικασίας της κοινωνικής και 

οικονομικής μετάβασης στις σχέσεις παραγωγής του καπιταλισμού και της πολιτικής 

μετάβασης στη δημοκρατία128. 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα Phare παρέχει τεχνογνωσία, συμπεριλαμβανομένων 

των πολιτικών συμβουλών και της κατάρτισης προς τις χώρες εταίρους, σε ένα 

μεγάλο εύρος δημόσιων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και 

                                                 
126 Άγγελος Κότιος,“Η Ευρωβαλκανική Οικονομική Συνεργασία: Εξέλιξη, Προβλήματα και Προοπτικές”, στο“Η 
Ανάπτυξη των Βαλκανίων”,Επιμέλεια: Γιώργος Πετράκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2000, 
σελ.401. 
127 Το Πρόγραμμα Phare (Poloque, Hongrie, AssistanceRestructurationEconomique) είναι η συνδρομή της ΕΕ στο 
κύριο πρόγραμμα βοήθειας της Ομάδας των 24 χωρών του ΟΟΣΑ (G-24) για τις χώρες τηςΚεντρικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η απόφαση για ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των χωρών της ΚΝΑΕ λήφθηκε για πρώτη 
φορά κατά τη Διάσκεψη Κορυφής (G-7) της Αψίδας που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1989 και αφορούσε 
αρχικά μόνο της χώρες Πολωνία και Ουγγαρία. Ο συντονισμός του προγράμματος ανατέθηκε στην Επιτροπή της 
ΕΕ, η οποία κάλεσε στη συνέχεια τις ενδιαφερόμενες χώρες σε σειρά συναντήσεων έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα 
συντονισμένο πρόγραμμα στήριξης των παραπάνω χωρών. Εν συνεχεία το πρόγραμμα επεκτάθηκε σταδιακά και 
σε άλλες δέκα χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. 
128 Στέργιος Μπαμπανάσης, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1997, σελ. 451.  
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οργανισμών και επιπλέον λειτουργεί σαν ένας μακροοικονομικός πολλαπλασιαστής, 

εφ’ όσον αποδεσμεύει κεφάλαια για σημαντικά έργα, επιδοτήσεις κεφαλαίου, 

χρηματοδότηση μελετών, εγγυήσεις και πιστώσεις και επενδύει απευθείας σε έργα 

υποδομών σε συνεργασία με άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς129. Κατ’ 

επέκταση, το πρόγραμμα Phare και τα επιμέρους υποπρογράμματα, τα οποία 

σταδιακά εντάχθηκαν υπό την αιγίδα του, αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, το 

σημαντικότερο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη στήριξη των οικονομιών της 

Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης και εστιάζει τη δράση του δίνοντας προτεραιότητα σε 

βασικούς τομείς, όπως: 

 

 Ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας μέσω της 

αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης των πρώην κρατικών επιχειρήσεων, 

στήριξης των ΜΜΕ και του χρηματοοικονομικού τομέα. 

 Εκπαίδευση, υγεία, κατάρτιση και έρευνα. 

 Ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια. 

 Αναδιάρθρωση του αγροτικού κλάδου και συστηματική ανάπτυξη της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας. 

 Περιβάλλον και πυρηνική ασφάλεια. 

 Υποδομή (ενέργεια, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες). 

 Κοινωνική ανάπτυξη και απασχόληση. 

 Μεταρρύθμιση των δημόσιων θεσμικών οργάνων και της διοίκησης130. 

 

Μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου (Δεκέμβριος 1997), όπου 

συμφωνήθηκε μια νέα στρατηγική προσχώρησης στους κόλπους της ΕΕ για όλες τις 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, προκειμένου, με τον 

τρόπο αυτό, να διευκολυνθεί η προσχώρησή τους στην ΕΕ, τροποποιήθηκαν και οι 

κατευθύνσεις και  προτεραιότητες του προγράμματος Phare, το οποίο από εκείνη τη 

στιγμή και στο εξής μετεξελίχθηκε σε ένα πρόγραμμα που έδινε προτεραιότητα όχι 

μόνο στις επενδύσεις σε υποδομές, αλλά και στην ανάπτυξη εκείνου του θεσμικού 

πλαισίου που θα ήταν κατάλληλο για την αναγκαία προσαρμογή των υπό μετάβαση 

χωρών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης στο κοινοτικό κεκτημένο και στις απαιτήσεις 

της ένταξης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Agenda 2000, το πρόγραμμα 

                                                 
129 Τι είναι το Phare; Έκδοση της Επιτροπής της ΕΕ, 1995, σελ. 1. 
130 Στο ίδιο, σελ. 16. 
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Phare εξελίχθηκε σε ταμείο διαρθρωτικού τύπου με στόχο την ενθάρρυνση της 

οικονομικής ανάπτυξης131.   

Σε ότι έχει σχέση με τα υποπρογράμματα του Phare, ιδιαίτερης σημασίας για τη 

συνεργασία μεταξύ των οικονομιών της περιοχής, υπήρξε, εκτός των άλλων το 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος 

χρηματοδοτήθηκαν διασυνοριακά έργα και δράσεις στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης. Βασική επιδίωξη του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ της ΕΕ και των υπό μετάβαση χωρών της περιοχής της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης, η στήριξη του συνόλου των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, τις οποίες 

περιλάμβανε η μεταβατική διαδικασία, η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας σε 

περιφερειακές περιοχές καθώς και δυτικοευρωπαϊκών δικτύων, η ενίσχυση της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η εξοικείωση των εξεταζόμενων σε μετάβαση χωρών με 

τις πρακτικές και το δίκαιο της ΕΕ132. Επίσης, το εργαλείο προ-ενταξιακής βοήθειας 

(instrument for pre-accession assistance – IPA), το οποίο θεσπίστηκε για την περίοδο 

2007-2013, αποτελούσε ένα νέο πρόγραμμα υποστήριξης, μέσω της χρηματοδότησης, 

της προσπάθειας για διεύρυνση της ΕΕ. Σε αυτό προβλέπονταν η αυστηρότερη 

εφαρμογή της αρχής της αιρεσιμότητας, διαμέσου της αναστολής της οποιαδήποτε 

χρηματοδότησης σε περίπτωση κατά την οποία είτε δεν θα υπήρχε ικανοποιητική 

πρόοδος στην υλοποίηση των κριτηρίων ένταξης, είτε η δικαιούχος χώρα δεν θα 

προχωρούσε στις δεσμεύσεις, τις οποίες είχε αναλάβει στα πλαίσια της εφαρμογής 

της εταιρικής της σχέσης με την ΕΕ133.  

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να ξεκινήσει ένας ενδελεχής προσδιορισμός 

του βασικού ρόλου των φορέων της διεθνούς χρηματοδότησης στην περιοχή καθώς 

και του βαθμού που αυτοί επηρέασαν καθοριστικούς παραμέτρους της μεταβατικής 

διαδικασίας, προκειμένου να αποτιμηθεί όχι μόνο η συμβολή τους στη διαμόρφωση 

και εφαρμογή του ακολουθούμενο μεταρρυθμιστικού προγράμματος, αλλά επίσης και 

οι επιπτώσεις της χρηματοδότησης στις υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης. Η ανάλυση θα εστιάσει κυρίως στους σημαντικότερους χρηματοδότες των 

υπό μετάβαση οικονομιών, όπως για παράδειγμα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

                                                 
131 Αναλυτικότερα, βλ. Europa, Σύνοψη της Νομοθεσίας, Το Πρόγραμμα Phare, 
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/e50004.htm, [Προσβασιμότητα, 14/3/08]. 
132 Άγγελος Κότιος, “Η Ευρωβαλκανική Οικονομική Συνεργασία: Εξέλιξη, Προβλήματα και Προοπτικές”, στο “Η 
Ανάπτυξη των Βαλκανίων”, Επιμέλεια: Γιώργος Πετράκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2000, 
σελ. 406. 
133 Μ. Τυροπώλη, Η Αναπτυξιακή Βοήθεια της ΕΕ στην Κροατία, την ΠΓΔΜ και τη Σερβία-Μαυροβούνιο, συλ. 
Έργο Η Διεθνής Αναπτυξιακή Βοήθεια στα Βαλκάνια. Οι Αντιφάσεις της Γενναιοδωρίας, επιμ. Ν. Τζιφάκης, Α. 
Χουλιάρας, 2007, σελ. 63-65.  
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στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων. 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως ήδη προαναφέραμε, αποτελεί έναν ακόμη 

διεθνή οργανισμό που συμμετέχει στα μεταρρυθμιστικά προγράμματα στήριξης των 

οικονομιών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης τις περισσότερες φορές σε συνεργασία 

με την ΕΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Οι υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης, οι οποίες αντιμετώπισαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα στο 

ισοζύγιο πληρωμών, μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και αρκετά υψηλό σε σχέση 

με το ΑΕΠ δημόσιο χρέος αποτέλεσαν στόχους της παρέμβασης του ΔΝΤ. Για 

παράδειγμα σε σχέση με την περιοχή, που είναι αντικείμενο εξέτασης, η Αλβανία, η 

Βουλγαρία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία είναι ορισμένες από 

τις χώρες που δέχτηκαν να υλοποιήσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που τους 

έθεσε το ΔΝΤ, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους του ταμείου. 

Όμως η εφαρμογή, από την πλευρά τους, των μεταρρυθμιστικών μέτρων, που έθετε 

ως όρους το ΔΝΤ για να τις χρηματοδοτήσει, είχε σαν απτό αποτέλεσμα οι 

συγκεκριμένες υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης να 

επωμιστούν ένα δυσβάσταχτο κόστος σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Από τη δική της πλευρά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την 

Ανάπτυξη (EBRD) παρέχει χρηματοδότηση για δραστηριότητες, που αποσκοπούν 

στη στήριξη της διαδικασίας μετασχηματισμού των οικονομιών της Κεντρικής και 

ΝΑ Ευρώπης, στην ενίσχυση της πρωτοβουλίας του ιδιωτικού τομέα, στην προώθηση 

της αναδιάρθρωσης και της ιδιωτικοποίησης των πρώην κρατικών επιχειρήσεων, και 

στην ανάπτυξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε να επιτευχθεί η 

καλύτερη δυνατή στήριξη της ιδιωτικής δραστηριότητας. Επίσης, η EBRD αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα συνεργασίας στην περιοχή εξαιτίας του υποστηρικτικού της 

ρόλου στην ορθή λειτουργία των υποδομών στις υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης. Οι κύριοι τρόποι χρηματοδότησης της EBRD είναι μέσω άμεσων 

δανείων, επενδύσεων άμεσων κεφαλαίων, συμμετοχών και εγγυήσεων. Η 

συγχρηματοδότηση αποτελεί την κύρια μορφή χρηματοδότησης αυτών των 

επενδυτικών προγραμμάτων εκ μέρους της EBRD. Το Σεπτέμβριο του 1999, η 

συγκεκριμένη τράπεζα ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της ανάπτυξης του 

ιδιωτικού τομέα στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, το οποίο περιλάμβανε, 

ειδικότερα μέτρα για τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος, για την ενίσχυση 
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των ΜΜΕ, για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και για τη συμμετοχή 

του ιδιωτικού τομέα στα έργα υποδομών134. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) αποτελεί μια επιπλέον εναλλακτική 

πηγή χρηματοδοτικής στήριξης για τις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και 

ΝΑ Ευρώπης στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών συνεργασίας που έχουν συνάψει 

με την ΕΕ. Η στήριξη αυτή είχε και συνεχίζει ακόμη να έχει τη μορφή μακροχρόνιων 

δανείων με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό, που θα ίσχυε σε περίπτωση δανεισμού 

τους από την ελεύθερη κεφαλαιαγορά, ή τη μορφή εγγυήσεων δανείων. Στο πλαίσιο 

αυτό οι υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης δύνανται να λάβουν 

δάνεια από την ΕΤΕΠ για τη βελτίωση των μακροοικονομικών τους δεδομένων, με 

μόνη και βασική προϋπόθεση, ότι θα εφαρμόσουν, σε ακέραιο βαθμό, ολόκληρο το 

πρόγραμμα μακροοικονομικής σταθεροποίησης και θα υλοποιήσουν πλήρως όλες τις 

αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της μεταβατικής διαδικασίας135. 

Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις, η ΕΤΕΠ. χορήγησε δάνεια προς τις χώρες της 

Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης προκειμένου οι τελευταίες από τη μια να καταφέρουν να 

εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους και, από την άλλη, να αναπτύξουν σημαντικούς 

κλάδους της παραγωγικής δραστηριότητας, όπως π.χ. οι μεταφορές, η ενέργεια και οι 

τηλεπικοινωνίες ενισχύοντας παράλληλα την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αρκετά συχνά οι 

δραστηριότητες της ΕΤΕΠ. λειτουργούν ενισχυτικά και συμπληρωματικά στις 

δράσεις του προγράμματος Phare, όπως ήδη περιγράψαμε, καθώς και στις 

χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων επενδυτικών αναγκών από την EBRD και την 

Παγκόσμια Τράπεζα. 

Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι η διαφοροποίηση στη θεωρητική φιλοσοφία 

παροχής οποιαδήποτε χρηματοδότησης ανάμεσα στην ΕΕ και στους υπόλοιπους 

Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς είναι αξιοσημείωτη, καθώς η βοήθεια 

από την ΕΕ ακολούθησε τη δεδηλωμένη βούληση των κρατών για σύσφιξη των 

σχέσεων τους με αυτήν, με απώτερο στόχο την μελλοντική είσοδό τους στους 

κόλπους της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο σκοπός της οποιαδήποτε χρηματοδότησης 

υπήρξε η υποστήριξη των απαραίτητων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών των υπό 

μετάβαση κρατών, ώστε σε βάθος χρόνου να εκπληρώσουν τα κριτήρια ένταξης136. 

                                                 
134  EBRD, 1999c, “Promoting Private Sector Led Growth and Integration in South-Eastern Europe”, London. 
135  Άγγελος Κότιος,“Η Ευρωβαλκανική Οικονομική Συνεργασία: Εξέλιξη, Προβλήματα και Προοπτικές”, στο“Η 
Ανάπτυξη των Βαλκανίων”,Επιμέλεια: Γιώργος Πετράκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2000, 
σελ.409. 
136 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ - ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΤΣΑ,“Η Συμβολή της Πολιτικής των Διεθνών 
Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΔΧΟ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διαδικασία της Μετάβασης των 
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Ήδη άλλωστε, αποτελούν μέλη της ΕΕ από το 2004, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η 

Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχία, από το 2007, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, από 

το 2013 η Κροατία, ενώ, στις μέρες μας, η Αλβανία, η πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Σερβία είναι υποψήφιες χώρες προς ένταξη στην 

ΕΕ και η Βοσνία – Ερζεγοβίνη αποτελεί εν δυνάμει υποψήφια προς ένταξη. 

Από την άλλη, προφανώς, η οποιαδήποτε βοήθεια, από την πλευρά της ΕΕ δεν 

ήταν δυνατό να έχει μόνο τα χαρακτηριστικά μιας ανθρωπιστικής σχέσης. Δεν πρέπει, 

να παραβλέπουμε, εξάλλου, ότι η προφανής ενσωμάτωση των χωρών της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης αποτελούσε ολοφάνερο στόχο της ΕΕ πάνω στη βάση δημιουργίας 

μιας ευρύτερης περιφέρειας με απώτερο στόχο όχι άλλον από τη αναγκαία στήριξη 

και ενίσχυση των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο διαμορφωμένο παγκόσμιο 

οικονομικό status quo137. 

Εκ των πραγμάτων, στις υπό μετάβαση χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, οι 

οποίες και αποτελούν το αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας εργασίας, ουσιαστικά, 

η χρηματοδότηση από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον έπαιξε το ρόλο της αρχικής 

πηγής κεφαλαίου, το οποίο προέρχεται κυρίως από τρεις κατευθύνσεις: από διμερείς 

χορηγικές συμφωνίες, από διεθνείς οργανισμούς και την ΕΕ και από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις. Ο πίνακας 5 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 2) περιλαμβάνει τις καθαρές 

εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων προς τις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης καθώς, επίσης, και τη συνολική καθαρή ροή διμερών ενισχύσεων 

από τις ανεπτυγμένες οικονομίες του παγκόσμιου στερεώματος, όπως π.χ. οι 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΕΕ και ισχυρές χώρες-

μέλη αυτής, προς αυτές. Εξετάζοντας τα στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5, γίνεται αντιληπτό, το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν για τις 

περισσότερες υπό μετάβαση οικονομίες της συγκεκριμένης περιοχής, οι πηγές 

χρηματοδότησης, οι οποίες προήλθαν από τις διμερείς ενισχύσεις και τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις. Τούτο το τελευταίο, εξάλλου, θα αναλυθεί με περισσότερο λεπτομερή 

τρόπο στο επόμενο κεφάλαιο.   

Επίσης, η φύση της βοήθειας που λαμβάνουν μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, 

τεχνική, στήριξης προϋπολογισμού ή διαφορετικά δημοσιονομικής υποστήριξης, 

επενδυτικού χαρακτήρα και ανθρωπιστική. Βέβαια, όπως ήδη έχει τονιστεί, 

                                                                                                                                            
Χωρών της Κ. και ΝΑ. Ευρώπης – Προσδοκίες και Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2009, σελ. 
323. 
137 Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “ΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ” , Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2014, σελ. 134. 
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ενυπήρχαν δύο βασικοί παράγοντες, στους οποίους θεμελιώνονταν τόσο η παροχή 

όσο και η λήψη αντίστοιχα κάθε είδους διεθνούς χρηματοδότησης. Ο πρώτος 

παράγοντας συνίσταται στην πρόθεση συνεργασίας των εμπλεκομένων μερών. 

Δηλαδή, στη διάθεσή τους να υλοποιήσουν συγκεκριμένους στόχους και επιπλέον να 

εφαρμόσουν ορισμένες αρχές στο πλαίσιο μιας συλλογικής μορφής δράσης, βάση της 

οποίας επιδιώκεται η επίτευξη των όποιων ωφελημάτων. Ο δεύτερος παράγοντας 

συνίσταται στην ιδέα μιας, κατά το δυνατό, ισορροπημένης ανταλλαγής σε διμερές ή 

πολυμερές επίπεδο, δεδομένου ότι κανένα κράτος δεν παραχωρεί οικονομικά ή 

πολιτικά πλεονεκτήματα ως προς τον τρόπο διακυβέρνησης του σε άλλο κράτος ή 

διεθνή οργανισμό εφόσον δεν έχει την, περισσότερο ή λιγότερο εφικτή, προσδοκία 

μιας αναλογικής λήψης ορισμένων πλεονεκτημάτων138. 

Επομένως, οι οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης σε αντάλλαγμα της 

βοήθειας που λαμβάνουν, πάντα στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τους Διεθνείς 

Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και την ΕΕ139, καλούνται να υλοποιήσουν 

διάφορες πολιτικές και μέτρα, πάνω στη βάση μιας προσδοκίας αναλογικής επίτευξης 

ωφελημάτων και πλεονεκτημάτων σε εθνικό επίπεδο140. 

Συνεπώς, ο νέος προσανατολισμός των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων των υπό 

μετάβαση χωρών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης συνεπάγεται, από τη μια, μια σειρά 

από σημαντικά οφέλη, όπως π.χ. η αύξηση των καταναλωτικών και παραγωγικών 

επιλογών και δυνατοτήτων, η ορθή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

καθώς και των οικονομιών κλίμακας, η προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, η 

μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και τέλος η καλύτερη πρόσβαση στις 

διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. 

Όμως, αυτός ο νέος προσανατολισμός των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων των 

υπό μετάβαση χωρών συνεπάγεται και μια σειρά από σημαντικά μειονεκτήματα, τα 

οποία σχετίζονται με τη χειροτέρευση, όπως ήδη τονίσαμε των όρων του εξωτερικού 

εμπορίου προς όφελος των ανεπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη, και ιδιαιτέρως 

της ΕΕ, και των ΗΠΑ υπέρ των οποίων εξελίχθηκαν τελικώς οι όροι εξωτερικού 

εμπορίου, την απώλεια σημαντικών παραδοσιακών αγορών στο εξωτερικό εμπόριο, 

                                                 
138 Αναλυτικότερα, πρβλ. Κ. Χαζάκη, Ο ρόλος του Διακρατικού Συντονισμού Οικονομικών Πολιτικών στη διεθνή 
οικονομια, συλ. Έργο Διεθνής Πολιτική Οικονομια, επιμ. Α. Κόντη, Χ. Τσαρδανίδη, 2005, σελ. 115 επ., με 
περαιτέρω παραπομπή σε J. Grieco, CooperationAmongNations, 1997, σελ. 47.  
139 Γ. Μακρή, “Η παγκοσμιοποίηση και το σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών για τις οικονομίες σε μετάβαση”, 
συλ. Έργο Διεθνής Πολιτική Οικονομια, ό.π, σελ. 425. 
140 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ - ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΤΣΑ, «Η Συμβολή της Πολιτικής των Διεθνών 
Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΔΧΟ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διαδικασία της Μετάβασης των 
Χωρών της Κ. και ΝΑ. Ευρώπης – ΠροσδοκίεςκαιΠραγματικότητα, ΕκδόσειςΠαπαζήση, Αθήνα, 2009, σελ. 313.   
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την εμφάνιση ελλειμμάτων στο εμπορικό ισοζύγιο καθώς και στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών. Οι D. Rodrik και F. Rodriguez, σε άρθρο τους, παραθέτουν 

συγκεκριμένα θεωρητικά επιχειρήματα, τα οποία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

ανοικτή οικονομία και η απελευθέρωση του εξωτερικού εμπορίου είναι επιζήμια για 

τις αναπτυσσόμενες χώρες141. Αυτό επιβεβαιώνεται και με βάση τα στοιχεία του 

πίνακα 8 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 3), εφ’ όσον οι υπό μετάβαση οικονομίες της 

Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης εμφάνισαν, με ορισμένες μικρές διακυμάνσεις, αρνητικό 

πρόσημο σε σχέση με το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 

για το χρονικό διάστημα 1989-2010. Η κατάσταση αντιστρέφεται μετά το 2010, 

χρονιά όπου, με εξαίρεση την Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη ΠΓΔΜ, τη 

Ρουμανία και τη Σερβία, οι υπόλοιπες υπό εξέταση οικονομίες εξάλειψαν τα όποια 

ελλείμματα είχαν στους συγκεκριμένους δείκτες βελτιώνοντας μερικώς την εικόνα 

τους.  

Επιπροσθέτως, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα των σύγχρονων οικονομιών της 

αγοράς, τόσο της παραγωγικής βάσης όσο και του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού 

των οικονομιών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, εξελίχθηκε με βίαιο τρόπο, εξαιτίας 

της απαξίωσης σημαντικών παραγωγικών εγκαταστάσεων μέσω της εφαρμοζόμενης 

αναδιάρθρωσης στις πρώην κρατικές επιχειρήσεις, καθώς και των πιέσεων που 

άσκησε ο αυξημένος εξωτερικός ανταγωνισμός ο προερχόμενος από την πλήρη 

απελευθέρωση των εμπορικών τους συναλλαγών με τις ανεπτυγμένες χώρες. 

Επιπλέον, σε όλες τις υπό μετάβαση χώρες και κυρίως στην ΝΑ Ευρώπη οι θεσμοί 

δεν ακολούθησαν αυτόματα τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες φιλελευθεροποίησης. 

Βασικοί θεσμοί, όπως για παράδειγμα η ατομική ιδιοκτησία, η δικαστική εξουσία και 

η κεφαλαιουχική αγορά λειτουργούσαν, σε πολλές περιπτώσεις, με τρόπο στρεβλό. 

Κατ’ επέκταση οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, στην προσπάθεια τους να 

ξεπεραστούν οι όποιες στρεβλώσεις σε θεσμικό επίπεδο, εφάρμοσαν πολύ 

σημαντικές διαρθρωτικές και θεσμικές προσαρμογές, οι οποίες με τη σειρά τους, 

προκάλεσαν τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό κόστος σε όλες σχεδόν τις 

υπό μετάβαση οικονομίες. Έπρεπε να παίξουν ένα καταλυτικό ρόλο για την 

προσαρμογή των υπό μετάβαση οικονομιών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της 

οικονομίας της αγοράς για να στηριχθούν οι νέες κερδοφόρες επενδύσεις των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. 

                                                 
141 D. Rodrik and F. Rodriguez, “Trade Policy and Economic Growth: A Skeptics Guide to the Cross – National 
Evidence”, in B. Bernanke and K. Rogoff (eds.), NBER Macroeconomic Annual, NBER, 2000, 261-325. 
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Επίσης, η παρεχόμενη βοήθεια, από τους παραπάνω φορείς χρηματοδότησης, 

χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο επιβολής στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, 

του μεταβατικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος της θεραπείας σοκ του κυρίαρχου 

νεοκλασικού θεωρητικού υποδείγματος. Η αυξητική πορεία της διαπλοκής, το ύψος 

της χρηματοδότησης καθώς και η απουσία ενός εναλλακτικού σχεδίου προσέγγισης 

της μεταβατικής διαδικασίας, αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες, οι οποίοι και 

διαμόρφωσαν την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των ληπτριών χωρών και των φορέων 

της διεθνούς χρηματοδότησης, οδηγώντας ουσιαστικά τις υπό μετάβαση οικονομίες 

να εκχωρήσουν στους φορείς το δικαίωμα να διαμορφώσουν το μεταβατικό μοντέλο 

της αρεσκείας τους142.  

Οι θιασώτες του δόγματος, ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις πρέπει να τίθενται εκτός 

της οικονομικής σφαίρας, το οποίο προέβλεπε ότι μόνο καθαρά οικονομικές λύσεις 

αποτελούσαν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για τη διασφάλιση της προώθησης 

των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και για την επιτυχημένη εξέλιξη αυτών, όχι μόνο 

επέτρεψαν να καθορίσει η πολιτική τη θέση τους, αλλά κατέστησαν εαυτούς όργανα 

άσκησης αυτής της πολιτικής143. 

 

 

                                                 
142 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ - ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΤΣΑ, “Η Συμβολή της Πολιτικής των Διεθνών 
Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΔΧΟ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διαδικασία της Μετάβασης των 
Χωρών της Κ. και ΝΑ. Ευρώπης – Προσδοκίες και Πραγματικότητα”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2009, σελ. 
329. 
143 J. Stiglitz, 2003, “Η Μεγάλη Αυταπάτη”, ό.π., σελ. 280-281, 324-326 &N. Hertz, Η Βόμβα του Παγκόσμιου 
Χρέους πως το Χρέος Καταστρέφει τις Φτωχές Χώρες, Εκδόσεις Κριτική, 2006, σελ. 56-63, 124-126. 
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2.4 Παράρτημα Κεφαλαίου 2 
Πίνακας 4 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
11,3321352 6,72736606 1,95132079 0,1300507 14,678656 6,83125477 12,0092144 6,98734599 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
14,6065961 11,7590168 7,09617265 13,0022157 2,96341353 0,36826762 1,19883723 1,75581377 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
10,6675439 6,52588314 4,53635187 4,25095937 16,8760584 17,6646353 16,3571099 14,7105847 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
12,1369099 22,033557 17,6517916 2,76777092 0,93667994 0,54033796 1,30189698 2,10792164 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
49,3054451 60,3877696 78,971312 71,8507597 76,2838942 87,12034 81,4257769 88,5810782 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
47,8694892 55,9877636 65,9078308 77,510618 77,3212262 80,6781517 80,3674231 79,7927466 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 42,708158 26,1501617 17,5907309 35,0818763 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 2,27554596 3,36105677 2,25038869 3,68124858 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 60,0873615 64,7374682 55,4935644 35,0652599 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 0,01669336 0,0550676 0,80832412 0,13582896 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 
εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 53,3063351 70,4314159 80,0342923 61,0008543 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 
εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 39,4856118 34,4608792 42,8835519 63,7383789 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
8,40900418 11,8642675 9,07928177 11,1915735 14,2279668 26,1650995 36,3840318 33,3428578 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
16,8255904 20,5775433 19,4023953 20,688798 23,5393903 13,2572246 11,0891418 11,467814 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
4,30242751 3,76065919 5,74201284 33,6726976 36,6703518 26,0488821 40,255822 42,196811 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
11,1355941 20,7691449 15,6882884 13,8839374 8,16180102 9,60400832 9,78923882 6,63143184 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
35,0541473 51,8953869 57,8187572 56,4259534 60,6863762 58,3462631 47,4980758 47,6272872 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
57,4289799 65,1966559 67,736067 45,0462672 53,2468721 62,2196354 48,3153971 45,8114819 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 6,97163721 14,3081764 14,1475007 17,709426 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a 4,33488925 5,16387476 8,5564014 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 1,45984291 5,49752692 4,41494473 5,18985292 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a 10,5786131 8,32849986 10,0195973 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 80,0090576 80,3514892 79,7507233 72,3190672 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 77,529279 82,1854679 86,073979 82,9196225 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
11,0513575 10,7737111 9,63235589 7,36670395 7,57528176 16,2794212 17,9381716 16,6085252 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
8,64439066 10,1992766 7,20789006 3,87744816 3,98404766 18,8146221 19,8168349 21,3410194 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
44,3712609 54,7228672 69,6217257 69,4705444 67,9530572 78,4767086 76,120018 77,9052922 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
49,3369376 59,8330767 68,2872689 66,6258641 65,4869257 77,1139286 76,8608759 75,9297598 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
12,4929106 10,7035995 6,11534673 18,5949858 17,4129211 15,7175146 15,5476843 17,8219149 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
11,8019915 8,63856752 6,67769498 21,5861284 17,3151777 17,9719645 16,8814064 16,6969291 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
49,8742563 65,4547817 73,5662632 73,587519 79,5666178 81,5112551 81,7443698 79,2562108 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
53,4280296 63,8208818 70,3896919 74,0073557 80,3068331 79,2756165 80,3708377 80,5873881 

ΠΓΔΜ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 30,78539 38,7084215 40,3869844 16,7426175 

ΠΓΔΜ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 2,41007579 1,16601223 1,45470645 0,76951817 

ΠΓΔΜ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 30,7388944 28,3484011 28,8933983 23,3319749 

ΠΓΔΜ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 4,36819905 2,43177068 3,6746376 4,58863279 

ΠΓΔΜ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 56,2597064 51,9601671 50,2688729 60,0708611 
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ΠΓΔΜ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 54,5379127 58,744187 57,1141679 58,8251606 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
4,67629212 4,95001886 5,00655096 21,5578965 17,5323481 12,9212936 11,4897471 11,7458532 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
16,9143632 14,2572808 15,8699792 23,0005856 25,7415016 20,4428859 18,7356564 17,887604 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
3,5052744 3,30471974 2,71172578 4,49776621 19,2449821 21,2807535 18,961069 19,1296319 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
23,8307541 20,0375967 19,4101207 17,1795821 15,6262938 12,8187825 11,1806385 9,67421414 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
46,0577803 48,178106 49,5482792 48,1639531 54,5328182 64,0983181 65,6324819 66,6893412 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
26,5321453 46,5559599 47,9222719 57,0791344 60,6973642 64,5915929 67,1772113 69,1788109 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 16,6289288 13,9895156 12,9914338 12,5891769 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 25,6254892 24,3820247 23,3519257 23,6895057 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 82,1073954 84,6921553 85,8491357 85,5651967 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a 410000 30000 280000 250000 630000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 24,236571 20,9516834 21,3802505 22,7896795 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 19,0161751 13,5951204 14,254321 14,5406151 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 72,0996468 72,3159827 76,6338262 75,0195563 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 74,3649869 76,2794621 82,5359755 83,3868946 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 10,8699993 11,4988404 10,991818 12,295621 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εντός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ΤΣΕΧΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος οικονομίες εκτός της 

περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 13,6333383 12,5685305 13,7826454 13,4648276 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a 85,2001487 82,802239 84,1335037 85,2354425 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a 81,2239683 83,0111924 82,883466 80,1476044 

 
Πίνακας 4 – Συνέχεια 

 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
7,81640312 3,31275748 2,25516315 2,33045334 3,40343324 2,60481865 2,19322576 3,67414915 4,4972982 4,94827912 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
0,07666191 0,34882968 0,0791286 0,01420961 0,22086552 0,40545723 0,80951251 0,15727564 0,95085369 1,36788348 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
10,4555298 10,191286 13,2183073 14,3565242 14,7194487 16,3492249 18,0131983 17,6886666 21,7857839 24,3265995 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
0,49073543 1,14769955 1,10179482 2,75326885 3,94907765 4,75225993 6,98559284 7,78558782 9,70587117 9,31167141 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
91,7092809 96,0423097 96,4550422 95,4661297 93,2635993 94,7088989 94,6398891 91,144731 92,6178119 93,6758248 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
88,8618527 88,4012824 85,5563095 82,0740107 80,8780266 77,9974284 74,5115768 73,9168868 68,2590861 66,3468124 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 

εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
39,0632093 32,3926209 23,1198659 19,1981854 19,7490847 20,8826165 24,4116406 23,2665529 27,4358681 35,7182201 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 

εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
4,8618895 5,30186263 2,72443857 1,32125533 1,31616711 1,3253291 2,06245021 0,781109 1,37818674 0,66940239 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 

εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
33,3914407 32,4546522 26,6610952 16,0461741 16,5552852 18,2323345 17,0802621 20,944899 29,4446561 39,7668772 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 

εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
0,12007327 0,13055393 0,16359089 9,15980072 8,43690155 6,69558056 2,62925693 3,82671325 6,57190698 6,15291979 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 
εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
56,0749012 62,3055165 74,1556952 77,3083269 76,6998292 75,3899431 70,4928772 58,2110727 64,2466158 61,9120663 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 
εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
66,4884861 67,4147939 73,175314 43,1346211 43,9946327 47,2510203 41,6710452 47,1347997 59,8660542 53,8810877 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
31,6181869 25,4817349 21,4646334 20,8027342 19,1551232 19,5885585 18,8422018 20,3275447 21,6412179 28,0859649 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
8,63351081 6,47074699 5,69171093 5,21557247 4,77181531 4,49166562 4,83356549 4,94448482 5,5506895 5,03634868 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
35,3333443 30,090922 28,0828926 33,8600996 29,6336971 24,7005489 26,7213751 27,8232472 19,7551116 21,1349476 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
8,87950753 8,73154014 6,82966876 4,8674208 6,25192649 6,7030786 7,2961992 7,59418793 10,4349705 11,0605152 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
54,0242726 60,5143855 61,8578172 62,3554309 67,2436303 68,5777963 68,2458916 67,0670479 64,9689058 65,5674892 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
52,8075592 58,1082453 62,3746974 57,2837581 62,0130792 63,0142183 63,9346257 63,0053094 68,049061 67,0878019 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
22,0599269 20,3545152 16,8139666 15,3881981 16,2098195 18,734717 18,8868461 19,6952073 19,6409238 17,5622195 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
4,68924949 8,81964617 5,49375661 7,209678 6,20680147 6,79962187 3,29418905 4,80587584 5,74806769 5,7848882 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
8,18821319 7,99785817 12,0347104 11,603814 10,5740681 10,4971659 9,51737426 13,1404887 16,7214353 17,9228072 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
7,26544439 5,83764265 4,46929182 8,18890148 8,37008178 8,68461023 8,95996336 8,37724183 9,06923649 8,71341458 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
71,3773862 66,1058015 73,3577532 74,5369937 72,868261 70,9459142 74,6190561 70,7118417 70,1021136 71,6373468 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
82,6264075 80,0166794 80,1202409 79,6944092 80,6241969 80,3178223 80,9617265 77,6113548 73,2465949 72,2520726 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
13,4938958 11,4202169 8,31803895 8,77561805 9,68684776 9,9369277 10,3276447 12,0988789 15,4806953 18,5151881 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
17,884699 15,1699036 15,0275931 18,6008024 19,5717112 21,3914613 22,1495319 21,6259606 22,2463358 23,5700543 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
85,6558398 87,9348146 91,2234556 90,5886336 89,6680835 89,4068198 88,9313027 86,9739247 84,1394517 81,4496901 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
81,8310638 84,5924315 84,8783397 81,2372928 80,2628888 78,4307147 77,6938314 78,1918126 77,6591046 76,4294942 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
20,2281518 15,4596097 11,5797032 11,3765269 12,5500405 12,1084255 11,9179236 13,7912372 15,2146144 15,7057836 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
15,8057073 14,2724815 15,0690306 18,707543 19,4711524 19,4408445 20,0343056 17,5585197 18,4402012 20,1433947 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
79,3503548 84,1296858 88,218391 88,3107351 87,130386 87,5812081 87,7386991 85,8372234 84,5457637 84,1762136 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
83,9807164 85,5526686 84,8227744 81,1554523 80,3896496 80,4221405 79,781812 82,3531283 81,4347037 79,3669889 

ΠΓΔΜ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
15,5834885 13,5557381 11,7862523 10,0210885 11,3119586 12,3980225 13,4666464 15,9730368 18,0834206 24,8692441 

ΠΓΔΜ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
0,80736841 1,22911947 1,64352083 1,01942603 1,26098768 1,46603106 1,86799915 0,53178899 2,01128422 0,53442965 

ΠΓΔΜ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
24,1821881 23,5243106 24,4794603 30,1175554 26,1518937 23,5152655 25,9853907 29,1909955 33,901551 36,8195825 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΠΓΔΜ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
5,43419399 5,18460626 4,2783163 4,05911622 4,77448746 4,96709597 5,05823229 6,36084376 7,50957883 8,73220734 

ΠΓΔΜ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
61,3782001 66,8683809 64,7113418 63,5002492 64,3048924 64,0406981 64,5148049 62,7287694 66,662575 74,5922742 

ΠΓΔΜ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
57,5903956 58,4414561 61,0770291 56,6839694 59,6622942 62,0508411 59,7023178 56,1311731 55,2670216 54,4208214 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
11,645959 9,47373105 10,7793179 13,0485926 8,98021164 7,77551182 9,846636 12,7305092 15,6239042 16,7164106 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
13,7445449 9,12987683 8,06183585 7,39275333 7,08437607 7,03094514 6,41793113 5,57755535 6,33505081 5,78483111 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
17,644947 14,3481243 12,3487105 15,8695782 15,0153299 16,0073906 17,2256454 18,2693228 19,9930175 19,6053002 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
7,47801113 6,0964043 5,36736808 5,47288425 6,46917933 6,41728429 6,53739454 7,1281569 8,13536415 8,51862765 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
70,9834736 79,6654547 79,6782928 77,5209157 81,8680551 84,1077865 82,64207 80,2062339 76,1703965 75,4464994 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
72,1468318 77,9242147 80,2979848 74,734621 75,3341398 76,7703046 75,4123046 73,6880771 70,8059028 70,919805 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 37,2892622 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,72997003 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 35,1348675 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9,73899411 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 59,4347206 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 45,7947129 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
11,3936791 7,93756144 6,92067149 6,6253923 6,48919404 6,55332498 6,77868175 7,00938218 8,77248225 9,11499965 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
20,2814813 16,1421362 17,4232471 22,8024091 21,0485712 19,4545734 18,1075961 15,5735807 16,6188455 17,5515082 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
87,8383812 91,1936957 92,6206419 93,1190539 93,2136671 92,9259348 92,9319627 92,5216169 90,9738244 90,8421894 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
310000 290000 260000 610000 920000 n/a 340000 n/a 83,3013529 82,4367859 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
23,4650624 21,4279048 20,0499483 20,9028425 22,2045794 22,9759205 23,2659763 24,4027797 26,9514383 28,3701807 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
14,762417 12,9283858 12,7869541 13,8975266 14,8082455 14,7796483 15,7142094 12,7588808 16,547323 18,9203101 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
75,1197728 77,3674762 78,8467078 77,4327132 75,2460018 73,8365146 73,6536604 71,8910979 71,6118221 71,5669851 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
84,7746265 86,3946676 86,7744528 85,6818904 84,7202686 84,6835227 83,7284061 86,0939674 82,9700814 81,055737 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
9,96994756 8,94382286 6,73935324 7,37987694 7,0868455 7,69379291 6,95255795 7,63595922 8,87931157 9,28803542 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
12,7652556 11,8064545 11,3886696 14,037142 14,7331433 16,1748056 17,5426162 12,3820595 13,009906 14,0266787 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
89,344426 90,4058306 92,8454037 92,1722244 92,3869571 91,7426767 92,4917286 91,9454679 90,9253904 90,6282141 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
76,0001638 86,6169485 86,7337504 85,8408409 85,1401486 83,629567 82,2688824 87,3871948 86,9318205 85,9683356 

 
Πίνακας 4 – Συνέχεια 

 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
7,35739504 17,5329198 13,8697156 16,5515215 21,2942784 19,8414203 19,59014 20,7764454 22,6986584 17,8831689 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
3,9162391 2,91289747 5,6808305 6,88815058 3,25508157 4,27164563 5,46935698 4,74886241 3,85555932 4,19367104 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
21,7370679 23,4745377 19,8733954 21,7640279 19,8756657 22,9987226 20,3849937 22,1330308 22,7389951 20,2811061 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
10,7637861 11,4632031 11,3989626 10,2013094 9,97214676 9,90595033 12,8576343 12,2449284 13,8834455 14,2149873 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
88,7238322 79,5533134 79,9864821 76,2475282 75,2382438 75,6623955 74,4395181 73,974795 72,9437295 77,6617188 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
67,3896756 65,0173595 68,635944 67,9359301 70,147672 66,9540739 66,2373003 65,3825508 62,9461031 65,3579799 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 

εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
38,3700614 39,3990039 39,9822021 38,0535616 38,1208764 36,4404955 35,4445248 33,0989638 32,6301721 33,1852077 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 

εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
1,17687321 1,28902076 2,39685938 3,47644021 1,94918345 2,38765783 2,12471829 2,22413195 1,76806171 2,12477248 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 

εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
39,4912468 39,0848565 38,8366691 40,169722 40,5698498 40,3290251 39,3154067 36,7334725 34,9403575 33,6170059 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 

εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
7,36702587 7,82184037 8,32955749 8,80929483 9,23311242 9,48306868 10,3207617 12,1238433 11,2786775 11,5639318 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 
εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
58,6957472 56,9136234 55,818764 56,6544392 58,1052319 59,3287072 60,5910718 62,8435144 63,7597772 62,5868583 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 
εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
52,885914 52,831998 52,5809712 50,6723403 49,9987907 49,985303 50,0481438 50,7285239 53,3450356 54,3000013 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
30,6021595 30,2930488 28,2306199 30,6612615 29,9367311 28,7771607 27,2050827 26,7066471 25,1836702 24,0013243 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
5,55370748 7,91148124 6,98927167 7,16938436 6,95642958 9,31066667 10,629137 8,84213987 8,97007392 8,48066744 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
34,1472878 36,9210369 33,2445663 36,6804095 37,1468174 37,9653572 37,051545 33,6137111 30,2496981 27,5404637 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
5,92211516 6,40531951 6,38841179 6,38748617 5,80135817 6,1184975 5,82966416 7,38573248 7,59479098 8,33093921 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
63,6129325 60,3869875 63,1909104 59,8592446 61,1940474 60,4237747 60,8839684 62,5288531 62,9748016 62,9531571 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
59,9251567 56,2162929 59,6085334 56,352164 56,5806718 55,4591743 56,6773111 58,5224621 61,2362624 63,0197826 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
26,0904245 27,4844273 26,2635401 23,4749097 25,2409839 28,0059893 26,0502149 26,3246433 23,1804491 21,1708385 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
4,61940134 4,68243535 5,45454579 6,82732864 6,87573132 6,30644533 5,82120699 4,91409959 5,14000898 4,66126625 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
18,9684945 18,9775432 18,7508271 21,2290896 20,1280905 18,9378192 18,5209267 14,9109407 12,6248913 12,2439264 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
9,97481311 10,2701918 10,8389659 11,6154464 11,8650399 12,2748586 9,88282329 5,66796557 6,17439419 6,56532154 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
69,265383 67,4171598 68,2695169 68,8104604 67,3608439 64,1059888 67,5380727 68,4930697 71,1389381 73,9471952 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
70,9960046 70,7097087 70,3778733 67,1235328 67,9586666 68,7122979 70,9075034 78,143955 79,9666567 80,2531419 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
19,9210449 21,3189659 20,215067 21,5570496 22,7815209 23,6053658 23,0953294 21,4665846 19,970767 19,5310823 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
23,1031146 25,0700289 24,0591936 25,6586633 26,544416 25,7979594 25,526672 22,9243378 20,539369 19,633683 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
80,0708939 78,6783601 79,7825298 78,4385809 77,2119924 76,3884894 76,9038984 78,532512 80,0248817 80,4667583 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
76,8959856 74,9296196 75,9398883 74,3413239 73,455543 74,2020359 74,1507337 77,0620869 79,4489666 80,353398 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
16,7604008 17,5278327 14,9168451 15,7826801 16,2628104 18,1171224 18,4272629 16,1746211 14,4451393 14,6691472 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
19,4858092 20,777353 20,0481726 21,5721999 23,6883568 25,566551 23,9689484 23,8994115 22,7834792 21,6951128 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
83,1034 82,3574485 84,9677208 84,0578814 83,5543572 81,6551567 81,3300504 83,6409484 85,1988044 85,1169153 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
79,4825728 78,6019052 79,6438361 77,9770953 75,9882026 74,0207024 75,5943298 75,6697028 76,7745517 77,9510069 

ΠΓΔΜ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
39,6368566 47,696318 48,5213815 44,5515279 42,0954923 37,4362009 34,1948221 28,9890321 27,5898862 25,1073919 

ΠΓΔΜ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
0,40600143 0,34589776 1,78714727 3,19121812 3,69495018 4,90209092 3,59100002 2,95417758 4,07865759 1,94574589 

ΠΓΔΜ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
38,8678476 38,7177533 35,339701 36,5216684 36,2914962 31,6093467 28,0910724 28,8503994 28,364871 27,1827843 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΠΓΔΜ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
11,3523894 10,6672645 11,1661376 11,5023475 10,6312003 11,9512952 11,8203119 11,7871724 14,556433 14,0261634 

ΠΓΔΜ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
59,9570529 51,953221 49,686295 52,256893 54,2095575 57,6616294 62,2141778 68,0564464 68,3314562 72,9430648 

ΠΓΔΜ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
49,7734895 50,6090473 53,4884979 51,9664983 52,6818662 56,0420118 59,6550602 58,9439298 56,6802031 58,7844469 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
17,9791532 20,0187283 16,3011022 18,5767426 18,5199812 18,2249655 17,3336063 16,220567 13,7330111 12,7307541 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
5,73900168 6,62978933 6,59701781 6,48961174 6,81023294 8,06236329 8,72624611 8,98055785 8,79276317 9,38092424 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
17,5962013 19,783494 15,5552067 16,5765419 17,4203962 17,3240898 16,0744871 16,6726352 14,4499421 14,4378476 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
6,95847714 7,2360393 8,6542952 9,03079358 8,33816559 7,22539406 6,69888681 6,80988776 7,5746425 7,98515911 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
76,2057272 73,1650207 76,8952036 74,8376653 74,6013435 73,6676137 73,4175597 74,6106695 77,3260408 77,8503172 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
75,3661841 72,9692264 75,7723555 74,377992 74,2284461 75,4458581 77,1108895 76,4823785 77,9294012 77,5687291 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
45,4601735 46,7327373 47,092824 46,7916484 47,6007972 47,4707689 40,3961837 40,1258036 38,5675459 38,1422422 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
1,69639504 2,5520596 4,87413854 2,95185642 2,40856142 2,55609503 2,15268714 2,19221298 2,65512706 2,65505524 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
32,7859926 34,3984709 30,0367503 33,036144 33,9021584 31,9004706 29,4996589 27,9080312 26,7283038 24,4520751 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
11,2446204 12,2599371 11,8863832 12,0690385 11,9389506 11,160926 11,0278331 11,4080696 12,6679108 14,0008175 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
52,8324111 50,6956648 48,0175166 50,2335863 49,9881918 49,9657411 57,4442872 57,6694145 58,7755998 59,2022933 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
55,9277932 53,3285373 58,0635979 54,8726962 54,1469743 56,9299123 59,4509306 60,653394 60,5816346 61,200153 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
10,5474937 12,936704 12,8952228 13,9801989 13,7103411 13,7398238 14,52867 12,9596515 11,6985365 11,3844733 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
16,7787886 19,0276313 16,2379833 18,420078 19,6728613 19,0311025 19,3008145 18,0234665 15,288822 14,5291893 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
89,3637048 87,0383293 87,0805018 86,0095005 86,284205 86,2540592 85,469903 87,0391363 88,3005791 88,6000047 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
83,1996406 80,9311253 83,7533046 81,5779556 80,3261371 80,963484 80,6970604 81,9691527 84,692617 85,4555972 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
28,976279 31,1703992 29,3051403 26,7315814 26,8234753 28,3569584 28,1479277 27,8472679 26,7719258 27,9106527 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
20,3451684 20,7607596 21,9586895 24,7040286 24,6040066 24,5332224 25,224334 25,3073115 27,8774287 27,8056672 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
70,9746896 68,7808811 70,6531003 73,2322927 73,1161219 71,5883566 71,7976082 72,1060646 73,1785152 72,0705563 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
79,3741884 78,1087198 77,0721556 73,8550199 74,4735594 74,2133443 73,3113629 72,9046442 71,5203045 71,8630813 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

exports. 
10,061188 10,9366095 10,5841825 11,036144 11,5725266 12,9846644 13,3953951 12,3541331 10,8640851 10,931823 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εντός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος οικονομίες 
εκτός της περιοχής. 

% of total  
merchandise 

imports. 
14,0622137 16,130277 15,2765858 18,214506 18,9272073 17,8220805 17,0960405 16,5334402 16,8859103 14,9200174 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εξαγωγές εμπορευμάτων προς υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

exports. 
89,8636766 88,8335078 89,35938 88,8888963 88,3587995 86,9210267 86,519963 87,5869225 89,0544763 89,0107819 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εισαγωγές εμπορευμάτων από υψηλού 

εισοδήματος οικονομίες. 

% of total  
merchandise 

imports. 
85,8249402 83,3487705 84,128001 81,2703908 80,6390485 81,5671472 82,2848135 82,7650979 82,4329905 83,9913808 

 
Πηγή: World Bank, World Development Indicators 
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Πίνακας 5 
 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ΑΛΒΑΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 7320000 9020000 321920000 384320000 212680000 100540000 113200000 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, United 

States 
current US$ n/a n/a n/a 28000000 29000000 10000000 8000000 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ n/a n/a n/a 190470000 109680000 31360000 38370000 

ΑΛΒΑΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 4670000 5350000 289980000 133470000 41290000 9470000 13360000 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, United 

Kingdom 
current US$ n/a n/a n/a 10000 850000 1720000 2200000 

ΑΛΒΑΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, France current US$ n/a n/a 490000 1570000 1970000 5540000 1060000 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 2550000 2120000 23000000 13730000 18590000 16840000 21300000 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP n/a n/a n/a 2,81907494 4,72285383 2,66911917 2,88719442 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 292900000 885010000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, United 
States 

current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 66000000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, 
European Union institutions 

current US$ n/a n/a n/a n/a 32330000 360000 151020000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 18880000 44220000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, United 
Kingdom 

current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, France current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2590000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, 
Germany 

current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 335240000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 
Foreign Direct Investment, Net Inflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ n/a 11520000 312350000 146110000 113240000 154260000 109460000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, United 

States 
current US$ n/a n/a n/a 28000000 19000000 10000000 5000000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ n/a 890000 263120000 73890000 46020000 102760000 58150000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ n/a n/a 22490000 900000 1170000 340000 230000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, United 

Kingdom 
current US$ n/a n/a 350000 3220000 2490000 2890000 4750000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, France current US$ n/a n/a 2080000 5490000 4050000 4960000 6480000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ n/a 1450000 11000000 8600000 14890000 20210000 14660000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP n/a 0,01938727 0,51080324 0,40094622 0,3693543 1,08688737 0,69200854 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

    Percent of GDP 0,0100223 -0,0121461 -0,0554665 0,0262209 0,0296499 0,00185616 0,0612397 

ΚΡΟΑΤΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 48430000 50210000 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 11000000 7000000 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8150000 

ΚΡΟΑΤΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 3160000 20000 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1480000 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10980000 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,48264809 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,03265938 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ n/a 63710000 620160000 210570000 159360000 193670000 248490000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ n/a 1000000 2000000 38000000 2000000 3000000 4000000 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ n/a 37450000 508870000 81450000 72270000 125280000 342920000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ n/a 1160000 940000 2740000 2350000 1060000 330000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ n/a 1110000 6650000 9990000 8360000 9130000 7910000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ n/a n/a 10290000 14480000 8030000 7870000 12300000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ n/a 5640000 66400000 22500000 28740000 24240000 20880000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP n/a n/a 4,20778123 3,81967071 5,8568529 2,65077265 10,3495551 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a 0,00040153 0,02668199 0,11352614 0,12754466 

ΠΟΛΩΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ n/a 1294810000 2503930000 1434500000 1070590000 1806100000 3784700000 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ n/a 273000000 1563000000 109000000 21000000 84100000 4000000 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ n/a 288630000 69810000 74590000 108580000 247980000 306170000 

ΠΟΛΩΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ n/a 70070000 28340000 48740000 5460000 1150000 7440000 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ n/a 120810000 18430000 15510000 19020000 18280000 19070000 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ n/a 2140000 20460000 29220000 280850000 267040000 291890000 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ n/a 294100000 219400000 339400000 105250000 92680000 2676350000 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP n/a 0,13489396 0,34034715 0,71869959 1,78560933 1,69218647 2,57427114 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a 0,0081194 -0,008187 0,01378038 0,01874109 0,02617248 0,02954889 

ΠΓΔΜ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 63180000 35030000 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 6000000 1000000 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ n/a n/a n/a n/a 3280000 36370000 9600000 

ΠΓΔΜ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 2220000 20000 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 860000 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 690000 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5860000 

ΠΓΔΜ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a 0,70979243 0,21328837 

ΠΓΔΜ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ n/a 239850000 314560000 253780000 163610000 148340000 290200000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ n/a 64000000 22000000 25000000 14000000 15000000 3000000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ n/a 61850000 112100000 119230000 78450000 74180000 193870000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ n/a 2490000 30610000 36670000 9370000 560000 420000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ n/a 500000 80000 4020000 5490000 5630000 9620000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ n/a n/a 7660000 13940000 9720000 11720000 13620000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ n/a 67770000 110100000 22500000 28050000 15580000 20300000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP n/a 2,5644 0,13793729 0,30650833 0,35656175 1,13385318 1,11252498 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a 0,04615923 0,0103453 0,01592251 0,02655247 3,32508 0,00531038 

ΣΕΡΒΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 49220000 95060000 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8900000 

ΣΕΡΒΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 10420000 3290000 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1330000 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 43790000 

ΣΕΡΒΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,26856928 

ΣΕΡΒΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ n/a 6800000 114320000 63220000 50290000 75990000 95590000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ n/a n/a 300000 15000000 n/a 1000000 2000000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ n/a 1570000 93150000 14300000 22370000 44490000 63470000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ n/a n/a n/a 410000 30000 280000 250000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ n/a 200000 2400000 3800000 5030000 3390000 4860000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ n/a n/a 2300000 3800000 1220000 2420000 2050000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ n/a 1590000 4000000 9900000 7060000 6040000 7960000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP n/a n/a n/a n/a 1,20855721 1,34405538 0,91762555 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a 0,36855748 0,0690359 0,03919877 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 24820000 50660000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 1000000 n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ n/a n/a n/a n/a 7140000 13460000 33610000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ n/a n/a n/a n/a n/a 910000 -390000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1660000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 540000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2550000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,70699764 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a -0,0470078 

ΤΣΕΧΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ n/a n/a 700000 30000000 1000000 2000000 2000000 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ n/a 13600000 229980000 129430000 98450000 145950000 145640000 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ n/a 3130000 186400000 28600000 44040000 84240000 74490000 

ΤΣΕΧΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ n/a n/a 10000 800000 240000 230000 240000 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ n/a 390000 5000000 8000000 4730000 3860000 4330000 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ n/a n/a 5100000 7700000 11010000 6130000 6480000 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ n/a 3180000 8000000 20000000 18370000 15120000 26800000 

ΤΣΕΧΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP n/a n/a n/a n/a 1,61095382 1,8467832 4,295332 

ΤΣΕΧΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a 0,22140082 0,24460784 0,06125288 

 
Πίνακας 5 – Συνέχεια 

 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ΑΛΒΑΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 181240000 139510000 179210000 369530000 228990000 214350000 207800000 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ 17000000 6000000 14170000 23760000 44720000 42260000 61790000 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ 62070000 25110000 85260000 115420000 87080000 64590000 30620000 

ΑΛΒΑΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 27630000 30890000 13740000 73560000 18340000 21660000 24110000 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ 1910000 1420000 870000 16280000 9590000 5310000 4850000 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ 3070000 2190000 1840000 2560000 1810000 2010000 2950000 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 33430000 26520000 23380000 23340000 19450000 24550000 24690000 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP 2,71803211 2,0127945 1,66265024 1,20652664 3,93717707 5,10495723 3,04391445 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 666760000 738330000 732680000 939630000 648910000 531340000 421600000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, 
United States 

current US$ 135000000 185000000 216450000 218930000 85750000 135060000 75780000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, 
European Union institutions 

current US$ 64760000 216770000 133490000 239420000 196060000 154260000 129260000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 67400000 7770000 16660000 5950000 32970000 5010000 6440000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, 
United Kingdom 

current US$ 560000 1760000 3370000 6860000 7080000 6130000 7280000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, 
France 

current US$ 7230000 4960000 5130000 115730000 19910000 2100000 2390000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid flows from DAC donors, 
Germany 

current US$ 39860000 33050000 43680000 65030000 91510000 27040000 19420000 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 
Foreign Direct Investment, Net Inflows 

Percent of GDP n/a n/a 1,62111588 3,77274415 2,65303348 2,06114824 4,02586774 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 176870000 214880000 230950000 258200000 302510000 338960000 318880000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ 9000000 5000000 7360000 37210000 119160000 39790000 47530000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ 107210000 140090000 92800000 120970000 95340000 165040000 129300000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 560000 1990000 480000 600000 6170000 500000  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ 5630000 5180000 4720000 4890000 4550000 5250000 6950000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ 8000000 8210000 59390000 9950000 10210000 10950000 14920000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 24970000 22710000 29220000 29560000 29080000 37090000 49170000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP 1,078204 4,50890192 3,67246383 6,06731635 7,61709984 5,75111107 5,52958816 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP 0,2819157 0,0151845 0,00049894 0,12683892 0,02497643 0,0683436 0,17321113 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ΚΡΟΑΤΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 126870000 38510000 36110000 46290000 54070000 100640000 119260000 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ 10000000 3000000 1720000 10620000 11920000 28540000 49530000 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ 500000 15550000 9830000 18440000 11540000 12900000 18310000 

ΚΡΟΑΤΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 980000 -2540000 -3530000 -3080000 -1800000 -1860000 -2750000 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ 410000 1500000 1060000 1730000 1570000 2460000 2100000 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ 2260000 2580000 1840000 2000000 1720000 1430000 2530000 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 92450000 -3760000 -3350000 1840000 5240000 1580000 2230000 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP 2,08010777 2,27157177 3,69937567 6,21024354 4,85334787 4,22577055 3,54838051 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP 0,11209785 1,04388431 0,63680122 0,26660995 0,20366971 0,51006297 2,09638507 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 197830000 172220000 233900000 245490000 249250000 414070000 157000000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ 10000000 1000000 2130000 5110000 1980000 2510000 1880000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ 90750000 75050000 125070000 216270000 195670000 359260000 116980000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 770000 260000 200000 890000 720000 330000 n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ 7880000 6260000 5550000 3450000 3250000 2470000 2420000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ 11980000 11180000 44490000 8770000 6360000 5840000 7490000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 39790000 34120000 17990000 28810000 23980000 18860000 11470000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP 7,04875862 8,78575916 6,85456009 6,7269552 5,80781299 7,54128649 5,38038373 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP 0,0081954 0,96893315 0,40272801 0,66489627 1,210446 0,90681691 1,47160137 

ΠΟΛΩΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 1161180000 857460000 870920000 
117312000

0 
1390690000 952310000 871750000 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ 33000000 26000000 30230000 37740000 32670000 7970000 3120000 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ 281640000 234820000 426830000 592910000 837850000 464610000 483030000 

ΠΟΛΩΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 480000 1020000 190000 1970000 1870000 190000 -810000 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ 20640000 23500000 17030000 9480000 5960000 4500000 3180000 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ 316960000 220140000 76610000 208590000 197310000 182910000 159550000 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 96860000 72280000 65540000 62200000 44320000 39370000 37330000 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP 2,81225397 3,08450721 3,64990141 4,28358441 5,43093783 2,9797199 2,05908339 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP 0,03438728 0,02953786 0,19152664 0,09898792 0,00465426 0,0666592 0,09563086 

ΠΓΔΜ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 55340000 40550000 59490000 221930000 197280000 222380000 247360000 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ 5000000 n/a 830000 32090000 37290000 37290000 50520000 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ 28990000 10170000 27380000 85470000 86390000 58140000 67580000 

ΠΓΔΜ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 60000 n/a 410000 1680000 1900000 5400000 4680000 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ 1150000 950000 880000 12150000 8510000 7350000 7640000 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ 1440000 2370000 880000 8090000 8230000 970000 1980000 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 8170000 3110000 4270000 13870000 6660000 12230000 16820000 

ΠΓΔΜ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP 0,25349603 0,42138379 4,21395321 2,4067307 5,7650587 12,658128 2,84178924 

ΠΓΔΜ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a 0,01916542 0,08772658 0,04897288 0,62839644 0,21708813 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 223080000 208010000 355460000 376960000 422500000 637410000 407080000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ 20000000 n/a 1980000 18480000 61370000 41810000 54690000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ 112630000 125370000 172610000 243700000 264170000 497070000 220260000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 840000 660000 410000 540000 460000 2690000 10000 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ 9210000 10200000 8030000 5990000 5210000 6810000 9690000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ 17000000 15160000 102060000 18330000 16990000 24540000 23600000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 28670000 24830000 31560000 31050000 24700000 24830000 29740000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP 0,70731365 3,39020051 4,83847882 2,87704139 2,76987387 2,84157632 2,47755487 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP 2,68941 0,0251126 0,0214408 0,04421966 0,0293815 0,0417518 0,03465112 

ΣΕΡΒΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 69510000 97360000 107150000 670390000 1063820000 1245880000 1921280000 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ n/a n/a 6360000 36870000 107700000 210220000 495370000 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ 90000 19760000 12560000 n/a 470910000 614700000 n/a 

ΣΕΡΒΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 6560000 -10000 1530000 36820000 19510000 32080000 3720000 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ 40000 750000 210000 1130000 28290000 17020000 459740000 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ 3190000 3080000 3240000 3010000 10940000 21370000 103740000 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 41610000 28390000 34200000 119050000 98650000 78280000 531410000 

ΣΕΡΒΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP 4,77357 3,06443642 0,61802011 0,60838603 0,79172711 1,44646922 3,04424217 

ΣΕΡΒΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 94690000 67460000 152260000 315850000 110980000 161670000 149390000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ 9000000 4000000 4110000 12300000 1970000 3050000 4850000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ 53810000 36900000 113210000 280820000 85690000 127850000 110020000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 630000 310000 290000 260000 610000 920000 n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ 4860000 5460000 4570000 3720000 1560000 2260000 4340000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ 4000000 3300000 11040000 3310000 3570000 3000000 4070000 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 12880000 10800000 6580000 6400000 5720000 6140000 6730000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP 1,26097091 0,62814369 1,88452005 1,1649041 7,49829456 4,99163984 12,0068536 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP 0,17129332 0,35518501 0,76891748 -1,2872078 0,52257465 0,07989876 0,31780775 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 76420000 92950000 36280000 28540000 59610000 124030000 51190000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ 2000000 n/a 10000 n/a n/a 660000 300000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ 44290000 102610000 30660000 27270000 58980000 123990000 48780000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ -1490000 -1240000 -1220000 -230000 -1410000 -270000 -840000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ 1490000 1260000 950000 -740000 -40000 190000 210000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ 720000 660000 930000 900000 850000 740000 1400000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 21760000 -15470000 -40000 1850000 -2440000 -6700000 -2900000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP 0,80679616 1,61211496 0,97489607 0,46981059 0,6675777 2,40091357 7,85025134 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP 0,03351952 0,14892183 0,0248583 0,21022482 0,32100754 0,62513811 1,44927064 

ΤΣΕΧΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Total current US$ 7000000 1000000 10000 450000 n/a 500000 2490000 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United States 
current US$ 126450000 113610000 445190000 314150000 435220000 311710000 156010000 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

European Union institutions 
current US$ 54620000 56990000 396280000 284280000 409920000 281970000 107410000 

ΤΣΕΧΙΑ Net bilateral aid flows from DAC donors, Italy current US$ 330000 200000 610000 320000 1240000 990000 n/a 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

United Kingdom 
current US$ 4430000 4610000 2560000 1390000 870000 1240000 1280000 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

France 
current US$ 9000000 8270000 21150000 7030000 6670000 5510000 8310000 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid flows from DAC donors, 

Germany 
current US$ 31990000 24030000 13250000 13100000 9820000 9770000 16340000 

ΤΣΕΧΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εισροές / 

Foreign Direct Investment, Net Inflows 
Percent of GDP 2,14266288 2,08196776 5,56497019 9,73152705 8,0894082 8,35367739 10,3730057 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ΤΣΕΧΙΑ 
Άμεση Ξένη Επένδυση, Καθαρές Εκροές / 
Foreign Direct Investment, Net Outflows 

Percent of GDP 0,23093903 0,04475956 0,18852563 0,13871567 0,06922747 0,24387873 0,25808153 

 
 

 
Πίνακας 5 – Συνέχεια 

 

Χώρα 
Δείκτες 

(Indicators) / 
Έτη 

Μονάδες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 264280000 216400000 257920000 265710000 256520000 329300000 316180000 301140000 333990000 285350000 214970000 268610000 269550000 n/a 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 39990000 40310000 36030000 40580000 32120000 35890000 33000000 28400000 24470000 20360000 21890000 17750000 16280000 n/a 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 33910000 44230000 77750000 71400000 50310000 60390000 69280000 74950000 127930000 127560000 97110000 114580000 103970000 n/a 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 20800000 18250000 8640000 30130000 18360000 33580000 37400000 54800000 40420000 32000000 9490000 14130000 25680000 n/a 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ 4510000 4030000 3780000 3610000 6760000 2770000 2190000 870000 680000 1020000 1190000 890000 1010000 n/a 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 3450000 6590000 7290000 4490000 5000000 4380000 4240000 4250000 4200000 4210000 4670000 5110000 4060000 n/a 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 21130000 23610000 30460000 29580000 45990000 44710000 58820000 35350000 38760000 25870000 29700000 40660000 62270000 n/a 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

3,09793068 4,66563777 3,21722676 3,6155113 6,09540487 9,68019454 11,1423636 9,13779048 8,14087956 7,46839345 9,81342178 8,68890813 8,7449213 9,16682641 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

n/a 0,18597612 0,04978243 0,11676212 0,04588351 2,89154415 3,25293154 0,38584875 1,56599235 0,68515807 0,22033022 0,57203358 0,69976309 0,23179628 
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Χώρα 
Δείκτες 

(Indicators) / 
Έτη 

Μονάδες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 467150000 423440000 433030000 424890000 368400000 413280000 356270000 349980000 560310000 524980000 472460000 543840000 291740000 n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 68740000 61920000 49460000 66040000 31610000 26440000 31070000 23860000 38010000 38360000 38830000 47400000 33470000 n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 135830000 124560000 164520000 89290000 69290000 85870000 72620000 105090000 278430000 311700000 283470000 333090000 145400000 n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 4910000 7730000 2670000 5280000 7400000 11210000 8160000 4920000 5190000 3700000 4510000 6220000 1520000 n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ 12620000 10980000 6560000 5870000 9510000 9340000 9610000 9680000 4790000 3580000 2880000 5770000 6770000 n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 2070000 3370000 3060000 2930000 5600000 6310000 4650000 3500000 2940000 2640000 2710000 4140000 2090000 n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 21810000 29920000 26100000 26680000 29030000 46910000 27630000 29950000 32940000 42900000 35830000 26210000 23390000 n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

4,56133472 8,87570028 5,55728433 6,57491344 11,6754747 5,25750195 0,78637622 2,58395446 2,52946086 2,27538385 1,72343671 2,93596433 2,28899732 1,61157196 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

n/a 1,80871869 0,14644752 0,63599856 0,40946517 0,20639442 -0,530 0,47261372 -0,026 0,34597493 0,47452806 0,05367618 0,58523641 0,04455792 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 406260000 598760000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 44620000 38880000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 179950000 354670000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 1400000 990000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Έτη 
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ 3870000 2950000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 19800000 24690000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 89590000 106490000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

9,94928145 11,7746519 13,7421008 22,9546799 30,9952935 18,9246162 7,51026984 3,64137298 3,66400027 3,31727188 3,56722522 3,6443978 5,39190753 2,21466359 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

0,12575604 0,74104429 0,31298348 0,85038587 2,17172398 2,05383885 0,69625235 1,16429488 0,85751271 0,76058807 0,63046613 1,55531252 0,20175653 1,45488506 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 109980000 111510000 114100000 190460000 156400000 235080000 164910000 145880000 280000 n/a n/a n/a n/a n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 45970000 45900000 22890000 30940000 21140000 7390000 3700000 -30000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 26890000 24110000 51410000 121700000 100870000 181130000 129940000 105390000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 580000 670000 1530000 3890000 3190000 3590000 1720000 1610000 280000 n/a n/a n/a n/a n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ 1650000 2310000 1820000 310000 1050000 1410000 1870000 1050000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 3190000 3790000 3100000 3390000 3190000 4320000 4040000 3770000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 2970000 2430000 7090000 6940000 7500000 21170000 12580000 22530000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

5,26925384 3,1102829 3,9508179 6,53875945 7,60049513 7,36058165 5,10152649 2,38682331 2,27775425 2,59377217 1,6224889 6,93733727 0,32494407 3,67607851 
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ΚΡΟΑΤΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

0,38684589 0,89784259 0,50247762 0,50711748 0,56890738 1,86581913 2,20164501 0,25486717 0,2227538 0,154327 0,276027 3,88340927 0,0342647 0,5632891 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 244100000 298290000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 1490000 1510000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 189910000 237810000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 390000 30000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ 730000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 9550000 12780000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 22090000 22920000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

4,87257139 4,36076431 7,52451509 16,2007786 50,5047521 47,4770564 2,2720438 15,98922 7,4627261 8,30530838 2,7897081 9,1967728 4,3149635 54,6148638 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

4,44661638 1,51677 2,74314425 15,8094405 48,7272725 46,5914504 2,9039554 18,921875 6,1418917 6,14306255 2,9019305 6,59502381 6,4484468 52,7459109 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 1178890000 1513300000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 860000 820000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 738660000 1101030000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 7220000 60000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ 510000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 203880000 196520000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 63970000 72890000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

2,46921365 5,43625148 3,60658309 6,22719087 5,83133851 2,73015529 3,18499127 3,83822585 3,49614564 1,47076459 0,15165934 3,62811852 3,15643042 3,55521115 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

0,49972728 0,8384873 1,35038624 3,1328805 1,76726994 0,8740843 1,34689363 1,98556984 0,91068116 0,26524934 0,6507044 1,2473492 1,02937555 2,36971646 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 225540000 241670000 213610000 190180000 198100000 190650000 188350000 151050000 176710000 133240000 176530000 196300000 182270000 n/a 

ΠΓΔΜ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 69840000 53080000 43660000 39150000 31250000 32080000 29890000 19480000 19160000 16610000 21270000 22600000 19540000 n/a 

ΠΓΔΜ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 46250000 79510000 47620000 58710000 63230000 45690000 53150000 55090000 100990000 54450000 69610000 107890000 136000000 n/a 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 8430000 5820000 2590000 7160000 7340000 330000 250000 2120000 n/a 350000 890000 820000 770000 n/a 

ΠΓΔΜ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ 2170000 2990000 2780000 630000 1930000 2140000 1950000 1150000 990000 2180000 3010000 3520000 3280000 n/a 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 2000000 4280000 3000000 3310000 3480000 3750000 3020000 2910000 3180000 2710000 2920000 3250000 2350000 n/a 

ΠΓΔΜ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 26690000 18190000 28890000 17210000 18420000 24770000 18770000 14080000 23250000 33790000 56810000 35630000 1310000 n/a 
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ΠΓΔΜ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

2,40668635 5,43995972 2,32207818 6,22986064 8,79828228 6,17271699 2,76045239 3,20438265 4,83981429 3,46744526 3,72036439 0,53580755 2,95079843 5,0402946 

ΠΓΔΜ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

0,03192506 0,2240055 0,81645201 0,05076093 0,39964276 0,11288762 0,78711558 1,00545519 0,32404989 1,76914541 0,90113632 1,7646968 0,65949708 1,83499165 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 570090000 901050000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 40930000 38000000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 330050000 694800000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 1360000 3170000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ 8490000 8520000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 30870000 42100000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 46510000 51410000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

3,0801198 8,45355658 6,51836417 8,90985532 5,88975267 6,56533646 2,77004132 1,91296094 1,27862576 1,7753043 2,01244533 1,93951044 2,4269039 2,86417343 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

0,06514353 0,0918437 0,33139455 0,4060403 0,38829536 0,15035091 0,00808075 0,14023912 0,0306578 0,1208451 0,0315993 0,13494513 0,57909691 0,55700864 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 1195260000 949890000 951860000 1510850000 754930000 871330000 579740000 605870000 1297990000 1042210000 731810000 376770000 315840000 n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 209710000 181230000 185710000 147000000 105120000 94470000 46500000 57920000 42160000 41510000 32290000 32860000 21850000 n/a 
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ΣΕΡΒΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 341760000 365930000 157500000 334490000 271080000 319020000 292940000 290130000 1045030000 884590000 593840000 225800000 171740000 n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 13330000 -10000 16130000 129650000 22620000 18750000 2660000 2320000 18630000 2440000 1590000 1900000 1940000 n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ 13680000 9640000 93000000 180490000 15470000 12050000 7720000 5400000 2430000 5200000 5060000 4930000 5830000 n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 207890000 8950000 11340000 109760000 7300000 17820000 12660000 13950000 11270000 10800000 8190000 8670000 5220000 n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 116750000 87360000 67810000 202490000 78390000 107810000 114530000 126260000 71460000 52610000 30660000 24850000 50930000 n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

6,92343708 3,85523965 6,00729581 13,9038969 10,9803333 8,23322239 6,87261172 4,29122045 10,6095236 3,13212598 4,5248639 4,52269607 6,31090375 6,00559795 

ΣΕΡΒΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

n/a n/a n/a n/a 2,3349772 0,66646384 0,11008507 0,48811393 0,66651678 0,80336849 0,72909855 0,79325524 0,9271253 0,63415154 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 156630000 227470000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 3900000 1090000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 104630000 168400000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 340000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ 2610000 20000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 4910000 6710000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 9370000 11930000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Χώρα 
Δείκτες 

(Indicators) / 
Έτη 

Μονάδες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

2,07396504 7,09438456 6,25970653 8,06898633 5,86243215 4,62687859 1,7078538 2,36584736 5,52714852 1,90202119 1,01932081 0,3590422 1,73689645 3,95291086 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

0,9276663 0,00771813 1,61953139 0,70467031 1,90463999 0,52080555 2,80031926 1,3861152 2,74498004 1,3197833 1,29615222 0,27741134 1,61996553 4,58541808 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 54790000 60720000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 630000 860000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 51870000 56460000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 1140000 160000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ n/a 90000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 1440000 1540000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 2410000 2110000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

1,80352197 2,2137945 2,67092386 1,74697664 3,91758306 1,94474391 -0,689 0,66450945 1,70702141 0,07237553 0,21609586 2,04246654 4,01518616 3,26924856 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

2,39044108 1,39714773 2,91441043 2,2887695 4,6060174 2,39578072 0,67576423 0,41606132 0,0275084 1,2218193 0,06654817 0,42623395 0,75597961 1,06232629 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Total 
current US$ 1570000 660000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΤΣΕΧΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

States 

current US$ 260600000 277130000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Χώρα 
Δείκτες 

(Indicators) / 
Έτη 

Μονάδες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΤΣΕΧΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, European 
Union institutions 

current US$ 217280000 234280000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 

donors, Italy 
current US$ 610000 10000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΤΣΕΧΙΑ 

Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, United 

Kingdom 

current US$ 510000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, France 

current US$ 9660000 11390000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΤΣΕΧΙΑ 
Net bilateral aid 
flows from DAC 
donors, Germany 

current US$ 18450000 18150000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΤΣΕΧΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 
Εισροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Inflows 

Percent of 
GDP 

2,02884047 5,3905237 10,0749157 4,58756449 7,30109989 3,73979546 2,5568019 4,90068409 1,83758141 4,54882936 3,51360685 3,89217924 0,9098727 3,32676655 

ΤΣΕΧΙΑ 

Άμεση Ξένη 
Επένδυση, Καθαρές 

Εκροές / Foreign 
Direct Investment, 

Net Outflows 

Percent of 
GDP 

0,20875812 2,08386564 1,54190445 1,98717432 2,56407251 2,78202842 1,61028747 2,5300861 0,7002399 1,5684393 3,69506577 1,96047576 1,99440667 0,3338072 

 
Πηγή: World Bank, World Development Indicators 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Διερεύνηση των όποιων προοπτικών οικονομικής 
μεγέθυνσης στις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 
 
 

Στόχος του κεφάλαιο 3, το οποίο χωρίζεται σε τρεις ενότητες, είναι να γίνει 

προσπάθεια εξειδικευμένης ανάλυσης της μεταβατικής διαδικασίας, αποκλειστικά, 

σε οικονομικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, διαμέσου της παρουσίασης και 

ερμηνείας της εξελικτικής πορείας βασικών μακροοικονομικών δεικτών και 

μεταβλητών στις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, θα 

διερευνήσουμε την προοπτική οικονομικής μεγέθυνσης στις συγκεκριμένες υπό 

εξέταση χώρες και θα αναπτύξουμε ένα μαθηματικό υπόδειγμα οικονομικής 

μεγέθυνσης, προκειμένου με βάση τα αποτελέσματά του, να εκτιμήσουμε εμπειρικά 

την επίδραση και το βαθμό συσχέτισης ορισμένων προσδιοριστικών οικονομικών 

παραγόντων, που σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, δημιουργούν προσδοκίες ότι 

δύναται να επηρεάσουν θετικά το τελικό παραγόμενο προϊόν, ενισχύοντας την 

προοπτική επίτευξης οικονομικής μεγέθυνσης. Τέλος, όταν αναφερόμαστε στον όρο 

«οικονομική μεγέθυνση», θα εννοούμε την αύξηση στο συνολικό παραγόμενο 

προϊόν, που προκαλείται από την αύξηση της ποσότητας και της αποδοτικότητας 

των εισροών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή144.  

 

3.1 Η τάση των βασικών μακροοικονομικών δεικτών σε όλες τις υπό εξέταση 
οικονομίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης τη διάρκεια της 
μεταβατικής διαδικασίας. 

 

Στην ενότητα 3.1 εξετάζουμε τους βασικούς άξονες της οικονομικής κατάστασης 

των υπό μετάβαση χωρών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης παρουσιάζοντας πίνακες 

με τη διαχρονική εξέλιξη στην τάση βασικών μακροοικονομικών δεικτών κατά τη 

διάρκεια της μεταβατικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία, τα 

οποία έχουμε στη διάθεσή μας, εξετάζουμε το ρυθμό μεταβολής του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), του πληθωρισμού, του δημοσιονομικού 

αποτελέσματος, της ανεργίας, του εξωτερικού χρέους, του εμπορικού ισοζυγίου και 

                                                 
144 KindlebergerC. P. – HerrickB. , “Οικονομική Ανάπτυξη”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1982, σελ.4.  
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του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και προσπαθούμε να διερευνήσουμε και να 

ερμηνεύσουμε τις αλλαγές, που συντελούνται στους κύριους παραγωγικούς τομείς 

της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και στην κλαδική σύνθεση του εξωτερικού 

εμπορίου σε όλη τη διάρκεια της μεταβατικής διαδικασίας. 

Σε σχέση με τη δημοσιονομική σταθεροποίηση στις υπό εξέταση οικονομίες, με 

τη βοήθεια των διαθέσιμών πινάκων, θα εξετάσουμε τη διαχρονική εξέλιξη στην 

τάση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών, όπως είναι π.χ. ο πληθωρισμός, το 

δημοσιονομικό αποτέλεσμα και το εξωτερικό χρέος.  

Αναλυτικότερα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 6 (βλέπε παράρτημα 

κεφαλαίου 3), με εξαίρεση τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σλοβακία και την Τσεχία, 

στις υπόλοιπες υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης 

εκδηλώνεται, στο αρχικό στάδιο της μεταβατικής διαδικασίας, μια έκρηξη του 

πληθωρισμού, που οφείλονταν, κατά κύριο λόγο, στην πλήρη απελευθέρωση των 

τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες, και είχε σαν αποτέλεσμα η ποσοστιαία μεταβολή 

του πληθωρισμού να είναι στην Αλβανία 225,996 το 1992, στη Βουλγαρία 

1061,206 το 1997, στη Κροατία 1518,531, στην Ουγγαρία 34,234 το 1991, στην 

Πολωνία 585,8 το 1990, στην ΠΓΔΜ 338,684 το 1993, στη Ρουμανία 256,105 το 

1993, στη Σερβία 80,744 το 2001 και στη Σλοβενία 31,93 το 1993. Βέβαια, 

σταδιακά, επιτυγχάνεται, σε όλες, ανεξαιρέτως, τις υπό εξέταση χώρες, 

αποκλιμάκωση στο επίπεδο του πληθωρισμού και, σε αρκετές εξ’ αυτών, το 

ποσοστό του πληθωρισμού περνάει ακόμη και σε αρνητικό πρόσημο. Τέλος, το 

2018, δηλαδή την τελευταία χρονιά για την οποία έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία, 

η ποσοστιαία μεταβολή του πληθωρισμού είναι 2,827 στην Αλβανία, 1,176 στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 1,441 στη Βουλγαρία, 1,169 στην Κροατία, 3,192 στην 

Ουγγαρία, 2,27 στην Πολωνία, 2,598 στην ΠΓΔΜ, 3,312 στη Ρουμανία, 3,00 στη 

Σερβία, 1,358 στη Σλοβενία, 1,809 στη Σλοβακία και 1,80 στην Τσεχία. Με βάση 

τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη του πληθωρισμού, προκύπτει σαν συμπέρασμα, 

ότι σε όλες τις υπό μετάβαση οικονομίες ο συγκεκριμένος οικονομικός δείκτης 

παρουσίασε σαφή βελτίωση στην απόδοσή του κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

εξετάζουμε. 

Με τη σειρά του, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 

του πίνακα 6 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 3), διαχρονικά παρουσιάζει έλλειμμα σε 

ένα γκρουπ οικονομιών όπως π.χ. η Αλβανία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία 
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και η Σλοβακία. Στη Ρουμανία και τη Σλοβενία το δημοσιονομικό αποτέλεσμα 

παραμένει ελλειμματικό, με εξαίρεση την αρχική φάση της μετάβασης, κατά τη 

διάρκεια της οποίας εμφανίζει πλεόνασμα, ενώ στη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ και τη 

Σερβία το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο είναι ελλειμματικό στη 

διαχρονική του εξέλιξη, παρόλο που αρκετά έτη ευοδώνεται η προσπάθεια 

επίτευξης πλεονάσματος. Από την άλλη, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Τσεχία 

καταφέρνουν να αντιστρέψουν το έλλειμμα στο δημοσιονομικό τους αποτέλεσμα 

και να επιτύχουν πλεονάσματα η μεν  πρώτη το 2018 ή δε δεύτερη μετά το 2016. 

Σε ότι αφορά τώρα το ακαθάριστο χρέος της γενικής διακυβέρνησης, με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 6 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 3), είναι δυνατόν να 

κατατάξουμε τις υπό εξέταση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης σε δύο 

βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει την Αλβανία, την Κροατία, 

την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σερβία και τη Σλοβενία και η δεύτερη τη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Τσεχία. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 6, στις οικονομίες της πρώτης κατηγορίας, ο 

δείκτης του ακαθάριστου χρέους γενικής διακυβέρνησης, μετρημένος ως ποσοστό 

του ΑΕΠ, το 2018, παρά τις όποιες αυξομειώσεις του, παραμένει υψηλός σε 

επίπεδα μεγαλύτερα του 50% του ΑΕΠ με αποτέλεσμα να αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα στην εύρυθμη λειτουργία αυτών των οικονομιών. Συγκεκριμένα, το 

ποσοστό του είναι 68,181% στην Αλβανία, 79,642% στην Κροατία, 71,297% στην 

Ουγγαρία, 53,835% στην Πολωνία, 67,939% στη Σερβία και 73,89% στη Σλοβενία. 

Αντιθέτως, στις χώρες της δεύτερης κατηγορίας, το ακαθάριστο χρέος γενικής 

διακυβέρνησης, παρουσιάζοντας διαχρονικά διακυμάνσεις στην εξέλιξή του με 

τάση αύξησης του ποσοστού του στην πλειοψηφία των οικονομιών της 

συγκεκριμένης κατηγορίας και μείωσης σε ορισμένες από αυτές, σε γενικό πλάνο 

παρουσιάζει χαμηλές πτήσεις, καθώς το ποσοστό του καθορίζεται σε επίπεδα 

μικρότερα του 50% του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το ποσοστό του προσδιορίζεται το 

2018 στο 40,865% στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο 24,175% στη Βουλγαρία, στο 

41,578% στην ΠΓΔΜ, στο 40,159% στη Ρουμανία, στο 49,658% στη Σλοβακία και 

στο 32,481% του ΑΕΠ στην Τσεχία βελτιώνοντας τις προοπτικές ανάκαμψης αυτών 

των οικονομιών. 

Από την πλευρά του, το ποσοστό της ανεργίας, όπως μας δείχνουν και τα 

στοιχεία του πίνακα 7 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 3), παρουσιάζεται υψηλό σε 
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όλες τις υπό μετάβαση οικονομίες της εξεταζόμενης περιοχής σαν αποτέλεσμα των 

αναγκαίων μεταρρυθμιστικών μέτρων, τα οποία εφαρμόστηκαν σε αυτές τις χώρες 

στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάβασής τους προς την οικονομία της αγοράς. 

Αναλυτικότερα, στην Αλβανία το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό 

την περίοδο 1989 – 1992 και διαμορφώνεται στο 26,5% του συνολικού εργατικού 

δυναμικού το 1992. Στη συνέχεια εμφανίζει τάση μείωσης με αποτέλεσμα το 1996 

να αντιστοιχεί στο 12,3% του συνολικού εργατικού δυναμικού, για να ακολουθήσει 

νέα χρονική περίοδος ανοδικής πορείας του, η οποία ολοκληρώνεται το 1999 με 

ποσοστό ανεργίας της τάξεως του 18,4%. Από το 2000 έως το 2008 το ποσοστό 

ανεργίας παραμένει υψηλό, αλλά με τάση ύφεσης φθάνοντας το 2008 στο 13,1% 

του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας, ενώ από το 2009 μέχρι το 2014 

εμφανίζει νέα αύξηση στο ποσοστό του, το οποίο το 2014 καθορίζεται στο 17,5%. 

Τέλος, το χρονικό διάστημα 2015 – 2018, το ποσοστό ανεργίας της Αλβανίας 

μειώνεται σχεδόν κατά τέσσερεις ποσοστιαίες μονάδες για να διαμορφωθεί το 2018 

στο υψηλό 13,75% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Ανάλογη σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, όπως καθρεφτίζεται και στα στοιχεία του πίνακα 7 (βλέπε παράρτημα 

κεφαλαίου 3), είναι η πορεία του ποσοστού ανεργίας και στην Κροατία, στην οποία 

το 2018 το ποσοστό ανεργίας αντιστοιχεί στο 13,5% του εργατικού δυναμικού της 

χώρας, στη Σερβία όπου το ποσοστό ανεργίας το 2018 διαμορφώνεται στο 15,64%, 

στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία παρουσιάζει, βέβαια, αρκετά υψηλότερο επίπεδο 

μεταβολής του ρυθμού ανεργίας της, και το 2018 το ποσοστό ανεργίας είναι ίσο με 

25,1% καθώς και στην ΠΓΔΜ, όπου το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται το 2018 

στο 23,15% καταγράφοντας, όπως και στην περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

αρκετά υψηλά ποσοστά ανεργίας κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. 

Προχωρώντας με την ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης του ποσοστού ανεργίας 

στις υπό μετάβαση οικονομίες, θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις της Βουλγαρίας και 

της Σλοβακίας, οι οποίες φαίνεται να ακολουθούν παρόμοια διαδρομή σε σχέση με 

την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στο εσωτερικό τους. Συγκεκριμένα, με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 7 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 3), το ποσοστό 

ανεργίας και στις δύο χώρες κινείται ανοδικά κατά την έναρξη της μεταβατικής 

τους διαδικασίας με αποτέλεσμα να ξεπεράσει, κατά πολύ, το 10% του συνολικού 

εργατικού δυναμικού, ενώ στη συνέχεια και οι δύο αυτές οικονομίες καταφέρνουν 

προσωρινά να ρίξουν το ποσοστό ανεργίας τους σε μονοψήφια νούμερα. Όμως, 

μετά το 2010 στη Βουλγαρία και το 2009 στη Σλοβακία, το ποσοστό ανεργίας 
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ανακάμπτει ξανά σε επίπεδα πάνω από το 10% για να περιοριστεί στο τέλος της 

περιόδου που εξετάζουμε, δηλαδή το έτος 2018, στο 6,43% στη Βουλγαρία και στο 

7,54% του συνολικού εργατικού δυναμικού στη Σλοβακία. Συνεχίζουμε με την 

εξέταση της διαχρονικής μεταβολής του ποσοστού ανεργίας σε ένα γκρουπ χωρών, 

το οποίο περιλαμβάνει την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία καθώς και την 

Τσεχία. Οι συγκεκριμένες οικονομίες, παρ’ όλες τις ιδιομορφίες τους, 

παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά σε σχέση με την εξέλιξη του 

ποσοστού ανεργίας. Καταρχήν, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 7 (βλέπε 

παράρτημα κεφαλαίου 3), το ποσοστό ανεργίας και στις τέσσερεις χώρες 

κυμάνθηκε, σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια της μεταβατικής διαδικασίας, κάτω 

από 10% του εργατικού δυναμικού παρουσιάζοντας, σε γενικό επίπεδο, πτωτική 

τάση, χωρίς βέβαια να λείπουν οι ανά περιόδους αυξήσεις στο ποσοστό ανεργίας 

τους. Το 2018 το ποσοστό ανεργίας και στις τέσσερεις αυτές χώρες διαμορφώνεται 

στο 4,34% στην Ουγγαρία, στο 5,2% στη Ρουμανία στο 6,41% στη Σλοβενία και 

στο 3,0% στην Τσεχία πλησιάζοντας, σε μεγάλο βαθμό, το χαμηλό επίπεδο 

ανεργίας που είχαν πριν ξεκινήσει η διαδικασία μετάβασης στην οικονομία της 

αγοράς. Τέλος, κλείνουμε με την Πολωνία, στην οποία το χρονικό διάστημα 1991 – 

2006, η ανεργία κυμάνθηκε σε ποσοστά άνω του 10% προσεγγίζοντας το 20% τη 

διετία 2002 – 2003, ενώ μετά το 2007 το ποσοστό ανεργίας παρουσίασε πτωτική 

τάση με αποτέλεσμα το 2018 να διαμορφωθεί στο ιστορικό χαμηλό του μόλις 

4,03% του συνολικού εργατικού δυναμικού, με εξαίρεση τη διετία 2012 – 2013, που 

προσωρινά επανέρχεται σε ρυθμό υψηλότερο του 10%. 

Στη συνέχεια της ενότητας 3.1, εξετάζουμε την εξέλιξη στο ρυθμό μεταβολής 

του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) στις υπό μετάβαση οικονομίες της 

Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης για το χρονικό διάστημα 1989 – 2016. Με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), οι εξεταζόμενες 

οικονομίες παρουσίασαν τάση σημαντικής συρρίκνωσης στο συνολικό παραγόμενο 

προϊόν τους στην πρώτη φάση της μεταβατικής διαδικασίας. Μετέπειτα, φυσικά, 

καταγράφουν αύξηση στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ παρουσιάζοντας, βέβαια, 

ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την πορεία εξέλιξης της συγκεκριμένης 

ανοδικής πορείας. Αναλυτικότερα, η Αλβανία για παράδειγμα, με εξαίρεση το 

1997, έτος κατά το οποίο το ΑΕΠ της καταγράφει μείωση 10,84%, παρουσιάζει, 

μετά το αρχικό στάδιο της μετάβασης, συνεχή αύξηση στο ΑΕΠ με ρυθμό, ο οποίος 
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κυμαίνεται από 1,0% έως 13,5%, ενώ το 2016 το ΑΕΠ της Αλβανίας εμφανίζει 

θετικό πρόσημο καθώς το ποσοστό του αυξάνεται κατά 3,37%. Με παρεμφερή 

τρόπο κινείται ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ και στην Βουλγαρία, καθώς 

λαμβάνοντας υπ’ όψη μας τα διαθέσιμα στοιχεία του Πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα 

κεφαλαίου 1), με εξαίρεση τα έτη 1999 και 2009, κατά τα οποία παρουσιάζει 

πτώση, καταγράφει άνοδο στο ποσοστό του, που κυμαίνεται μεταξύ 0,03% και 

7,67%, ενώ το 2016 το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ προσδιορίζεται στο 3,94%. Με 

ανάλογο τρόπο εξελίσσεται η διακύμανση του ΑΕΠ στην Ουγγαρία. Παρόλη τη 

μείωση στο ποσοστό του ΑΕΠ κατά το 2009 και το 2012, η πορεία του είναι 

ανοδική με ρυθμό αύξησης από 0,43% έως 5,0%, ενώ το 2016 το ποσοστό του ΑΕΠ 

στην Ουγγαρία καταγράφει αύξηση 2,21%. Παρεμφερή πορεία σε σχέση με τη 

μεταβολή του ΑΕΠ παρουσιάζει και η ΠΓΔΜ, η οποία μπορεί να καταγράφει 

πτώση στο ΑΕΠ της το 2001, το 2009 και το 2012, αλλά σε γενικές γραμμές, ο 

ρυθμός μεταβολής στο ΑΕΠ της έχει θετικό πρόσημο, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου που εξετάζουμε, με ποσοστό αύξησης από 1,18% μέχρι 6,47%, ενώ το 

2016 εμφανίζει άνοδο της τάξεως του 2,40%. Αναλόγως, η Σλοβακία, με εξαίρεση 

το 1999 και το 2009, χρονιές κατά τις οποίες μειώνεται το παραγόμενο προϊόν της, 

ακολουθεί πορεία συνεχούς αύξησης του ΑΕΠ με ρυθμό, ο οποίος κυμαίνεται 

μεταξύ 1,49% και 10,8% για να ολοκληρώσει θετικά αυτή της την πορεία καθώς το 

2016 το ΑΕΠ της Σλοβακία παρουσιάζει άνοδο 3,32%. Παρόμοια πορεία 

παρουσιάζει και η Σλοβενία, η οποία μπορεί να εμφανίζει πτώση του ΑΕΠ το 2009, 

το 2012 και το 2013, αλλά σε γενικές γραμμές ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ της 

κινείται θετικά με ποσοστό αύξησής του από 0,65% έως 6,94% κατά τη διάρκεια 

της υπό εξέταση περιόδου φτάνοντας το 2016 να καταγράφει άνοδο της τάξεως του 

3,15%. Ανάλογη είναι η εξέλιξη στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της Τσεχίας, εφ’ 

όσον σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), 

παρατηρείται συνεχή άνοδο στο ποσοστό του ΑΕΠ με ρυθμό που κυμαίνεται 

μεταξύ 1,43% και 6,53% για να φθάσουμε στο 2016, όπου το ΑΕΠ καταγράφει 

άνοδο ίση με 2,59%, με μοναδική διαφοροποίηση τα έτη 2009, 2012 και 2013, όπου 

ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει αρνητική τάση. Από τη δική της πλευρά, η 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, μετά το αρχικό στάδιο της μετάβασης, καταγράφει σημαντική 

αύξηση στο ΑΕΠ την πενταετία 1995 – 1999, η οποία κυμαίνεται από 9,60% έως 

88,96%, ενώ από το 2000 και έπειτα το ΑΕΠ της, με εξαίρεση το 2009 και το 2012, 

που εμφανίζει πτώση, συνεχίζει την ανοδική πορεία καταγράφοντας χαμηλότερο 
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βαθμό αύξησης για να ολοκληρώσει αυτή την πορεία το 2016 με αύξηση στο 

ποσοστό του ίση με 3,06%. Διαφορετική υπήρξε η εξέλιξη του ΑΕΠ στην Κροατία. 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), το 

ΑΕΠ παρουσιάζει ανοδική τάση, το χρονικό διάστημα 2000 – 2008, με ποσοστό 

που κυμαίνεται από 2,05% μέχρι 5,56%, στη συνέχεια και συγκεκριμένα από το 

2009 έως και το 2014, το ποσοστό του ακολουθεί φθίνουσα πορεία κινούμενο 

αρνητικά, ενώ μετά το 2015 επανακάμπτει για να κλείσει το 2016 με αύξηση 

2,98%. Από την πλευρά του, το ΑΕΠ στην Πολωνία μετά την αρχική μείωσή του 

στο πρώτο στάδιο της μετάβασης, ακολουθεί διαρκή ανοδική πορεία από το 1992 

και έπειτα με αυξήσεις στο ποσοστό του, οι οποίες κυμαίνονται από 1,25% μέχρι 

7,03% και αυτή η πορεία του ολοκληρώνεται το 2016 καταγράφοντας αύξηση στο 

ποσοστό του της τάξεως του 2,86%. Τέλος, η Ρουμανία και η Σερβία, σύμφωνα με 

τα στοιχεία του Πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), παρουσιάζουν αρκετές 

αυξομειώσεις σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, σε ολόκληρο το χρονικό 

διάστημα μεταξύ 1989 και 2016. Παρ’ όλες τις διακυμάνσεις, η τάση του ΑΕΠ είναι 

ανοδική και στις δύο οικονομίες, ενώ το 2016 η Ρουμανία καταγράφει αύξηση στο 

ποσοστό του ΑΕΠ 4,59% και η Σερβία 2,80%. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου διερευνούμε τις αλλαγές, οι οποίες συντελέστηκαν 

στους παραγωγικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της 

μεταβατικής διαδικασίας. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 2 (βλέπε 

παράρτημα κεφαλαίου 1), σε όλες τις υπό εξέταση οικονομίες της Κεντρικής και 

ΝΑ Ευρώπης, σαν γενική εικόνα, παρατηρείται σημαντική συρρίκνωση στο 

παραγόμενο προϊόν του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα παραγωγής, ενώ, 

αντιθέτως ενισχύεται, σε μεγάλο βαθμό, ο τριτογενής τομέας της παραγωγικής 

δραστηριότητας.  

Ειδικότερα, στην Αλβανία ο πρωτογενής τομέας παραγωγής μετά το αρχικό 

στάδιο της μετάβασης (1989 – 1995), όπου το ποσοστό του αυξάνεται για να φτάσει 

το 55,81% του ΑΕΠ το 1995, παρουσιάζει πτωτική τάση για να διαμορφωθεί το 

2016 στο 22,89% του ΑΕΠ, χωρίς βέβαια να λείπουν αυξομειώσεις στο ποσοστό 

του. Από την μεριά του, ο δευτερογενής τομέας συρρικνώνεται σημαντικά καθώς το 

ποσοστό του από το 48,20% του 1990 πέφτει στο 23,73% του ΑΕΠ το 2016. 

Αντιθέτως, το ποσοστό του τριτογενή τομέα παραγωγής ενισχύεται κατά πολύ με 

αποτέλεσμα από το 15,90% του ΑΕΠ το 1990 να διαμορφωθεί στο 53,37% το 2016. 



[180] 
 

 180

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη η παραγωγική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα 

μειώνεται αρκετά με αποτέλεσμα το ποσοστό του συγκεκριμένου τομέα το 2016 να 

αντιστοιχεί, μόλις, στο 7,74% του ΑΕΠ, έχοντας συρρικνωθεί, όπως ήδη 

αναφέραμε, σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το 35,85% του 1995. Μικρότερη υπήρξε 

η μείωση στον δευτερογενή τομέα παραγωγής, ο οποίος από το 31,30% του 1996 

έπεσε στο 28,06% του ΑΕΠ το 2016. Αντίθετη πορεία διαδραματίζει ο τριτογενής 

τομέας παραγωγής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη καθώς ενισχύεται σημαντικά με 

αποτέλεσμα το ποσοστό του από το 38,29% το 1994 να εκτοξευθεί στο 64,20% το 

2016. Στη Βουλγαρία ο πρωτογενής τομέας κατέχει σημαντικό μερίδιο της 

συνολικής παραγωγικής δραστηριότητας στο αρχικό στάδιο της μετάβασης με το 

ποσοστό του το 1997, με βάση τα στοιχεία του πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα 

κεφαλαίου 1), να διαμορφώνεται στο 22,59% του ΑΕΠ. Όμως, από το 1998 και 

έπειτα έχει φθίνουσα πορεία με αποτέλεσμα το ποσοστό του να συρρικνωθεί, σε 

μεγάλο βαθμό, και το 2016 να αντιπροσωπεύει μόλις το 4,70% του ΑΕΠ. Ο 

δευτερογενής τομέας συρρικνώνεται και αυτός σημαντικά καθώς το ποσοστό του 

από το 57,62% το 1989 μειώνεται στο 28,31% του ΑΕΠ το 2016, έχοντας χάσει τη 

μισή του παραγωγική ικανότητα. Σε ότι αφορά τον τριτογενή τομέα παραγωγής, 

παρ’ όλες τις σχετικές αυξομειώσεις, η γενική του τάση είναι ανοδική με 

αποτέλεσμα το ποσοστό του να υπερδιπλασιαστεί το 2016, σε σχέση με το 1989, 

και να διαμορφωθεί στο 66,99% του ΑΕΠ. Στη Κροατία, όπως φαίνεται και στα 

στοιχεία του πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), μειώνεται η δραστηριότητα 

στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, εφ’ όσον το ποσοστό του από το 7,18% του 

ΑΕΠ το 1995 πέφτει στο 3,96% το 2016. Ανάλογη πορεία παρουσιάζει και 

δευτερογενής τομέας παραγωγής καθώς το ποσοστό του από το 32,31% του ΑΕΠ 

το 1995 συρρικνώνεται το 2016 στο 26,28%. Σε αντίθεση τώρα, ο τριτογενής 

τομέας της παραγωγικής δραστηριότητας εμφανίζει τάση αύξησης στο παραγόμενο 

προϊόν του με αποτέλεσμα το ποσοστό του από το 60,51% του ΑΕΠ το 1995 να 

διαμορφωθεί το 2016 στο 69,75%.Στην Ουγγαρία, με βάση τα δεδομένα του πίνακα 

2 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), η δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα 

παραγωγής μειώνεται σχεδόν κατά το ήμισυ καθώς το ποσοστό του το 2016 

καθορίζεται στο 4,40% του ΑΕΠ σε σχέση με το 8,36% του 1995. Από την άλλη, ο 

δευτερογενής τομέας παραγωγής, παρ’ όλες τις μικρές αυξομειώσεις, που 

παρουσιάζει σε ολόκληρη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, στο γενικό 

κάδρο παραμένει αμετάβλητος με το ποσοστό του να διαμορφώνεται το 2016 στο 
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30,50% του ΑΕΠ. Από τη μεριά του, ο τριτογενής τομέας παραγωγής παρουσιάζει 

μικρή άνοδο στο ποσοστό του σε σχέση με το 61,25% του 1995, για να 

προσδιοριστεί το 2016 στο 65,10% του ΑΕΠ. Στην Πολωνία, όπως παρατηρούμε 

και από τα στοιχεία του πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), ο πρωτογενής 

τομέας της παραγωγής παρουσιάζει συρρίκνωση στο παραγόμενο προϊόν του με 

αποτέλεσμα το ποσοστό του από το 5,46% του ΑΕΠ το 1995 να πέσει το 2016 στο 

2,69%. Ο δευτερογενής τομέας, με τη σειρά του, καταγράφει μικρή πτώση στο 

παραγόμενο προϊόν του, το οποίο παρά τις αυξομειώσεις του στο ενδιάμεσο 

χρονικό διάστημα, διαμορφώνεται στο 33,71% του ΑΕΠ το 2016, ελαφρώς 

χαμηλότερο από το 36,40% του 1995. Από την άλλη, αύξουσα είναι η τάση του 

τριτογενή τομέα παραγωγής καθώς το ποσοστό του από το 58,13% του ΑΕΠ το 

1995 αυξάνεται στο 63,60% το 2016. Στην ΠΓΔΜ ο πρωτογενής τομέας της 

παραγωγικής δραστηριότητας διατηρεί σημαντικό μερίδιο του συνολικού 

παραγόμενου προϊόντος καθώς το ποσοστό του, με εξαίρεση το 1989, διατηρείται 

σε επίπεδο υψηλότερο του 10% του ΑΕΠ κατά το χρονικό διάστημα 1990 – 2015, 

ενώ το 2016 παρουσιάζει μια μικρή πτώση και διαμορφώνεται στο 9,89% του ΑΕΠ. 

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 2 

(βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), ακολουθεί φθίνουσα πορεία καθώς το ποσοστό 

του από το 44,49% το 1990 μειώνεται στο 29,71% το 2016. Αντιθέτως, ο τομέας 

παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει ανοδική τάση με αποτέλεσμα, παρ’ όλες τις 

αυξομειώσεις που λαμβάνουν χώρα στο ενδιάμεσο του υπό εξέταση χρονικού 

διαστήματος, το ποσοστό του να αντιστοιχεί το 2016 στο 60,40% του ΑΕΠ αρκετά 

υψηλότερο σε σχέση με το σχεδόν 47% του 1990. Στη Ρουμανία, όπως φαίνεται και 

από τα στοιχεία του πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), ο πρωτογενής 

τομέας της παραγωγής συρρικνώνεται σε σημαντικό βαθμό καθώς το ποσοστό του 

από το 23,74% του ΑΕΠ το 1990 πέφτει στο 4,34% το 2016. Φθίνουσα τάση 

παρουσιάζει και ο δευτερογενής τομέας της παραγωγικής δραστηριότητας, του 

οποίου το ποσοστό από το 49,94% του ΑΕΠ το 1990 μειώνεται στο 32,38% το 

2016. Από την άλλη, σημαντική αύξηση καταγράφει το ποσοστό του τριτογενή 

τομέα παραγωγής με αποτέλεσμα το 2016 να διαμορφωθεί στο 63,28% του ΑΕΠ 

σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το 26,32% του ΑΕΠ το 1990. Στη Σερβία, με 

βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), ο 

πρωτογενής τομέας της παραγωγικής δραστηριότητας, παρ’ όλες τις αυξομειώσεις, 

οι οποίες συντελούνται στο μεσοδιάστημα, στο γενικό πλαίσιο έχει τάση μεγάλης 
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συρρίκνωσης στο παραγόμενο προϊόν του με αποτέλεσμα το ποσοστό του από το 

20,92% του ΑΕΠ το 1995 να πέσει το 2016 στο 7,87% του ΑΕΠ. Φθίνουσα είναι η 

πορεία και του δευτερογενή τομέα της παραγωγής καθώς το ποσοστό του από το 

35,46% το 1995 μειώνεται σχετικά, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, για 

να διαμορφωθεί το 2016 στο 31,32% του ΑΕΠ. Αντίστροφη τάση παρουσιάζει το 

ποσοστό του τριτογενή τομέα παραγωγής, το οποίο σε σχέση με το 43,61% του 

ΑΕΠ το 1995, καταγράφει σημαντική αύξηση με αποτέλεσμα το 2016 να ανέλθει 

στο 60,81% του ΑΕΠ. Στη Σλοβακία, ο πρωτογενής τομέας της παραγωγικής 

δραστηριότητας της οικονομίας παρουσιάζει μικρή πτώση καθώς το ποσοστό του 

μειώνεται από το 5,63% του ΑΕΠ το 1995, στο 3,68% του ΑΕΠ το 2016. 

Παρεμφερή τάση εμφανίζει και ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, του οποίου το 

ποσοστό από το 36,82% το 1995 πέφτει στο 34,78% του ΑΕΠ το 2016. Από την 

άλλη, ο τριτογενής τομέας ακολουθεί ανοδική πορεία με αποτέλεσμα το ποσοστό 

του το 2016 να διαμορφωθεί στο 61,55% του ΑΕΠ σαφώς υψηλότερο σε σχέση με 

το 57,54% του 1995. Στη Σλοβενία, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, σύμφωνα με 

τα στοιχεία του πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), μπορεί να υφίσταται 

αρκετές διακυμάνσεις κατά το χρονικό διάστημα 1995 – 2016, αλλά η γενική του 

τάση είναι φθίνουσα καθώς το ποσοστό του από το 4,29% του ΑΕΠ το 1995 πέφτει 

στο 2,17% το 2016. Ανάλογη τάση έχει και ο δευτερογενής τομέας με αποτέλεσμα 

το ποσοστό του να διαμορφωθεί το 2016 στο 32,30% του ΑΕΠ ελαφρώς μειωμένο 

σε σχέση με το 34,70% του 1995. Όπως είναι αναμενόμενο, ο τριτογενής τομέας 

παραγωγής και στη Σλοβενία ακολουθεί αντίστροφη πορεία καθώς αυξάνει το 

ποσοστό του με τρόπο ανάλογο, δηλαδή από το 61,01% του ΑΕΠ το 1995 το 

ποσοστό του ανέρχεται στο 65,52% το 2016. Τέλος, στην Τσεχία, ο πρωτογενής 

τομέας συρρικνώνεται ελαφρώς και από το 4,66% το 1993 πέφτει στο 2,45% του 

ΑΕΠ το 2016. Σε σχέση τώρα με το δευτερογενή τομέα παραγωγής της οικονομίας, 

με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 2 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 1), 

παρατηρούμε αρκετές αυξομειώσεις στο ποσοστό του, το οποίο διαμορφώνεται το 

2016 στο 37,60% του ΑΕΠ, ελάχιστα πιο χαμηλό από το 38,88% του 1993. Από τη 

μεριά του, ο τριτογενής τομέας παραγωγής παρουσιάζει και αυτός με τη σειρά του 

διακυμάνσεις στο ποσοστό του, στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, παρόλα 

αυτά, όμως ολοκληρώνει την πορεία του το 2016 με μικρή αύξηση στο παραγόμενο 

προϊόν του, εφ’ όσον το ποσοστό του καθορίζεται στο 59,94% του ΑΕΠ, ελαφρώς 

υψηλότερο σε σχέση με το 56,45% του 1993. 
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Στη συνέχεια της ενότητας 3.1, εξετάζουμε τη μακροχρόνια τάση του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών και του εμπορικού ισοζυγίου. Η διαχρονική εξέλιξη των 

δύο παραπάνω δεικτών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να κατανοήσουμε 

τη νέα διαμορφωθείσα κατάσταση σε σχέση με το νέο εξωτερικό προσανατολισμό 

των υπό μετάβαση οικονομιών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης και τη διαφορετική 

επίδραση που δύναται να προκαλέσει ο νέος αυτός προσανατολισμός στο εξωτερικό 

εμπόριο στην προσπάθεια επίτευξης οικονομικής μεγέθυνσης στις συγκεκριμένες 

οικονομίες. 

Συγκεκριμένα, σε σχέση με το δείκτη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

διαπιστώνουμε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 8 (βλέπε παράρτημα 

κεφαλαίου 3), ότι στην Αλβανία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην ΠΓΔΜ, στη 

Ρουμανία καθώς και στη Σερβία, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει 

ελλειμματικό σε ολόκληρη τη χρονική περίοδο 1989 – 2016, ενώ το 2016 η τιμή 

του είναι -9,63% του ΑΕΠ στην Αλβανία, -5,08% του ΑΕΠ στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, -2,74% του ΑΕΠ στην ΠΓΔΜ, -2,34% του ΑΕΠ στη Ρουμανία και -

3,95% του ΑΕΠ στη Σερβία. Στην Πολωνία και στη Σλοβακία, ο δείκτης του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζει αρκετές αυξομειώσεις στο ρυθμό 

μεταβολής του και ολοκληρώνει την πορεία αυτή με έλλειμμα στο ποσοστό του 

καθώς το 2016 το τελευταίο προσδιορίζεται στο -0,29% του ΑΕΠ στην Πολωνία 

και στο -1,44% του ΑΕΠ στη Σλοβακία. Στη Βουλγαρία και τη Σλοβενία, ο δείκτης 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφανίζει όπως και στην περίπτωση της 

Πολωνίας και της Σλοβακίας αυξομειώσεις στην απόδοσή του, με τη 

διαφοροποίηση, όμως, ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό του κινείται με θετικό 

πρόσημο με αποτέλεσμα το 2016 να διαμορφωθεί στο 5,39% του ΑΕΠ στην 

περίπτωση της Βουλγαρίας και στο 5,23% του ΑΕΠ σε αυτή της Σλοβενίας. Στην 

Ουγγαρία και στην Τσεχία, ο δείκτης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, με 

βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 8 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 3), έχει 

θετική τάση στο αρχικό στάδιο της μετάβασης, το χρονικό διάστημα 1993 – 2009 

για την Ουγγαρία και 1994 – 2013 για τη Τσεχία εμφανίζεται με έλλειμμα για να 

ολοκληρώσει, και στις δύο χώρες, με θετικό πρόσημο την πορεία του στο χρόνο το 

2016 με ποσοστό, το οποίο διαμορφώνεται στο 6,12% του ΑΕΠ στην Ουγγαρία και 

1,09% του ΑΕΠ στην Τσεχία. Τέλος, στην περίπτωση της Κροατίας ο δείκτης του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, την περίοδο 1995 – 2012, είναι ελλειμματικός 
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με τάση συρρίκνωσης αυτού του ελλείμματος μετά το 2010 ενώ το ποσοστό του 

κινείται με θετικό ρυθμό από το 2013 και έπειτα για να φθάσει το 2016 να 

αντιστοιχεί στο 2,74% του ΑΕΠ. 

Από την πλευρά του, το εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα σε 

ολόκληρη την περίοδο της μεταβατικής διαδικασίας σε μια σειρά από χώρες, όπως 

π.χ. η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ και η Σερβία. Βέβαια, σε όλες 

αυτές τις οικονομίες, τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται και από τα δεδομένα του 

πίνακα 8 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 3), έγινε προσπάθεια συρρίκνωσης του 

ελλείμματός τους στο εμπορικό ισοζύγιο με αποτέλεσμα το 2016 η τιμή του 

συγκεκριμένου δείκτη να είναι στην Αλβανία στο -16,85% του ΑΕΠ, στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη στο -16,88%, στην ΠΓΔΜ στο -14,55% και στη Σερβία στο -7,45% του 

ΑΕΠ. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 8, με έλλειμμα, σε όλο το χρονικό διάστημα 

1989 – 2016, κινείται και το εμπορικό ισοζύγιο της Ρουμανίας παρουσιάζοντας 

μετά το 2014 τάση περιορισμού του ποσοστού του σε επίπεδο κάτω της μονάδας, 

για να ολοκληρώσει την πορεία του το 2016 με τιμή -0,94% του ΑΕΠ. Διαφορετική 

πορεία παρουσιάζει η διακύμανση του δείκτη του εμπορικού ισοζυγίου στη 

Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Συγκεκριμένα, με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 8 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 3), το εμπορικό 

ισοζύγιο, στις συγκεκριμένες υπό μετάβαση οικονομίες, εμφανίζει έλλειμμα στο 

αρχικό στάδιο της μετάβασης, στη συνέχεια η τιμή του αποκτάει θετικό πρόσημο, 

ενώ από το 1998 στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία και από το 1996 

στη Σλοβακία, ο δείκτης του εμπορικού ισοζυγίου κινείται ξανά σε αρνητικό ρυθμό. 

Τέλος, μετά το 2015 στη Βουλγαρία, το 2007 στην Ουγγαρία, το 2012 στη 

Σλοβακία και το 2009 στη Σλοβενία, το εμπορικό ισοζύγιο κινείται σε θετικό ρυθμό 

για να φθάσουμε στο 2016, όπου το ποσοστό του βρίσκεται στο 4,31% του ΑΕΠ 

στη Βουλγαρία, στο 10,08% του ΑΕΠ στην Ουγγαρία, στο 3,50% του ΑΕΠ στη 

Σλοβακία και στο 9,15% του ΑΕΠ στη Σλοβενία. Η Πολωνία και η Τσεχία 

ακολουθούν σχεδόν κοινή πορεία σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής του εμπορικού 

τους ισοζυγίου. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα διαθέσιμα στοιχεία  του 

πίνακα 8 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 3), και οι δύο χώρες εμφανίζουν θετικό 

ρυθμό στη διακύμανση του συγκεκριμένου δείκτη στο αρχικό στάδιο της 

μετάβασης, ενώ την περίοδο 1996 – 2012 για την περίπτωση της Πολωνίας και 

1995 – 2003 για αυτήν της Τσεχίας, το εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει έλλειμμα. 
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Μετά το 2013 στην Πολωνία και το 2004 στην Τσεχία ο δείκτης του εμπορικού 

ισοζυγίου κινείται ξανά σε θετικό ρυθμό για να ολοκληρώσει αυτή του την πορεία 

το 2016 με το ποσοστό του να διαμορφώνεται στο 4,05% του ΑΕΠ στην Πολωνία 

και στο 7,48% του ΑΕΠ στην Τσεχία. Τέλος, στην περίπτωση της Κροατίας, ο 

δείκτης του εμπορικού ισοζυγίου παρουσιάζει έλλειμμα μέχρι το 2011 με τάση, 

βέβαια, συρρίκνωσης του ελλείμματος, ενώ μετά το 2012 κινείται σε θετικό ρυθμό 

για να φθάσει το 2016 σε ποσοστό 3,04% του ΑΕΠ. 

Στη συνέχεια της ενότητας 3.1 εξετάζουμε την κλαδική σύνθεση του εξωτερικού 

εμπορίου σε όλες τις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. 

Θεωρούμε ορθό να περιορίσουμε την ανάλυσή μας στις εξαγωγές προϊόντων του 

δευτερογενή τομέα παραγωγής και συγκεκριμένα στις εξαγωγές προϊόντων, τα 

οποία παράγονται σε βασικούς κλάδους της μεταποίησης, με σκοπό να αναδείξουμε 

την προσαρμογή της παραγωγικής βάσης αυτών των οικονομιών στα νέα δεδομένα 

κυριαρχίας των παραγωγικών σχέσεων της οικονομίας της αγοράς στο πλαίσιο ενός 

παγκόσμιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.  

Συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του πίνακα 9 (βλέπε παράρτημα 

κεφαλαίου 3), ο κύριος όγκος των συνολικών εξαγωγών των υπό εξέταση 

οικονομιών προς το εξωτερικό αφορά εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων, οι 

οποίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση με το μερίδιό τους να ξεπερνάει το 60% των 

συνολικών εξαγωγών εμπορευμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις να προσεγγίζει, 

κατά περιόδους, και το 90%, όπως π.χ. στην Ουγγαρία, στη Σλοβακία και στην 

Τσεχία. Ένα μέρος αυτών των εξαγωγών μεταποιημένων προϊόντων σχετίζεται με 

εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες, βέβαια, είναι αρκετά 

περιορισμένες σε σχέση με τις συνολικές εξαγωγές μεταποιημένων αγαθών, με το 

ποσοστό τους να κυμαίνεται, τα τελευταία χρόνια, από 1% έως 5% σε μια σειρά 

χωρών, όπως π.χ. η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ και η Σερβία, ενώ σε 

άλλες χώρες, μεταξύ αυτών η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η 

Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχία, καταγράφουν ανοδική τάση, κατά 

τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, κατακτώντας σημαντικό μερίδιο επί των 

συνολικών εξαγωγών σε μεταποιημένα αγαθά με ποσοστό, το οποίο κατά 

προσέγγιση κυμαίνεται μεταξύ 6% και 14%. Σε σχέση με τις εξαγωγές σε προϊόντα 

τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), παρατηρούμε ότι υπό 

μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, με βάση τη διακύμανση του 
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ποσοστού των εξαγωγών ΤΠΕ το χρονικό διάστημα 1989 - 2016, χωρίζονται σε 

τρεις κύριες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσουμε την Αλβανία, τη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την ΠΓΔΜ και τη Σερβία καθώς οι εξαγωγές προϊόντων 

τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), στις συγκεκριμένες χώρες, 

αντιπροσωπεύουν απειροελάχιστο μερίδιο σε σχέση με τις συνολικές εξαγωγές 

μεταποιημένων προϊόντων με το ποσοστό των προϊόντων ΤΠΕ, κατά τη διάρκεια 

της περιόδου που εξετάζουμε, να προσεγγίζει μόλις το 1%. Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία και η Σλοβενία, 

στις οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 9 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 3) 

το ποσοστό των εξαγωγών εμπορευμάτων τεχνολογίας, πληροφοριών και 

επικοινωνίας κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο λαμβάνει τιμές μεταξύ 2% και 

3,66%, αντιπροσωπεύοντας πολύ μικρό μέρος των συνολικών εξαγωγών 

μεταποιημένων εμπορευμάτων. Τέλος στην τρίτη και τελευταία κατηγορία 

κατατάσσονται μια σειρά από χώρες, όπως π.χ. είναι η Ουγγαρία, η Πολωνία, η 

Σλοβακία και η Τσεχία, στις οποίες οι εξαγωγές προϊόντων ΤΠΕ, ιδιαίτερα την 

τελευταία δεκαετία, παρουσιάζουν ανοδική τάση και κατέχουν σημαντικό μερίδιο 

επί των συνολικών εξαγωγών μεταποιημένων προϊόντων με το ποσοστό τους να 

διαμορφώνεται το 2015, σε σχέση πάντα με τις συνολικές εξαγωγές σε 

μεταποιημένα αγαθά, στο 11,62% στην Ουγγαρία, στο 8,11% στην Πολωνία, στο 

16,65% στη Σλοβακία και στο 13,54% στην Τσεχία. Από την παραπάνω ανάλυση 

της διάρθρωσης των εξαγωγών, στις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και 

ΝΑ Ευρώπης, διαπιστώνουμε ότι το σημαντικότερο μέρος των εξαγωγών 

εμπορευμάτων, στις εξεταζόμενες οικονομίες, περιλαμβάνει προϊόντα εντάσεως 

εργασίας, το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στο χαμηλό κόστος εργασίας που 

έχουν οι συγκεκριμένες οικονομίες, παρόλο που στη διάρκεια της μεταβατικής 

διαδικασίας ενισχύεται, σε ορισμένες εξ’ αυτών, το ποσοστό των εξαγωγών 

προϊόντων εντάσεως κεφαλαίου, η παραγωγή των οποίων απαιτεί σημαντική 

ποσότητα κεφαλαίων, όπως είναι π.χ. τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας καθώς και 

τα προϊόντα τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας. 

 



[187] 
 

 187

3.2 Ανάλυση των κύριων προσδιοριστικών οικονομικών μεταβλητών, οι οποίες 
επηρεάζουν τη συσσώρευση του φυσικού κεφαλαίου και σχετίζονται με 
τρόπο θετικό ή αρνητικό με την οικονομική μεγέθυνση και διαμόρφωση ενός 
συγκεκριμένου οικονομετρικού μοντέλου οικονομικής μεγέθυνσης για την 
περίπτωση των υπό μετάβαση, εξεταζόμενων οικονομιών της Κεντρικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

Θα ξεκινήσουμε τη συγκεκριμένη ενότητα με μια σύντομη ανάπτυξη του γνωστού, 

στη διεθνή βιβλιογραφία, νεοκλασικού υποδείγματος με εξωγενή τεχνολογική πρόοδο 

των Solow - Swan145, το οποίο κρίνουμε ορθό να χρησιμοποιήσουμε σαν σημείο 

εκκίνησης στην προσπάθεια διερεύνησης της θεωρίας οικονομικής μεγέθυνσης. 

Συνοψίζοντας, η συνολική συνάρτηση παραγωγής του προϊόντος της οικονομίας 

δίνεται από τη σχέση:  

 

Yt = F(Kt At Lt)                                                                                        (3.1), 

 

όπου Yt είναι το τελικό προϊόν, Kt είναι το απόθεμα φυσικού κεφαλαίου και με AtLt 

ορίζεται η εργασία σε μονάδες αποτελεσματικότητας, αφού η τεχνολογική 

παράμετρος At αποτελεί ένα δείκτη αποτελεσματικότητας (παραγωγικότητας) της 

εργασίας146. Για τη συνάρτηση παραγωγής που ορίσαμε στην εξίσωση (3.1) ισχύουν 

ορισμένες υποθέσεις. Συγκεκριμένα, η συνολική συνάρτηση παραγωγής: 

 

 Χαρακτηρίζεται από θετικά και φθίνοντα οριακά προϊόντα ως προς το φυσικό 

κεφάλαιο και την εργασία, 

MPKt= dF(Kt,Ht ,Lt)/dKt> 0, dMPKt/dKt = d2F(Kt,Ht ,Lt)/dKt
2 < 0  

MPLt = dF(Kt,Ht ,Lt)/dLt> 0, dMPLt/dLt= d2F(Kt,Ht ,Lt)/dLt
2 < 0 

 Χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίμακας της παραγωγής, δηλαδή 

F(λKt,,λLt) = λF(Kt ,Lt)όπου λ>0 και 

 Ικανοποιεί τις συνθήκες Inada, δηλαδή το όριο του MPKt όταν το Kt τείνει στο 

μηδέν, είναι ίσο με το όριο του MPLt όταν το Lt τείνει στο μηδέν και είναι ίσο 

με το άπειρο και το όριο του MPKt όταν το Kt τείνει στο άπειρο, είναι ίσο με 

το όριο του MPLt όταν το Lt τείνει στο άπειρο και είναι ίσο με το μηδέν. 
                                                 
145 Solow P., (1956), “A contribution to the theory of economic growth”, Quarterly Journal of Economics, 70, 1, 
p.p. 65-94, καιSwan T., (1956), “Economic growth and capital accumulation”, Economic Record, 32, p.p. 334-
361. 
146 Καλαϊτζιδάκης Παντελής και Καλυβίτης Σαράντης, “Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική”, Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα, 2002, σελ. 59. 
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Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από την επεξεργασία του υποδείγματος 

Solow - Swan είναι ότι η συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου αποτελεί τον κύριο 

παράγοντα σε σχέση με τον καθορισμό του εισοδήματος μιας οικονομίας. Επιπλέον 

το συγκεκριμένο υπόδειγμα επιτυγχάνει να αναδείξει με συνεπή τρόπο τη βασική 

αιτία που καθορίζει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία οικονομικής μεγέθυνσης σε μια 

οικονομία. Περισσότερο εξειδικευμένα, το μοντέλο Solow - Swan προβλέπει ότι ο 

μοναδικός τρόπος για να διατηρήσει, μακροχρόνια, μια οικονομία ένα θετικό ρυθμό 

αύξησης του πραγματικού κατά κεφαλήν προϊόντος της, είναι να εξαλείψει τις 

φθίνουσες αποδόσεις ως προς τις παραγωγικές εισροές, οι οποίες μπορούν να 

συσσωρευτούν διαχρονικά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο νεοκλασικό υπόδειγμα 

Solow – Swan, οι φθίνουσες αποδόσεις ως προς τη συσσώρευση κεφαλαίου μπορούν 

να αποφευχθούν με την εισαγωγή εξωγενούς τεχνολογικής προόδου147. 

Διευρύνοντας, το παραπάνω υπόδειγμα των Solow - Swan, οι N. G. Mankiw, D. 

Romer και D. N. Weil148, παρουσίασαν μία από τις πιο γνωστές προσπάθειες, στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία, ένταξης του ανθρώπινου κεφαλαίου Ht σαν ενδογενή 

μεταβλητή σε ένα μαθηματικό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης. Η ανάπτυξη 

αυτού του υποδείγματος στηρίζεται στην υπόθεση ότι το απόθεμα σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο εξαρτάται από το ποσοστό του εισοδήματος που αποταμιεύεται και 

επενδύεται γι’ αυτό το σκοπό δηλαδή για άυλο κεφάλαιο με τη μορφή γνώσεων, 

εξειδίκευσης, ιδεών κοκ.149. Με άλλα λόγια, προσδιορίζεται ότι ένα μέρος των 

αποταμιεύσεων προορίζεται για επενδύσεις που θα αυξήσουν το απόθεμα φυσικού 

κεφαλαίου (SK) και το υπόλοιπο για επενδύσεις που θα αυξήσουν το απόθεμα 

ανθρώπινου κεφαλαίου (SH). Συγκεκριμένα, η συνάρτηση παραγωγής στο διευρυμένο 

μαθηματικό υπόδειγμα των Mankiw, Romer και Weil, έχει τη μορφή:   

 

 Yt = F(Kt, Ht, At Lt)                                                                      (3.2). 

 

Εμπλουτίζοντας τις υποθέσεις του νεοκλασικού υποδείγματος εξωγενούς 

οικονομικής μεγέθυνσης των Solow-Swan, καταλήγουμε στις βασικές υποθέσεις, που 

                                                 
147 Καλαϊτζιδάκης Παντελής και Καλυβίτης Σαράντης, “Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική”, Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα, 2002, σελ. 37-38. 
148 N. Gregory Mankiw, David Romer, David N. Weil, (1992), “A Contribution to the Empirics of Economic 
Growth”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, (2), p.p. 407-437. 
149 Καλαϊτζιδάκης Παντελής και Καλυβίτης Σαράντης, “Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική”, Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα, 2002, σελ. 67. 
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στηρίζεται η εξίσωση (3.2). Σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις η συνολική συνάρτηση 

παραγωγής του προϊόντος της οικονομίας:  

 

 Χαρακτηρίζεται από θετικά και φθίνοντα οριακά προϊόντα ως προς το 

κεφάλαιο (φυσικό και ανθρώπινο) και την εργασία, 

 

MPKt= dF(Kt,Ht ,Lt)/dKt> 0 , dMPKt/dKt = d2F(Kt,Ht ,Lt)/dKt
2 < 0  

MPHt= dF(Kt,Ht ,Lt)/dHt> 0 , dMPHt/dHt = d2F(Kt,Ht ,Lt)/dHt
2 < 0  

MPLt = dF(Kt,Ht ,Lt)/dLt> 0 , dMPLt/dLt= d2F(Kt,Ht ,Lt)/dLt
2 < 0 

 

 Χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίμακας της παραγωγής, δηλαδή 

F(λKt,λHt,λLt) = λF(Kt,Ht ,Lt)όπου λ>0 και 

 

 Ικανοποιεί τις συνθήκες Inada, δηλαδή το όριο του MPKt όταν το Kt τείνει στο 

μηδέν, είναι ίσο με το όριο του MPHt όταν το Ht τείνει στο μηδέν, είναι ίσο με 

το όριο του MPLt όταν το Lt τείνει στο μηδέν και είναι ίσο με το άπειρο και το 

όριο του MPKt όταν το Kt τείνει στο άπειρο, είναι ίσο με το όριο του MPHt 

όταν το Ht τείνει στο άπειρο, είναι ίσο με το όριο του MPLt όταν το Lt τείνει 

στο άπειρο και είναι ίσο με το μηδέν. 

Συνεχίζοντας την επεξεργασία του υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης των 

M.R.W. και θέλοντας να τονίσουμε την επίδραση καθώς και το ρόλο του κράτους στη 

παραγωγική διαδικασία, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιάσουμε υπό τη μορφή Cobb -

Douglas τη νέα συνάρτηση παραγωγής, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή τις δημόσιες 

δαπάνες για δημόσια αγαθά, όπως είναι π.χ. η παροχή υποδομής (δρόμοι, μεταφορές 

και τηλεπικοινωνίες) και οι κοινωνικές υπηρεσίες κλπ. Συνεπώς, η νέα συνάρτηση 

παραγωγής θα έχει την εξής μορφή: 

 

 Yt = Kt
α Ht

β Gt
γ (At Lt) 1-α-β-γ                                                                (3.4),     

 

όπου α, β, γ είναι οι ελαστικότητες των συντελεστών παραγωγής και για α>0, β>0, 

γ>0 ισχύει α+β+γ<1. Το Kt είναι η διαχρονική μεταβολή του αποθέματος σε φυσικό 

κεφάλαιο και είναι δυνατό να υπολογιστεί από το μερίδιο των αποταμιεύσεων και 

των επενδύσεων για φυσικό κεφάλαιο (SK). Ηt είναι η διαχρονική μεταβολή σε 
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ανθρώπινο κεφάλαιο. Η προσεγγιστική μεταβλητή, που χρησιμοποιούμε για να 

υπολογίσουμε το απόθεμα σε ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως θα δούμε αναλυτικότερα 

παρακάτω, είναι ο βαθμός συμμετοχής του πληθυσμού στη δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Gt είναι ο ρυθμός μεταβολής των δημοσίων δαπανών, οι 

οποίες αφορούν τη παροχή έργων υποδομής, κοινωνικών υπηρεσιών κλπ. καθώς και 

οι δημόσιες επενδύσεις κυρίως σε μεταφορές και τηλεπικοινωνίες και υπολογίζονται 

με βάση τη συνολική δημόσια δαπάνη (σε τρέχουσες τιμές $), At το εξωγενώς 

δοσμένο επίπεδο της τεχνολογίας, το οποίο μεταβάλλεται με ρυθμό τ και Lt είναι το 

εργατικό δυναμικό που αυξάνεται με ρυθμό n, δηλαδή σύμφωνα με το ρυθμό με τον 

οποίο μεταβάλλεται διαχρονικά το επίπεδο του εργατικού δυναμικού. 

Προχωρώντας την ανάλυσή μας μπορούμε, μέσω της επίδρασης του δημόσιου 

τομέα, να εξαλείψουμε τις φθίνουσες αποδόσεις από τη νέα συνάρτηση παραγωγής 

υποθέτοντας σταθερές αποδόσεις για όλους τους συντελεστές παραγωγής. Σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο η νέα συνάρτηση παραγωγής παίρνει την παρακάτω μορφή: 

 

Yt = At Kt
α Ht

β Gt
γ Lt

δ                                                                                                        (3.5), 

 

όπου α, β, γ, δ είναι οι ελαστικότητες των συντελεστών παραγωγής και για α >0, β 

>0, γ >0 και δ >0 ισχύει α + β + γ + δ = 1, δηλαδή υποθέτουμε σταθερές αποδόσεις 

για όλους τους συντελεστές παραγωγής. Η υπόθεση των σταθερών αποδόσεων, όπως 

ήδη αναφέραμε, είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής επίδρασης που ασκεί ο δημόσιος 

τομέας και εκφράζεται μέσω της μεταβλητής Gt . Το Kt είναι το φυσικό κεφάλαιο, το 

οποίο αποτελεί έναν από τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες του τελικού 

παραγόμενου προϊόντος της οικονομίας. Το φυσικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις πάγιες 

εγκαταστάσεις το μηχανολογικό εξοπλισμό και γενικά οποιοδήποτε αποτέλεσμα της 

παραγωγικής διαδικασίας δεν κατευθύνεται στην κατανάλωση150. Το Kt σχετίζεται με 

το ρυθμό συσσώρευσης του φυσικού κεφαλαίου και εξαρτάται από τις αντίστοιχες 

αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις, που και αυτές με τη σειρά τους, συνδέονται θετικά 

με το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Στη σύγχρονη οικονομική θεωρία, η γρήγορη 

και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, δηλαδή ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, έχει 

                                                 
150 Καλαϊτζιδάκης Παντελής και Καλυβίτης Σαράντης, “Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική”, Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα, 2002, σελ. 67. 
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συνδεθεί με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αποταμίευσης και επένδυσης151. Από την 

πλευρά τους, οι επενδύσεις, οι οποίες υπολογίζονται βάση των εθνικών λογαριασμών, 

περιλαμβάνουν, καταρχάς, δύο κύριες κατηγορίες: α) τις επενδύσεις σε μηχανολογικό 

εξοπλισμό (επενδύσεις σε μηχανολογικά – τεχνολογικά – κεφαλαιουχικά αγαθά) και 

β) τις επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (επενδύσεις σε κτίρια – εγκαταστάσεις – κλπ.). 

Δευτερευόντως, οι επενδύσεις διακρίνονται σε εγχώριες και ξένες. Οι τελευταίες, σε 

μεγάλο βαθμό, χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, που περιλαμβάνουν τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις και τις ξένες επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Οι ΑΞΕ (άμεσες ξένες 

επενδύσεις) αυξάνουν την ποσότητα των ακαθάριστων επενδύσεων ενισχύοντας την 

προοπτική αύξησης του εθνικού προϊόντος μιας χώρας. Συγκεκριμένα, η οικονομική 

θεωρία δημιουργεί προσδοκίες για μια θετική σχέση μεταξύ της εισροής ΑΞΕ και της 

οικονομικής μεγέθυνσης στις χώρες υποδοχής, η οποία υλοποιείται τόσο άμεσα μέσω 

της αύξησης, όπως προαναφέραμε, της ποσότητας των ακαθάριστων επενδύσεων, 

όσο και έμμεσα μέσω της μεταφοράς διαφόρων πόρων στη χώρα υποδοχής (κυρίως 

τεχνογνωσίας), αναβαθμίζοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της και συνεπώς 

τη θέση της στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας152. Επιπλέον, η θεωρία της 

οικονομικής μεγέθυνσης δέχεται ότι η μεγέθυνση του εθνικού προϊόντος μπορεί να 

αποδοθεί όχι μόνο στη συσσώρευση κεφαλαίου, δηλαδή στις επενδύσεις, αλλά επίσης 

και στην αποτελεσματική κατανομή και χρήση των πόρων, στην ικανότητα για 

αποτελεσματική απορρόφηση της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία και στη 

χρησιμοποίηση περισσότερο αποτελεσματικών οργανωτικών μεθόδων. Επομένως, οι 

ΑΞΕ αναμένεται να επιδρούν θετικά στην οικονομική μεγέθυνση των χωρών που 

εγκαθίστανται, επηρεάζοντας κατά πολύ το ρυθμό τεχνολογικής αλλαγής σε αυτές153. 

Ο μηχανισμός μέσω του οποίου πραγματοποιείται η παραπάνω επίδραση είναι, όπως 

είδαμε, η διάχυση της τεχνολογίας στην υπόλοιπη οικονομία μέσω της μετάδοσης 

ιδεών, γνώσεων, νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, μεθόδων βελτίωσης της 

παραγωγικότητας κλπ.154. Επίσης, οι ΑΞΕ, σε αντίθεση με τις ξένες επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου, που στρέφονται κυρίως σε ευκαιρίες αποκόμισης βραχυπρόθεσμων 

κερδών, αποτελούν δεσμεύσεις μακροπρόθεσμες, οι οποίες δίνουν κίνητρα για ενεργό 

                                                 
151 Feldstein M. and C. Horioka, 1980, “Domestic Savings and International Capital Flows”, Economic Journal, 
90, p.p. 314-329. 
152 Δημήτρης Κυρκιλής, “Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Οικονομική Μεγέθυνση στις Χώρες υπό Μετάβαση”, από 
το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης: Από τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς, 
Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης και Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2009, σελ. 197. 
153 Στο ίδιο, σελ. 203. 
154 Στο ίδιο, σελ. 204. 
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συμμετοχή των επιχειρήσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συμβάλλουν έτσι 

στην αναδιοργάνωση αυτών155. Επίσης, η προσέλκυση ΑΞΕ σχετίζεται, σε ορισμένο 

βαθμό, με το χαμηλό κόστος εργασίας στις χώρες υποδοχής και το υψηλό ποσοστό 

απόδοσης στο κεφάλαιο, το οποίο επενδύεται. Τέλος, οι ροές κεφαλαίου από το 

εξωτερικό και ιδιαιτέρως οι ροές ΑΞΕ είναι, για τις περισσότερες οικονομίες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, απαραίτητες για την κάλυψη του κενού 

της εγχώριας αποταμίευσης και τη συνέχιση της επενδυτικής προσπάθειας156. Από 

την άλλη μεριά, οι εισροές ΑΞΕ συμβάλλουν στη διόγκωση των όποιων ελλειμάτων 

τρεχουσών συναλλαγών, αφού αυξάνουν τη ζήτηση για εισαγωγές ξένων αγαθών. 

Επιπλέον, ο έλεγχος του εθνικού πλούτου μιας οικονομίας, που επιτυγχάνουν μέσω 

της εισροής ΑΞΕ οι πολυεθνικές εταιρίες, είναι δυνατόν να αποπροσανατολίσει την 

παραγωγική διαδικασία περιορίζοντας έτσι την παραγωγή ποικίλλων προϊόντων σε 

διάφορους κλάδους της οικονομίας. Από την πλευρά του, το Ht είναι το ανθρώπινο 

κεφάλαιο και προσδιορίζει, όπως ήδη αναφέρθηκε, το άυλο κεφάλαιο, το οποίο 

αποταμιεύουν τα άτομα με τη μορφή γνώσεων, εξειδίκευσης, ιδεών κοκ, και το οποίο 

χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. Η προσεγγιστική μεταβλητή για το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, σύμφωνα με την υπάρχουσα θεωρία, προσδιορίζεται από το 

βαθμό συμμετοχής του πληθυσμού στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 

δεδομένου ότι η συσσώρευση Ht γίνεται, κατά κύριο λόγο, μέσω της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Το Gt είναι ο ρυθμός μεταβολής δημοσίων δαπανών, που κατευθύνονται 

προς την παροχή υποδομής, δηλαδή οι δημόσιες επενδύσεις κυρίως σε μεταφορές και 

τηλεπικοινωνίες, καθώς και οι δημόσιες δαπάνες σε κοινωνικές υπηρεσίες κλπ., και 

υπολογίζονται, όπως ήδη έχει επισημανθεί, με βάση τη συνολική δημόσια δαπάνη. Το 

Lt προσδιορίζει το ρυθμό μεταβολής του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού. Η 

ύπαρξη άφθονου, πλήρους εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος εργασίας, 

δύναται να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στις αναπτυσσόμενες οικονομίες 

της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, αναδεικνύοντας νέες ευκαιρίες και κίνητρα για 

επενδύσεις σε διάφορους σημαντικούς τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Με 

βάση τα όποια στοιχεία, η εργασία, στις υπό μετάβαση οικονομίες χαρακτηρίζεται 

                                                 
155 Χρήστος Παπάζογλου, “Οι Οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Προβλήματα και Προοπτικές”, 
Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2005, σελ. 249. 
156 Γιώργος Μακρής, “Η Οικονομική Πολιτική των Χωρών της Κ. και Α. Ευρώπης κατά τη Διαδικασία της 
Μετάβασής τους προς την Οικονομία της Αγοράς”, από το βιβλίο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης: Από 
τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης και Κωνσταντίνος 
Χαζάκης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2009, σελ. 94. 
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από σχετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και κατάρτισης και εξαιρετική επιστημονική 

βάση157. Τέλος, το At δηλώνει το εξωγενώς δοσμένο τεχνολογικό επίπεδο, το οποίο 

έχει τη δική του καθοριστική συμβολή στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

αποδοτικότητας μιας οικονομίας και γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να συμπεριληφθεί σαν 

προσδιοριστικός παράγοντας της οικονομικής μεγέθυνσης. Εξάλλου, η τεχνολογία 

συνδράμει, και αυτή με τη σειρά της, να παρακαμφθούν μακροχρόνια οι φθίνουσες 

αποδόσεις των συντελεστών παραγωγής. Τέλος το επίπεδο της τεχνολογίας εξαρτάται 

από την ποσότητα του κεφαλαίου που έχει ήδη συσσωρευτεί και από το ρυθμό της 

επένδυσης158.  

Στη συνέχεια, και με δεδομένο ότι η βασική προσέγγιση στην εμπειρική εκτίμηση 

των παραγόντων που επιδρούν στην οικονομική μεγέθυνση, προέρχονται, κυρίως, 

από τις πολυμεταβλητές παλινδρομήσεις (εξισώσεις), οι οποίες χρησιμοποιούν 

μέσους όρους από μεγάλα χρονικά διαστήματα για αρκετές οικονομίες και είναι 

γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία της θεωρίας οικονομικής μεγέθυνσης ως 

«παλινδρομήσεις τύπου Barro» διότι πρωτοπαρουσιάστηκαν από τον Barro159, θα 

προσπαθήσουμε, στο βαθμό που μας επιτρέπετε, να αναπτύξουμε μια τέτοιου τύπου 

παλινδρόμηση εξειδικεύοντας την ανάλυσή μας στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης και χρησιμοποιώντας μια σειρά από υποψήφιες μεταβλητές, οι οποίες 

θεωρούνται ότι είναι πιθανό να επιδράσουν με θετικό τρόπο στο ρυθμό οικονομικής 

μεγέθυνσης. Η επιλογή των συγκεκριμένων ερμηνευτικών μεταβλητών θα γίνει, είτε 

με βάση την οικονομική θεωρία, είτε επειδή η συσχέτισή τους με την οικονομική 

μεγέθυνση θεωρείται προφανής.  

Συγκεκριμένα, σαν εξαρτημένη μεταβλητή θα χρησιμοποιήσουμε, εκφρασμένο σε 

τρέχουσες τιμές $, το (Yit), δηλαδή τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του παραγόμενου 

προϊόντος της οικονομίας, ενώ ως προς τις ανεξάρτητες (ερμηνευτικές) μεταβλητές 

θα χρησιμοποιήσουμε μεταβλητές, που αντικατοπτρίζουν βασικούς προσδιοριστικούς 

παράγοντες που σχετίζονται είτε θετικά είτε αρνητικά με την οικονομική μεγέθυνση 

στις υπό εξέταση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, όπως για παράδειγμα 

είναι η συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου (Kit), οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDIit), η 

κρατική παρέμβαση διαμέσου των δημοσίων δαπανών (Git), καθώς και το ισοζύγιο 

                                                 
157 Χρήστος Παπάζογλου, “Οι Οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Προβλήματα και    Προοπτικές”, 
Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2005, σελ. 263. 
158 Arrow K. J., “The Economic Implications of Learning By Doing”, Review of Economic Studies, 29: 155-73, 
1962. 
159 Barro R., (1991), “Economic growth in a cross section of countries”, Quarterly Journal of Economics,Vol. 106, 
2, p.p. 407-443. 
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εμπορικών συναλλαγών (TBit). Σύμφωνα με τα προηγούμενα η τελική πολλαπλή 

παλινδρόμηση, η οποία θα διαμορφωθεί, θα έχει την εξής μορφή: 

 

Yit = cit + a1Kit + a2FDIit + a3Git + a4TBit + eit                                                            (3.6), 

 

όπου α1>0, α2>0…α4>0 είναι οι ελαστικότητες των παραγωγικών συντελεστών και 

α1+α2+α3+α4 = 1 δηλαδή υποθέτουμε σταθερές αποδόσεις για όλους τους συντελεστές 

παραγωγής. Το cit (Αρχική Κατάσταση) είναι μία σταθερά. Σε σχέση τώρα με τον 

τρόπο συσσώρευσης του φυσικού κεφαλαίου (Kit), κρίνεται σκόπιμη και βάσιμη η  

χρησιμοποίηση ενός αντιπροσωπευτικού δείκτη, ο οποίος δύναται να ενσωματώνει 

και την ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση και ο οποίος θεωρείται ότι είναι πιθανόν 

να επηρεάζει το σχηματισμό του κεφαλαίου και συνεπώς να βελτιώνει τις προοπτικές 

οικονομικής μεγέθυνσης της οικονομίας. Συγκεκριμένα, θα παραθέσουμε οικονομικά 

στοιχεία, εκφρασμένα σε τρέχουσες τιμές δολαρίου, για το ακαθάριστο κεφάλαιο που 

επενδύεται σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε τεχνολογικά κεφαλαιουχικά αγαθά και σε 

πάγιο εξοπλισμό (Gross capital formation σε τρέχουσες τιμές $). Το FDIit, που 

αναφέρεται στις καθαρή ροή άμεσων ξένων επενδύσεων (σε τρέχουσες τιμές $), οι 

οποίες εισρέουν στο σύνολο των υπό εξέταση οικονομιών, σκοπίμως κρίνουμε ότι 

πρέπει να αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή ερμηνευτική μεταβλητή στη μαθηματική 

εξίσωση (3.7) για τους λόγους, τους οποίους ήδη έχουμε αναπτύξει λεπτομερώς σε 

προγενέστερο μέρος της ενότητας. Το Git αντιπροσωπεύει το ρυθμό μεταβολής των 

δημοσίων δαπανών, οι οποίες αφορούν την παροχή υποδομής, δηλαδή τις δημόσιες 

επενδύσεις κυρίως σε μεταφορές και τηλεπικοινωνίες, καθώς επίσης και τις δημόσιες 

δαπάνες σε κοινωνικές υπηρεσίες κλπ., και μπορούν να υπολογιστούν, όπως ήδη έχει 

επισημανθεί, με βάση το δείκτη που μετράει τη συνολική δημόσια δαπάνη (General 

government total expenditure σε τρέχουσες τιμές $). Σε ότι αφορά τους παράγοντες, 

που είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες 

πραγματοποιούνται υπό το καθεστώς της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και κατά 

πόσο αυτοί οι συγκεκριμένοι παράγοντες μπορούν να επιδράσουν καθοριστικά στη 

βελτίωση της τάσης για οικονομική μεγέθυνση, κρίνεται ορθή η χρησιμοποίηση μιας 

χαρακτηριστικής ανεξάρτητης μεταβλητής. Συγκεκριμένα θα λάβουμε υπόψη μας τα 

διαθέσιμα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο TBit (σε τρέχουσες τιμές $), το οποίο 

εκφράζει τη διαφορά μεταξύ των εξαγωγών και των εισαγωγών. Η βελτίωση στους 
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δείκτες της συγκεκριμένη μεταβλητής μάλλον σχετίζεται θετικά με την ώθηση της 

παραγωγικής δραστηριότητας. Τέλος, με eit εκφράζεται το στατιστικό σφάλμα. Εν 

κατακλείδι, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί πως η πηγή προέλευσης όλων των 

διαθέσιμων στοιχείων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη παλινδρόμησή μας, είναι η 

ίδια και συγκεκριμένα η βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας.  

Για να αναλύσουμε την πολλαπλή πολυμεταβλητή παλινδρόμηση, που αναφέραμε 

προηγουμένως, θα αναπτύξουμε ένα υπόδειγμα της μορφής ισορροπημένου πάνελ με 

δεδομένα διαστρωματικών παρατηρήσεων, δηλαδή ένα σύνολο διαστρωματικών 

στοιχείων με χρονολογικές σειρές. Θα επεξεργαστούμε τα παρατηρούμενα δεδομένα 

για τις ίδιες χρονικές περιόδους (t=29) για όλες τις υπό μελέτη χώρες (i=12). Το 

δείγμα μας περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα χώρες, και συγκεκριμένα οχτώ από την 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 

Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία) και τέσσερεις από την Κεντρική 

Ευρώπη (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία). Τα δεδομένα μας καλύπτουν τη 

χρονική περίοδο από το 1989 έως και το 2017, πράγμα που σημαίνει ότι το συνολικό 

δείγμα περιλαμβάνει 29 x 12 = 348 παρατηρήσεις. Επίσης, στην ανάλυση της 

παλινδρόμησής μας επιλέγουμε στοχευμένα να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο PMG / 

ARDL (Pooled Mean Group / Autoregressive Distributed Lag), η οποία αναπτύχθηκε 

από τους Pasaran M. H. και Shin Y. και η οποία υιοθετεί τη μορφή του μοντέλου της 

απλής ARDL και την μετασχηματίζει για δεδομένα τύπου πάνελ, αφήνοντας τους 

βραχυχρόνιους συντελεστές και τους όρους συνολοκλήρωσης να διαφοροποιούνται 

διαστρωματικά. Με τον τρόπο αυτό δύναται να αντιμετωπίσουμε πιθανά προβλήματα 

που προκύπτουν εξαιτίας της ύπαρξης μεροληψίας μεταξύ των εκτιμητών της μέσης 

διαφοράς και του όρου σφάλματος. Επίσης, κρίνουμε ερμηνευτικό να αναφέρουμε, 

ότι το παραπάνω μοντέλο περιλαμβάνει τον ίδιο αριθμό χρονικών υστερήσεων σε 

διαστρωματικό επίπεδο τόσο για την εξαρτημένη μεταβλητή, όσο και για το σύνολο 

από τις ανεξάρτητες, επεξηγηματικές μεταβλητές, που χρησιμοποιούνται σε αυτή. 

Επιπλέον, θεωρούμε χρήσιμο να τονίσουμε ότι, αν και το αυτορρυθμιζόμενο μοντέλο 

καθυστερημένης κατανομής (ARDL) έχει ήδη εφαρμοστεί στην οικονομετρία για 

δεκαετίες, μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει δημοτικότητα σαν μια νέα 

μέθοδος εξέτασης όχι μόνο των μακροχρόνιων σχέσεων αλλά και των σχέσεων 
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συνολοκλήρωσης160. Η τελευταία είναι αρκετά σημαντική γιατί μας επιτρέπει να 

περιγράψουμε την πιθανή σχέση ισορροπίας μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών με 

χρονολογική σειρά, τις οποίες ενσωματώνουμε στο υπόδειγμα μας, καθεμία από τις 

οποίες είναι μη στάσιμη και παρουσιάζει μία τάση αλλαγής. Το τελευταίο, με τη 

σειρά του, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα καθώς δύναται να οδηγήσει σε ψευδείς 

παλινδρομήσεις με μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις και σε εμπειρικά αποτελέσματα χωρίς 

καμία ισχύ των στατιστικών κριτηρίων καλής προσαρμογής καθώς και ερμηνείας της 

παλινδρόμησης. Κατ’ επέκταση, ο έλεγχος επί της στασιμότητας των μεταβλητών 

θεωρείται αναγκαίος και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αξιοπιστία του υπό 

εξέταση οικονομετρικού μοντέλου. Με την επιλογή της μεθόδου PMG / ARDL 

θεωρούμε ότι, σε ορισμένο βαθμό, περιορίζουμε τα παραπάνω προβλήματα και 

κατορθώνουμε να αποφύγουμε τη λανθασμένη εφαρμογή, εκτίμηση και ερμηνεία των 

εμπειρικών αποτελεσμάτων της παλινδρόμησης μας, και επιπλέον, να ενισχύσουμε 

την ισχύ και την αξιοπιστία αυτών. 

 

 

 

 

 

                                                 
160 Pasaran M. H. and Shin Y., 1999, “An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration 
Analysis”, Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, 
Storm S. (ed.), Cambridge University Press. 
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Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα της πολυμεταβλητής παλινδρόμησης, την 

οποία χρησιμοποιούμε προκειμένου να καταφέρουμε να εκτιμήσουμε και εμπειρικά 

τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες, που επιδρούν σε διαφορετικό βαθμό, 

στο ρυθμό μεταβολής του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, προκύπτουν ορισμένα 

χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με την επίδραση των ερμηνευτικών μεταβλητών 

Kit, FDIit, Git, TBit στη διαχρονική πορεία οικονομικής μεγέθυνσης των υπό εξέταση 

χωρών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η εξαρτημένη μεταβλητή 

Yit παρουσιάζει, μακροχρόνια, σταθερή θετική και στατιστικά – σημαντική σχέση 

με το σύνολο των ανεξάρτητων – ερμηνευτικών μεταβλητών, που περιλαμβάνονται 

στην εξίσωση (3.7). Η ύπαρξη μακροχρόνιας αιτιώδους επίδρασης από την ομάδα 

των ανεξάρτητων – ερμηνευτικών μεταβλητών πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή 

επιβεβαιώνεται και από το ότι ο όρος διόρθωσης σφάλματος (COINTEQ01) είναι 

αρνητικός και στατιστικά σημαντικός (0,0132). Αναλυτικότερα, στηριζόμενοι στην 

μακροχρόνια εκτίμηση των συντελεστών για όλες τις ανεξάρτητες – ερμηνευτικές 

μεταβλητές διαπιστώνουμε μια στατιστικά σημαντική - σε επίπεδο σημαντικότητας 

5% - θετική επίδρασή τους στο ρυθμό μεταβολής του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος (Yit), καθώς ο συντελεστής της συσσώρευσης φυσικού κεφαλαίου (Kit) 

είναι ίσος με (0,588057), της ροής των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDIit) με 

(0,733100), του ρυθμού μεταβολής της συνολικής δημόσιας δαπάνης (Git) με 

(4,547667), και του εμπορικού ισοζυγίου (TBit) με (0,396144), και κατ’ επέκταση, 

ερμηνεύεται, εκ του εμπειρικού αποτελέσματος, ότι σε μακροχρόνιο επίπεδο, το 

σύνολο των ανεξάρτητων – ερμηνευτικών μεταβλητών ασκούν σημαντική θετική 

επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή (Yit).  

Όσον αφορά τις επιδράσεις σε βραχυχρόνιο χρονικό ορίζοντα, με βάση τα 

εμπειρικά ευρήματα δεν ανιχνεύεται για καμία από τις ανεξάρτητες – ερμηνευτικές  

που χρησιμοποιούμε στην παλινδρόμησή μας, και αναφερόμαστε συγκεκριμένα 

στις μεταβλητές κεφάλαιο (Kit), άμεσες ξένες επενδύσεις (FDIit), συνολική δημόσια 

δαπάνη (Git) και εμπορικό ισοζύγιο (TBit), η ύπαρξη αιτιώδους επίδρασης πάνω 

στην εξαρτημένη μεταβλητή (Yit), καθώς τα εμπειρικά ευρήματα είναι στατιστικά 

μη σημαντικά για επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Εξειδικεύοντας την ανάλυση σε επίπεδο εξεταζόμενης χώρας, θεωρούμε ορθό να 

παρουσιάσουμε τα εμπειρικά ευρήματα της παλινδρόμησης (3.7) για κάθε χώρα 

ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, εν συγκρίσει με τα γενικευμένα εμπειρικά αποτελέσματα 
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του πάνελ, τα εμπειρικά αποτελέσματα σε επίπεδο χώρας, σε μακροχρόνιο χρονικό 

ορίζοντα, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής αιτιώδους επίδρασης 

προς την εξαρτημένη μεταβλητή από το σύνολο των ανεξάρτητων – ερμηνευτικών 

μεταβλητών, καθώς ο όρος σφάλματος (COINTEQ01) είναι αρνητικός και επιπλέον 

στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 5% σε όλες τις εξεταζόμενες 

χώρες με μοναδική εξαίρεση την Ουγγαρία. Εν αντιθέσει, σε βραχυχρόνιο επίπεδο, 

τα εμπειρικά ευρήματα σε επίπεδο χώρας διαφέρουν από τα γενικευμένα εμπειρικά 

αποτελέσματα του πάνελ, καθώς εκτιμούν την ύπαρξη βραχυχρόνιας αιτιώδους 

επίδρασης του συνόλου των ανεξάρτητων – ερμηνευτικών μεταβλητών πάνω στην 

εξαρτημένη μεταβλητή (Yit) σε μια σειρά από χώρες, όπως είναι π.χ. η Κροατία, η 

Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Τσεχία. Από την άλλη, σύμφωνα με τις 

εμπειρικές εκτιμήσεις, σε Αλβανία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Σερβία, Σλοβακία και 

Σλοβενία, δεν ανιχνεύεται η ύπαρξη βραχυχρόνιας αιτιώδους επίδρασης της  

ανεξάρτητης – ερμηνευτικής μεταβλητής (FDIit) πάνω στο ρυθμό μεταβολής του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Yit), καθώς τα αποτελέσματα είναι στατιστικά 

μη σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Για την περίπτωση της Σλοβακίας τα 

βραχυχρόνια εμπειρικά ευρήματα είναι πανομοιότυπα με αυτά της μεταβλητής 

(FDIit) και για τις ανεξάρτητες – ερμηνευτικές μεταβλητές εμπορικό ισοζύγιο (TBit) 

και συνολική δημόσια δαπάνη (Git), ενώ για την Αλβανία για την ανεξάρτητη – 

ερμηνευτική μεταβλητή εμπορικό ισοζύγιο (TBit) και την Π.Γ.Δ.Μ. για τη 

μεταβλητή συνολική δημόσια δαπάνη (Git). Τέλος, στην περίπτωση, τώρα, της 

Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, τα εμπειρικά αποτελέσματα, σε βραχυχρόνιο χρονικό 

ορίζοντα, παρουσιάζονται στατιστικά μη σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 

5%, για το σύνολο των ανεξάρτητων – ερμηνευτικών μεταβλητών της 

παλινδρόμησης (3.7). 
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3.3 Παράρτημα Κεφαλαίου 3 
Πίνακας 6 

 
ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

ΑΛΒΑΝΙΑ Inflation, average consumer price Percent change n/a -0,18 35,717 225,996 85,005 22,565 7,794 12,734 33,167 

ΑΛΒΑΝΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 72,194 

ΑΛΒΑΝΙΑ General government revenue Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18,398 

ΑΛΒΑΝΙΑ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30,3 

ΑΛΒΑΝΙΑ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -11,902 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ Inflation, average consumer price Percent change n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,732 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ General government revenue Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 6,404 23,9 333,5 82 72,804 96 62,1 123 1061,206 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ General government revenue Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ Inflation, average consumer price Percent change n/a n/a n/a n/a 1518,531 97,505 1,963 3,644 3,709 

ΚΡΟΑΤΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ General government revenue Percent of GDP n/a n/a n/a 27,079 28,69 38,4 39,7 41,097 40,28 

ΚΡΟΑΤΙΑ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a n/a 30,332 29,392 37,084 41,108 42,577 42,234 

ΚΡΟΑΤΙΑ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a n/a -3,253 -0,702 1,316 -1,408 -1,48 -1,954 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 16,95 28,97 34,234 22,95 22,451 18,866 28,303 23,463 18,294 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 84,293 71,48 62,053 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ General government revenue Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 46,641 46,58 43,99 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 55,27 50,96 49,531 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a -8,629 -4,38 -5,541 

ΠΟΛΩΝΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 251,1 585,8 70,3 43 35,3 32,2 27,875 19,9 14,9 

ΠΟΛΩΝΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 48,989 43,39 42,926 

ΠΟΛΩΝΙΑ General government revenue Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 43,301 46,141 41,719 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

ΠΟΛΩΝΙΑ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 47,715 51,006 46,35 

ΠΟΛΩΝΙΑ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a -4,414 -4,865 -4,631 

ΠΓΔΜ Inflation, average consumer price Percent change n/a n/a n/a n/a 338,684 126,583 16,374 2,467 1,294 

ΠΓΔΜ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΓΔΜ General government revenue Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 31,914 

ΠΓΔΜ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 32,266 

ΠΓΔΜ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -0,352 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 0,9 127,9 161,121 210,386 256,105 136,742 32,272 38,809 154,763 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ General government revenue Percent of GDP n/a 39,133 41,25 36,744 32,893 30,706 30,875 28,535 28,152 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ General government total expenditure Percent of GDP n/a 38,113 38,041 41,268 33,241 32,891 34,174 33,243 33,306 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ General government financial budget Percent of GDP n/a 1,02 3,209 -4,524 -0,348 -2,185 -3,299 -4,708 -5,154 

ΣΕΡΒΙΑ Inflation, average consumer price Percent change n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ General government revenue Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Inflation, average consumer price Percent change n/a n/a n/a n/a n/a 13,464 9,901 5,782 6,033 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 21,672 30,5 32,98 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ General government revenue Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 44,811 43,366 42,255 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 48,153 53,087 48,418 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a -3,342 -9,721 -6,163 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Inflation, average consumer price Percent change n/a n/a n/a n/a 31,93 20,745 13,656 9,911 8,343 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16,776 20,122 20,703 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ General government revenue Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 39,695 39,067 38,33 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 39,659 38,784 39,358 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,036 0,283 -1,028 

ΤΣΕΧΙΑ Inflation, average consumer price Percent change n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8,762 8,628 

ΤΣΕΧΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13,527 11,555 12,11 

ΤΣΕΧΙΑ General government revenue Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 39,227 37,678 37,855 

ΤΣΕΧΙΑ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 51,605 40,743 41,338 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

ΤΣΕΧΙΑ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a -12,378 -3,065 -3,483 

 
Πίνακας 6 – Συνέχεια  

 

ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΑΛΒΑΝΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 20,646 0,389 0,039 3,12 5,202 2,363 2,867 2,363 2,37 

ΑΛΒΑΝΙΑ General government gross debt Percent of GDP 71,184 68,183 63,769 60,613 64,097 60,245 57,474 58,203 56,688 

ΑΛΒΑΝΙΑ General government revenue Percent of GDP 26,826 28,266 26,066 25,848 25,323 24,674 24,992 25,434 25,928 

ΑΛΒΑΝΙΑ General government total expenditure Percent of GDP 36,751 37,108 33,838 32,685 31,535 29,68 30,155 28,892 29,191 

ΑΛΒΑΝΙΑ General government financial budget Percent of GDP -9,925 -8,842 -7,772 -6,837 -6,212 -5,006 -5,163 -3,458 -3,263 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Inflation, average consumer price Percent change -0,279 2,841 4,973 4,573 0,313 0,547 0,282 3,582 6,128 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

General government gross debt Percent of GDP 54,397 56,039 34,686 35,23 31,198 27,635 25,487 25,515 21,245 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

General government revenue Percent of GDP 53,45 54,721 51,669 46,897 44,561 46,952 45,425 46,471 47,817 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

General government total expenditure Percent of GDP 54,428 57,503 56,306 50,351 47,557 47,396 45,609 45,711 45,668 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

General government financial budget Percent of GDP -0,978 -2,782 -4,637 -3,454 -2,996 -0,444 -0,184 0,76 2,149 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 18,679 2,572 10,318 7,358 5,813 2,348 6,149 6,038 7,416 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ General government gross debt Percent of GDP 76,502 79,406 73,859 67,574 53,819 45,779 38,054 28,695 22,774 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ General government revenue Percent of GDP 36,009 36,646 36,783 36,172 34,728 36,044 36,483 36,505 35,983 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ General government total expenditure Percent of GDP 34,778 36,494 37,392 36,757 35,347 36,041 34,877 34,301 32,739 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ General government financial budget Percent of GDP 1,231 0,152 -0,609 -0,585 -0,619 0,003 1,606 2,204 3,244 

ΚΡΟΑΤΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 6,709 4,014 4,605 3,777 1,672 1,767 2,055 3,317 3,19 

ΚΡΟΑΤΙΑ General government gross debt Percent of GDP 21,867 28,127 33,213 34,6 36,589 38,121 40,381 41,253 38,875 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΚΡΟΑΤΙΑ General government revenue Percent of GDP 43,485 41,223 39,105 37,498 44,314 42,422 41,863 41,592 41,87 

ΚΡΟΑΤΙΑ General government total expenditure Percent of GDP 46,44 48,178 44,605 43,2 47,795 47,097 47,061 45,446 45,257 

ΚΡΟΑΤΙΑ General government financial budget Percent of GDP -2,955 -6,955 -5,5 -5,702 -3,481 -4,675 -5,198 -3,854 -3,387 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 14,168 10,021 9,784 9,157 5,265 4,663 6,747 3,56 3,916 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ General government gross debt Percent of GDP 59,98 59,828 55,095 51,704 54,958 57,567 58,489 60,455 64,636 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ General government revenue Percent of GDP 43,257 43,519 44,134 43,152 42,07 41,96 42,256 41,715 42,302 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ General government total expenditure Percent of GDP 50,722 48,656 47,167 47,211 50,917 49,099 48,606 49,53 51,627 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ General government financial budget Percent of GDP -7,465 -5,137 -3,033 -4,059 -8,847 -7,139 -6,35 -7,815 -9,325 

ΠΟΛΩΝΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 11,8 7,3 10,1 5,5 1,9 0,842 3,492 2,133 1,033 

ΠΟΛΩΝΙΑ General government gross debt Percent of GDP 38,889 39,567 36,583 37,352 41,779 46,588 45,323 46,703 47,151 

ΠΟΛΩΝΙΑ General government revenue Percent of GDP 39,993 40,407 39,136 40,174 40,445 39,604 38,681 40,556 41,182 

ΠΟΛΩΝΙΑ General government total expenditure Percent of GDP 44,269 42,718 42,117 44,96 45,291 45,681 43,756 44,54 44,754 

ΠΟΛΩΝΙΑ General government financial budget Percent of GDP -4,276 -2,311 -2,981 -4,786 -4,846 -6,077 -5,075 -3,984 -3,572 

ΠΓΔΜ Inflation, average consumer price Percent change 0,544 -1,279 6,608 5,199 2,314 1,105 -0,659 -0,57 3,272 

ΠΓΔΜ General government gross debt Percent of GDP n/a 29,834 45,561 45,214 40,464 36,461 34,58 36,669 30,586 

ΠΓΔΜ General government revenue Percent of GDP 30,558 32,537 34,399 31,48 32,951 35,928 34,491 32,704 30,945 

ΠΓΔΜ General government total expenditure Percent of GDP 32,153 32,51 32,024 37,362 38,192 36 34,117 32,491 31,453 

ΠΓΔΜ General government financial budget Percent of GDP -1,595 0,027 2,375 -5,882 -5,241 -0,072 0,374 0,213 -0,508 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 59,097 45,804 45,667 34,452 22,159 15,311 11,855 8,995 6,591 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a 29,412 27,192 27,318 24,024 20,981 17,545 12,536 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ General government revenue Percent of GDP 29,21 31,334 30,894 29,726 29,418 28,513 29,767 31,216 32,1 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ General government total expenditure Percent of GDP 34,505 34,89 34,863 32,902 32,007 30,72 33,105 31,898 33,443 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ General government financial budget Percent of GDP -5,295 -3,556 -3,969 -3,176 -2,589 -2,207 -3,338 -0,682 -1,343 

ΣΕΡΒΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 30 41,1 70 80,744 8,868 2,901 10,602 16,253 10,732 

ΣΕΡΒΙΑ General government gross debt Percent of GDP n/a n/a 224,751 106,305 76,12 71,759 62,178 54,109 40,297 

ΣΕΡΒΙΑ General government revenue Percent of GDP n/a n/a 31,199 34,17 40,312 39,244 40,892 41,372 42,209 

ΣΕΡΒΙΑ General government total expenditure Percent of GDP n/a n/a 31,365 33,81 42,902 41,9 40,826 40,27 43,193 

ΣΕΡΒΙΑ General government financial budget Percent of GDP n/a n/a -0,166 0,36 -2,59 -2,656 0,066 1,102 -0,984 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 6,691 10,461 12,161 7,144 3,489 8,417 7,451 2,779 4,266 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ General government gross debt Percent of GDP 33,861 47,08 49,624 48,281 42,882 41,589 40,639 33,818 30,677 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ General government revenue Percent of GDP 40,359 40,581 39,998 38,002 37,051 37,202 35,508 36,892 35,17 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ General government total expenditure Percent of GDP 45,564 47,858 52,022 44,403 45,139 39,905 37,816 39,776 38,762 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ General government financial budget Percent of GDP -5,205 -7,277 -12,024 -6,401 -8,088 -2,703 -2,308 -2,884 -3,592 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 7,942 6,127 8,934 8,376 7,477 5,539 3,589 2,452 2,458 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ General government gross debt Percent of GDP 21,249 22,016 29,011 28,541 28,396 27,044 26,833 26,302 26 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ General government revenue Percent of GDP 39,468 39,959 39,595 40,418 39,782 40,277 40,459 40,977 41,066 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ General government total expenditure Percent of GDP 40,164 40,524 40,803 41,665 41,202 41,553 41,747 42,002 41,859 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ General government financial budget Percent of GDP -0,696 -0,565 -1,208 -1,247 -1,42 -1,276 -1,288 -1,025 -0,793 

ΤΣΕΧΙΑ Inflation, average consumer price Percent change 10,685 2,16 3,787 4,639 1,881 0,14 2,749 1,868 2,544 

ΤΣΕΧΙΑ General government gross debt Percent of GDP 13,908 15,168 16,977 22,732 25,856 28,055 28,41 27,956 27,866 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΤΣΕΧΙΑ General government revenue Percent of GDP 37,014 37,511 36,779 37,083 37,944 41,97 39,373 38,624 38,481 

ΤΣΕΧΙΑ General government total expenditure Percent of GDP 41,65 40,948 40,237 42,409 44,198 48,352 42,08 41,728 40,732 

ΤΣΕΧΙΑ General government financial budget Percent of GDP -4,636 -3,437 -3,458 -5,326 -6,254 -6,382 -2,707 -3,104 -2,251 

 
 
 

Πίνακας 6 – Συνέχεια 
 

ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Inflation, average consumer 

price 
Percent 
change 

2,96 3,31 2,231 3,615 3,443 2,036 1,925 1,613 1,91 1,275 2,086 2,827 

ΑΛΒΑΝΙΑ General government gross debt 
Percent of 

GDP 
53,55 55,14 59,666 57,72 59,413 62,144 70,391 71,992 74,073 73,182 70,795 68,181 

ΑΛΒΑΝΙΑ General government revenue 
Percent of 

GDP 
26,13 26,842 26,093 25,867 25,407 24,789 23,977 26,272 26,442 27,372 28,391 27,902 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
General government total 

expenditure 
Percent of 

GDP 
29,309 31,726 32,679 29,387 28,923 28,229 29,193 31,729 30,515 29,133 29,621 29,929 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
General government financial 

budget 
Percent of 

GDP 
-3,179 -4,884 -6,586 -3,52 -3,516 -3,44 -5,216 -5,457 -4,073 -1,761 -1,23 -2,027 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Inflation, average consumer 
price 

Percent 
change 

1,492 7,434 -0,381 2,123 3,675 2,049 -0,093 -0,9 -1,018 -1,093 1,775 1,176 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

General government gross debt 
Percent of 

GDP 
18,709 30,885 35,067 42,752 43,106 43,415 44,547 44,993 45,627 44,665 42,284 40,865 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

General government revenue 
Percent of 

GDP 
46,724 45,514 43,666 45,435 43,691 44,241 43,195 43,397 43,394 43,457 43,043 42,771 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

General government total 
expenditure 

Percent of 
GDP 

46,55 49,419 49,011 49,496 46,42 46,926 45,045 46,27 43,637 43,061 43,432 42,767 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

General government financial 
budget 

Percent of 
GDP 

0,174 -3,905 -5,345 -4,061 -2,729 -2,685 -1,85 -2,873 -0,243 0,396 -0,389 0,004 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Inflation, average consumer 

price 
Percent 
change 

7,572 11,951 2,469 3,039 3,386 2,391 0,385 -1,601 -1,067 -1,323 1,096 1,441 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ General government gross debt 
Percent of 

GDP 
17,596 14,72 14,579 14,086 14,4 16,667 17,183 26,427 25,645 27,799 24,618 24,175 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ General government revenue 
Percent of 

GDP 
36,218 36,229 33,004 30,833 30,257 32,32 33,754 33,653 34,96 35,269 34,903 35,533 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
General government total 

expenditure 
Percent of 

GDP 
33,13 33,494 33,862 34,608 32,099 32,758 35,508 37,297 37,765 33,687 35,312 36,188 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
General government financial 

budget 
Percent of 

GDP 
3,088 2,735 -0,858 -3,775 -1,842 -0,438 -1,754 -3,644 -2,805 1,582 -0,409 -0,655 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Inflation, average consumer 

price 
Percent 
change 

2,899 6,077 2,379 1,031 2,273 3,412 2,217 -0,215 -0,464 -1,125 1,145 1,169 

ΚΡΟΑΤΙΑ General government gross debt 
Percent of 

GDP 
37,745 39,564 48,969 58,312 65,158 70,677 82,18 86,613 86,308 83,75 81,906 79,642 

ΚΡΟΑΤΙΑ General government revenue 
Percent of 

GDP 
42,52 41,954 41,572 41,275 40,982 41,789 43,024 43,099 44,972 47,322 45,651 45,638 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
General government total 

expenditure 
Percent of 

GDP 
44,965 44,717 47,568 47,466 48,826 47,099 48,318 48,501 48,354 48,097 46,949 46,667 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
General government financial 

budget 
Percent of 

GDP 
-2,445 -2,763 -5,996 -6,191 -7,844 -5,31 -5,294 -5,402 -3,382 -0,775 -1,298 -1,029 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Inflation, average consumer 

price 
Percent 
change 

7,967 6,046 4,205 4,867 3,931 5,661 1,636 -0,171 -0,091 0,418 2,514 3,192 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ General government gross debt 
Percent of 

GDP 
65,56 71,558 77,844 80,48 80,667 78,205 76,596 75,661 74,69 74,059 72,917 71,297 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ General government revenue 
Percent of 

GDP 
44,963 45,051 45,987 44,972 44,231 46,245 46,78 46,94 48,479 45,623 48,811 48,523 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
General government total 

expenditure 
Percent of 

GDP 
50,023 48,686 50,57 49,49 49,692 48,556 49,337 49,016 50,031 47,471 51,405 51,086 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
General government financial 

budget 
Percent of 

GDP 
-5,06 -3,635 -4,583 -4,518 -5,461 -2,311 -2,557 -2,076 -1,552 -1,848 -2,594 -2,563 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Inflation, average consumer 

price 
Percent 
change 

2,492 4,217 3,45 2,583 4,267 3,7 0,9 -0,025 -0,933 -0,583 1,908 2,27 

ΠΟΛΩΝΙΑ General government gross debt 
Percent of 

GDP 
44,187 46,612 49,809 53,127 54,104 53,706 55,694 50,239 51,107 54,359 54,194 53,835 

ΠΟΛΩΝΙΑ General government revenue 
Percent of 

GDP 
41,29 40,868 37,969 38,465 39,053 39,148 38,476 38,768 38,994 38,85 39,834 40,336 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
General government total 

expenditure 
Percent of 

GDP 
43,144 44,492 45,277 45,807 43,873 42,839 42,589 42,257 41,562 41,266 42,565 42,994 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
General government financial 

budget 
Percent of 

GDP 
-1,854 -3,624 -7,308 -7,342 -4,82 -3,691 -4,113 -3,489 -2,568 -2,416 -2,731 -2,658 

ΠΓΔΜ 
Inflation, average consumer 

price 
Percent 
change 

2,794 7,522 -0,739 1,508 3,905 3,317 2,785 -0,282 -0,3 -0,239 0,274 2,598 

ΠΓΔΜ General government gross debt 
Percent of 

GDP 
23,532 20,642 23,566 24,062 27,728 33,662 33,969 38,015 38,153 38,98 39,7 41,578 

ΠΓΔΜ General government revenue 
Percent of 

GDP 
32,026 32,833 30,934 30,1 29,382 29,45 27,837 27,519 28,784 27,818 28,268 28,368 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΠΓΔΜ 
General government total 

expenditure 
Percent of 

GDP 
31,449 33,762 33,562 32,51 31,856 33,257 31,673 31,714 32,264 30,459 31,734 31,991 

ΠΓΔΜ 
General government financial 

budget 
Percent of 

GDP 
0,577 -0,929 -2,628 -2,41 -2,474 -3,807 -3,836 -4,195 -3,48 -2,641 -3,466 -3,623 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Inflation, average consumer 

price 
Percent 
change 

4,834 7,846 5,584 6,113 5,795 3,339 4,002 1,076 -0,596 -1,555 1,1 3,312 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ General government gross debt 
Percent of 

GDP 
12,652 13,387 23,348 30,535 33,874 37,738 38,904 40,521 39,434 39,08 38,941 40,159 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ General government revenue 
Percent of 

GDP 
32,079 31,57 30,63 31,587 32,13 32,442 31,381 32,004 32,844 28,994 28,884 29,995 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
General government total 

expenditure 
Percent of 

GDP 
35,18 36,31 37,762 37,884 36,326 34,923 33,855 33,874 34,301 31,397 31,883 34,444 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
General government financial 

budget 
Percent of 

GDP 
-3,101 -4,74 -7,132 -6,297 -4,196 -2,481 -2,474 -1,87 -1,457 -2,403 -2,999 -4,449 

ΣΕΡΒΙΑ 
Inflation, average consumer 

price 
Percent 
change 

6,002 12,411 8,117 6,143 11,137 7,33 7,694 2,082 1,392 1,122 3,37 3 

ΣΕΡΒΙΑ General government gross debt 
Percent of 

GDP 
33,436 32,377 35,952 43,679 46,609 57,87 61,14 71,945 76,016 74,143 70,942 67,939 

ΣΕΡΒΙΑ General government revenue 
Percent of 

GDP 
42,508 41,531 39,81 39,932 38,233 39,354 37,864 39,698 40,354 42,36 41,793 41,19 

ΣΕΡΒΙΑ 
General government total 

expenditure 
Percent of 

GDP 
43,401 43,425 43,449 43,625 42,372 46,114 43,172 45,929 43,961 43,566 42,756 41,841 

ΣΕΡΒΙΑ 
General government financial 

budget 
Percent of 

GDP 
-0,893 -1,894 -3,639 -3,693 -4,139 -6,76 -5,308 -6,231 -3,607 -1,206 -0,963 -0,651 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Inflation, average consumer 

price 
Percent 
change 

1,9 3,95 0,937 0,698 4,073 3,731 1,458 -0,094 -0,336 -0,478 1,161 1,358 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ General government gross debt 
Percent of 

GDP 
29,817 28,144 35,893 40,701 43,156 52,165 54,739 53,623 52,481 51,944 50,896 49,658 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ General government revenue 
Percent of 

GDP 
34,39 34,51 36,28 34,66 36,54 36,285 38,721 39,31 42,817 39,953 39,932 39,44 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
General government total 

expenditure 
Percent of 

GDP 
36,339 36,938 44,084 42,145 40,817 40,63 41,441 42,017 45,562 41,634 41,121 40,184 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
General government financial 

budget 
Percent of 

GDP 
-1,949 -2,428 -7,804 -7,485 -4,277 -4,345 -2,72 -2,707 -2,745 -1,681 -1,189 -0,744 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Inflation, average consumer 

price 
Percent 
change 

3,657 5,647 0,839 1,801 1,803 2,597 1,769 0,199 -0,526 -0,055 1,595 1,809 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ General government gross debt 
Percent of 

GDP 
22,657 21,649 34,479 38,177 46,438 53,786 70,379 80,285 82,578 78,373 74,989 73,89 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ General government revenue 
Percent of 

GDP 
39,844 40,418 39,838 40,808 40,606 41,576 40,642 41,192 40,462 39,17 39,202 39,021 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
General government total 

expenditure 
Percent of 

GDP 
39,586 40,688 45,258 46,046 46,106 44,712 54,406 46,96 43,78 40,929 40,056 39,956 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
General government financial 

budget 
Percent of 

GDP 
0,258 -0,27 -5,42 -5,238 -5,5 -3,136 -13,764 -5,768 -3,318 -1,759 -0,854 -0,935 

ΤΣΕΧΙΑ 
Inflation, average consumer 

price 
Percent 
change 

2,863 6,348 0,992 1,491 1,908 3,288 1,43 0,336 0,335 0,692 2,3 1,8 

ΤΣΕΧΙΑ General government gross debt 
Percent of 

GDP 
27,747 28,596 33,983 38,07 39,826 44,47 44,909 42,169 39,953 36,765 34,548 32,481 

ΤΣΕΧΙΑ General government revenue 
Percent of 

GDP 
39,173 37,969 38,022 38,468 40,31 40,55 41,355 40,311 41,069 39,984 40,36 40,763 

ΤΣΕΧΙΑ 
General government total 

expenditure 
Percent of 

GDP 
39,866 40,072 43,524 42,872 43,035 44,48 42,603 42,236 41,699 39,407 39,85 40,137 

ΤΣΕΧΙΑ 
General government financial 

budget 
Percent of 

GDP 
-0,693 -2,103 -5,502 -4,404 -2,725 -3,93 -1,248 -1,925 -0,63 0,577 0,51 0,626 

 
Πηγή: IMF (International Monetary Fund) 
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Πίνακας 7 

 

Χώρα 
Δείκτης (Indicator) / 

Έτη 
Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
6,721 8,457 8,9 26,5 22,3 18,4 12,9 12,3 14,9 17,7 18,4 16,8 16,44 15,75 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Unemployment Rate / 
Ποσοστό Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 70 50 35,30 32,20 31,10 31,09 31,09 31,10 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
0,025 2,9 6,78 13,24 15,84 14,05 11,37 10,99 14,02 12,37 13,79 18,13 17,51 17,42 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
n/a n/a 13,16 15,253 14,77 14,48 14,5 9,952 9,906 11,64 18,63 20,59 21,51 21,78 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
0,531 2,082 8,415 9,303 11,29 10,12 10,17 9,886 8,731 7,8 7 6,4 5,7 5,8 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
n/a 6,3 11,8 13,6 16,4 11,4 13,34 12,34 11,25 10,58 13,13 16,09 18,24 19,93 

ΠΓΔΜ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 31,992 36,104 34,481 32,411 31,727 30,515 31,944 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
3,4 3,4 3,5 5,441 9,206 10,994 9,882 7,323 7,85 9,611 7,173 7,646 7,331 8,288 

ΣΕΡΒΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12,26 12,8 13,3 12,1 12,2 14,47 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
n/a n/a n/a n/a 12,7 14,6 13,7 12,6 11,882 12,733 16,5 18,9 19,458 18,808 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
n/a n/a n/a 7,836 8,591 8,497 7 6,892 6,917 7,367 7,408 6,742 6,192 6,342 

ΤΣΕΧΙΑ 
Unemployment Rate / 

Ποσοστό Ανεργίας 
Percent of total 

labor force 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,025 3,883 4,808 6,479 8,756 8,824 8,166 7,313 
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Πίνακας 7 – Συνέχεια 
 

Χώρα 
Δείκτης 

(Indicator) / 
Έτη 

Μονάδες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

15 14,4 14,1 13,8 13,4 13,1 13,8 14 14 13,4 16 17,5 17,1 15,2 14 13,7 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

31,10 31,09 31,09 31,096 29,01 23,41 24,1 27,20 27,6 28 27,5 27,5 27,7 25,4 20,5 25,1 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

13,86 12,19 10,18 9,022 6,935 5,664 6,88 10,31 11,35 12,38 13,04 11,52 9,233 7,666 6,6 6,43 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

19,07 17,78 17,58 16,525 14,73 13,03 14,5 17,17 17,37 18,6 19,81 19,27 17,07 14,96 13,9 13,5 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

5,9 6,1 7,2 7,475 7,4 7,865 10,1 11,25 11,12 11,07 10,24 7,765 6,848 5,1 4,423 4,34 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

19,64 18,97 17,74 13,843 9,604 7,119 8,17 9,635 9,632 10,09 10,33 8,988 7,499 6,161 4,798 4,03 

ΠΓΔΜ 
Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

36,69 37,15 37,25 36,025 34,92 33,77 32,2 32,05 31,37 31 29 28,02 26,05 23,55 23,35 23,1 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

7,838 8,042 7,154 7,11 6,349 5,539 6,25 6,939 7,158 6,794 7,096 6,802 6,812 5,902 5,3 5,2 

ΣΕΡΒΙΑ 
Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

16 19,53 21,83 21,56 18,8 14,4 16,9 20 23,6 24,6 23 19,9 18,2 15,90 16 15,6 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

17,71 18,36 16,36 13,442 11,22 9,592 12,1 14,47 13,71 13,96 14,23 13,19 11,48 9,642 8,077 7,54 
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Χώρα 
Δείκτης 

(Indicator) / 
Έτη 

Μονάδες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

6,7 6,342 6,542 5,992 4,858 4,392 5,89 7,267 8,208 8,892 10,14 9,733 9 8,025 6,785 6,41 

ΤΣΕΧΙΑ 
Unemployment 
Rate / Ποσοστό 

Ανεργίας 

Percent of total 
labor force 

7,812 8,321 7,927 7,148 5,32 4,392 6,66 7,279 6,711 6,978 6,953 6,108 5,046 3,951 2,8 3 

 
Πηγή: IMF (International Monetary Fund 

 



[214] 
 

 214

 

Πίνακας 8 
 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

            

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 20,71837707 23,19633658 27,59180677 88,5122485 62,2925456 38,9503248 34,51204773 32,02443573 34,18999543 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 17,94015266 14,86944653 7,224579503 11,4904381 15,4225233 11,35168733 12,47537426 11,19576721 9,745654295 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -2,778224 -8,326890 -20,36722 -77,02181 -46,87002 -27,59864 -22,03667 -20,82867 -24,44434 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -1,682993 -5,628978 -14,74762 -7,146355 1,2132848 -7,921744 -0,474325 -3,236902 -11,53575 

            

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών / Imports of goods 

and services 
(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a 86,39893826 71,46787364 83,88233728 72,79732986 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών / Exports of goods 

and services 
(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a 15,44828942 20,41173902 23,61770625 27,8336349 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 
Balance 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a -70,95065 -51,05614 -60,26463 -44,96369 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών / Current Account 

Balance 
(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

            

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 48,15837612 36,72786877 39,20412675 52,938247 45,8347273 45,67256469 49,90613559 45,38998022 37,28409839 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
(% ΑΕΠ) 46,42059466 33,11919208 43,47826087 47,1115538 38,2067581 45,04756469 51,92103087 58,97802735 50,10914273 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

and services 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -1,737782 -3,608677 4,2741341 -5,826693 -7,627969 -0,625 2,0148953 13,588047 12,825044 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -3,497292 -8,288059 -0,702697 -3,477122 -10,14616 -0,327922 -0,197498 0,1553009 3,8130947 

            

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 35,89411579 37,25924156 44,22740016 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 27,61176361 30,72975387 31,31887634 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a -8,282353 -6,529488 -12,90853 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a -6,440573 -4,609448 -10,49271 

            

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a n/a 29,53254548 27,7695731 30,3069381 30,99572078 39,11579087 41,34083373 46,87737702 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a n/a 28,7385003 27,5863523 23,167965 25,37466657 39,14828091 41,84579943 47,87357379 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) n/a n/a -0,794046 -0,183221 -7,138973 -5,621054 0,0324901 0,5049657 0,9961968 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) n/a n/a 1,1602349 0,9087589 -10,62458 -9,391875 -3,397106 -3,714296 -4,108556 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a 19,35398912 22,8955591 19,9467339 19,7643542 19,34459372 20,71787701 23,38099633 27,11447982 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a 25,92568689 21,28692629 21,4475538 20,7578297 21,39523164 22,96051734 22,09465194 23,35936527 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) n/a 6,5716978 -1,608633 1,5008198 0,9934755 2,0506379 2,2426403 -1,286344 -3,755114 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) n/a 4,6485369 -2,509914 -3,290330 -6,026301 0,5721846 0,6008274 -2,040728 -3,609904 

            

ΠΓΔΜ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a 35,85737963 25,87934838 53,3524223 54,694182 48,40959231 42,76810198 38,51699625 50,84982583 

ΠΓΔΜ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a 25,81947054 22,9076149 54,3452232 46,7501024 38,1943733 33,01121026 28,180243 37,31219235 

ΠΓΔΜ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) n/a -10,03791 -2,971733 0,9928009 -7,944080 -10,21522 -9,756892 -10,33675 -13,53763 

ΠΓΔΜ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -6,515820 -7,375287 

            

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a 26,18020748 21,53455238 36,1988323 27,9874025 26,96571703 30,47657607 34,0969163 34,75053622 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a 16,72689125 17,60061709 27,7914151 23,0163008 24,90135304 25,47572714 26,28254896 27,98969213 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) n/a -9,453316 -3,933935 -8,407417 -4,971102 -2,064364 -5,000849 -7,814367 -6,760844 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) 5,97075 -8,344562 -3,489813 -5,994825 -4,453229 -1,423135 -4,710309 -6,914461 -5,870767 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

            

ΣΕΡΒΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15,10869382 27,06774737 29,88480789 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8,107428957 15,01345845 15,66258225 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a -7,001265 -12,05429 -14,22223 

ΣΕΡΒΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

            

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a 33,31000686 46,20093229 69,7293093 59,6627141 52,97772058 54,55338367 62,9364977 64,47349635 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a 25,03166813 43,70764289 66,4742198 55,137389 58,15444439 56,68491233 52,28677871 55,06734748 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) n/a -8,278338 -2,493289 -3,255089 -4,525325 5,1767238 2,1315286 -10,64972 -9,406149 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a -3,523472 3,339688987 1,515725071 -7,513567 -7,090589 

            

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 47,8565203 47,43845016 48,73227476 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 45,60678069 46,18934007 47,59380863 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2,249739 -1,249110 -1,138466 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a -0,352088 0,257448514 0,243383574 

            

ΤΣΕΧΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a 30,72912754 33,0100951 38,8491865 39,0089636 38,42778125 43,49537047 43,17642116 44,61269448 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) n/a 33,07726406 38,60816489 40,0459295 40,1256094 37,27180435 40,39958473 38,31682929 40,46147366 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) n/a 2,3481365 5,5980698 1,1967429 1,1166458 -1,155977 -3,095786 -4,859592 -4,151221 

ΤΣΕΧΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a 1,14819851 -1,724069 -2,297795 -6,161836 -5,861142 

 
Πίνακας 8 – Συνέχεια 

 

Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

            

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 34,6370379 32,21301696 38,0533447 38,99879016 44,33536647 45,084711 44,37488902 47,47122764 48,52105365 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 10,8443029 15,81673104 17,86708402 18,43157108 19,59887427 20,3559109 21,98293641 22,82407356 24,93399552 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -23,792 -16,39628 -20,18626 -20,56722 -24,73649 -24,7288 -22,39195 -24,64715 -23,58706 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -2,4036 -4,550831 -4,303362 -5,353679 -9,188563 -7,07879 -4,893124 -7,004620 -7,460543 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών / Imports of goods 

and services 
(% ΑΕΠ) 98,3634118 94,17666266 75,5002714 75,92642464 70,92935457 83,1684918 77,49680381 71,61980936 63,01233602 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών / Exports of goods 

and services 
(% ΑΕΠ) 27,3031972 27,6439667 28,69033951 28,3925253 24,34741494 30,2893546 32,24332753 31,62496407 35,01660178 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 
Balance 

(% ΑΕΠ) -71,060 -66,53269 -46,80993 -47,53389 -46,58194 -52,8791 -45,25348 -39,99484 -27,99573 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών / Current Account 

Balance 
(% ΑΕΠ) -8,3832 -10,69902 -7,186546 -12,92114 -17,90131 -19,4868 -16,35592 -16,43096 -7,757371 

            

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 36,062903 47,78899911 41,83553323 44,3504683 41,7304308 44,745507 52,23359944 57,27596225 64,21033354 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 43,087193 43,16877055 36,48808614 35,00002186 33,73471032 34,5316003 41,0559457 42,59748019 47,08108063 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) 7,02429007 -4,620228 -5,347447 -9,350446 -7,995720 -10,2139 -11,17765 -14,67848 -17,12925 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -0,4231 -4,832374 -5,351996 -5,692436 -1,950075 -4,85014 -6,404095 -11,22338 -17,09175 

            

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 36,2776453 36,51041296 39,55190183 42,18235025 45,54751278 46,3290315 45,47052214 45,4323053 46,402429 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 29,4857591 30,45728132 36,50504249 38,66242332 37,67148127 38,8901121 39,45435552 39,29553538 39,66324453 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -6,7919 -6,053132 -3,046859 -3,519926 -7,876031 -7,43892 -6,016167 -6,136769 -6,739184 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -5,3841 -6,424296 -2,311474 -2,868546 -6,927028 -6,14553 -4,330189 -5,457743 -6,433964 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

            

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 54,3617536 58,2078977 70,31291362 65,96304955 59,97944645 60,1777175 63,44775987 64,80424985 75,07054986 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 52,8482315 55,51831035 66,67745812 64,73484827 57,97193859 56,2506668 59,53508942 62,54942845 73,98227651 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -1,5135 -2,689587 -3,635455 -1,228201 -2,007508 -3,92705 -3,912670 -2,254821 -1,088273 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -7,1046 -7,893302 -8,446562 -5,824072 -6,383339 -8,00579 -8,502416 -6,974320 -7,041911 

            

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 30,6785201 29,89705727 33,56174836 30,84534761 32,1662388 36,0460085 36,94834856 35,66526127 39,92740862 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 25,9820251 24,12448183 27,22895405 27,22984711 28,75821751 33,3912972 34,26481842 34,60969966 37,8639851 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -4,6965 -5,772575 -6,332794 -3,615500 -3,408021 -2,65471 -2,683530 -1,055562 -2,063423 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -3,9572 -7,357513 -6,017374 -3,120911 -2,790408 -2,51611 -5,429587 -2,607023 -4,028983 

            

ΠΓΔΜ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 56,0854594 52,15374087 47,21330727 42,27930252 45,23263504 43,412953 50,16596269 51,03340282 54,76018397 

ΠΓΔΜ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 41,2064988 42,17177336 32,94684009 29,19851184 26,30123636 27,6563675 30,70416616 34,80760066 37,7914825 

ΠΓΔΜ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -14,879 -9,981967 -14,26647 -13,08079 -18,93139 -15,7566 -19,46179 -16,22580 -16,96870 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΠΓΔΜ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -7,8436 -1,784889 -2,733073 -6,344340 -9,425639 -3,75036 -7,947007 -2,545336 -0,416081 

            

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 30,6163257 32,22150924 37,99702985 40,53970685 40,82480508 41,9695806 44,57707331 43,01911124 43,99242315 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 22,8609235 27,70505809 32,71547444 32,9572575 35,22439887 34,5429262 35,63708755 32,9085321 32,0602079 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -7,7554 -4,516451 -5,281555 -7,582449 -5,600406 -7,42665 -8,939986 -10,11058 -11,93221 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -6,9492 -3,584556 -3,619266 -5,474394 -3,302685 -5,53052 -8,373521 -8,566463 -10,45053 

            

ΣΕΡΒΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 30,3702569 18,38501627 14,31707835 37,74376339 38,72534402 39,5505917 50,63329852 47,13920156 50,59934125 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 21,1581903 11,73225552 9,853248664 22,4434273 20,64520256 21,9624639 24,21941754 27,14087111 30,26624538 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -9,2121 -6,652761 -4,463829 -15,30034 -18,08014 -17,5881 -26,41388 -19,99833 -20,33309 

ΣΕΡΒΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

            

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 57,2650227 51,87795587 56,63371105 65,82085571 64,71374262 64,0901489 71,449347 76,6337707 85,00446034 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 46,6571717 47,47852964 54,06572062 57,79478437 57,48239223 62,1928456 68,7124767 72,04562673 81,02664006 
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Χώρα Δείκτες (Indicators) / Έτη Μονάδες 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -10,607 -4,399426 -2,567990 -8,026071 -7,231350 -1,89730 -2,736870 -4,588144 -3,977820 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -7,1288 -3,797745 -2,384549 -5,675127 -5,572298 -0,60331 -7,608359 -8,174483 -7,719969 

            

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 49,2342283 48,48138864 53,67351933 52,78977419 51,16957611 51,2126165 56,41087277 60,2175399 64,74322833 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 47,5407899 44,14771551 50,00560338 51,74892005 52,1575729 50,8958502 54,96623593 59,57994063 64,69539306 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -1,6934 -4,333673 -3,667916 -1,040854 0,987997 -0,31677 -1,444637 -0,637599 -0,047835 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -0,5342 -3,072279 -2,691449 0,14993734 1,034647679 -0,72632 -2,589191 -1,872233 -1,758023 

            

ΤΣΕΧΙΑ 
Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Imports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 42,480091 43,34091295 50,04082974 50,28203382 46,4018341 48,1078729 56,5278908 59,83330122 62,44620385 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών / Exports of goods 
and services 

(% ΑΕΠ) 42,2085186 42,92033997 48,19229106 49,02794017 45,12414772 46,9073243 57,34044443 62,18195729 65,18629879 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο / Trade 

Balance 
(% ΑΕΠ) -0,2716 -0,420573 -1,848539 -1,254094 -1,277686 -1,20055 0,8125536 2,348656 2,7400949 

ΤΣΕΧΙΑ 
Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / Current Account 
Balance 

(% ΑΕΠ) -1,9676 -2,259608 -4,362980 -4,846559 -5,206685 -5,80714 -3,740458 -2,061704 -2,570427 
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Συνέχεια Πίνακα 8 
 

Χώρα 
Δείκτες 

(Indicators) / Έτη 
Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

             

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 54,78820068 52,14930616 49,8541677 48,56400031 51,97704781 47,57268698 46,95742841 47,19485515 44,73661773 45,8222543 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 28,08422195 25,30240492 25,24073764 27,97947124 29,24150073 28,93748649 28,73776842 28,21297879 27,39166984 28,97172783 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

/ Trade Balance 
(% ΑΕΠ) -26,7039 -26,8469 -24,6134 -20,5845 -22,7355 -18,6352 -18,2196 -18,9818 -17,3449 -16,8505 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -10,7542 -15,6713 -15,3569 -11,3486 -12,9459 -10,2109 -10,9203 -12,8720 -10,7808 -9,62966 

             

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 56,45869495 59,3148096 48,73811824 51,27267139 55,80037667 55,85213351 54,13387419 56,57192901 53,23088437 52,29515402 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 27,10558155 26,84806772 25,00937959 29,69554093 32,03597295 32,34573772 33,74250721 33,98992131 34,57786452 35,41194822 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εμπορικό Ισοζύγιο 
/ Trade Balance 

(% ΑΕΠ) -29,3531 -32,4667 -23,7287 -21,5771 -23,7644 -23,5063 -20,3913 -22,5820 -18,6530 -16,8832 
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Χώρα 
Δείκτες 

(Indicators) / Έτη 
Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -9,19177 -13,8328 -6,44524 -6,00030 -9,47895 -8,62589 -5,32603 -7,41105 -5,65029 -5,07790 

             

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 70,64817788 72,30149033 50,60909025 53,02843365 58,6929028 63,97451407 65,06231294 65,95550171 63,95945107 59,66520734 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 51,96567128 52,54336762 42,33201207 50,17895111 59,06906412 60,80181048 64,65252951 65,01240687 64,10718625 63,97871452 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

/ Trade Balance 
(% ΑΕΠ) -18,6825 -19,7581 -8,27707 -2,84948 0,376161325 -3,17270 -0,40978 -0,94309 0,147735176 4,313507185 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -25,5485 -21,8259 -8,20347 -1,90598 0,474569202 -0,98068 1,217100574 0,176884278 -0,04145 5,392231747 

             

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 46,26795219 46,51739438 38,23848742 38,16018769 40,8677039 41,101201 42,56659709 44,42241141 46,32760189 46,62000075 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 39,00050418 38,47724688 34,52330844 37,73744278 40,40551551 41,57437776 43,02970726 46,426656 48,72355552 49,66075636 
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Χώρα 
Δείκτες 

(Indicators) / Έτη 
Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

/ Trade Balance 
(% ΑΕΠ) -7,26744 -8,04014 -3,71517 -0,42274 -0,46218 0,473176756 0,463110168 2,004244596 2,395953638 3,040755607 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -7,24199 -8,81645 -5,03650 -1,49903 -0,60362 -0,36814 0,98131128 0,784964675 5,092941332 2,740560119 

             

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 77,25611243 78,91849672 70,37099213 76,52325751 80,64300653 79,72043702 78,68423121 81,26945337 81,35328782 79,45581237 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 77,94397274 79,28946595 74,41039798 81,82944035 86,74503721 86,4054192 85,65930189 87,65437705 90,21258235 89,53683366 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

/ Trade Balance 
(% ΑΕΠ) 0,687860311 0,370969231 4,039405851 5,306182839 6,102030677 6,684982181 6,975070682 6,384923677 8,859294531 10,08102129 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -7,11479 -6,91849 -0,75974 0,264542267 0,80432894 1,711816968 3,767595054 1,454780104 3,36797812 6,124185578 

             

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 42,09741454 42,89746507 38,0414631 42,05319595 44,51955038 44,88387008 44,37203323 46,14573236 46,4264596 48,21253424 



[226] 
 

 226

Χώρα 
Δείκτες 

(Indicators) / Έτη 
Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 38,56459008 37,85698901 37,18445017 40,0551305 42,56317238 44,44359206 46,31983318 47,58720503 49,52089372 52,25985494 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

/ Trade Balance 
(% ΑΕΠ) -3,53282 -5,04047 -0,85701 -1,99806 -1,95637 -0,44027 1,947799951 1,441472663 3,09443412 4,047320698 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -6,38998 -6,71186 -4,05748 -5,39897 -5,17376 -3,71888 -1,28748 -2,09952 -0,55711 -0,29043 

             

ΠΓΔΜ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 61,97635221 68,34558558 54,37145159 58,09131572 66,067697 66,8405817 61,46075542 64,87507368 65,02615363 63,7972083 

ΠΓΔΜ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 44,11688197 43,22446914 32,80554336 39,78975339 47,12442857 45,37446727 43,39647453 47,66285529 48,80302379 49,24448949 

ΠΓΔΜ 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

/ Trade Balance 
(% ΑΕΠ) -17,8594 -25,1211 -21,5659 -18,3015 -18,9432 -21,4661 -18,0642 -17,2122 -16,2231 -14,5527 

ΠΓΔΜ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -7,26622 -12,4707 -6,48354 -2,10791 -2,49367 -3,27478 -1,63763 -0,62987 -1,91582 -2,73983 
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Χώρα 
Δείκτες 

(Indicators) / Έτη 
Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 43,44699765 40,18534343 33,78154707 38,44277312 42,41215494 42,43758433 40,52395773 41,63178395 41,6353555 42,32448768 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 29,1450562 26,9346193 27,37186273 32,30179903 36,84566124 37,4640831 39,74821792 41,19168394 41,01394988 41,3861623 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

/ Trade Balance 
(% ΑΕΠ) -14,3019 -13,2507 -6,40968 -6,14097 -5,56649 -4,97350 -0,77573 -0,44010 -0,62140 -0,93832 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -13,9470 -12,0020 -4,91816 -5,04675 -5,00453 -4,77679 -1,08396 -0,69313 -1,22020 -2,33770 

             

ΣΕΡΒΙΑ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 52,66337379 54,13892141 42,74474238 47,92145644 49,37352886 53,59663558 51,90930335 54,22296236 56,42636501 57,47522588 

ΣΕΡΒΙΑ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 28,36379165 29,11694621 26,84658891 32,93254567 33,97611231 36,92831816 41,20036372 43,37590345 46,67367451 50,02326647 

ΣΕΡΒΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

/ Trade Balance 
(% ΑΕΠ) -24,2995 -25,0219 -15,8981 -14,9889 -15,3974 -16,6683 -10,7089 -10,8470 -9,75269 -7,45195 

ΣΕΡΒΙΑ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -18,6768 -21,3871 -6,56924 -6,82171 -10,9478 -11,6092 -6,13928 -5,95924 -4,71236 -3,95166 
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Χώρα 
Δείκτες 

(Indicators) / Έτη 
Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

             

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 84,39509085 82,87559341 69,09227598 77,78780202 85,96083903 87,76375496 89,58596302 88,42585503 91,36023534 91,12249918 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 83,27576405 80,04533635 67,60925099 76,33525779 85,04703393 91,43012388 93,81950135 91,85296342 92,96750552 94,62461021 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

/ Trade Balance 
(% ΑΕΠ) -1,11932 -2,83025 -1,48302 -1,45254 -0,91380 3,666368914 4,233538326 3,427108389 1,607270178 3,502111037 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -5,36999 -6,25085 -3,39315 -4,70441 -4,99744 0,952396712 1,825048442 1,187557767 -1,72443 -1,43863 

             

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 68,8949044 68,03551904 55,37385863 62,85321541 68,53834618 68,90661887 68,95777257 68,41448011 68,40445524 68,49812477 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 67,5970601 66,108834 57,24267828 64,28811476 70,37395513 73,12463254 74,51709496 75,8134789 76,99218179 77,65409474 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

/ Trade Balance 
(% ΑΕΠ) -1,29784 -1,92668 1,868819648 1,434899343 1,835608956 4,218013672 5,559322394 7,398998796 8,587726551 9,155969971 
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Χώρα 
Δείκτες 

(Indicators) / Έτη 
Μονάδες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -4,18846 -5,29957 -0,55181 -0,11423 0,189873269 2,141551213 4,389561663 5,794645185 4,374593065 5,226562663 

             

ΤΣΕΧΙΑ 

Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Imports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 63,96393652 61,06246414 54,80846904 62,93755603 67,47782153 71,36738432 71,10722261 76,18126431 75,05056266 72,05765895 

ΤΣΕΧΙΑ 

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών / 
Exports of goods 

and services 

(% ΑΕΠ) 66,40896619 63,22636742 58,68429978 66,02952103 71,30715673 76,17007462 76,87095181 82,54569243 81,04930107 79,54110835 

ΤΣΕΧΙΑ 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

/ Trade Balance 
(% ΑΕΠ) 2,44502967 2,163903286 3,875830734 3,091965 3,829335198 4,802690305 5,763729195 6,364428116 5,998738409 7,483449397 

ΤΣΕΧΙΑ 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών / 
Current Account 

Balance 

(% ΑΕΠ) -4,72745 -1,87000 -2,36190 -3,54312 -2,20227 -1,52307 -0,52811 0,220249998 0,246743987 1,095098402 

 
Πηγή: World Bank, World Development Indicators 
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Πίνακας 9 

 

ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

           

ΑΛΒΑΝΙΑ High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,179503228 

ΑΛΒΑΝΙΑ ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΑΛΒΑΝΙΑ Merchandise exports Current US$ n/a 230000000 100000000 70000000 122460000 142700000 202000000 211250000 

ΑΛΒΑΝΙΑ Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11,63388248 

ΑΛΒΑΝΙΑ Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,859217847 

ΑΛΒΑΝΙΑ Manufactures exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 65,36820428 

ΑΛΒΑΝΙΑ Food exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11,07672667 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9,026216679 

           

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Merchandise exports Current US$ n/a   276000000 95000000 91000000 152000000 336000000 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Manufactures exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Food exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

           

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,858449011 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Merchandise exports Current US$ 16220000000 5030000000 3760000000 3550000000 3580000000 4005000000 5355000000 4890000000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9,667021833 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6,506962566 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Manufactures exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 60,09539152 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Food exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18,09389137 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,020944773 

           

ΚΡΟΑΤΙΑ High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
n/a n/a n/a 5,504302584 4,912292889 5,233559566 6,118035295 7,628570194 

ΚΡΟΑΤΙΑ ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ Merchandise exports Current US$ n/a n/a n/a 4597000000 3913000000 4260000000 4517000000 4643490000 

ΚΡΟΑΤΙΑ Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 4,807407336 1,610102301 1,951865843 2,338312735 2,176285073 

ΚΡΟΑΤΙΑ Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 8,59480039 9,615284658 9,063414892 8,559297395 9,230660951 

ΚΡΟΑΤΙΑ Manufactures exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 67,97041687 71,095251 73,61136682 73,72896508 72,45547525 

ΚΡΟΑΤΙΑ Food exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 12,64595353 12,15761472 11,17749959 10,75030603 11,3901424 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

n/a n/a n/a 5,610905812 5,499853421 4,194100988 4,57110167 4,70804411 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
n/a n/a n/a 4,15397896 5,651729652 5,178781477 6,931477696 5,790023582 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Merchandise exports Current US$ 967000000 1000000000 1018500000 10705000 8905000000 1070000000 1286500000 15705000000 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
4,904390857 5,937974106 n/a 3,024820899 3,345418153 3,562156356 4,715618588 3,664083825 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
2,867762443 3,089942556 n/a 3,206153853 3,685911755 3,438100694 3,047427537 3,382665641 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Manufactures exports 
% of merchandise 

exports 
66,49083039 62,81780553 n/a 66,94836991 68,33993777 62,85668701 68,46503646 70,46443234 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Food exports 
% of merchandise 

exports 
21,34886983 22,75120534 n/a 23,8104306 21,57794123 19,68188399 21,38969538 20,14841088 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

2,473171018 2,830895428 n/a 2,944194229 2,984158401 2,695169328 2,329267356 2,282684189 

           

ΠΟΛΩΝΙΑ High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
n/a n/a n/a 3,484095522 2,774954279 2,4412825 2,575893456 2,915592583 

ΠΟΛΩΝΙΑ ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ Merchandise exports Current US$ 13470000000 14320000000 13800000000 14500000000 14140000000 17240000000 22895000000 24440000000 

ΠΟΛΩΝΙΑ Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
8,61433827 10,04858071 10,01895315 11,33411176 8,922754797 8,034553476 7,257570137 5,839355107 

ΠΟΛΩΝΙΑ Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
10,68405807 11,53849785 11,71529936 9,924530156 8,838708642 8,944401786 8,017977294 6,761498811 

ΠΟΛΩΝΙΑ Manufactures exports 
% of merchandise 

exports 
59,48445746 58,1881054 55,27564935 58,4493807 66,0857391 67,9593949 71,14596832 74,22971556 

ΠΟΛΩΝΙΑ Food exports 
% of merchandise 

exports 
12,30940526 11,98873836 14,09145169 13,68883869 11,01638392 11,55392871 10,41962484 10,80243203 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

2,380728487 2,758225211 3,577785231 4,071436555 3,264667762 3,223234079 2,780770836 2,237046386 

           

Π.Γ.Δ.Μ. High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a 2,168902902 3,228197922 1,565032502 

Π.Γ.Δ.Μ. ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Π.Γ.Δ.Μ. Merchandise exports Current US$ n/a n/a n/a 1199000000 1055000000 1086000000 1204000000 1147000000 

Π.Γ.Δ.Μ. Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a 19,07728791 17,74074797 9,531592308 

Π.Γ.Δ.Μ. Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a 0,137254313 0,429985216 0,875388457 

Π.Γ.Δ.Μ. Manufactures exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a 59,69047516 58,23234372 64,8474512 

Π.Γ.Δ.Μ. Food exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a 16,02816808 18,36800217 21,17146131 

Π.Γ.Δ.Μ. 
Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

n/a n/a n/a n/a n/a 5,065183836 5,227534339 3,5110907 

           

ΡΟΥΜΑΝΙΑ High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
2,850821584 3,286326957 1,529790985 1,447692256 1,065516013 1,618733164 1,288684591 1,236937385 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Merchandise exports Current US$ 10490000000 4960000000 4400000000 4500000000 4892000000 6151000000 7910000000 8085000000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
2,718534094 4,134575698 3,36503234 4,023530436 3,10246684 3,649978553 3,449258157 3,210097197 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
17,71688446 17,72604816 12,48395368 11,22359971 9,970152227 9,976868695 7,912922029 7,344523504 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Manufactures exports 
% of merchandise 

exports 
70,53899081 72,78874863 74,41791226 73,14745781 75,77664082 75,08868331 77,51463738 76,79023353 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Food exports 
% of merchandise 

exports 
4,928666584 1,074613636 5,480883457 6,183746478 6,524610501 6,288846613 6,548113895 8,537911953 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

2,718057331 2,588836511 2,495798757 3,538069279 3,324362392 3,744102112 3,322267696 3,416654197 

           

ΣΕΡΒΙΑ High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
n/a n/a n/a 3,634570861 n/a n/a n/a 5,511487568 

ΣΕΡΒΙΑ ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ Merchandise exports Current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 9,779403648 n/a n/a n/a 14,8396142 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΣΕΡΒΙΑ Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 5,829024367 n/a n/a n/a 2,122008083 

ΣΕΡΒΙΑ Manufactures exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 62,0993188 n/a n/a n/a 49,0446014 

ΣΕΡΒΙΑ Food exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 18,937267 n/a n/a n/a 28,17777144 

ΣΕΡΒΙΑ 
Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

n/a n/a n/a 3,143412193 n/a n/a n/a 3,972643247 

           

ΣΛΟΒΑΚΙΑ High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a 4,060628378 3,121289091 3,173378791 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Merchandise exports Current US$ n/a n/a n/a 6355000000 5460000000 6690000000 8580000000 8830000000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a 3,446167504 3,621056615 5,243341278 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a 4,598120587 4,266768462 5,562952081 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Manufactures exports 
% of merchandise 

export 
n/a n/a n/a n/a n/a 81,7774387 81,5871596 79,73512339 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Food exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a 5,714336148 6,159078132 5,215788962 4,51419438 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

n/a n/a n/a n/a 3,555038244 3,59885591 3,416494058 2,88607099 

           

ΣΛΟΒΕΝΙΑ High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
n/a n/a n/a 3,33468792 3,433389887 n/a 3,619225906 4,507087088 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Merchandise exports Current US$ n/a n/a n/a 6681000000 6083000000 6828000000 8316410000 8312000000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 3,023861749 2,922354916 n/a 3,373214656 3,316961913 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 2,607965475 5,137750166 n/a 1,199784943 0,936115552 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Manufactures exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 85,98608467 85,44216271 n/a 89,53359321 90,17594649 
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ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Food exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a 6,524181957 4,781737987 n/a 3,877808636 4,164488818 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

n/a n/a n/a 1,812659678 1,541261643 n/a 1,797408424 1,40097086 

           

ΤΣΕΧΙΑ High-technology exports 
% of manufactured 

exports 
n/a n/a n/a n/a 4,163677452 4,65321627 6,025683604 7,533083244 

ΤΣΕΧΙΑ ICT goods exports 
% of total goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΤΣΕΧΙΑ Merchandise exports Current US$ n/a n/a n/a 12170000000 14465000000 15940000000 21335000000 22165000000 

ΤΣΕΧΙΑ Ores and metals exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a 3,282063844 2,949410352 2,850413956 2,76714589 

ΤΣΕΧΙΑ Fuel expors 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a 5,874787617 5,529919155 4,231193166 4,49227901 

ΤΣΕΧΙΑ Manufactures exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a 77,73203696 77,8156373 81,6763047 83,98568488 

ΤΣΕΧΙΑ Food exports 
% of merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a 8,072290939 7,041014885 5,952354591 5,442612156 

ΤΣΕΧΙΑ 
Agricultural raw 
materials exports 

% of merchandise 
exports 

n/a n/a n/a n/a 3,277716936 4,84604819 3,711503591 3,16760948 

 
Πίνακα 9 – Συνέχεια 

 

ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

             

ΑΛΒΑΝΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
0,339874041 0,761716063 1,744553865 0,697374879 0,724100711 0,699557264 0,95997465 0,991776725 4,222699697 6,167414935 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a 0,390665245 0,480048419 0,462800712 0,751324158 0,471102662 0,588408359 0,877188081 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 139000000 207740000 351120000 257930000 307190000 339550000 447950000 605400000 658000000 798000000 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
9,32593913 12,59752326 3,915375466 3,707056525 2,912995903 3,43255984 4,095187299 5,522306591 24,14078258 37,86434557 

ΑΛΒΑΝΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

0,81208223 1,169276448 1,978161984 1,851368789 1,448359706 2,009642961 0,939453931 2,627711908 8,662729513 13,68709309 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
64,68899908 67,6566418 84,09369743 81,65935988 84,17980374 84,42528953 84,19131978 81,51488698 43,47081566 27,00154978 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
11,08539894 9,820444318 5,532591892 6,616207793 5,750397884 3,463285233 5,621865369 5,669594911 9,338585434 7,698351573 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
14,04184156 8,756114179 4,471989117 5,907539865 5,521430706 6,511957521 5,131507308 4,46365124 13,8942037 13,08424143 

             

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

High-
technology 

exports 

% of 
manufacture

d exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,756544819 1,88441994 2,040566406 2,169110677 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

ICT goods 
exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,275345654 0,250391214 0,278378263 0,215475691 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Merchandis
e exports 

Current US$ 575000000 605000000 751000000 1069000000 1032000000 1005286000 1340000000 1792673539 2400000000 3323000000 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14,14407747 13,01867444 17,84628312 16,63570637 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,482399497 7,798544065 8,77275348 8,030557309 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 41,19323045 47,18773334 57,56319491 62,06430721 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Food 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,548057529 4,381036656 5,770543695 4,929331692 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9,965086569 11,54863403 9,760186891 8,312210583 

             

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
3,744537967 2,996571081 2,927298816 2,871843797 2,891882992 4,107230657 4,43462004 4,062545452 4,771201768 6,119406356 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a 0,793418744 0,940048077 1,502014535 1,736067064 1,368452518 1,515560165 1,378938191 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 4940000000 4300000000 3979430729 4851733817 5117664755 5733031045 7543091448 9932382037 11739000000 15064200000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
11,00318126 9,013922604 9,387701752 12,66705607 10,59328373 9,795190883 10,29226027 12,40837666 14,24917878 20,18678679 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

7,5843313 6,233163747 6,989948437 11,65483744 8,949586445 5,990776394 5,794927661 7,977800743 10,36870745 13,27591022 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
61,126208 61,90081484 58,52082877 56,7746743 60,81659929 62,14932318 65,79684677 62,35076375 59,24649868 53,27417188 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
13,63153141 15,02247823 15,27135204 9,811258086 9,62142868 12,12662496 10,15593959 10,41329853 10,48745645 8,569539669 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Agricultural 

raw 
materials 

% of 
merchandise 

exports 
3,098207269 3,827847311 2,982714346 2,739529208 2,405405934 2,346153722 2,303967446 2,092043549 1,777441149 1,705371515 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

exports 

             

ΚΡΟΑΤΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
9,556593378 7,85679063 8,276436396 8,681440523 10,25480125 12,15195096 12,24589812 13,01556115 11,39541667 9,853389544 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a 1,985894207 2,955894241 3,543357975 3,123551609 3,117129136 2,579829566 2,686535639 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 3981330000 4517190000 4303000000 4432000000 4666000000 4903580000 6186630000 8024160000 8795164950 10360708960 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
2,568855165 2,184790522 2,225492631 3,0179409 2,662848182 2,594913949 2,272397472 3,403527104 3,775983074 4,382894124 

ΚΡΟΑΤΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

9,833727504 5,812490085 7,762020199 10,97504245 10,22386569 9,361374125 9,643684269 11,33734341 13,90439249 15,10232208 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
69,28427311 76,3685206 75,64022649 72,54382953 73,20951124 72,51269057 71,6322745 72,47287656 68,25931096 65,59984563 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
12,0673647 11,38393433 9,503080251 8,887828934 9,775067263 11,12115245 12,15807657 9,020952145 10,45985111 11,35504211 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
6,192137981 4,159566934 4,709063681 4,535705172 4,055959073 4,288919037 4,159914779 3,613103244 3,396060697 3,290311179 

             

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
18,09564543 20,64480231 22,66881133 26,53428609 24,2319073 24,93343867 25,75538583 29,05280472 25,82748708 24,11858851 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a 25,74124201 23,75307806 25,64137206 25,34484742 28,2944599 25,60431048 24,09133642 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 19100000000 23005000000 25032190119 28192453553 30435538790 34517319313 43094215618 55566719243 62936382080 75255380593 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
2,849795903 2,288754155 1,885999477 2,110992209 1,905100084 1,783003691 1,734124652 1,899044702 1,78847317 1,9335061 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

2,268487148 1,85191178 1,594897193 1,606094355 1,564098879 1,477325608 1,559716225 1,816871655 2,600085576 2,354777787 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
76,63972819 81,55782742 85,35795066 86,28127828 85,2493863 86,46250939 87,15888714 88,29141461 85,16015546 83,96195336 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
13,97956065 11,23070477 8,582555893 7,323760773 7,7840737 7,277323715 7,077200599 6,583092303 6,235156002 5,724438101 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
1,540174008 1,260324056 1,147362877 1,037136183 0,908916713 0,89712684 0,829678295 0,76490122 0,614818267 0,491249102 

             

ΠΟΛΩΝΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
2,618276027 2,948659243 2,649377481 3,360540496 3,171718425 2,878564028 3,073919768 3,337117594 3,789515527 3,740763356 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a 4,096935111 4,519146741 4,860033196 4,38669506 3,821510336 3,980475756 5,036177247 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 25750000000 28230000000 27359276938 31747232655 35998466024 41132912520 53761883137 75046614518 89437378127 1,1078E+11 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
5,861642215 4,606623997 4,884369277 5,008042935 4,056813216 4,024472585 3,755583814 4,093420471 4,026475298 5,235994609 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΠΟΛΩΝΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

6,591508072 5,392637618 4,899067378 5,085214011 5,650863106 4,944517421 4,227100011 5,350331233 5,03296081 4,37228112 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
72,93896992 77,20007478 76,86793663 80,19200109 80,80838353 82,05843008 82,43662072 80,80076919 78,11299136 78,70166749 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
12,32029838 10,58145141 8,969082218 7,865896016 7,949175665 7,532289168 7,90768574 8,381778913 9,402184692 9,275782823 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
2,201850486 2,01500002 1,940295459 1,785732113 1,434813141 1,408145547 1,541422784 1,321908587 1,186702167 1,087817854 

             

Π.Γ.Δ.Μ. 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
2,240889585 1,940070259 0,879965874 1,24289113 1,092945261 1,376619442 1,346641154 1,170544564 1,083859252 1,112986628 

Π.Γ.Δ.Μ. 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a 0,294720457 0,292247853 0,402582798 0,557977204 0,491102922 0,387077002 0,394809473 

Π.Γ.Δ.Μ. 
Merchandis

e exports 
Current US$ 1237000000 1311000000 1191000000 1323000000 1158000000 1115530000 1366990000 1675880000 2041000000 2401000000 

Π.Γ.Δ.Μ. 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
10,24348704 8,673358495 8,720301699 8,820380905 8,342344131 7,469968904 4,676704128 2,217383047 3,023561012 4,254360491 

Π.Γ.Δ.Μ. Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

0,449524134 0,798104821 1,893200618 4,766818125 3,75847626 2,248826476 5,412385834 4,683650326 8,018999069 9,38452382 

Π.Γ.Δ.Μ. 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
65,36533062 72,16428412 66,43024858 69,41201161 70,0942508 70,51646233 71,71452723 76,55269912 71,65054976 69,43270598 

Π.Γ.Δ.Μ. 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
20,11275294 16,07538793 19,11698555 14,95830725 16,36656687 18,27140398 16,830264 15,25830997 16,35235224 16,0890188 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Π.Γ.Δ.Μ. 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
3,714568159 2,126740367 1,690603529 1,700616965 1,220535516 1,137023334 1,178826006 0,997643985 0,781820307 0,759125148 

             

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
1,205673049 1,806127743 3,545433458 5,870192853 6,142515394 3,800736748 3,968177125 3,72474566 3,842222591 4,827485917 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a 4,989580784 4,12886479 3,956950977 3,277483157 2,801177304 2,150677189 2,453352221 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 8431000000 8300000000 8518120418 10411984164 11393838165 13876553621 17662278129 23553215093 27687537417 32457880300 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
4,274748961 4,825193525 5,268286702 6,916012589 4,886361839 4,241974137 4,146605759 4,676623616 3,928915108 5,25412031 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

6,110543303 4,695990806 4,864745584 7,162720203 6,206081417 7,908986659 6,47394621 6,727535795 10,64214192 9,983086485 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
78,59746002 80,61874554 78,47320141 77,27971472 81,04186223 81,04643067 82,52727031 82,30568856 79,54310606 79,25449285 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
6,906684162 5,062624524 5,523503508 3,129911657 3,711218607 3,068679245 3,152489793 3,028394355 2,949348973 3,269856525 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
3,641900073 3,909681398 4,879246394 4,853903577 3,656822442 3,270708505 3,142616384 2,842985746 2,293847296 2,167734054 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΣΕΡΒΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
2,909208244 4,899781759 2,508541307 3,301111943 5,529578332 4,053249499 n/a 4,259804757 3,239132739 3,558232292 

ΣΕΡΒΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3523362000 n/a 6428000000 

ΣΕΡΒΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
14,25536964 10,43476825 12,60614095 15,59161045 14,15305898 12,14788236 n/a 10,89685246 9,202197143 11,29448292 

ΣΕΡΒΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

1,957275998 2,730352246 2,383723753 0,255219814 2,639058771 3,408026738 n/a 2,404510853 3,659810951 3,506890251 

ΣΕΡΒΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
61,21677695 53,45609595 58,79718253 61,41511136 62,72582856 57,30236321 n/a 61,71350264 64,15482571 63,68279189 

ΣΕΡΒΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
16,03202861 14,05565631 21,61659697 16,974543 16,41657189 23,13603867 n/a 20,62107505 19,75148687 19,03552964 

ΣΕΡΒΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
4,977523303 3,973841945 4,576650768 5,737332064 4,057254752 3,999844079 n/a 3,97954826 2,971686708 2,309301358 

             

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
3,613901802 3,560630482 4,284248161 3,633421489 3,861987362 3,212524323 3,801989078 5,479068485 7,437556232 6,719764945 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a 3,289330431 3,858558554 3,395358788 3,88018618 6,094851822 9,391748357 12,63551838 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 9635000000 10724000000 10211290670 11831880052 12594756006 14405371882 21837272266 27744734364 31889281356 41861512839 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
4,308720622 3,642817189 3,455446555 3,429634155 3,459744755 3,091598048 2,427105833 2,871011656 2,547632674 3,628175929 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

4,567683391 3,455397014 4,714188566 6,957848842 6,536848861 5,984360871 5,073458032 6,29823702 5,806657555 5,454146211 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
83,36506925 86,13022281 84,94428899 83,70600188 83,83790349 85,27639846 87,72743853 85,35592374 83,33698193 82,59088684 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
4,126024479 3,951180861 3,187979236 3,557328507 3,574293134 3,060033422 3,727698842 4,570211209 4,169921706 3,864602154 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
2,319987046 2,482733452 2,180667961 2,067479017 1,897875238 1,564774766 1,521663042 1,744330152 1,293724712 1,063015481 

             

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
4,322728561 4,511733972 4,130942405 4,905464309 5,335968088 5,421669251 6,42197545 5,732413185 4,928860044 5,506512385 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a 1,938260882 2,205436373 2,124651584 1,968064398 1,729774697 1,277011932 1,386991546 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 8372000000 9048000000 8560076552 8769773388 9266574887 10365678594 12765546673 16361365043 19247716894 23229867261 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
3,943703829 3,670934293 3,776479415 4,205322158 4,263132532 3,751444585 3,734207154 4,156702928 4,438609045 5,488698 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

1,215562908 0,99170858 0,617870604 0,667128622 0,974183028 1,106132321 1,374598832 1,614198403 2,099157754 2,703621847 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
89,33478197 89,93693589 90,15900707 89,66820236 89,55975004 90,0632833 90,01565743 90,2386675 89,3612933 87,51382145 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
3,916964871 3,833129945 3,863209736 3,677765572 3,636670204 3,655865273 3,492780111 2,709251305 2,801367453 3,030103322 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
1,584172132 1,519372855 1,570235026 1,554271009 1,37463583 1,25217483 1,187212172 1,071041444 1,142356219 1,097811416 

             

ΤΣΕΧΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
8,059601342 8,516230117 8,691232519 8,486691671 10,05276139 14,54944751 13,52488308 13,19135196 12,95303787 14,3196 

ΤΣΕΧΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a n/a n/a 4,591565999 7,733366086 11,62318071 10,68701915 12,02225951 11,08285221 12,95957313 

ΤΣΕΧΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 22360000000 25855000000 26556049440 29093889517 33323867275 38491919841 48701510965 68986459388 78110304443 94928821911 

ΤΣΕΧΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
2,62977561 2,067512282 2,083491194 1,970006329 1,704846688 1,42590223 1,718590422 1,978352088 1,638349378 1,975810992 

ΤΣΕΧΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

3,7214185 2,941729577 2,809871181 2,984023415 2,939600202 3,958984063 2,817749816 2,693237043 2,876835629 2,704997541 

ΤΣΕΧΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
85,44886803 88,05418345 88,21243356 88,30441367 89,45459457 88,89071819 90,06557434 90,27476813 88,20576908 88,68509441 

ΤΣΕΧΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
5,245746443 4,531638775 4,145371427 4,124318798 3,771330007 3,360037624 3,415988595 3,424249382 3,967236293 3,494629666 

ΤΣΕΧΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
2,827590352 2,305942377 2,560731776 2,406064487 2,022843685 2,202085729 1,922165726 1,551906196 1,437737907 1,32786726 
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Πίνακας 9 – Συνέχεια 
 

ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

             

ΑΛΒΑΝΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
1,314305132 3,469615642 0,764653339 0,893509249 0,530148791 0,443274093 0,513330673 0,120347982 1,487346477 0,647750657 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
0,821972279 0,568616789 0,849868311 0,837278691 0,523498088 0,389402877 0,359296943 0,066223448 0,792664175 n/a 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 1077580000 1354830000 1090600000 1544613000 1951044000 1967989000 2331512000 2430622000 1929552771 1962101608 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
13,55952866 32,63314067 9,55774647 12,82934907 11,90342563 10,91270169 9,783992735 4,582160143 7,545842737 8,808997269 

ΑΛΒΑΝΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

7,453003161 21,814272 11,60241446 17,9732269 21,19194706 26,59078127 31,00305182 1,567523363 8,806638495 11,1789816 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
70,23263079 33,41271863 70,14539529 62,05138578 60,07611098 55,24909662 52,29376077 31,36353809 52,6944271 66,31311245 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
5,229415559 4,31107302 5,624207625 4,471958018 4,109861138 4,577602012 4,513193323 3,002909203 5,610236234 8,239678325 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
3,378407473 7,653021388 2,980168128 2,390938207 2,568823774 2,397569629 2,302926494 1,269113051 2,276357574 2,401105813 

             

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

High-
technology 

exports 

% of 
manufacture

d exports 
2,138579791 4,143127492 3,276536945 2,581811569 3,043084153 2,463272621 2,301306161 2,396566521 2,818924468 2,610686633 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

ICT goods 
exports 

% of total 
goods 

exports 
0,214295671 0,256756079 0,232371917 0,148586753 0,136262355 0,189381552 0,179619932 0,166911022 0,257764094 n/a 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Merchandis
e exports 

Current US$ 4151965000 5021083000 3953920000 4803109000 5850079000 5161809000 5687314000 5890720000 5099186000 5326732000 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
15,31286227 12,90669537 9,488669892 12,22972244 12,88769233 12,56236358 10,15323453 9,031722481 7,72378477 6,277231386 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

7,731122518 9,64881928 13,1058867 14,96251495 13,83246048 8,796816119 11,24464629 9,396595726 6,808648958 6,665482278 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
63,31868954 64,00487611 60,74371577 56,9767333 57,72359585 61,40041281 61,50180225 64,97875192 66,8251587 67,23841053 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Food 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
5,387281954 5,971067448 7,687319738 7,317028991 6,814031192 7,43801916 7,486561389 7,017478526 8,526761775 9,34902823 

ΒΟΣΝΙΑ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
8,17441781 6,806471916 6,153693533 5,887805455 6,172337216 6,510220409 6,940948976 7,103609076 7,015291992 7,057602418 

             

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
5,96936262 6,553650555 8,150133519 7,913048156 7,467038084 7,745770053 7,960635886 6,882258223 7,648513048 7,957681218 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
1,916896221 2,174010385 3,016924865 2,468918957 2,128878949 1,956152668 2,345437447 2,515897109 2,896834515 n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 18518284156 22362153038 16318393119 20629764081 28208369932 26685938400 29579177580 29285055450 25382697200 25980714040 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
17,81904475 16,76016152 15,06253862 16,93443227 18,82292664 17,2309743 16,0108966 14,71516351 14,05839105 11,57755586 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

14,60917972 16,06783597 12,60084253 13,29811795 13,10126979 16,21001343 14,75178773 11,166175 9,059197072 8,407353015 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
55,45583306 51,23264745 52,76442236 49,24065101 48,32597347 47,59182711 48,07003908 53,43549923 56,22299695 57,1647834 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
8,643877532 12,41790787 16,62762095 16,07980207 15,54755051 15,35460901 17,60080978 16,13131766 15,51074796 16,49050057 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Agricultural 

raw 
materials 

% of 
merchandise 

exports 
1,672310682 1,161853721 0,921666936 1,36709282 1,311398624 1,319977445 1,262573411 1,431257769 1,271425685 1,192231505 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

exports 

             

ΚΡΟΑΤΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
8,208448199 8,354492204 9,756838991 9,150102229 7,556706881 9,909477856 10,21702273 8,42515689 8,980481306 11,61766822 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
2,832854639 2,685477284 2,60200577 2,098566906 1,548419138 1,891518803 2,553966715 2,01220961 2,448730899 n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 12340119050 14111700000 10402976320 11805679021 13338367882 12370825280 12658519530 13857849200 12940542300 13824627550 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
4,589599382 4,292674077 3,62988741 4,511599714 5,194641234 5,293983586 4,47946743 3,732646312 2,835670723 2,807487524 

ΚΡΟΑΤΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

12,75683407 12,69788054 12,94211047 12,32772624 12,0039758 13,70273838 13,90581593 13,45813323 10,88764531 9,448439872 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
68,32304558 69,6266395 66,40268805 67,79720511 66,93975434 63,31169541 62,81045529 63,34908949 66,60907643 66,8343331 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
10,45989349 9,756891033 12,79054656 11,30578962 11,50504277 12,90606023 12,21790169 12,44985606 13,28467391 13,98646847 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
3,542392542 3,316571522 3,610588445 3,609689207 3,884691786 4,03336398 4,87239921 5,355278372 5,21301583 5,071961259 

             

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
23,79265563 23,30431461 24,93819337 24,06745121 22,73168037 18,08971088 16,3424836 13,7085086 n/a 14,03833848 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
22,51943449 22,66157542 25,99533107 25,58552733 21,57829452 17,38927884 14,80481331 11,95492148 11,62376417 n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 95399820911 1,08504E+11 83008126260 95482565950 1,12312E+11 1,0357E+11 1,07503E+11 1,10619E+11 98574747950 1,01934E+11 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
1,697713429 1,559254972 1,169734047 1,590479586 1,886627278 1,742947513 1,679225208 1,47552752 n/a 1,164421344 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

2,799712987 3,098283357 2,47404257 2,645863396 3,468925399 3,903342306 3,58677903 3,342310344 n/a 1,827462624 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
81,19411267 80,32597273 82,188551 82,56094054 81,76205332 79,99265557 82,30033486 83,84770203 n/a 86,06150741 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
6,443353519 7,147083212 7,856504305 7,587119152 8,032305618 8,948620705 8,936129445 8,335076254 n/a 7,760611439 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
0,522115705 0,536192633 0,515830461 0,669775272 0,754583045 0,753284349 0,774156763 0,701927898 n/a 0,57666613 

             

ΠΟΛΩΝΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
3,03647127 4,316121219 6,101162791 6,685215855 5,873991996 6,952767207 7,812674057 8,695972659 8,777098319 8,456638351 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
5,662189491 6,952907686 9,373496801 9,625823517 7,043526268 7,037297789 6,736701812 7,737660301 8,11592233 n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 1,40146E+11 1,70458E+11 1,36503E+11 1,59724E+11 1,88696E+11 1,85374E+11 2,04984E+11 2,20152E+11 1,99192E+11 2,02527E+11 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
4,52124413 3,933069791 3,645854404 4,703157039 5,036095903 4,853632824 4,191279075 4,016803746 3,614142185 3,035312004 

ΠΟΛΩΝΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

3,665684399 4,173420984 3,034991146 4,099593161 4,851412144 4,920763924 4,593661204 4,046633839 3,250398415 2,521471481 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
79,99267902 79,64229508 79,50914906 79,10992233 78,03599367 76,8434193 76,84885874 77,74826158 78,86001577 80,30425203 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
9,462792203 9,470030352 11,03851649 10,79307667 10,75344603 12,02252595 12,84970095 12,75786448 12,86253573 12,66194698 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Agricultural 

raw 
materials 

% of 
merchandise 

exports 
1,032079295 0,994563225 1,004050287 1,167674836 1,238275859 1,260987597 1,36102306 1,350050983 1,289001641 1,267889723 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

exports 

             

Π.Γ.Δ.Μ. 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
0,831502629 n/a 2,948865718 3,38153387 3,903906104 3,889800964 3,634602556 3,099489757 2,987312334 1,960853133 

Π.Γ.Δ.Μ. 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
0,376788605 n/a 0,400385616 0,324810355 0,337897147 0,311388304 0,349744169 0,414157949 0,625775293 n/a 

Π.Γ.Δ.Μ. 
Merchandis

e exports 
Current US$ 3398268000 3990642000 2708488000 3351429000 4478313000 4015403000 4298771673 4933844549 n/a n/a 

Π.Γ.Δ.Μ. 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
4,566584025 n/a 3,045713654 7,383549254 5,896403559 6,23161663 6,271432303 5,118368787 4,636730646 3,914161535 

Π.Γ.Δ.Μ. Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

4,922222509 n/a 1,117851084 7,682247844 8,71530202 6,438979968 2,478969874 1,755122201 1,170528533 1,148434369 

Π.Γ.Δ.Μ. 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
76,06679479 n/a 50,87070379 68,07281201 70,66233135 71,79595233 75,4673668 79,92499007 82,01438326 82,4782384 

Π.Γ.Δ.Μ. 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
13,68566238 n/a 18,19288095 16,26657776 14,06386245 14,85620902 15,0800718 12,65103621 11,62801122 11,83828956 

Π.Γ.Δ.Μ. 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
0,70164914 n/a 0,5277659 0,545412456 0,634283178 0,637155167 0,643737097 0,478388486 0,514716806 0,571487718 

             

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
3,47980266 6,687402779 9,108757201 10,94677922 10,18358602 6,375083035 5,71952223 6,449058144 7,501692836 8,499880691 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
2,328645927 4,483673416 7,163837506 8,392608625 7,821129363 4,986507317 3,971294423 3,832552478 3,664774925 n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 40488203418 49534992452 40567110353 49579100133 63035392656 57840925120 65834979480 69747047100 60589905950 63520895470 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
5,221563438 4,75440147 3,606313372 4,23982317 4,144365938 3,798832366 3,241491916 2,684797089 2,362156175 2,017959413 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

7,524700585 9,108136689 5,888908194 5,195649887 5,479294878 5,087705874 4,849764578 5,758579617 4,427340356 3,578749402 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
79,77377836 76,52733951 79,00408213 78,54359078 77,79002774 77,4940065 75,83673019 76,33038139 77,77788086 79,52277589 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
3,723807945 6,180939293 7,4245642 8,065213559 8,549950773 8,504275504 10,1516946 10,15775931 10,40556394 10,28070686 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
2,004928182 1,58989032 1,827512389 2,035505788 2,137722805 2,268654951 2,230272275 1,984437427 1,719465076 1,300739717 

             

ΣΕΡΒΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
3,63211646 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
n/a 2,040145861 2,389883488 1,625503468 1,415044681 2,134751792 1,497218222 1,39408923 1,21032993 n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 8824701000 10972082000 8345076000 9794516000 11779478000 11229000000 14614400000 14845200000 13378900000 14861000000 

ΣΕΡΒΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
10,29455975 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

2,621056654 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
65,93363185 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
18,61051311 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΕΡΒΙΑ 
Agricultural 

raw 
materials 

% of 
merchandise 

exports 
2,041471788 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

exports 

             

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
5,354229599 5,264358434 5,703950457 6,76777103 7,104378047 9,210821462 10,31250111 10,21722406 10,2880693 9,825915383 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
14,56702794 16,84440425 20,83445914 19,13367881 16,0958339 16,66074616 17,55009013 17,62946521 16,6488298 n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 58515542167 71142118952 56081710026 64663544575 79830434774 80611564000 85749706170 86460374200 75274471300 77615495930 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
2,783750165 2,447676954 2,362988551 3,029268017 2,995768911 3,115342505 2,233507337 2,258442891 2,083193897 1,732914819 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

4,471522878 4,979945882 4,522362031 4,765342591 6,318892924 5,810231226 5,489999643 4,611760015 3,56891876 3,244703642 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
85,81098758 85,79460721 86,9810249 86,51118157 84,70224407 84,27193428 86,32570953 87,91686207 89,20065575 90,01344332 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
3,628900388 4,673530569 4,294340801 4,835329659 5,611814192 4,850079963 4,054712613 3,946761299 3,878582161 n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
0,940149495 1,229821317 1,220986654 1,019730991 1,049253828 0,969968305 0,934109678 0,892957219 0,836203726 n/a 

             

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
5,013001074 5,820976526 6,477853855 5,723363918 5,803878003 6,183171235 6,21911241 5,840721434 6,420656782 n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
1,446872658 2,113939658 2,320074601 2,178098796 1,923524224 1,791626036 1,668427449 1,881058754 2,015001631 n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 30101741714 34127929632 26177108475 29200113449 34681844113 32162655360 34018883070 35969403200 31945278750 32921641180 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
5,144625244 4,116992969 3,272631248 4,380796359 4,697562322 4,536250228 4,372032798 4,175895192 4,200519078 n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

1,965242404 3,040418632 3,290353161 4,282406982 5,79122618 6,497432512 6,697134397 6,187993323 5,359803878 n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
87,9730491 87,2638221 87,13946803 85,19545402 83,4837064 83,05675639 82,5195549 83,03325226 83,67809896 n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
3,2373426 3,780084358 4,236393514 4,105315468 4,107484468 3,822178518 4,027703576 4,112146705 4,311525724 n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Agricultural 
raw 

materials 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
1,509469526 1,570961409 1,860288095 1,865163912 1,757263512 1,927122314 2,081220251 2,172368303 2,115832682 n/a 

             

ΤΣΕΧΙΑ 
High-

technology 
exports 

% of 
manufacture

d exports 
13,23687604 13,55655373 14,56374762 15,30313609 16,27967942 16,08169864 14,78779999 14,91785218 14,90433569 13,95642375 

ΤΣΕΧΙΑ 
ICT goods 

exports 

% of total 
goods 

exports 
13,90093208 14,11047923 14,44441558 15,01081963 15,32841501 14,53082221 13,11177214 13,41912734 13,53602683 n/a 

ΤΣΕΧΙΑ 
Merchandis

e exports 
Current US$ 1,22498E+11 1,46799E+11 1,12955E+11 1,32982E+11 1,62939E+11 1,57041E+11 1,62274E+11 1,75095E+11 1,57953E+11 1,62788E+11 

ΤΣΕΧΙΑ 
Ores and 
metals 
exports 

% of 
merchandise 

exports 
1,913593079 1,897716367 1,741640673 2,132621041 2,167479565 2,326637996 2,192564481 2,046467049 1,603137628 1,34814296 

ΤΣΕΧΙΑ Fuel expors 
% of 

merchandise 
exports 

2,579428104 2,957609506 3,551472464 3,652037232 3,763926953 3,786291977 2,954877327 2,644426517 2,949306377 1,890803067 

ΤΣΕΧΙΑ 
Manufactur
es exports 

% of 
merchandise 

exports 
90,24418159 87,39208849 86,72095204 86,4389525 88,45721477 87,57934585 88,24680293 88,91576284 88,87079402 90,26439855 

ΤΣΕΧΙΑ 
Food 

exports 

% of 
merchandise 

exports 
3,844765075 4,027160894 4,51821176 3,873084028 4,072839869 4,722869969 4,928825327 4,841471844 5,06086125 4,977030016 

ΤΣΕΧΙΑ 
Agricultural 

raw 
materials 

% of 
merchandise 

exports 
1,307541906 1,212495846 1,350066154 1,401424174 1,414990776 1,449785287 1,503305231 1,379849803 1,313990752 1,308493823 
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ΧΩΡΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ/

ΕΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

exports 

 

Πηγή: World Bank, World Development Indicators 

 

Πίνακας 10 

 

ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ΑΛΒΑΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,50866 

ΚΡΟΑΤΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,63225 

ΠΟΛΩΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,6407 

ΠΓΔΜ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,67026 

ΣΕΡΒΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,89292 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,26633 

ΤΣΕΧΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,89858 

 
Πίνακας 10 – Συνέχεια 

 
ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΑΛΒΑΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,01854 0,01611 0,02696 0,01969 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,47048 0,4954 0,54214 0,49885 0,44861 0,46594 0,47379 0,472 0,4434 0,44313 

ΚΡΟΑΤΙΑ Research and development expenditure % of GDP n/a n/a 0,84202 1,0455 0,91772 0,94623 0,95216 1,03028 0,85619 0,74119 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,7009 0,65981 0,67403 0,79239 0,91302 0,98546 0,92028 0,86441 0,9234 0,98328 

ΠΟΛΩΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,64387 0,66091 0,6821 0,64205 0,62282 0,55758 0,53879 0,55255 0,56308 0,55073 

ΠΓΔΜ Research and development expenditure % of GDP 0,37777 0,42955 0,34512 0,41828 0,29355 0,24422 0,2104 0,2322 0,22858 0,19364 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,57028 0,49208 0,39579 0,36445 0,38927 0,37542 0,38295 0,38268 0,40816 0,45124 

ΣΕΡΒΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,75283 0,80312 0,9957 0,89833 0,32113 0,67816 0,52145 0,30474 0,41717 0,46569 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Research and development expenditure % of GDP 1,05283 0,76611 0,64556 0,63927 0,62565 0,56389 0,56247 0,50149 0,49401 0,47563 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP 1,24727 1,30637 1,33814 1,3563 1,46773 1,43874 1,24528 1,36806 1,41229 1,53291 

ΤΣΕΧΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,99884 1,06846 1,05566 1,1176 1,10691 1,10682 1,15166 1,1465 1,17011 1,23271 

 
Πίνακας 10 – Συνέχεια 

 
ΧΩΡΑ ΔΕΙΚΤΗΣ/ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΑΛΒΑΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,08735 0,15421 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ Research and development expenditure % of GDP 0,02522 0,01843 0,02107 n/a n/a 0,26563 0,32175 0,25777 0,21897 n/a 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,42683 0,4458 0,49566 0,56387 0,53191 0,60479 0,63491 0,79492 0,95657 n/a 

ΚΡΟΑΤΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,79301 0,88333 0,84416 0,74479 0,75143 0,75217 0,81455 0,79104 0,85439 n/a 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,95974 0,98298 1,13749 1,14469 1,19339 1,26719 1,39568 1,3614 1,37762 n/a 

ΠΟΛΩΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,56076 0,59738 0,66204 0,71836 0,74438 0,88055 0,8689 0,94001 1,00337 n/a 

ΠΓΔΜ Research and development expenditure % of GDP 0,17088 0,22352 0,19661 0,21649 0,22284 0,32655 0,43884 0,51806 0,44329 n/a 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,52089 0,56884 0,46123 0,45196 0,49324 0,48281 0,38694 0,38258 0,48765 n/a 

ΣΕΡΒΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,61887 0,71082 0,86614 0,74359 0,72387 0,90798 0,72617 0,76942 0,8661 n/a 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Research and development expenditure % of GDP 0,44824 0,46204 0,47326 0,61614 0,66326 0,80495 0,82362 0,88172 1,17845 n/a 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Research and development expenditure % of GDP 1,42382 1,62564 1,81629 2,05763 2,42358 2,57845 2,60323 2,38461 2,21174 n/a 

ΤΣΕΧΙΑ Research and development expenditure % of GDP 1,30572 1,2406 1,29782 1,3411 1,55716 1,78227 1,89886 1,97458 1,94865 n/a 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο τελευταίο μέρος της διδακτορικής διατριβής θεωρούμε κρίσιμο, στη βάση 

όσων έχουμε αναπτύξει έως αυτό το σημείο να προσδιορίσουμε ορισμένα χρήσιμα 

συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν. Συγκεκριμένα, θεωρούμε ορθολογικό να 

ερμηνεύσουμε και να αναλύσουμε τον τρόπο σχηματισμού και συσσώρευσης του 

φυσικού κεφαλαίου σε όλες τις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης και ταυτόχρονα να διερευνήσουμε την επίδραση, που προκαλούν τόσο η 

συσσώρευση του φυσικού κεφαλαίου, όσο και άλλοι οικονομικοί παράγοντες 

στην αναπτυξιακή διαδικασία των εξεταζόμενων οικονομιών, στο πλαίσιο του 

παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι και των σύγχρονων διεθνών οικονομικών 

σχέσεων. 

Με βάση την εμπειρική εκτίμηση του οικονομετρικού υποδείγματος δύναται 

να ερμηνεύσουμε ότι η συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου (Κιτ), σε μακροχρόνιο 

επίπεδο, σχετίζεται θετικά, σε αρκετά σημαντικό βαθμό, με το ρυθμό οικονομικής 

μεγέθυνσης στις υπό εξέταση οικονομίες. Κατ’ επέκταση, οι παράγοντες, που 

είναι δυνατόν να επηρεάσουν καθοριστικά την εξέλιξη στο επίπεδο συσσώρευσης 

του φυσικού κεφαλαίου, όπως για παράδειγμα είναι οι αποταμιεύσεις καθώς και 

οι επενδύσεις σε πάγιο, μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, αποτελούν τις 

κινητήριες δυνάμεις στην προσπάθεια, την οποία καταβάλλουν οι συγκεκριμένες 

οικονομίες, για να εξασφαλίσουν σταθερό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης και να 

βελτιώσουν έτσι το βιοτικό επίπεδο ζωής των πολιτών τους. 

Σε ότι αφορά, τώρα, τις άμεσες ξένες επενδύσεις, η εμπειρική εκτίμηση του 

υποδείγματος δείχνει αρκετά (σημαντική – στατιστικά) θετική συσχέτισή τους με 

το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης των υπό εξέταση οικονομιών μακροχρόνια, 

επιβεβαιώνοντας, σε ορισμένο βαθμό, τη θεωρητική ανάλυση, η οποία τονίζει τη 

σπουδαιότητα της συμβολής των άμεσων ξένων επενδύσεων στη βελτίωση του 

παραγομένου προϊόντος, καθώς αυξάνουν το επίπεδο του κεφαλαίου, που 

επενδύεται συνολικά, αλλά και επειδή θεωρούνται ικανές να μεταβιβάσουν την 

αναγκαία τεχνογνωσία προς τις χώρες υποδοχής, προκειμένου οι τελευταίες να 

καταφέρουν να αναδιαρθρώσουν αποτελεσματικά σημαντικούς παραγωγικούς 

κλάδους των οικονομιών τους. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του Πίνακα 5 
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(βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 2), οι άμεσες ξένες επενδύσεις αντιπροσωπεύουν 

μόνο περιορισμένο ποσοστό του ΑΕΠ, και κατ’ επέκταση είναι επιβεβλημένη η 

προσέλκυση μελλοντικά, περισσότερων κεφαλαίων μέσω αυτών, προκειμένου να 

έχει επιτυχία η προσπάθεια των συγκεκριμένων οικονομιών να διευρύνουν τη 

προοπτική συνεχούς οικονομικής μεγέθυνσης. Η διατήρηση του χαμηλού κόστους 

εργασίας και της υψηλής απόδοσης στις νέες επενδύσεις αποτελούν ένα επιπλέον 

κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση. 

Από την άλλη, δεν γίνεται να παραβλέψουμε μια σοβαρή συνέπεια, την οποία 

προκαλούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις, και η οποία έχει άμεση σχέση με τον 

αναγκαίο σχηματισμό κεφαλαίου στις υπό εξέταση οικονομίες. Συγκεκριμένα, τα 

κέρδη, που προέρχονται από τη συμμετοχή των άμεσων ξένων επενδύσεων σε 

ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία, ορισμένες φορές εξάγονται στις χώρες 

προέλευσής τους, αντί να χρησιμοποιηθούν, εκ νέου, για επανεπένδυση, ώστε οι 

εξεταζόμενες οικονομίες να καταφέρουν να επιτύχουν μεγαλύτερης κλίμακας 

βιομηχανική παραγωγή, αυξάνοντας περεταίρω την όποια προοπτική συνεχούς 

οικονομικής μεγέθυνσης. Όλη αυτή η διαδικασία έχει αρνητική επίδραση, καθώς 

δυσχεραίνει, ακόμη περισσότερο τη σημερινή διαμορφωθείσα κατάσταση στις 

εξεταζόμενες οικονομίες. Επιπλέον ο σχεδόν πλήρης έλεγχος επί της παραγωγικής 

δραστηριότητας των συγκεκριμένων χωρών, τον οποίο επιτυγχάνουν, μέσω των 

άμεσων ξένων επενδύσεων, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις καθώς και οι κυριότεροι 

εμπορικοί έταιροι, έχει σαν τελικό αποτέλεσμα το μονοδιάστατο προσανατολισμό 

της παραγωγικής διαδικασίας.  

Επίσης, για να καταφέρουν οι υπό εξέταση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ 

Ευρώπης να βελτιώσουν τις προοπτικές οικονομικής τους μεγέθυνσης, εκτός από 

όσα έχουν επιτύχει – και αναφερόμαστε στη σαφή βελτίωση βασικών 

οικονομικών δεικτών, οι οποίοι συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της οικονομίας, 

όπως είναι π.χ. ο πληθωρισμός και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα – πρέπει να 

καταπολεμήσουν τις σημαντικές διαρθρωτικές στρεβλώσεις, που παρουσιάζουν, 

με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι συγκεκριμένες οικονομίες σε ολόκληρη τη 

διάρκεια της μετάβασής τους προς την οικονομία της αγοράς. Παράδειγμα αυτού 

αποτελούν η σημαντική συρρίκνωση του δευτερογενή τομέα της παραγωγής, τα 

υψηλά ποσοστά ανεργίας καθώς και τα ελλείμματα τόσο στο εμπορικό ισοζύγιο, 

όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Επίσης, οι υπό εξέταση οικονομίες 
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της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης πρέπει να κάνουν βήματα προόδου και σε ότι έχει 

σχέση με τη βελτίωση του θεσμικού και νομοθετικού τους πλαισίου, ώστε να 

εξασφαλίσουν την ορθότερη και περισσότερο αποτελεσματική λειτουργία των 

μηχανισμών ρύθμισης και ελέγχου της ελεύθερης αγοράς και να προλάβουν νέες 

πιθανές στρεβλώσεις αυτής, αλλά και προκειμένου να καταφέρουν να 

αντιμετωπίσουν τη διεύρυνση της παραοικονομίας αλλά και τις αυξανόμενες 

περιπτώσεις διαφθοράς, χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα στη προσπάθεια των συγκεκριμένων οικονομιών να επιτύχουν έναν 

υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.   

Ακόμη περισσότερο, καθίστανται σαφώς αναγκαίες σημαντικές αλλαγές, 

προσαρμοσμένες στις καινούργιες συνθήκες που διαμορφώνονται στο παγκόσμιο 

οικονομικό γίγνεσθαι. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο 

την τομεακή διάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας και θα περιλαμβάνουν, σε 

αρχικό επίπεδο, την επέκταση του δευτερογενή τομέα της παραγωγής καθώς, 

σύμφωνα με την υπάρχουσα οικονομική θεωρία, ο βιομηχανικός τομέας θεωρείται 

ο περισσότερο παραγωγικός και συμβάλλει στην ταχύτερη αύξηση του συνολικού 

παραγόμενου προϊόντος, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της απόδοσης 

της τεχνολογίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην ενίσχυση 

της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας της απασχόλησης και δύναται 

να επηρεάσει, έμμεσα, και τους υπόλοιπους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας. 

Επιπλέον, η αναβάθμιση του ειδικού βάρους του δευτερογενή τομέα παραγωγής 

στις υπό εξέταση χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης πρέπει να στηρίζεται σε 

ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο θα στοχεύει στην προστασία της 

νηπιακής βιομηχανίας και στην περαιτέρω εκβιομηχάνιση με ορθή αξιοποίηση και 

κατανομή των φυσικών και οικονομικών πόρων και νέες επενδύσεις με στόχευση 

σε καινοτόμους παραγωγικούς κλάδους με κεφάλαια, τα οποία θα προέρχονται 

τόσο από πηγές στο εσωτερικό (εγχώριες αποταμιεύσεις και δημόσιες επενδύσεις) 

όσο και στο εξωτερικό (άμεσες ξένες επενδύσεις). Αυτή η αύξηση στις επενδύσεις 

είναι δυνατόν να συμβάλλει καθοριστικά, από τη μια, στην αύξηση του ρυθμού 

συσσώρευσης του φυσικού κεφαλαίου και στη βελτίωση της παραγωγικότητας 

και της ανταγωνιστικότητας στις συγκεκριμένες οικονομίες με βασικό στόχο την 

ενίσχυση των μελλοντικών προσδοκιών για συνεχή οικονομική μεγέθυνση, και 

από την άλλη, όπως ήδη αναφέραμε, δύναται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων 
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θέσεων εργασίας, συντελώντας στην επίλυση μιας σειράς ανοικτών κοινωνικών 

προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει το σύνολο από τις υπό εξέταση οικονομίες 

της περιοχής. 

Όμως, προκειμένου οι εξεταζόμενες χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης να 

κατορθώσουν να κινηθούν προς μια τέτοια κατεύθυνση, χρειάζεται μεταξύ άλλων 

να αναθεωρήσουν την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. 

Κι’ αυτό, επειδή η περιοριστική νομισματική πολιτική ως απόρροια της αυστηρής 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, την οποία έπρεπε να ακολουθήσουν οι συγκεκριμένες 

οικονομίες στο πλαίσιο της μεταβατικής διαδικασίας, επηρέασε τη προσφορά και 

τη ζήτηση προϊόντων στην ελεύθερη αγορά, και είχε σαν αποτέλεσμα, στο νέο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, να προκληθεί, όπως είδαμε, πτώση της παραγωγικής 

δραστηριότητας σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Επιπλέον, η περιοριστική 

δημοσιονομική και νομισματική πολιτική λειτουργεί ανασταλτικά σε σχέση με 

την αναγκαία ενίσχυση της συνολικής δημόσιας δαπάνης, η οποία είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλιστεί, όχι μόνο μια αύξηση στις δημόσιες 

επενδύσεις για έργα υποδομής και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά 

επίσης και μια σαφή βελτίωση στη παροχή υπηρεσιών και κοινωνικών 

προγραμμάτων για ευαίσθητες ομάδες πολιτών. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται 

και διαμέσου της ερμηνείας των εμπειρικών αποτελεσμάτων της εξίσωσης (3.7), 

καθώς με βάση αυτά, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι, μακροπρόθεσμα, 

επιτυγχάνεται μια θετική και στατιστικά – σημαντική επίδραση της συνολικής 

δημόσιας δαπάνης πάνω στο ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος. 

Επίσης, για να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα οι εξεταζόμενες χώρες έναν 

ανοδικό ρυθμό του συνολικού παραγόμενου προϊόντος τους και για να 

καταφέρουν να αξιοποιήσουν με περισσότερο αποδοτικό τρόπο τους 

υφιστάμενους παραγωγικούς πόρους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την όποια 

ανταγωνιστικότητά τους, πρέπει να δώσουν έμφαση και σημασία στις επενδύσεις 

σε ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα και ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με 

τη σύγχρονη θεωρία, δύναται να συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξέλιξη της 

τεχνολογίας και της επιστημονικής καινοτομίας, στη ριζική βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, στη μείωση του κόστους εργασίας 

και κατ’ επέκταση, υπό προϋποθέσεις, να συμβάλλουν, με θετικό τρόπο, στη 
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βελτίωση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης. Τα προηγούμενα έρχονται σε 

πλήρη αντιδιαστολή με ότι συμβαίνει έως τώρα, όπου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα 

στοιχεία του πίνακα 10 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 3), οι συνολικές δαπάνες 

για έρευνα και ανάπτυξη, το 2015, αντιπροσωπεύουν ελάχιστο ποσοστό του ΑΕΠ, 

εκτός από τις επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο. 

Στη συνέχεια της τρέχουσας ενότητας, κρίνεται σκόπιμο να τονίσουμε ότι στο 

πλαίσιο της μεταβατικής διαδικασίας και της νέας διαμορφωθείσας εξέλιξης των 

οικονομικών σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, οι υπό εξέταση οικονομίες της 

Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης επέλεξαν να αναπροσανατολίσουν, όπως ήδη έχουμε 

αναπτύξει στο κεφάλαιο 2, τις διεθνείς τους οικονομικές σχέσεις με μονοδιάστατο 

τρόπο, αναπτύσσοντας, σχεδόν αποκλειστικά, ισχυρές εμπορικές συναλλαγές με 

τις ανεπτυγμένες δυτικές οικονομίες και κυρίως τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του 

Πίνακα 4 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 2). Κι’ αυτό επειδή θεωρούσαν, ότι η 

εμπορική ολοκλήρωση και προσέγγιση των οικονομιών τους με τον υπόλοιπο 

κόσμο γενικά και ειδικά με την ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας σε σχέση με την 

προοπτική της μακροπρόθεσμης οικονομικής τους μεγέθυνσης. 

Σύμφωνα με τη θεωρία, στις χώρες με το μέγεθος και το βαθμό ανάπτυξης των 

οικονομιών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, οι προοπτικές συνεχούς οικονομικής 

μεγέθυνσης συνδέονται στενά με τη δυνατότητά τους να είναι ανταγωνιστικές, 

άρα και με τη δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού, 

ιδίως, στις αγορές ανεπτυγμένων χωρών, όπως είναι π.χ. οι χώρες – μέλη της ΕΕ. 

Συνεπώς, ο σαφής προσανατολισμός των συγκεκριμένων υπό εξέταση οικονομιών 

προς τον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο και η χωρίς περιορισμούς απελευθέρωση 

των όρων του εξωτερικού εμπορίου αποτελούσε κεφαλαιώδη προϋπόθεση στην 

προσπάθεια τους να διευρύνουν τις εμπορικές τους συναλλαγές και να 

προσελκύσουν κεφάλαια για επένδυση σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας 

και να βελτιώσουν, με αυτό τον τρόπο, σε σημαντικό βαθμό, την προοπτική 

ενίσχυσης της οικονομικής τους μεγέθυνσης. Κατ’ επέκταση, η πλήρης 

ενσωμάτωσή τους στους κόλπους της ΕΕ αποτελούσε για τις χώρες της Κεντρικής 

και ΝΑ Ευρώπης την επικρατέστερη λύση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την 

απαραίτητη για τους καιρούς τεχνογνωσία, τις επενδύσεις και την πρόσβαση στις 

νέες αγορές. Ενισχυτικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι και τα εμπειρικά 
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αποτελέσματα της πολυμεταβλητής παλινδρόμησης (3.7), τα οποία παρουσιάζουν, 

σε μακροχρόνια βάση, μια θετική και στατιστικά – σημαντική σχέση μεταξύ της 

διακύμανσης στο εμπορικό ισοζύγιο και στον ρυθμό μεταβολής του συνολικού 

παραγόμενου εγχώριου προϊόντος της οικονομίας. 

Συμπερασματικά, ο νέος προσανατολισμός όλων των εξωτερικών οικονομικών 

σχέσεων των υπό μετάβαση οικονομιών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, από τη 

μια, συνεπάγεται μια σειρά από σημαντικά οφέλη, όπως είναι για παράδειγμα η 

σαφής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, η αύξηση των 

καταναλωτικών και παραγωγικών επιλογών και δυνατοτήτων, η προσέλκυση 

άμεσων ξένων επενδύσεων από το εξωτερικό, η μεταφορά νέας τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας στο εσωτερικό τους και η ευκολότερη πρόσβαση στις παγκόσμιες 

αγορές, από την άλλη όμως, αυτή η εξάρτηση των εμπορικών συναλλαγών των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών της εξεταζόμενης περιοχής, κατά κύριο λόγο, από 

τις ανεπτυγμένες οικονομίες του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι, είχε σαν 

άμεση επίδραση να επιδεινωθούν οι όροι του εξωτερικού τους εμπορίου προς 

όφελος των δεύτερων και ιδιαιτέρως των χωρών – μελών της ΕΕ, με αποτέλεσμα 

οι υπό εξέταση χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης να παρουσιάσουν αρνητικό 

πρόσημο στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, με 

εξαίρεση ορισμένες εξ’ αυτών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την 

ερμηνεία των διαθέσιμων στοιχείων, έχουν καταφέρει να αντιστρέψουν αυτή τη 

γενική τάση στους συγκεκριμένους δείκτες. 

Επίσης, αυτή η πλήρης απελευθέρωση όλων των εμπορικών συναλλαγών σε 

αλληλεξάρτηση με το μονόπλευρο νέο προσανατολισμό των διεθνών οικονομικών 

σχέσεων στις οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης έχει προκαλέσει, όπως 

είδαμε, επιδείνωση και συρρίκνωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας σε 

βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως π.χ. ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, και 

επιπροσθέτως, έχει διευρύνει το υπάρχον παραγωγικό χάσμα με τις ανεπτυγμένες 

οικονομίες του παγκόσμιου στερεώματος, ιδιαίτερα σε ότι σχετίζεται με κλάδους 

παραγωγής, οι οποίοι ενσωματώνουν υψηλής ποιότητας τεχνολογία και παράγουν 

προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις εξαγωγές 

προϊόντων τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι οποίες το 

2015, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του Πίνακα 9 (βλέπε παράρτημα κεφαλαίου 

3), αντιπροσωπεύουν, με εξαίρεση την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και 
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τη Τσεχία, ένα ασήμαντο ποσοστό των συνολικών εξαγωγών στις συγκεκριμένες 

οικονομίες. 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας σε σχέση με τα σοβαρά επιχειρήματα, τα οποία 

αμφισβητούν τις αμφίπλευρες ευνοϊκές επιδράσεις της πλήρους απελευθέρωσης 

των εμπορικών συναλλαγών, κρίνουμε ορθό να αναφέρουμε πως σε οικονομίες με 

διαφορετικό επίπεδο μεγέθυνσης, η λιγότερο ανεπτυγμένη θα πρέπει κατ’ ανάγκη 

να εξειδικευτεί σε προϊόντα εντάσεως εργασίας, εξαιτίας του χαμηλού κόστους 

της εργασίας στις συγκεκριμένες οικονομίες, δεδομένου ότι οι περισσότερο 

ανεπτυγμένες χώρες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με την παραγωγή 

προϊόντων εντάσεως κεφαλαίου και τεχνολογίας. Η εξειδίκευση, όμως, στην 

παραγωγή τέτοιου είδους αγαθών περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών να εξελίξουν βασικούς παραγωγικούς κλάδους της 

οικονομίας και τις καθηλώνει στο υφιστάμενο στάδιο οικονομικής μεγέθυνσης.   

Προκειμένου να καταφέρουν να αντιστρέψουν την επικρατούσα κατάσταση, οι 

υπό εξέταση οικονομίες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, στηριζόμενες, κυρίως, 

στη γεωγραφική τους θέση, θεωρείται ορθολογικό να αναπροσαρμόσουν τη μέχρι 

σήμερα στρατηγική τους σε ότι αφορά τις διεθνείς οικονομικές τους σχέσεις, και 

να προωθήσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο, εκτός από τις εμπορικές και 

οικονομικές συναλλαγές με τις ήδη ανεπτυγμένες οικονομίες της ΕΕ και του 

υπόλοιπου κόσμου, θα περιλαμβάνει και άνοιγμα προς τις αναδυόμενες αγορές 

της Ανατολής και αναβάθμιση των μεταξύ τους εμπορικών και όχι μόνο σχέσεων, 

διευκολύνοντας, με αυτό τον τρόπο, τη μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών υψηλής 

τεχνολογικής ποιότητας προς την Ανατολή. Κύριος στόχος του συγκεκριμένου 

νέου πλάνου των υπό εξέταση χωρών πρέπει να είναι η αναβάθμιση του ρόλου και 

της θέσης τους, ως σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι στο γεωπολιτικό παζλ 

των σύγχρονων διεθνών οικονομικών σχέσεων, στην προσπάθεια που πρέπει να 

καταβάλλουν, προκειμένου να καταφέρουν να βελτιώσουν, μελλοντικά, τις όποιες 

προοπτικές σταθερής οικονομικής μεγέθυνσης στο εσωτερικό τους.   

Εν κατακλείδι, οι χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης χρειάζεται να πάρουν 

την πρωτοβουλία να ακολουθήσουν άμεσα ένα καινούργιο, μακροπρόθεσμο και 

οργανωμένο αναπτυξιακό πλάνο. Συγκεκριμένα, αφ’ ενός, θα πρέπει να 

κατορθώσουν να κινητοποιήσουν όλους τους πόρους, που έχουν στη διάθεσή 

τους, με από κοινού σύμπραξη και συνεργασία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 
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σε μια κατεύθυνση ποιοτικής ανασυγκρότησης και διεύρυνσης βασικών 

παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με κύρια έμφαση στον δευτερογενή τομέα 

παραγωγής και με αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης προς νέες στοχευμένες 

επενδύσεις σε καινοτόμους τομείς της οικονομίας και προς σύγχρονα έργα 

υποδομής. Αφ’ ετέρου, θα πρέπει να αξιοποιήσουν, σε ανώτερο βαθμό, τις 

εξωτερικές οικονομικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο, για να καταφέρουν να 

εξασφαλίσουν βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς και της παραγωγικότητάς τους, 

συνεχή οικονομική μεγέθυνση των οικονομιών τους, πλήρη απασχόληση για το 

εργατικό δυναμικό τους και, εν τέλει, αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλου του 

πληθυσμού τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[263] 
 

 263

 
 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Ακαδημία Επιστημών της ΕΣΣΔ, “Πολιτική Οικονομία”, Εκδόσεις Σύγχρονη 

Επιστήμη, Αθήνα, 1961. 

2. Alston Lee J., Thrainn Eggertsson and Douglas North, 1996, “Empirical 

Studies in Institutional Change”, Cambridge University Press, Cambridge. 

3. Andreff Wladimir, 2004,“Would a Second Transition Stage Prolong the Initial 

Period of Post – Socialist Economic Transformation into Market Capitalism?”, 

The European Journal of Comparative Economic, Vol. 1, n. 1, pp. 10. 

4. Arrow K. J., “The Economic Implications of Learning By Doing”, Review of 

Economic Studies, 29: pp. 73-155, 1962. 

5. Aslund A., 1997, “A Critique of Soviet Reforms Plans”, in A. Aslund (ed.), 

“Russia’s Economic Transformation in the 1990’s”, Pinter, London. 

6. Aslund Anders, Boone Peter, Simon Johnson, 1996, “How to Stabilize: 

Lessons from Post – Communist Countries”, Brookings Papers on Economic 

Activity, vol. 1: pp. 218. 

7. Aslund A., “Building Capitalism. The Transformation of the Former Soviet 

Bloc”, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. 

8. Aslund A., (1994c), “The Role of the State in the Transition to the 

Capitalism”, in J. H. Moore (ed.), “Collapse of Marxism”, George Mason 

University Press, Virginia, pp. 181-198. 

9. Aslund A., (1992a), “Post – Communist Economic Revolutions. How Big a 

Bang?”, The Center for Strategic and International Studies, Washington. 

10. Aslund A. (ed.), 1992b, “The Post – Soviet Economy. Soviet and Western 

Perspectives”, St. Martin’s Press, New York. 

11. Balcerowicz Leszlek, 1995, “Socialism, Capitalism, Transformation”, Central 

European University Press, Budapest, pp. 273. 

12. Barro R., 1991, “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, 

Quarterly Journal of Economics, 106, 2, pp. 407-443.  



[264] 
 

 264

13. Bilenko Yuriy, 2013, “Dynamic Economic Effects of EU Membership For 

Post – Socialist Countries of Central and Eastern Europe”, Wroclaw Review 

of Law, Administration and Economics, Vol. 3:1, pp. 92. 

14. Bislimi F., 2010, “EU Foreign Policy Towards Balkans: An Opportunity or a 

Challenge?”, The Western Balkans Policy Review, Vol. 1, Issue 1. 

15. Blazyca G., “Politics of Economic Transformation”, in S. White – J. Batt – P. 

Lewis (eds.), “Development in Central and East European Politics”, 

MacMillan Press, London, 1998. 

16. Carrington S., 1992, “The Remonetisation of the Commonwealth of 

Independent States”, American Economic Review Papers and Proceedings, 

Vol. 82, No 2, pp. 22-26.   

17. Coase R. H., “The Institutional Structure of Production”, American Economic 

Review, 1992, Vol. 82, No.4, pp. 713-719. 

18. Cohen S., “Geopolitics in the New World Era. A New Perspective on an Old 

Discipline”, in G. Demko and W. Wood, “Reordering the World Geopolitical 

Perspectives on the 21st Century” ΕκδόσειςBoulder, Westview, 1994. 

19. Cox T., “The Politics of Social Change”, in S. White – J. Batt – P. Lewis (ed.), 

“Development in Central and East European Politics”, MacMillan Press, 

London, 1998. 

20. Csaba L., 1995, “The Capitalist Revolution in Eastern Europe: A Contribution 

to the Economic Theory of Systemic Change”, Edward Elgar Publishing 

Limited, Hants. 

21. Δημήτριος Π. Χατζημιχαήλ και Μαρία – Ελένη Βουτσά, “Η Συμβολή της 

Πολιτικής των Διεθνών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (ΔΧΟ) και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διαδικασία της Μετάβασης των Χωρών της Κ. και 

ΝΑ. Ευρώπης – Προσδοκίες και Πραγματικότητα”, στο βιβλίο “Η Πολιτική 

Οικονομία της Μετάβασης: Από τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της 

Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης – Κωνσταντίνος Χαζάκης, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2009. 

22. Dietz R., “The Reform of Soviet Socialism as a Search for Systemic 

Rationality: A Systems Theoretical View”, in M. J. Kovacs and M. Tardos 

(ed.), “Reform and Transformation in Eastern Europe. Soviet Type Economics 

on the Threshold of Change”, Routledge, London, 1992. 



[265] 
 

 265

23. Dobrinsky R. and M. Landesmann (ed.), 1995, “Transforming Economies and 

European Integration”, Aldershot and Brookfield: Edward Elgar. 

24. EBRD, 1999c, “Promoting Private Sector Led Growth and Integration in 

South Eastern Europe”, EBRD, London. 

25. Feldstein M. and C. Horioka, 1980, “Domestic Savings and International 

Capital Flows”, Economic Journal, 90, pp. 314-329. 

26. Fisher S. Gelb A., 1991, “The Process of Socialist Economic Transformation”, 

Journal of Economics Perspectives”, Vol. 5, No.4, pp. 91-105.  

27. Fisher S., 1992, “Privatization in East European Transformation”, in C. 

Clague and G. Rausser (ed.), “The Emergence of Market Economies in 

Eastern Europe”, Blackwell, Cambridge, pp. 227-244.  

28. Fisher S., 1993, “The Role of Macroeconomics Factors in Growth”, Journal of 

Monetary Economics, 32, 2, pp. 485-512. 

29. Fisher S. and Sahay R., 2000, “The Transition Economies after Ten Years”, 

IMF Working Paper, IMF, pp. 1-44. 

30. Haudeville B., 2002, “Lenteur de Croissance et Difficaltés d’ Insertion des 

Économies en Transition d’ Europe de l’ Est et de la CEI dans l’ Économie 

Mondiale”, Papeles del Este, Universidad Complatense, Madrid, 4, pp. 1-9. 

31. Godelier Maurice, “Η Θεωρία της Μετάβασης στον Μαρξ”, Εκδόσεις 

Gutenberg – Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής, 

Αθήνα, 2003. 

32. Graham C., 1997, “Strategies for Addressing the Social Costs of Market 

Reforms”, in W. T. Woo, S. Parker, J. D. Sachs (ed.), “Economies in 

Transition Comparing Asia and Europe”, MIT Press, Cambridge, Mass. 

33. Καλαϊτζιδάκης Παντελής και Καλυβίτης Σαράντης, “Οικονομική Μεγέθυνση 

– Θεωρία και Πολιτική”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2002. 

34. Καραφωτάκης Ι. Ευάγγελος, “Οι Βαλκανικές Οικονομίες στο Πρώιμο Στάδιο 

Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς, 1990 – 1996”, Εκδόσεις Κριτική, 

Αθήνα, 1999. 

35. Karsten Stuehr, 2005, “Reforms and Economic Growth in Transition 

Economies: Complementarity, Sequencing and Speed", The European Journal 

of Comparative Economics, Vol. 2, n. 2, pp. 178. 



[266] 
 

 266

36. Κήπας Ι. Μιλτιάδης “Κοινωνικοοικονομικός Μετασχηματισμός στην 

Κεντροανατολική και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1989”, Εκδόσεις 

Ηρόδοτος, Αθήνα, 2004. 

37. Κήπας Ι. Μιλτιάδης, (Διεύθυνση), “Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική 

Ανάπτυξη στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις Ηρόδοτος, 

Αθήνα, 2014. 

38. Kindleberger C. P. – Herric B., “ΟικονομικήΑνάπτυξη”, Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα, 1982. 

39. Kolodko G. W., 1999a, “Incomes Policy, Equity Issues and Poverty Reduction 

in Transition Economies”, Finance and Development, September, pp. 32-34. 

40. Kolodko G. W., 1999b, “Transition to a Market Economy and Sustained 

Growth. Implications for the Post – Washington Consensus”, Communist and 

Post – Communist Studies, Vol. 32, No.3, pp. 233-261. 

41. Kornai J., 2014, “Αλλαγή από το Σοσιαλιστικό στο Καπιταλιστικό Σύστημα. 

Τι Σημαίνει και τι όχι;”, στο Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, 

Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη”, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα. 

42. Kornai J., 2014, “Η Μεγάλη Μετάβαση της Κεντρικής–Ανατολικής Ευρώπης. 

Επιτυχία και Απογοήτευση”, στο Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), “Δομές, 

Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη”, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα. 

43. Kornai J., (1995c), “The Dilemnas of Hungarian Economic Policy”, Acta 

Oeconomica, Vol. 47, No.3-4, pp. 227-248. 

44. Kornai J., (1995b), “Lasting Growth as the Top Priority: Macroeconomic 

Tensions and Government Economic Policy in Hungary”, Acta Oeconomica, 

Vol. 47, No. 1-2, pp. 1-38. 

45. Kornai J., 1994, “Transformational Recession: The Main Causes”, Journal of 

Comparative Economics, 19, pp. 39-63. 

46. Kornai J., “The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System. 

The Example of Hungary, Norton, New York, 1990. 

47. Kossuth Konyvkiado, 1975, “Τα 25 Χρόνια του ΣΑΟΒ”. 

48. Κότιος Άγγελος, “Η Ευρωβαλκανική Οικονομική Συνεργασία: Εξέλιξη, 

Προβλήματα και Προοπτικές”, στο“Η Ανάπτυξη των Βαλκανίων”, Επιμέλεια: 

Γιώργος Πετράκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2000. 



[267] 
 

 267

49. Krueger A., 1992, “Institutions for the New Private Sector”, in C. Clague and 

G. Rausser (eds.), “The Emergence of Market Economies in Eastern Europe”, 

Blackwell, Cambridge, pp. 219-223. 

50. Krugman Paul, “Adjustment in the World Economy”, Εκδόσεις Group of 

Thirty, τεύχος 24 του Occasional Papers, 1987. 

51. Κυρκιλής Δημήτρης, “Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Οικονομική Μεγέθυνση 

στις Χώρες υπό Μετάβαση”, στο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης: 

Από τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: 

Θοδωρής Πελαγίδης – Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

2009. 

52. Leijouhufvud A., 1993, “The Nature of the Depression in the Former Soviet 

Union”, New Left Review, No 199, pp. 120-126. 

53. Μακρής Γιώργος, “Η Παγκοσμιοποίηση και το Σύστημα Συναλλαγματικών 

Ισοτιμιών για τις Οικονομίες σε Μετάβαση”, στο Συλλογικό Έργο: “Διεθνής 

Πολιτική Οικονομία”, Επιμέλεια: Α. Κόντης και Χ. Τσαρδανίδης, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα, 2005.  

54. Μακρής Γιώργος, “Η Οικονομική Πολιτική των Χωρών της Κ και Α. 

Ευρώπης κατά τη Διαδικασία της Μετάβασής τους προς την Οικονομία της 

Αγοράς”,  στο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης: Από τον Κεντρικό 

Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης – 

Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2009. 

55. Mankiw N. Gregory – David Romer – David N. Weil, 1992, “A Contribution 

to the Empirics of Economic Growth”, The Quarterly Journal of Economics, 

Vol. 107, 2, pp. 407-437. 

56. Δρ. Μαραγκός Σ. Ιωάννης – Δρ. Αριστείδης Π. Μπιτζενής, “ Τα Οικονομικά 

της Μετάβασης: Θεραπεία Σοκ ή Ήπια Προσαρμογή στα Πέντε Εναλλακτικά 

Μοντέλα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς”, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 

Αθήνα, 2007. 

57. Μάρξ Κ., “Το Κεφάλαιο”, Τόμος 3, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1978. 

58. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης – Νικόλαος Κυριαζής, “Αδράνεια και Θεσμική 

Αλλαγή στις Οικονομίες υπό Μετάβαση”, στο “Η Πολιτική Οικονομία της 

Μετάβασης: Από τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, 

Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης – Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα, 2009. 



[268] 
 

 268

59. Μπαμπανάσης Στέργιος, “Αλλαγές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην 

Κεντροανατολική Ευρώπη”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1997. 

60. Murrell Peter, 1995, “The Transition According to Cambridge Mass”, Journal 

of Economic Literature, Vol. 33, No 1, pp. 165. 

61. ΝΕΑ (Τα), “Συστάσεις Γκαλμπρέϊθ προς τους Ανατολικούς”, 16/07/1990. 

62. North, 1991, “Institutions”, Journal of Economics Perspectives, pp. 97-112.   

63. OECD, 1990, “Transition from Command to Market Economies”, OECD 

Publications, Paris. 

64. ΠαπάζογλουΧρήστος, “Οι Οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης – 

Προβλήματα και Προοπτικές”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2005. 

65. Pasaran M. H. and Shin Y., 1999, “An Autoregressive Distributed Lag 

Modelling Approach to Cointegration Analysis”, Econometrics and Economic 

Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, Storm 

S. (ed.), Cambridge University Press. 

66. Πετράκος Γιώργος – Μαρία Τσιάπα, “Εμπορικές Σχέσεις των Βαλκανικών 

Χωρών: Μια Συγκριτική Ανάλυση”, στο “Η Πολιτική Οικονομία της 

Μετάβασης: Από τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς”, 

Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης – Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα, 2009. 

67. Τι είναι το Phare;, 1995, Έκδοση της Επιτροπής της ΕΕ. 

68. Rodrik D. and Rodriguez F., “Trade Policy and Economic Growth: A Skeptics 

Guide to the Cross-National Evidence”, in B. Bernanke and K. Rogoff (ed.), 

NBER Macroeconomic Annual, NBER, 2000. 

69. Roland G., (1994b), “The Role of Political Constraints in Transition 

Strategies”, Economics of Transition, Vol. 2, No.1, pp. 27-41. 

70. Sachs J., (1991b), “Sachs on Poland”, The Economist, January 19, p. 67. 

71. Sachs J., (1993a), “Poland’s Jump to the Market Economy”, The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts.  

72. Sachs J., (1997a), “An Overview of Stabilization Issues Facing Economies in 

Transition”, in W. T. Woo – S. Parker – J. D. Sachs (eds.), “Economies in 

Transition. Comparing Asia and Europe”, MIT Press, Cambridge, Mass., pp. 

243-256. 

73. Salvatore Dominick, 2001, “The Problems of Transition, EU Enlargement and 

Globalization”, Klwer Academic Publishers, Empirica 28, pp. 137-157. 



[269] 
 

 269

74. Stiglitz E. Joseph, “Η Μεγάλη Αυταπάτη”, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 

Αθήνα 2003. 

75. Swan T., 1956, “Economic Growth and Capital Accumulation”, Economic 

Record, 32, pp. 334-361. 

76. Τσαλκάνης Άγγελος, “Η Θεωρία της Μετάβασης στον Αριστοτέλη: Νέα 

Προσέγγιση”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1991. 

77. Τυροπώλη Μ., “Η Αναπτυξιακή Βοήθεια της ΕΕ στην Κροατία, την ΠΓΔΜ 

και τη Σερβία – Μαυροβούνιο”, στο Συλλογικό Έργο, “Η Διεθνής 

Αναπτυξιακή Βοήθεια στα Βαλκάνια. Οι Αντιφάσεις της Γενναιοδωρίας”, 

Επιμέλεια: Ν.  Τζιφάκης και Α. Χουλιάρας, 2007. 

78. World Bank, 1990, “Annual Report 1990”, World Bank, Washington, D.C. 

79. World Bank, 1996, “From Plan to Market”, World Development Report, 

Washington, D.C. 

80. Χαζάκης Κωνσταντίνος, “Η Πολιτική Οικονομία του Μετασχηματισμού: 

«Κυρίαρχα» Οικονομικά Υποδείγματα και Θεμελιώδη Διλήμματα Πολιτικής”, 

στο “Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης: Από τον Κεντρικό Σχεδιασμό 

στην Οικονομία της Αγοράς”, Επιμέλεια: Θοδωρής Πελαγίδης – 

Κωνσταντίνος Χαζάκης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2009. 

81. Χαζάκης Κωνσταντίνος “Ο Ρόλος του Διακρατικού Συντονισμού 

Οικονομικών Πολιτικών στη Διεθνή Οικονομία”, στο Συλλογικό Έργο: 

“Διεθνής Πολιτική Οικονομία”, Επιμέλεια: Α. Κόντης και Χ. Τσαρδανίδης, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2005.  

82. Χαραλαμπίδου Α., “Η Οικονομία των Χωρών του Κεντρικού Σχεδιασμού 

(Κυρίως στο Παράδειγμα της ΕΣΣΔ), Εκδόσεις Σμπίλιας «Το Οικονομικό», 

Αθήνα, 1993. 

83. Χαραλαμπίδου Α., “Η Διαμόρφωση των Δομών και των Μηχανισμών της 

Οικονομίας της Αγοράς. Η Περίπτωση της Ρωσίας”, στο “Που βαδίζει η 

Ρωσία;”, Επιμέλεια: Λ. Μαρούδας – Χ. Τσαρδανίδης, Εκδόσεις Εξάντας, 

Αθήνα, 1999. 

84. Φακιόλας Τάσος, “Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Σοβιετικής Ένωσης, Χωρών 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1990. 

85. Zloch – Cristy, (ed.), 1998, “Eastern Europe and the World Economy – 

Challenges of Transition and Globalization”, Cheltenham and North Hampton: 

Edward Elgar. 



[270] 
 

 270

 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Andersen Palle and David Gruen, “Macroeconomic Policies and Growth”, pp. 

279-319. 

2. Aghion P. and P. Howitt, 1998, “Endogenous Growth Theory, MIT Press. 

3. Aghion P. and P. Howitt, 1992, “A Model of Growth through Creative 

Destruction”, Econometrica, 60: pp. 323-351. 

4. BaranA. Paul, “Η Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης”, Εκδόσεις Κάλβος, 

Αθήνα, 1977. 

5. Barrel R. and D. Holland, 2000, “The Location of Foreign Direct Investment 

Activity, Country Characteristics and Experience Effects”, Journal of 

International Business Studies, 11, pp. 9-22. 

6. Barro R. and X. Sala-i-Martin, 1995, “Economic Growth”, MIT Press. 

7. Barro R., 1997, “Determinants of Economic Growth”, MIT Press. 

8. Benacek V., M. Gronicki, D. Holland, M. Sass, 2000, “The Determinants and 

Impact of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: A 

Comparison of Survey and Econometric Evidence”, Transnational 

Corporations Journal of United Nations, New York, vol. 9, 3, pp. 163-212.  

9. Blanchard Olivier, 1997, “The Economics of Post – Communist Transition, 

Clarendon Press, Oxford. 

10. Caraiani Petre, “Modeling the Economic Growth in Romania with the Solow 

Model”, Romanian Journal of Economic Forecasting, 2007, pp. 77-88. 

11. EBRD, 1996, “Transition Report 1996”, EBRD, London. 

12. EBRD, 1997, “Transition Report Update 1997”, EBRD, London. 

13. EBRD, 2000, “International Financial Institutions – Regional Private Sector 

Initiatives in South Eastern Europe”, European Bank for Reconstruction and 

Development, London. 

14. EBRD, 2007, “Transition Report 2007”, EBRD, London. 

15. Fisher S. – Sahay R. – Vegh C. A., “Stabilization and Growth in Transition 

Economies: The Early Experience”, IMF, 1996. 

16. Fisher S. – Sahay R. – Vegh C. A., “From Transition to Market: Evidence and 

Growth Prospects”, IMF, 1998. 



[271] 
 

 271

17. Havrylyshyn O., 2001, “Recovery and Growth in Transition: A Decade of 

Evidence”, IMF Staff Papers, 48, pp. 53-87. 

18. Heybey B. and P. Murrell, 1999, “The Relationship between Economic 

Growth and the Speed of Liberalization during Transition”, Policy Reform, 3, 

pp. 121-137. 

19. IMF, 2000, “Transition: Experience and Policy Issues”, World Economic 

Outlook, A Survey by the Staff of the International, International Monetary 

Fund, Washington, D.C. 

20. Jeffries L., “Socialist Economies and the Transition to the Market. A Guide”, 

Routledge, London, 1996. 

21. JeffreyM. Wooldridge, “Εισαγωγή στην Οικονομετρία”, Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα, 2006. 

22. John M. Polimeni – Raluca Iorgulescu Polimeni – W. Scott Trees, 2007, 

“Extending the Augmented Solow Growth Model to Explain Transitional 

Economies”, Romanian Journal of Economic Forecasting, pp. 65-76. 

23. Jones G. Hywel, “Εισαγωγή στις Σύγχρονες Θεωρίες Οικονομικής 

Μεγέθυνσης”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 1993. 

24. Kaufmann D. and Siegelbaum P., “Privatization and Corruption in Transition 

Economies”, Journal of International Affairs, Vol. 50, 2, 1996. 

25. Kaufman R. F., (Επιμ.), Hardt J. P., “East – Central European Economies in 

Transition”, M. E. Sharp Inc., 1995. 

26. Κήπας Ι. Μιλτιάδης, “Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης, Εκδόσεις Ηρόδοτος, 

Αθήνα, 2004. 

27. Krajnyak K. and J. Zettelmeyer, 1998, “Competitiveness in Transition 

Economies: What Scope for Real Appreciation”, IMF Staff Papers, 45, pp. 

309-362. 

28. Lavigne Marie, 2000, “Ten Years of Transition: A Review Article”, 

Communist and Post – Communist Studies, Vol. 33, pp. 475-483. 

29. Lipton D. and Sachs J., 1990, “Creating a Market Economy in Eastern Europe: 

The Case for Poland”, Paper Presented at the Brookings Panel on Economic 

Activity, April 5-6, Washington.  

30. Lipton D., 1993, “The Government Budget and the Economic Transformation 

of Poland”, World Institute for Development, Working Paper 111, United 

Nations University, New York. 



[272] 
 

 272

31. Lucas R. E., 1988, “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of 

Monetary Economics, 22, 1, pp. 3-42. 

32. Martha De Melo – Cevdet Denizer – Alan Gelb, 1996, “Patterns of Transition 

from Plan to Market”, The World Bank Economic Review, Vol. 10, 3. 

33. Μπαμπανάσης Στέργιος, “Οι Επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη”, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1991. 

34. Murrell Peter, 1996, “How Far Has the Transition Progressed”, Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 10, 2, pp. 25-44. 

35. Ρέππας Α. Παναγιώτης, “Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρίες και Στρατηγικές”, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2002. 

36. Roberto Cellini, 1997, “Growth Empirics: Evidence from a Panel of Annual 

Data”, Applied Economics Letters, 4, pp. 347-351. 

37. Romer David, “Προχωρημένη Μακροοικονομική”, Εκδόσεις Τυπωθήτω, 

Αθήνα, 2006. 

38. Romer P., 1986, “Increasing Returns and Long-run Growth”, Journal of 

Political Economy, 94, 5, pp. 1002-1037. 

39. Romer P., 1990, “Endogenous Technological Change”, Journal of Political 

Economy, 98, pp. 71-102. 

40. Solow Robert, “Θεωρία Μεγέθυνσης: Μια Αναλυτική Παρουσίαση”, 

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2007. 

41. Σταμάτης Γιώργος, “Σχέδιο και Αγορά στις Σοσιαλιστικές Οικονομίες”, 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 1988. 

42. Stiglitz E. Joseph and Stern Nicholas, 1997, A Framework for a Development 

Strategy in a Market Economy: Scope, Institutions and Instruments”, EBRD 

Working Paper, 20, April, London. 

43. Συριόπουλος Κ. και Δ. Θ. Φίλιππας, “Οικονομετρικά Υποδείγματα & 

Εφαρμογές με το Eviews”, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη, 2010. 

44. Verbeek Marno, “A Guide to Modern Econometrics”, Εκδόσεις John Willey 

& Sons Ltd, 2004. 

45. World Bank, 1999, “World Development Report”, World Bank, Washington, 

D.C. 

46. World Bank, 2000, “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern 

Europe”, Regional Strategy Paper, World Bank, Washington, D.C. 



[273] 
 

 273

47. World Bank, 2002, “Transition: The First Ten Years, Analysis and Lessons for 

Eastern Europe and the Former Soviet Union”, World Bank, Washington, 

D.C. 

48. Young A., “Increasing Returns and Economic Progress”, Economic Journal, 

Vol. 38, 1928, pp. 127-170. 

49. Zoltan Akos Kovas, 2001, “Saving, Investment and Growth: Catching-up of 

Central and Eastern European Countries to the EU”, International Institute for 

Applied Systems Analysis, Austria, pp. 1-57. 

 


