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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την μελέτη των οικονομιών της 

Βουλγαρίας, της Πολωνίας και της Ελλάδας. Μέσα από την αναφορά, αρχικά 

οικονομικών θεωριών, επιτυγχάνεται προετοιμασία, για το επόμενο κεφάλαιο. Στη 

συνέχεια, εξετάζονται οικονομικά στοιχεία των τριών οικονομιών από το 1991 και μετά, 

όταν άρχισε ουσιαστικά η περίοδος της μετάβασης για την Πολωνία και την Βουλγαρίας, 

από τον κεντρικό προγραμματισμό στην οικονομία της αγοράς. Πέρα από αυτό, η μελέτη 

της παρούσας εργασίας ξεκινάει από το 1991 και μετά, επειδή πλέον και οι τρεις χώρες 

βρίσκονται στην οικονομία της αγοράς. Μέσα από την παράλληλη μελέτη των τριών 

οικονομιών, επιτυγχάνεται μια νοερή σύγκριση, η οποία υλοποιείται εν τέλει στο τρίτο 

κεφάλαιο. Η αντιπαραβολή των οικονομικών στοιχείων στο τρίτο κεφάλαιο, επιτυγχάνει 

την ουσιαστική σύγκριση η οποία είναι και ο τίτλος της παρούσας εργασίας. Η απόσταση 

των οικονομικών στοιχείων που διαφαίνεται στο τρίτο κεφάλαιο, δικαιολογείται και 

ερμηνεύεται από αυτά που αναφέρθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Επιπλέον στο κεφάλαιο 

τέσσερα, πραγματοποιήθηκε σύγκριση θεωρίας-πράξης κι με αυτό έγινε δυνατή η 

μεγαλύτερη κατανόηση των οικονομικών στοιχείων και δεδομένων. Τέλος, στα 

συμπεράσματα, παρουσιάζεται μια άλλου είδους μορφής σύγκρισης, σημειώνοντας 

κάποια κοινά και διαφορετικά χαρακτηριστικά των τριών οικονομιών, τα οποία έγιναν 

αντιληπτά σταδιακά μέσα από όλη την εργασία. 
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Abstract 

This thesis deals with the study of the economies of Bulgaria, Poland and Greece. 

Through the reference, initially to economic theories, a preparation is made for the next 

chapter. Then, we examine economic data from the three economies from 1991 onwards, 

when the transition period for Poland and Bulgaria began, from central planning to a 

market economy. In addition, the study of this work begins in 1991, since all three 

countries are now in a market economy. Through a parallel study of the three economies, 

a mental comparison is achieved, which is finally implemented in the third chapter. The 

comparison of the financial data in the third chapter achieves the meaningful comparison 

which is the title of the present thesis. The divergence of the financial figures in Chapter 

Three is justified and interpreted by those mentioned in Chapter Two. In chapter four, 

theory-practice comparisons were made and this made it possible to gain a greater 

understanding of economic data and data. Finally, in the conclusions, another kind of 

comparison is presented, noting some common and different characteristics of the three 

economies, which were gradually perceived through all the thesis. 
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1.Γενική ανασκόπηση και στόχοι της εργασίας 

1.1. Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας 

Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας περίπου την τελευταία δεκαετία, μας 

ωθεί στη μελέτη της ελληνικής οικονομίας πριν και μετά της έναρξης της. Η ταυτόχρονη 

μελέτη άλλων δυο οικονομιών, της Βουλγαρίας και της Πολωνίας, δυο θεωρητικά 

οικονομιών που δεν παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με την οικονομία της Ελλάδας, 

μας βοηθά στο να κατανοήσουμε καλύτερα τα τρωτά και τα δυνατά σημεία της ελληνικής 

οικονομίας. Κι αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εύρεση κοινών χαρακτηριστικών, που 

ίσως δεν είναι και τόσο εμφανή, όπως η ύπαρξη κοινών σημαντικών εμπορικών εταίρων, 

άλλα και μέσα από την μελέτη και παρατήρηση των μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν 

στη Βουλγαρία και στη Πολωνία ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη. Η έναρξη της μετάβασης 

το 1991, οριοθετεί το χρονικό πλαίσιο της εργασίας, και δίνει το έναυσμα για την μελέτη 

των δυο οικονομιών υπό μετάβαση σε σύγκριση με την Ελλάδα, γιατί πλέον 

αναφερόμαστε σε τρείς οικονομίες της αγοράς. 

Η αρχική μελέτη των οικονομικών θεωριών που αναφέρονται στο κεφαλαίο 2, μας 

προετοιμάζει και μας κατευθύνει, στο να προσανατολιστούμε και να καταλάβουμε 

καλύτερα το ταξίδι της μελέτης των τριών οικονομιών, που ξεκίνησε από το 1991 και 

τελειώνει με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα σήμερα. Ακόμη, μέσα από την 

μελέτη, επιτυγχάνεται η πιο εύκολη μετάβαση στο επόμενο στάδιο, που είναι η σύγκριση 

και τέλος η εξαγωγή συμπερασμάτων. Η σύγκριση, που παρουσιάζεται στο 3 κεφάλαιο 

μας χαρίζει ταυτόχρονα και τα αποτελέσματα των ενεργειών που καταβληθήκαν κι από 

τις τρεις χώρες για να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, άλλα και ταυτόχρονα να 

αντιμετωπίσουν τον καινούργιο εχθρό που εμφανίστηκε αιφνιδίως σαν σκόπελος στην 

πορεία τους, την οικονομική κρίση.  

Έτσι λοιπόν, εάν θέλουμε να εξηγήσουμε με πολύ απλά λόγια,  ποιο είναι το αντικείμενο 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη αρχικά οικονομικών θεωριών, που 

σχετίζονται με τις τρεις οικονομίες μελέτης. Στη συνέχεια, η εξέταση των τριών 

οικονομιών γίνεται, έχοντας ως εργαλείο οικονομικούς δείκτες και οικονομικά δεδομένα 

από έγκριτους οικονομικούς φορείς, όπως η Παγκόσμια τράπεζα.  Και τέλος, 

καταλήγουμε στην σύγκριση η οποία ήδη κινείται νωχελικά στη σκέψη μας, γιατί έχει 

ήδη προ-οικονομηθεί από την υπόλοιπη εργασία. Επιπρόσθετα, τα ήδη υπάρχοντα 



17 
 

στοιχεία, που έχουμε αποκομίσει μας εξηγούν στη σύγκριση, γιατί διαχρονικά κάποια 

χώρα προηγούταν, σε σχέση με τις άλλες και γιατί αργότερα έμεινε πίσω. Τα 

συμπεράσματα που κλείνουν την εργασία, μας προσφέρουν και την ουσιαστική γνώση, 

γιατί υποθέσεις και σκέψεις που υπήρξαν πριν την έναρξη της μελέτης, ενίοτε 

καταρρίφθηκαν και μετουσιώθηκαν σε καινούργια δεδομένα τα οποία δεν μας ήταν 

γνωστά. 

1.2. Ερωτήματα της Διπλωματικής Εργασίας 

Η συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας, υποκινήθηκε από την γέννηση 

κάποιων ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο της . Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα 

είναι τα εξής: 

1. Ποια γεγονότα επηρέασαν την πορεία των τριών οικονομιών; 

2. Παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά οι οικονομίες των τριών χωρών; 

3. Ξεπέρασαν οι τρεις χώρες την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση του 2008; 

4. Σε ποιες μεταρρυθμίσεις προέβησαν οι τρεις χώρες για την αντιμετώπιση της 

οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης; 

5. Ευνοήθηκαν οι οικονομίες των τριών χωρών από την είσοδο τους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση; 

6. Η θεωρία του 2 κεφαλαίου επιβεβαιώνεται στην πράξη; 

7. Έχουνε πετύχει οι τρεις οικονομίες ονομαστική και πραγματική σύγκλιση; 

8. Ποια χώρα εντέλει παρουσιάζει καλύτερα οικονομικά στοιχεία εν έτη 2018, και 

γιατί; 

Όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν σταδιακά μέσα από την εργασία και οι 

απαντήσεις αυτών θα δοθούν στα συμπεράσματα. 

1.3.  Στόχοι της διπλωματικής εργασίας 

Βάσει των ερωτημάτων που τέθηκαν νωρίτερα οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας είναι 

οι εξής: 

1. Η μελέτη των οικονομικών θεωριών που σχετίζονται με τις οικονομίες των τριών 

χωρών. 

2. Η μελέτη της πορείας των τριών οικονομιών έχοντας ως εργαλείο οικονομικά 

στοιχεία. 



18 
 

3. Η μελέτη των διεθνών οικονομικών σχέσεων των τριών χωρών. 

4. Η σύγκριση των οικονομικών δεικτών των τριών χωρών. 

5. Η εξέταση του εάν έχει επιτευχθεί ονομαστική ή πραγματική σύγκλιση στις τρείς 

χώρες 

6. Η απάντηση σταδιακά όλων των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στο υποκεφάλαιο 

1.2. 

1.4.  Μεθοδολογία της Διπλωματικής Εργασίας 

Για την συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε 

δευτερογενής έρευνα. Άντληση πληροφοριών τόσο από βιβλία, ιστοσελίδες, εκθέσεις 

αλλά και όσο από ιστοσελίδες διεθνών οργανισμών και από επιστημονικά άρθρα 

συνέθεσαν την παρούσα μελέτη. Πολύτιμη συνεισφορά αποτέλεσαν οι εκθέσεις των 

γραφείων ΟΕΥ της Βουλγαρίας και της Πολωνίας, που ως κύριο στόχο έχουν, να 

λειτουργούν ως εργαλείο πληρφόρησης στους Έλληνες επιχειρηματίες, που σκοπεύουν 

να δραστηριοποιηθούν σε αυτές τις αγορές. Όμως αποτέλεσε ένα εργαλείο και για την 

συγγραφή της εργασίας μου και της βαθύτερης κατανόησης των οικονομιών των δύο 

χώρων. 

Πέρα από τη διεξαγωγή δευτερογενής έρευνας, το περιεχόμενο του τέταρτου κεφαλαίου 

είναι αποτέλεσμα, μιας συγκριτικής ανάλυσης που προήλθε από την συγκριτική ανάλυση 

των οικονομικών στοιχείων των τριών χωρών. Ακόμη, σύγκριση πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ του περιεχομένου του κεφαλαίου 2, που περιέχει την θεωρία της εργασίας, και 

του κεφαλαίου 3 που βλέπουμε στην πράξη την πορεία των τριών οικονομιών. 

1.5.  Συμπεράσματα της διπλωματικής διατριβής και η συνεισφορά της 

στην επιστήμη. 

Η αξία  και η συνεισφορά της παρούσας εργασίας, έγκειται στο γεγονός ότι μελετάει 

παράλληλα την πορεία των οικονομιών τριών χωρών- της Πολωνίας, της Ελλάδας και 

της Βουλγαρίας-και καταλήγει στη σύγκριση αυτών. Μέσα από τη σύγκριση που υπάρχει 

στο κεφάλαιο 4, επιβεβαιώνεται και αποδεικνύεται ποια χώρα κατάφερε καλύτερα να 

βελτιωθεί και η ανάλυση του κεφαλαίου 3 μας δίνει όλες τις απαντήσεις γιατί και πότε 

μια χώρα κατάφερε να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα κι εάν όχι γιατί. Επιπλέον, στο 

κεφάλαιο 4, διαπιστώνουμε εάν οι θεωρίες που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2, 

επιβεβαιώνονται στην πράξη στις περιπτώσεις των τριών οικονομιών κι εάν όχι γιατί. 



19 
 

Τέλος, η μεγαλύτερη αξία άλλα και έκπληξη είναι ότι γίνεται αντιληπτό, ότι  φαινομενικά 

τρείς τελείως διαφορετικές χώρες, έχουν τόσα κοινά χαρακτηριστικά και πασχίζουν με 

κοινούς άλλα και διαφορετικούς τρόπους, να προσεγγίσουν τις οικονομίες των δυτικών 

αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. 

1.6.  Ενδεικτική βιβλιογραφία – λοιπές πηγές. 

Η βιβλιογραφία για την μελέτη των θεωριών των οικονομιών υπό μετάβαση και των 

διεθνών επενδύσεων στα ελληνικά είναι περιορισμένη. Τα κύρια βιβλία τα οποία κατά τη 

διάρκεια των σπουδών μου άλλα και κατά τη διάρκεια της συγγραφή της διπλωματικής 

εργασίας  αποτέλεσαν τη βάση είναι τα εξής: Διεθνής επιχειρηματικότητα και επενδύσεις 

του Μπιτζένη Αριστείδη, Τα οικονομικά της μετάβασής του Μαραγκού Ιωάννη και του 

Μπιτζένη Αριστείδη, Η δυναμική των αγορών της νοτιοανατολικής Ευρώπης του 

Μπιτζένη Αριστείδη, Τα συγκριτικά οικονομικά συστήματα του Μαραγκού Ιωάννη και 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις του Δημήτριου Κυρκιλή. Πέρα από αυτά, χρησιμοποιήθηκαν 

κι άλλα βιβλία όπως και επιστημονικά άρθρα και μελέτες. Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι 

οικονομικές εκθέσεις που μελετήθηκαν των γραφείων ΟΕΥ της Βουλγαρίας και της 

Πολωνίας ήταν πολύ χρήσιμες, στη συγγραφή της εργασίας. Τέλος, σημαντικές 

πληροφορίες αντληθήκαν από τις εθνικές τράπεζες των τριών χώρων, όπως επίσης κι από 

την Παγκόσμια Τράπεζα, την Eurostat και από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

1.7.  Δομή της διπλωματικής διατριβής. 

Το δεύτερο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στις οικονομικές θεωρίες, 

που σχετίζονται με τις οικονομίες των τριών χωρών οι οποίες είναι: ο Κεντρικός 

Προγραμματισμός, η Οικονομία της Αγοράς, το Διεθνές εμπόριο, οι Διεθνείς επενδύσεις 

και η Παγκοσμιοποίηση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μελέτη της πορείας των τριών οικονομιών με τη χρήση 

οικονομικών στοιχείων, τα οποία είναι ίδια και για τις τρείς οικονομίες και μας δίνουν 

σαφή εικόνα σχετικά με το που κινήθηκαν μέχρι τώρα οι τρεις οικονομίες. Το κεφάλαιο 

αυτό κλείνει με την εξέταση, του εάν υπάρχει ονομαστική ή πραγματική σύγκλιση, 

κριτήριο που μετράει κατά πόσο κατάφεραν οι τρεις χώρες να αναπτυχθούν. 
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Το τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται στη σύγκριση των οικονομικών δεικτών των τριών 

χωρών και της θεωρίας-πράξης κι έτσι γίνεται μεγαλύτερη εμβάθυνση και γίνεται 

περισσότερο κατανοητό το αντικείμενο μελέτης μας. 

Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα συμπεράσματα που απορρέουν 

συνολικά από την μελέτη μας και προσφέρουν την ουσιαστική γνώση, τόσο στον 

αναγνώστη, όσο και στον συγγραφέα της εργασίας. 
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2. Από τον Κεντρικό Προγραμματισμό μέχρι την 

Παγκοσμιοποίηση: Θεωρητική ανάλυση των οικονομικών 

συστημάτων και θεωριών των τριών χωρών από την αρχή της 

μετάβασης μέχρι σήμερα. 

Αφού εξηγήθηκαν ενδελεχώς οι λόγοι και τα ερωτηματικά που με ώθησαν να  ασχοληθώ 

με τη μελέτη των οικονομιών των τριών χωρών και εν τέλει να συγκρίνω την οικονομική 

τους πορεία, θα αναπτύξω εν συντόμως τις οικονομικές θεωρίες, πάνω στις οποίες 

βασίστηκαν και αναπτύχθηκαν οι οικονομίες των τριών χωρών. 

Θα γίνει μελέτη του Κεντρικού Προγραμματισμού ο οποίος είναι ένα κοινό σημείο τόσο 

της ιδεολογίας το Σοσιαλισμού, που υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά και του Κουμμουνισμού, 

πολιτική ιδεολογία πάνω στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη της οικονομίας τόσο της 

Πολωνίας (1952-1991) όσο και της Βουλγαρίας (1946-1991). Στη συνέχεια, η εργασία 

μελετάει την οικονομία της αγοράς, χαρακτηριστικό του Καπιταλισμού, στον οποίον 

επήλθαν η Πολωνία και η Βουλγαρία, μετά την πτώση του Κουμμουνισμού μετά το 1991 

και η Ελλάδα από τη δεκαετία του ΄70 και μετά (Μαυρουδέας και Ιωαννίδης, 2011). 

Ακόμη, στο κομμάτι της θεωρίας εξετάζεται και η θεωρία του διεθνούς εμπορίου, και 

διαπιστώνουμε πως διαμορφώθηκε και στις τρεις χώρες αλλά και πώς επηρεάστηκε το 

διεθνές εμπόριο των χωρών αυτών, από τις εκάστοτε οικονομικές εξελίξεις. Η μετεξέλιξη 

των εξαγωγών, θεωρούνται οι διεθνείς επενδύσεις οι οποίες θεωρηθήκαν από πολλούς 

οικονομολόγους, ως η καλύτερη λύση για την ευρωστία και την ανάπτυξη των τριών 

οικονομιών. Κι εν τέλει οι παγκοσμιοποίηση, η οποία ίσως είναι απόρροια της εισδοχής 

μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων τόσο ευρωπαϊκών και αμερικάνικων κυρίως, οι 

οποίες μέσα από την ″κυριαρχία″ τους επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία των χωρών 

αυτών, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργείται ένας καινούργιος πολιτισμός, ο οποίος 

αποτελείται από συγκεκριμένα πρότυπα και πρακτικές. 

2.1 Κεντρικός Προγραμματισμός 

Όπως ανέφερα και πρωτύτερα, ο κεντρικός προγραμματισμός αποτελεί κοινό 

χαρακτηριστικό τόσο του κομμουνισμού όσο και του σοσιαλισμού. Με πολύ απλά λόγια, θα 

ήταν δυνατό να πει κάποιος ότι ο κεντρικός προγραμματισμός σημαίνει ότι το κράτος, και 

πιο συγκεκριμένα το κόμμα, σχεδιάζει όλο το πρόγραμμα της οικονομίας, το οποίο αφορά το 
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επίπεδο των μισθών, τα επίπεδα της  παραγωγής, το ποσοστό της ανεργίας κ.α. Για να 

μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να παραθέσουμε κάποια 

βασικά χαρακτηριστικά του κεντρικού προγραμματισμού ή της σχεδιασμένης οικονομίας ή 

διαφορετικά της κεντρικής σχεδιασμένης οικονομίας. Έτσι λοιπόν αυτά είναι τα εξής: 

1. Ο κεντρικός προγραμματισμός ξεκίνησε από τη Σοβιετική Ένωση το 1928, με την 

εθνικοποίηση των μέσων παραγωγής και με την κολεκτιβοποίηση της γεωργίας. Με 

την κολεκτιβοποίηση η γη πέρασε από τα χέρια των αγροτών στα χέρια του κράτους 

(Baran,1980). Παρόλο που μέσα στην πάροδο των ετών υπήρξαν σημαντικές 

αλλαγές, οι θεμελιώδεις πτυχές παρέμειναν σταθερές. 

2. Οι στόχοι του κομμουνιστικού κόμματος, το οποίο αποφάσιζε για όλη την πορεία της 

οικονομίας, τέθηκαν σε ισχύ δια μέσου του οργανισμού κρατικού σχεδιασμού, των 

υπουργείων, των επιχειρήσεων και των γεωργικών μονάδων. Το κουμμουνιστικό 

κόμμα, το οποίο διοικούσε ήταν και το κράτος. Δεν υπήρχε διαχωρισμός μεταξύ των 

δύο (Μπαμπανάσης, 2001).Το κόμμα ήταν ένα, δεν υπήρχε δημοκρατικός 

πλουραλισμός (Μαραγκός, 2013).Η διαδικασία του σχεδιασμού αποτελούνταν από 

τρία στάδια: το σχεδιασμό του πλάνου, την υλοποίηση και την ανατροφοδότηση 

(Gregory and Stuart, 1992). 

3. Βασικός στόχος του κεντρικού προγραμματισμού ήταν ότι η προσφορά έπρεπε  να 

ισούται με την ζήτηση. Δηλαδή επιδιωκόταν ισορροπία στην αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών. Σημαντικός στόχος ήταν η δημιουργία οργάνων κοινωνικού ελέγχου, τα 

οποία θα μπορούν να σχηματίσουν τη ζήτηση του καταναλωτικού κοινού,  ώστε να 

προαχθεί το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας (Baran, 1980). 

4. Οι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκαν στο κράτος, έπρεπε να  υλοποιούν τους στόχους, οι 

οποίοι είχαν οριστεί από το κόμμα. Οι διευθυντές των επιχειρήσεων  παρακινούνταν 

από ένα πλαίσιο κινήτρων, προκείμενου να υλοποιούν, για παράδειγμα τα επίπεδα 

παραγωγής τα οποία ορίζονταν από το κόμμα. Αξίζει να σημειωθεί, πως οι διευθυντές 

των κρατικών επιχειρήσεων, δεν αποτελούσαν μάνατζερ αλλά υπάλληλοι οι οποίοι 

διοριζόταν από το κράτος και ταυτόχρονα ελεγχόταν από αυτό. Η σχέση μεταξύ 

κράτους και των επιχειρήσεων, που ανήκαν σε αυτό ήταν καθαρά πατερναλιστική 

(Μπαμπανάσης, 2001). 

5. Οι τιμές ορίζονται με βάση το κόστος της παραγωγής και δεν επηρεάζοταν σχεδόν 

καθόλου από τη ζήτηση. Οι τιμές εξυπηρετούσαν κυρίως μια λειτουργία λογιστικής 

και ελέγχου. Οι τιμές ήταν πολύ χαμηλές και οι μισθοί συγκριτικά αρκετά υψηλοί, 
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ώστε απορροφούνταν όλη η παραγωγή προϊόντων. Τα κέρδη τα οποία προέρχονταν 

από τις επιχειρήσεις, τα ενσωμάτωνε το κόμμα στον κρατικό προϋπολογισμό 

(Μπαμπανάσης, 2001). Τα κέρδη αυτά, το κόμμα τα προόριζε για τα έξοδα του 

κράτους, τις επενδύσεις, το στρατό κτλ.  (Baran, 1980). 

6. Ο κεντρικός προγραμματισμός επηρέαζε και την τοποθέτηση του εργατικού 

δυναμικού. Ακόμη, το  παιχνίδι της αγοράς και της ζήτησης, υπήρχε όσον αφορά την 

αγοράς εργασίας την ανεπίσημη ή αλλιώς τη μαύρη αγορά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η 

μαύρη αγορά εντοπιζόταν κυρίως στο κομμάτι των υπηρεσιών, που υπήρχε έλλειψη 

καθώς είχε δοθεί βάση κυρίως στην ανάπτυξη του πρωτογενούς και του 

δευτερογενούς τομέα της παραγωγής (Μαραγκός, 2013).Ακόμη, και στον ιδιωτικό 

κομμάτι του τομέα της παραγωγής, που βέβαια ήταν πολύ μικρός, την προσφορά και 

τη ζήτηση επηρέαζαν οι πιέσεις της αγοράς. 

7. Ο κλάδος της γεωργίας αποτελούνταν από τις από τις συλλογικές εκτάσεις 

καλλιέργειας, τι κρατικές και από τις ιδιωτικές. Ο ιδιωτικός τομέας ήταν μια 

σημαντική πηγή προϊόντων παραγωγής, παρότι είχε το πιο μικρό μερίδιο αγοράς 

(Μπαμπανάσης, 2001). 

8. Το εξωτερικό εμπόριο αποτελούσε κρατικό μονοπώλιο. Οι πρώην κουμμουνιστικές 

χώρες πραγματοποιούσαν το διεθνές της εμπόριο σε μεγάλο βαθμό με τα μέλη της 

Κομεκόν, μιας ένωσης στην οποία, όσες χώρες ανήκαν είχαν ειδικά προνόμια και 

αγόραζαν τα αγαθά και τις υπηρεσίες, σε πιο χαμηλά επίπεδα από να τα αγόραζαν 

από χώρες που δεν ανήκαν στην ένωση. Οι συναλλαγές μεταξύ των πρώην 

κουμμουνιστικών χωρών γινόταν μέσω του μετατρέψιμου-μεταβιβάσιμου ρουβλιού 

(Μπιτζένης, 2014). Υπήρξε, απομόνωση από την παγκόσμια οικονομία. (Μαραγκός, 

2013). 

Σε αυτό το σημείο, για να αντιληφθούμε σε βάθος την έννοια του κεντρικού 

προγραμματισμού, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα του και τα 

μειονεκτήματα του: 

Τα πλεονεκτήματα 

 Οι τιμές καθορίζονται από το κράτος. Με αυτό τον τρόπο όλοι έχουν 

πρόσβαση σε όλα τα αγαθά και υπηρεσίες και οι τιμές καθορίζονται πιο 

εύκολα γιατί καθορίζονται από έναν παίκτη το κράτος κι όχι από πολλές 

επιχειρήσεις. Ως αποτελέσματα αυτής της συνθήκης είναι το γεγονός ότι δεν 

δημιουργούνται κοινωνικές τάξεις κι όλοι μπορούν να πάρουν αυτό που 

επιθυμούν (Regoli, 2016). 
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 Η χρήση των πόρων από το κράτος. Σε αυτή  την περίπτωση το κράτος 

αποφασίζει ποιοι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ποιου αγαθού. 

Σε αντίθετη περίπτωση οι εταιρείες αξιοποιούν τους πόρους για την παραγωγή 

ενός αγαθού, οι οποίοι πολλές φορές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την 

παραγωγή κάποιου άλλου αγαθού. Με πολύ απλά λόγια, επειδή το κράτος 

είναι αυτό που αποφασίζει για την κατανομή των πόρων για την παραγωγή 

αγαθών, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι στην παραγωγή ενός αγαθού δεν 

χρειάζονται τόσοι πόροι, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν για την 

παραγωγή κάποιου άλλου αγαθού (Regoli, 2016). 

 Το ποσοστό ανεργία είναι χαμηλό. Βασικό χαρακτηριστικό του κεντρικού 

προγραμματισμού είναι ότι όλοι πρέπει να έχουν εργασία, έτσι το κράτος 

προσπαθεί να απορροφήσει όλο το εργατικό δυναμικό, που επιθυμεί να 

εργαστεί  (Regoli, 2016). 

 Μεγαλύτερη έμφαση στο κλάδο της γεωργίας και της μεταποίησης. Με αυτό 

τον τρόπο προσφέρεται εύκολη πρόσβαση στα βασικά αγαθά και μέσα από 

αυτήν ταχεία παραγωγή αυξάνεται και το ΑΕΠ της χώρας σημαντικά, λόγω 

της εγχώριας παραγωγικότητας (Regoli, 2016). 

Τα μειονεκτήματα 

 Υψηλά επίπεδα αναποτελεσματικότητας. Ο στόχος των διευθυντών των 

επιχειρήσεων δεν ήταν η αύξηση των κερδών, αλλά το να επιτύχουν τα 

επίπεδα παραγωγής που οριζόταν από το κράτος. Γι’ αυτό το λόγο τα αγαθά 

που πολλές φορές παράγονταν δεν ήταν ιδιαίτερης υψηλής ποιότητας, καθώς 

δεν εκσυγχρονιζόταν τα μέσα παραγωγής, κάτι το όποιο απαιτούσε πολλά 

χρήματα (Regoli, 2016). 

 Δεν μπορούσε κάποιος να διαφωνήσει με τις αποφάσεις που έπερνε η 

κυβέρνηση. Όλος σχεδιασμός της οικονομίας οριζόταν από την κυβέρνηση. Η 

εξουσία της κυβέρνησης στην κοινωνία ήταν απόλυτη (Regoli, 2016). 

 Μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία μπορεί να μην επιτρέψει σε κάποιον,  

να εξοικονομήσει χρήματα. Η ιδέα πίσω από μια κεντρικά σχεδιασμένη 

οικονομία, είναι ότι όλος ο πλούτος ανήκει στην κυβέρνηση. Το θέμα εδώ 

είναι ότι όλα όσα έχει κάποιος σε αυτό το σύστημα, στην πραγματικότητα 

ανήκουν στην κυβέρνηση (Regoli, 2016). 
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 Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Λόγω του γεγονότος ότι η κυβέρνηση έχει όλα τα 

μέσα παραγωγής, δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει στην οικονομία της αγοράς. Το μόνο είδος 

ανταγωνισμού, που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει είναι ο ανταγωνισμός που 

έχει η ίδια η κυβέρνηση με τον εαυτό της, ώστε να βρει καλύτερες 

κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες θα εφαρμόσει, ώστε να αυξηθεί ακόμη 

περισσότερο η παραγωγή της.  Κι έτσι, δεν εμφανίζονται σε καμιά περίπτωση 

τα οφέλη που απορρέουν από τον ανταγωνισμό, τα οποία είναι η πτώση τιμών 

και η επιθυμία των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων να γίνουν καλύτεροι, 

ώστε με τη σειρά τους να παράγουν ένα καλύτερης ποιότητας αγαθό (Regoli, 

2016). 

Το 1991, με την πτώση του  Κουμμουνισμού, τελείωσε και ο κεντρικός σχεδιασμός. Αυτό 

είναι αυτονόητο, γιατί ο σχεδιασμός της οικονομίας προερχόταν από αυτή την πολιτική 

ιδεολογία. Έτσι από το 1991, ξεκίνησε μια νέα περίοδος, η οποία ήταν η μετάβαση από τον 

κεντρικό σχεδιασμό, στην οικονομία της αγοράς. 

2.2 Οικονομία της αγοράς 

Μετά την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, μετά την κατάρρευση του κουμμουνισμού το 

1991, άρχισε η μετάβαση των οικονομιών των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, προς την 

οικονομία της αγοράς. Η οικονομία της αγοράς αναπτύχθηκε πολύ στα μέσα της δεκαετίας 

του ’90 και ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έπειτα στην Ιαπωνία, και στη 

συνέχεια στις χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ (Lazonick, 2003). Στην οικονομία της 

αγοράς, οι νόμοι της αγοράς και της ζήτησης κατευθύνουν την παραγωγή αγαθών και 

υπηρεσιών. Η προσφορά περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους, το κεφάλαιο και την εργασία, 

και η ζήτηση περιλαμβάνει αγορές από τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και από την 

κράτος.  Ο κάθε συμμετέχων στην οικονομία της αγοράς, επιθυμεί στο να μεγιστοποιήσει ο 

κέρδος τους. Από την μία πλευρά έχουμε τις επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν να 

πουλήσουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους, στην υψηλότερη τιμή που θα πληρώσουν οι 

καταναλωτές. Την ίδια στιγμή οι καταναλωτές, ψάχνουν τις χαμηλότερες τιμές για τα αγαθά 

και τις υπηρεσίες που επιθυμούν να αγοράσουν. Οι εργαζόμενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους με τους υψηλότερούς δυνατούς μισθούς, που τους επιτρέπουν τα προσόντα τους. Κι από 

την άλλη πλευρά, οι εργοδότες ψάχνουν να προσλάβουν τους καλύτερους υπαλλήλους, με 

τους χαμηλότερους δυνατούς μισθούς (Amadeo, 2019).  
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Για να γίνει καλύτερα κατανοητό πως λειτουργεί η οικονομία της αγοράς, θα 

αναπτύξουμε εν συντόμως πώς γίνεται η κατανομή του εργατικού δυναμικού, του 

κεφαλαίου και των προϊόντων μέσα στην αγορά (Lazonick, 2003). 

1. Κατανομή του εργατικού δυναμικού. Τα άτομα μπορούν να επιλέξουν τι είδους 

εργασίας θέλουν να κάνουν, πόσο θέλουν να εργαστούν και σε ποιο μέρος (Lazonick, 

2003). 

2. Κατανομή του κεφαλαίου. Τα άτομα μπορούν να επιλέξουν δυνητικά, εάν θα 

εργαστούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή θα εργαστούν σε επιχειρήσεις. Στην 

κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, υπήρχε σε μικρό βαθμό ιδιωτική ιδιοκτησία 

επιχειρήσεων.  Υπάρχει πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και τα άτομα έχουν την 

δυνατότητα να αποκτήσουν μέσα παραγωγής. Ασχέτως εάν δουλεύουν σαν ελεύθεροι 

επαγγελματίες, ή σαν μισθωτοί υπάλληλοι, η αγορά κεφαλαίων τους δίνει την 

δυνατότητα να επενδύουν χρήματα στην εκπαίδευση τους, ώστε να βελτιώσουν τις 

παραγωγικές τους δυνατότητες. H κεφαλαιαγορά μπορεί να ενισχύσει την 

κινητικότητα τους μέσα στην αγορά εργασίας και την αξία των δικών τους 

παραγωγικών συνεισφορών μέσα στην οικονομία. Επιπλέον, μια κεφαλαιαγορά 

προσφέρει την δυνατότητα, να κερδίσουν χρήματα μέσα από την αποταμίευση ενός 

μέρους του εισοδήματος τους, ακόμη κι εάν δεν επενδύουν χρήματα στην απόκτηση 

νέων μέσων παραγωγής και δουλεύουν μόνο σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή σαν 

ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Αυτή η συνθήκη, λειτουργεί σαν κίνητρο για όλους όσους 

μετέχουν στην αγορά, ώστε να εξοικονομούν ένα μέρος του εισοδήματός τους, το 

όποιο θα αποφέρει νέα κέρδη. H ύπαρξη κεφαλαιαγορών αποτελεί το πιο σημαντικό 

πλεονέκτημα στην οικονομία της αγοράς (Lazonick, 2003). 

3. Κατανομή των προϊόντων.  Δεν  δημιουργούνται μόνο επιλογές για τον 

καταναλωτή, αλλά του δίνει και την δυνατότητα να έχει πρόσβαση στην αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών. Η ύπαρξη αγορών αγαθών, δίνει την δυνατότητα οι άνθρωποι 

συνδυάζοντας τον παραγωγικό συντελεστή της εργασίας, αλλά και του κεφαλαίου, να 

επιλέγουν με ποιες παραγωγικές δραστηριότητες θα ασχοληθούν. Η εύρυθμη 

λειτουργία των αγορών αγαθών, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν 

πρόσβασή σε μια μεγάλη γκάμα επιλογών, είτε είναι καταναλωτές είτε παραγωγοί. 

Πέρα από αυτό, η ύπαρξη  καταρτισμένου εργατικού δυναμικού και η δυνατότητα 

πρόσβασης σε απόκτηση κεφαλαίου μπορούν να βελτιώσουν τις επιλογές τους 

(Lazonick, 2003). 
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 Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της 

οικονομίας της αγοράς: 

1. Η παρέμβαση του κράτους είναι περιορισμένη. Οι σημαντικότερες αποφάσεις 

λαμβάνονται από τους αγοραστές και τους πωλητές κι όχι από την κυβέρνηση. Η 

οικονομία της αγοράς, αποτελεί μια αυτορρυθμιζόμενη οικονομία. Το κράτος 

επεμβαίνει παρά μόνο όταν υπάρχουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα της λειτουργίας 

της αγοράς (Martin, Gollan & Grigg, 2011).Με άλλα λόγια, ο ρόλος της είναι κυρίως 

να προστατεύει τους πολίτες και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μέσω των 

νόμων που θεσπίζει (Lazonick, 2003). 

2.  Υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να υπογράψουν συμβόλαια, 

προκειμένου να αγοράσουν ή να πουλήσουν ή να νοικιάσουν την περιουσία τους. Με 

άλλα λόγια, έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν σημαντικά από την περιουσία 

που έχουν (Amadeo, 2019). 

3.  Ελευθερία επιλογής, των αγαθών που θέλουν να παράγουν, να πουλήσουν και να 

αγοράσουν. Παρόλ΄ αυτά υπάρχουν δυο περιορισμοί, οι οποίοι είναι οι εξής: Η τιμή 

που θέλουν να αγοράσουν και να πουλήσουν, και το κεφάλαιο που διαθέτει ο καθένας 

για να προβεί σε μια ενέργεια (Lazonick,2003). 

4.  Καθορισμός τιμών. Όπως είπαμε και πρωτύτερα ο καθένας προσπαθεί να αγοράσει 

το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμεί στη χαμηλότερη δυνατή τιμή και ταυτόχρονα 

ο καθένας στοχεύει να πουλήσει στη πιο υψηλή την τιμή. Μέσα από αυτή την 

διαδικασία, της αγοραπωλησίας που διενεργείται συνεχώς μέσα στην αγορά, 

διαμορφώνονται τελικά και οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών. Ο σκοπός των 

ανθρώπων μέσα στην οικονομία της αγοράς είναι η απόκτηση του μέγιστου κέρδους 

(Polanyi, 1976). Αυτό επιτυγχάνεται με την απόκτηση του αγαθού της καλύτερης 

ποιότητας, στην χαμηλότερη τιμή. 

5. Ανταγωνισμός. Παρατηρείται πίεση του ανταγωνισμού που κρατεί τις τιμές σε ένα 

χαμηλό επίπεδο. Έτσι, εξασφαλίζεται, ότι η κοινωνία παρέχει αγαθά και υπηρεσίες με 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν η ζήτηση, αυξάνεται για ένα αγαθό, αυξάνεται και η 

τιμή του. Τότε αυξάνεται και η προσφορά του, με την μεγαλύτερη παραγωγή αυτού 

του αγαθού από τους παραγωγούς. Έτσι οι τιμές πάλι μειώνονται και επιβιώνουν 

μόνο οι καλύτεροι επιχειρηματίες μέσα στην αγορά. Ανταγωνισμός όμως 

παρατηρείται και μεταξύ των  εργαζόμενων,  οι οποίοι ψάχνουν τις πιο υψηλόμισθες 

θέσεις και μεταξύ των καταναλωτών, που επιζητούν τις χαμηλότερες τιμές αγαθών 

και υπηρεσιών (Lazonick, 2003). 
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6. Σύστημα αγορών και τιμών. Όλοι έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες σχετικά 

με την αγορά, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι πωλητές. Οι τιμές καθορίζονται από το 

νόμο της ζήτησης και της προσφοράς (Lazonick, 2003). 

 

Μπορούμε να συμπεράνουμε σε αυτό το σημείο, ότι η οικονομία της αγοράς 

διαμορφώνεται και λειτουργεί μέσα από τις αποφάσεις των μελών της κοινωνίας κι 

όχι μέσα από τις αποφάσεις του κράτους, όπως ήταν στην κεντρικά σχεδιασμένη 

οικονομία (Machado, 2011). Λειτουργεί, αντίθετα από την κεντρικά σχεδιασμένη 

οικονομία. Ενώ πριν το κράτος καθόριζε τις τιμές των προϊόντων, είχε στην κατοχή 

του το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της χώρας, δεν υπήρχε μεγάλο ποσοστό 

ανεργίας, γιατί επιδίωκαν την απορρόφηση όλων των πολιτών  στην εργασία. Πέρα 

από αυτό, μέσα στην οικονομία της αγοράς, άρχισαν οι ιδιωτικοποίησεις, οι οποίες θα 

αναφερθούν στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας, και αποτελούν ένα στοιχείο της 

μετάβασης στην οικονομία της αγοράς: δημόσιες εταιρείες, παραδείγματος χάρη 

τηλεπικοινωνιών, ιδιωτικοποιήθηκαν και εισήχθησαν στις αγορές ανταγωνιστές. Με 

αυτό τον τρόπο, προέκυψε όφελος για του πολίτες της χώρας, που πριν δεν υπήρχε. Ο 

ανταγωνισμός οδήγησε σε πτώση των τιμών και στην βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Έχοντας μελετήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας της 

αγοράς, στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετηθεί, κατά πόσο πέτυχε η οικονομία της 

αγοράς, με την καλυτέρευση ή όχι των οικονομικών δεικτών. 

2.3 Διεθνές εμπόριο 

Μελετώντας τη βιβλιογραφία σχετικά με το διεθνές εμπόριο, παρατηρούμε ότι αρκετοί 

οικονομολόγοι ανέπτυξαν κάποιες θεωρίες σχετικά με αυτό. Αφού αναφερθούμε σε αυτές, 

στο επόμενο κεφάλαιο, θα διαπιστώσουμε μέσα από τη μελέτη των εισαγωγών και εξαγωγών 

των τριών χωρών, κατά πόσο αυτές ισχύουν στην πράξη. 

Ο Adam Smith ανέπτυξε και τη δική του θεωρία σχετικά με το διεθνές εμπόριο, αυτή του 

απόλυτου πλεονεκτήματος. 

Για να γίνουμε πιο σαφείς, στο κεφάλαιο της οικονομίας της αγοράς, έγινε λόγος για την 

ιδιωτική πρωτοβουλία και όλα τα άτομα μέσα στην κοινωνία δρουν ελεύθερα επιδιώκοντάς 

το προσωπικό τους συμφέρον και εν τέλει επιτυγχάνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία και το 

κοινωνικό συμφέρον. Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, εάν αυτή η πρακτική μεταφερθεί και 

σε αυτό, τότε θα υπάρχει ευημερία, όχι μόνο για τη μια χώρα, αλλά για όλες αυτές που 
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συμμετέχουν σε αυτό, μέσα από τον καταμερισμό της εργασίας που τώρα είναι διεθνής. Για 

να γίνει περισσότερο αντιληπτή η έννοια του απόλυτου πλεονεκτήματος, ο Adam Smith, 

διατύπωσε ότι υπάρχει μόνο ένας παραγωγικός συντελεστής αυτός της εργασίας, αυτή δεν 

διαφέρει, δηλαδή είναι της ίδιας ποιότητας. Ακόμη, ο συγκεκριμένος παραγωγικός 

συντελεστής δεν μετακινείται ελεύθερα μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο διεθνές 

εμπόριο, αλλά μετακινούνται ελεύθερα στο εσωτερικό της χώρας που υπάρχουν. Δεν υπάρχει 

ανεργία, δηλαδή όλοι εργάζονται και οι δυνατότητες παραγωγής και οι συνθήκες του ίδιου 

αγαθού δεν είναι ίδιες μεταξύ των χωρών. Επιπροσθετα, τα έξοδα δεν μεταβάλλονται αλλά 

είναι σταθερά. Με πολύ απλά λόγια, όταν αναφερόμαστε στην έννοια του απόλυτου 

πλεονεκτήματος, εννοούμε ότι μια χώρα λόγω κάποιων συγκεκριμένων παραγόντων, μπορεί 

και παράγει ένα συγκεκριμένο αγαθό φθηνότερα από ότι μια άλλη χώρα. Δηλαδή, 

εξειδικεύεται στην παραγωγή εκείνου του αγαθού, στην οποία έχει περισσότερες 

δυνατότητες και απορρέει από τον καταμερισμό των έργων σε διεθνές επίπεδο (Τσούνης, 

2015). Σύμφωνα με τον Adam Smith “τα φυσικά πλεονεκτήματα που διαθέτει μια χώρα 

έναντι μιας άλλης, για την παραγωγή ορισμένων εμπορευμάτων είναι μερικές φορές τόσο 

μεγάλα, ώστε κατά την ομόφωνη γνώμη όλου του κόσμου, θα ήταν παράλογο ν’ αντισταθεί 

κανείς σ’ αυτά’’ (Smith, 1776). 

Μετά, τον Adam Smith, o Ricardo, διατύπωσε τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος, η 

οποία αποτελεί μετεξέλιξη της θεωρίας του απόλυτου πλεονεκτήματος. Η θεωρία αυτού, 

αναπτύχθηκε σύμφωνα με κάποιες συνιστάμενες. Πρώτον η εργασία αποτελεί, όπως και στην 

θεωρία του Adam Smith, τον μοναδικό παραγωγικό συντελεστή, του οποίου η ποσότητα 

ορίζει και την τιμή ενός αγαθού. Επιπλέον, η εργασία δεν διαφέρει σε καμία χώρα όσον 

αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η ποσότητα σε κάθε χώρα της εργασίας είναι ίδια και 

δεν μεταβάλλεται από το κόστος παραγωγής. Το κόστος διαμορφώνεται από την ποσότητα 

των παραγωγικών συντελεστών κι όχι από την ποσότητα των προϊόντων που παράγονται 

(Τσούνης, 2015). Οι τιμές των συντελεστών παραγωγής, δεν καθορίζουν τις τεχνικές 

παραγωγής (Δασκάλου, 1995). Ο παραγωγικός συντελεστής της εργασίας μετακινείται, 

χωρίς περιορισμούς, σε όλο το εσωτερικό της χώρας αλλά όχι μεταξύ των χωρών, όπως 

ακριβώς και στην θεωρία του Adam Smith (Τσούνης, 2015). Τα μόνα που μετακινούνται 

μεταξύ των χωρών, είναι τα εμπορεύματα τα οποία ανταλλάσσονται. Ακόμη, υπάρχει τέλειος 

ανταγωνισμός στο εσωτερικό των κρατών (Δασκάλου, 1995). Μια χώρα θα εντρυφήσει στην 

παραγωγή εκείνου του αγαθού, που δεν εμφανίζει απόλυτη διαφορά στο κόστος αλλά 

συγκριτική και με βάση την τελευταία επωμίζεται και την μεγαλύτερη ωφέλεια της. Δηλαδή, 
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ασχολείται με εκείνες τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν τα περισσότερα πλεονεκτήματα 

για να συμμετέχει χωρίς εμπόδια στο διεθνές εμπόριο (Χολέβας, 1997). Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος, είναι πιο κοντά στην 

πραγματικότητα όταν αναφερόμαστε στον πρωτογενή τομέα, καθώς η πρώτη ύλη της 

παραγωγής είναι ο φυσικός πλούτος (Δασκάλου, 1995). 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη νεοκλασική θεωρία, κατά την οποία προστίθεται ακόμη 

ένας παραγωγικός συντελεστής πέρα από αυτού της εργασίας, οποίος συνήθως είναι το 

κεφάλαιο ή η γη. Όπως και στην κλασική θεωρία, μετακινούνται χωρίς περιορισμούς στο 

εσωτερικό ενός κράτους αλλά όχι μεταξύ των κρατών. Το συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτή 

τη θεωρία, απορρέει από την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών μιας χώρας. 

Προκείμενου να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις των καταναλωτών, παρατηρούμε τις 

καμπύλες αδιαφορίας, οι οποίες τις εξετάζουν και είναι ομοθετικές και ίδιες για όλες τις 

χώρες. Επιπρόσθετα, ο ανταγωνισμός είναι τέλειος και όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές 

απασχολούνται. Τέλος, τα έξοδα παραγωγής είναι μεταβλητά, δηλαδή αυξάνονται, σε 

αντιδιαστολή με την κλασσική θεωρία όπου δεν μεταβάλλονται (Τσούνης, 2015). Την 

θεωρία αυτή, ανέπτυξαν δυο Σουηδοί οικονομολόγοι, ο Eli Heckscher και ο Bertil Ohlin. 

Σύμφωνα με αυτή, κάποιες χώρες που πλεονεκτούν σε κάποιους από τους δυο παραγωγικούς 

συντελεστές, δηλαδή στην εργασία και στο κεφάλαιο, επηρεάζουν στο να διαμορφώνονται 

διαφορετικές τιμές. Από αυτή την συνθήκη δημιουργούνται και τα οφέλη για το διεθνές 

εμπόριο.  Οι τιμές των αγαθών διαμορφώνονται από την ένταση της εργασίας και του 

κεφαλαίου σε συγκεκριμένα αγαθά και με το να κατορθώσουμε να εξασφαλίσουμε αυτούς 

τους συντελεστές (Σίσκος,  n.d.). 

Η τελευταία θεωρία που θα μελετήσουμε, ακόμη κι εάν υπάρχουν ακόμη πολλές που 

μπορούμε να αναφέρουμε και αφορά το διεθνές εμπόριο, είναι η θεωρία των τελωνιακών 

ενώσεων. Τελωνειακή ένωση, αποτελεί μια ένωση μεταξύ κρατών, όπου μπορούν να εξάγουν 

και να εισάγουν προϊόντα χωρίς δασμούς και γενικότερα τελωνιακούς περιορισμούς. 

Ζωντανό παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μέσα από αυτές τις ενώσεις, προκύπτουν σημαντικά θετικά στοιχεία, τα οποία είναι, είτε 

δυναμικά είτε στατικά. Τα στατικά αναφέρονται στις διαφορές των τιμών, οι οποίες είναι πιο 

χαμηλές λόγω της απουσίας δασμών. Από την άλλη πλευρά τα δυναμικά αναφέρονται σε 

πολλές παραμέτρους. Αφορούν τον ανταγωνισμό  και την δύναμη του μονοπωλίου τα οποία 

πλέον αλλάζουν. Τα μονοπώλια, εξαλείφονται ακόμη περισσότερο και ο ανταγωνισμός 



31 
 

εντείνεται. Υπάρχει μεγαλύτερη θετική εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας. Υπάρχει 

μεγαλύτερη τεχνολογική πρόοδος και οι επενδύσεις πλέον γίνονται πιο εύκολα, καθώς 

παρατηρείται μεγαλύτερη ασφάλεια στις οικονομικές δραστηριότητες. Οι απόρροιες πολλές, 

όπως ότι οι παραγωγικές δραστηριότητες είναι πλέον πιο προσοδοφόρες, καθώς 

διαμορφώνεται ακόμη περισσότερη εξειδίκευση. Η πιο αποδοτική παραγωγή, οπωσδήποτε 

αυξάνει και την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων. Όταν ένα κράτος μέλος ανήκει σε 

μια ένωση, αποκτά καλύτερη εμπορική θέση σε σχέση με στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. 

Πέρα από αυτό, τα προϊόντα καλυτερεύουν, λόγω του μεγαλύτερου ανταγωνισμού και της 

προσπάθειας των εμπορικών παικτών να επιβιώσουν. Η τεχνολογική πρόοδος επηρεάζει 

σημαντικά τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής, η  οποία  πλέον 

υπολογίζεται με μεγαλύτερα μέτρα και σταθμά. Εάν η τελωνειακή ένωση εξελιχτεί 

περισσότερο, δηλαδή γίνει οικονομική ένωση, τα οφέλη πολλαπλασιάζονται καθώς πλέον 

δεν έχουν διαφορές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, που σημαίνει κέρδος και εξαλείφεται ο 

χρόνος και η διαδικασίες συναλλαγματικών μετατροπών, το οποίο αποτελεί σημαντικό 

έμμεσο όφελος (Τσούνης, 2015). 

Θα αναφέρουμε ενδεικτικά σε δυο αντικρουόμενες θεωρίες σχετικά με τις περιφερειακές 

ενώσεις. Ο Αμερικανός οικονομολόγος Τζακομπ Βαινερ και  Άγγλος οικονομολόγος Τζειμς 

Μιντ, διατύπωσαν την θεωρία που αφορούσε τα αποτελέσματα της δημιουργίας και της 

εκτροπής των ανταλλαγών. Είναι αντίθετοι προς της τη δημιουργία τελωνιακών ενώσεων, 

καθώς δημιουργούν ανταλλαγές, αλλά υπάρχει και εκτροπή αυτών. Με σαφή τρόπο 

εννοούμε, ότι μπορεί να δημιουργούνται νέες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών κάτω 

από την ίδια στέγη μιας ένωσης αλλά ταυτόχρονα παύουν, ήδη υπάρχουσες συναλλαγές με 

χώρες εκτός ένωσης. Δηλαδή, από την μια πλευρά μεγαλώνει η εξειδίκευση μεταξύ των 

χωρών εντός της ζώνης, αλλά ταυτόχρονα αυτή λειτουργεί αρνητικά για την εξειδίκευση 

εκτός της ζώνης (Χολέβας, 1997). 

Αντιθέτως, δύο άλλοι οικονομολόγοι ο Βανεκ και ο Βελμπρεκ, αναπτύσσουν μια θεωρία, η 

οποία υποστηρίζει ότι οι τελωνειακές ενώσεις ενισχύουν το διεθνές εμπόριο. Σύμφωνα με 

αυτούς, οι τελωνειακές ενώσεις ενισχύουν τις συναλλαγές ώστε να γίνονται ελεύθερα αλλά 

να συμβάλουν και στην γενικότερη παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς επωφελούνται σε σημαντικό 

θετικό βαθμό τόσο οι οικονομίες των χωρών που είναι μέλη της ένωσης, αλλά και των 

τρίτων χωρών. Διαμορφώνονται πιο εύκολα οικονομίες κλίμακας, οι οποίες λειτουργούν 

θετικά στην παραγωγή νέων προϊόντων, αλλά και στην αύξηση της κινητικότητας των 
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συντελεστών παραγωγής, που ενισχύουν την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου σε πρώτο 

βαθμό και σε δεύτερο των οικονομιών των κρατών, που μετέχουν σε αυτό (Χολέβας, 1997). 

Πέρα όμως από τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με το διεθνές εμπόριο, αξίζει να 

αναφερθούμε στην πραγματική του διάσταση τις τελευταίες δεκαετίες. Το διεθνές εμπόριο 

αναπτύχθηκε σημαντικά από τη δεκαετία του 1970 και μετά, όπου οι περισσότερες χώρες του 

κόσμου υιοθέτησαν την οικονομία της αγοράς και άφησαν πίσω την κεντρικά σχεδιαζόμενη 

οικονομία. Η αύξηση του διεθνές εμπορίου έχει αλλάξει σημαντικά την παγκόσμια 

οικονομία. Σήμερα περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής εξάγεται. 

Οι αλυσίδες παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών καθίστανται όλο και πιο πολύπλοκες και 

παγκόσμιες (Ortiz-Ospina, Beltekian and Roser, 2018).Ο παράγοντας που συνέβαλε 

καθοριστικά στην ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των χωρών, ήταν η παγκοσμιοποίηση της 

παραγωγής, δηλαδή η δυνατότητα των επιχειρήσεων να παράγουν σημαντικό μέρος της 

παραγωγής σε περισσότερες από μια χώρες, ώστε το εμπόριο  με αυτό το τον τρόπο να 

μειώνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος παραγωγής, αλλά και να επωφελούνται σήμερα ακόμη 

περισσότερο από τις οικονομίες κλίμακας. Επιπρόσθετα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

έχει γίνει όλο και περισσότερο δυνατό το εμπόριο μεταξύ περιοχών του κόσμου, που είχαν 

προηγουμένως περιορισμένη πρόσβαση στα διεθνή συστήματα μεταφορών. Το διεθνές 

εμπόριο έχει φέρει τόσα πολλά θετικά αποτελέσματα, που χωρίς αυτό λίγα έθνη θα 

μπορούσαν να διατηρήσουν ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο. Η αύξηση του έχει συντελέσει στο 

να αυξηθεί σημαντικά το βιοτικό επίπεδο, όχι μόνο των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά και 

των αναπτυγμένων. Μέσα από τον παγκόσμιο ιστό, δηλαδή το διαδίκτυο δεν αυξήθηκε 

σημαντικά μόνο το καταναλωτικό κοινό, αλλά έχοντας πρόσβαση οι επιχειρήσεις, μπορούν 

να μειώνουν σημαντικά τα κόστη προκειμένου να προμηθεύονται αγαθά και υπηρεσίες. Οι 

καταναλωτές στη σημερινή εποχή έχουν μια καινούργια δυνατότητα, η οποία εμφανίστηκε 

από το 1995 και μετά δηλαδή μετά την εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Και ποια είναι 

αυτή; Με το ίδιο εισόδημα που έχουν μπορούν να αγοράζουν ακόμη περισσότερα αγαθά και 

υπηρεσίες, λόγω του ότι οι εταιρείες ανταγωνίζονται και οι τιμές πέφτουν. Τέλος, αυτό που 

θεωρείται αμελητέο από τους περισσότερους πολιτικούς και επιχειρηματίες, είναι ότι το 

διεθνές εμπόριο τα τελευταία χρόνια, έχει τόση μεγάλη κοινωνική και οικονομική δύναμη 

καθώς μεταβάλλει τις συνθήκες κατανομής του πλούτου σε μια εθνική οικονομία, ιδίως λόγω 

των μεταβολών των τιμών και των μισθών. Κι εν τέλει πέρα από τα οφέλη που μπορούν να 

προκύψουν, μπορούν να προκύψουν δυσάρεστα γεγονότα όπως η ανεργία και το  κλείσιμο 

επιχειρήσεων ή λόγω της ύπαρξης τεράστιου ανταγωνισμού. Aυτή η εξέλιξη λοιπόν, μπορεί 
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να λειτουργήσει κι ανάποδα. Μέχρι τώρα θεσπίζονταν νόμοι, οι οποίοι είχαν σαν στόχο να 

διευκολυνθεί το διεθνές εμπόριο. Από εδώ και πέρα όπως θα δούμε και στο κεφάλαιο της 

παγκοσμιοποίησης, μπορεί οι δυσμενείς συνθήκες που θα προκύψουν να ωθήσουν τις 

οικονομίες να υιοθετήσουν προστατευτικές πολιτικές, καθώς αυτή η νέα κατάσταση θα 

αποβεί μοιραία (Rodrigue,2017). 

2.4 Διεθνείς Επενδύσεις 

Όταν ο επιχειρηματίας εξάγει μεγάλο αριθμό των αγαθών που παράγει σε μια  χώρα, μπορεί 

να επιλέξει να κάνει το επόμενο βήμα στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες που είναι να 

επενδυσει στην ξένη χώρα όπου ήδη εξάγει. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να είναι, είτε 

μακροχρόνιες είτε βραχυχρόνιες. Οι μακροχρόνιες είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις, για την 

εκπλήρωση των οποίων ο ξένος επενδυτής στοχεύει να δημιουργήσει μια επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε μια ξένη χώρα η όποια θα έχει μεγάλη χρονική διάρκεια, θα ενέχει πιο 

μεγάλο κίνδυνο από μια βραχυχρόνια επένδυση και θα αποκομίσει μεγάλα κέρδη, τα οποία 

δεν είναι μόνο χρήματα, άλλα παραδείγματος χάρη η εκμετάλλευση πλεονεκτημάτων μιας 

χώρας που μπορεί να είναι το φθηνό εργατικό δυναμικό ή και το ειδικευμένο. Οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις έχουν πολλές μορφές στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω. Όσον αφορά 

τις βραχυχρόνιες επενδύσεις ή αλλιώς τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, ο ξένος επενδυτής 

αγοράζει  για παράδειγμα μετοχές μιας ξένης επιχείρησης ή ομόλογα ενός ξένου κράτους, 

προκείμενου να αποκομίσει κέρδη. Οι τιμές των ομολόγων, των μετοχών ή και γενικότερα 

των χρεογράφων εντάσσονται μέσα σε μια αγορά, τη χρηματιστηριακή και καθορίζονται από 

διάφορους παράγοντες, όπως τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τον 

πληθωρισμός (Παπαγεωργίου, Χίονης, 2003). Το ερώτημα που γεννιεται, είναι ποια είναι η 

ουσιαστικά η διαφορά μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων και των επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι για να έχουμε άμεση ξένη επένδυση, ο επενδυτής 

πρέπει να κατέχει πάνω από το 10% των μετοχών μιας επιχείρησης μέσα από το οποίο θα 

μπορεί όχι μόνο να έχει κέρδη άλλα και να παίρνει μέρος και στις διαδικασίες διαχείρισης 

της επιχείρησης, δηλαδή σε αποφάσεις που αφορούν την στρατηγική της επιχείρησης αλλά 

και στην πρόσληψη διοικητικών στελεχών σε ανώτερες θέσεις, με άλλα λόγια να έχει 

δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μιας επιχείρησης. Δεν θα πρέπει να αμελήσουμε 

να αναφέρουμε ότι το 10%  δεν ισχύει σε όλες τις χώρες άλλα διαφέρει και μπορεί να είναι 

είτε 25% είτε 51% (Μπιτζένης,2014). 
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Έτσι λοιπόν αφού διευκρινίσαμε τη διαφορά μεταξύ Α.Ξ.Ε. και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στο τι είναι Α.Ξ.Ε. και ποιες οι μορφές τις. Θα μπορούσε 

να λεχθεί ότι άμεση ξένη επένδυση υλοποιείται όταν ένας ξένος επενδυτής μεταφέρει 

παραγωγικούς συντελεστές, όπως κεφάλαιο και  εργασία σε μια ξένη χώρα προκειμένου να 

επωφεληθεί όχι μόνο από τον προφανή λόγο τα κέρδη, αλλά και από την εκμετάλλευση 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως είναι η εξόρυξη κάποιου μεταλλεύματος, στο όποιο είναι 

πλούσια η χώρα υποδοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις ενέχουν 

μεγάλο κίνδυνο, γιατί πρόκειται για επενδύσεις μεγάλου κόστους. Υπάρχουν δύο μορφές 

άμεσων ξένων επενδύσεων όταν αναφερόμαστε στο τρόπο παραγωγής θυγατρικών 

επιχειρήσεων: αυτές είναι οι οριζόντιες μορφές, δηλαδή μια Α.Ξ.Ε. υλοποιείται προκειμένου 

να εξυπηρετήσει την αγορά στην οποία εγκαθίσταται, κάνοντας μεταφορά και υιοθετώντας 

την ίδια παραγωγική διαδικασία της χώρας προέλευσης. Από την άλλη μεριά έχουμε τις 

κάθετες μορφές, δηλαδή μια επιχείρηση ιδρύει μια θυγατρική σε μια άλλη χώρα, 

προκείμενου να μεταποιήσει ένα εξάρτημα ή γενικότερα να παράγει ένα κομμάτι της 

παραγωγής, με απώτερο σκοπό να χρησιμοποιήσει αυτή την εισροή σε μια άλλη παραγωγική 

μονάδα(Παπαγεωργίου, Χίονης, 2003).Ακόμη, οι μορφές των άμεσων ξένων επενδύσεων 

ποικίλουν και είναι οι εξής ακόλουθες: 

1. Πλήρους ιδιοκτησίας υποκατάστημα (wholly owned subsidiary).  Σε αυτήν 

περίπτωση, ο ξένος επενδυτής κατέχει το 100% της ιδιοκτησίας της νέας επιχείρησης 

ή της θυγατρικής (Μπιτζένης, 2014). 

2. Κοινή επιχείρηση-κοινοπραξία (joint venture). Αποτελεί την απόρροια της  

συνεργασίας μεταξύ μίας ή περισσότερών ξένων επιχειρήσεων με μία ή περισσότερες 

εγχώριες επιχειρήσεις,  για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή την εξαγορά μια 

υπάρχουσας επιχείρησης. Η κάθε μεριά συμβάλει με τα πλεονεκτήματα τα οποία 

διαθέτει, δηλαδή για παράδειγμα, η ξένη επιχείρηση μπορεί να υπερτερεί σε 

τεχνογνωσία και η τοπική επιχείρηση σε γνώσεις της εγχώριας αγοράς ή των 

καναλιών διανομής (Μπιτζένης, 2014). 

3. Η θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Greenfield investment). O ξένος επενδυτής 

επενδύει σημαντικά κεφαλαία για την δημιουργία μιας επιχείρησης από το μηδέν και 

είναι ο μόνος ιδιοκτήτης (Μαυρομάτη, n.d.). 

4. Επένδυση Βrownfield. O επενδυτής αποκτά τα κτίρια μιας υπάρχουσας επιχείρησης 

τα οποία τα διαμορφώνει και αξιοποιεί πλήρως (Χατζηδημητρίου, 2003). 
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5. Απόκτηση μια επιχείρησης που ήδη υπάρχει (Acquisition). O επενδυτής αγοράζει μια 

επιχείρηση και η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. 

6. Μερική εξαγορά (Partial Acquisition). O ξένος επενδυτής λαμβάνει στην κατοχή του 

ένα σημαντικό μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης μιας χώρας 

υποδοχής. Ανάλογα με το ποσοστό το οποίο αποκτά, είναι μέτοχος πλειοψηφίας ή 

μειοψηφίας και αποκτά το δικαίωμα να διορίζει ένα μέρος του διοικητικού 

συμβουλίου και να διορίζει δικά του άτομα σε κάποιες ανώτερες διοικητικές θέσεις 

(Χατζηδημητρίου, 2003). 

7. Συγχώνευση και εξαγορά (Merger and Acquisition). Δυο επιχειρήσεις γίνονται μια 

και συνήθως μια μεγάλη επιχείρηση εξαγοράζει μια υπάρχουσα επιχείρηση, η οποία 

συνήθως είναι μικρότερου μεγέθους (Μπιτζένης, 2014). 

8. Παράκτια επιχείρηση (offshore). Eίναι η δημιουργία μιας επιχείρησης σε μία χώρα η 

οποία παρουσιάζει ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα, (π.χ. Βουλγαρία 10%) με σκοπό να 

δικαιολογεί εκεί τις εμπορικές της δραστηριότητες και να επωφελείται από αυτή την 

ευνοϊκή παράμετρο (Μπιτζένης, 2014). 

Πέρα από τις παραπάνω μορφές άμεσων ξένων επενδύσεων, αξίζει να αναφερθούμε και 

σε κάποιες οικονομικές θεωρίες που κάνουν λόγο για τις διεθνείς επενδύσεις. Αυτές είναι 

οι εξής: 

1. Η θεωρία που ανέπτυξε ο Vernon και αναφέρεται στον κύκλο ζωής του προϊόντος 

Ι. Η θεωρία αυτή βασίστηκε στη θεωρία του Posner, η οποία υποστηρίζει ότι 

υπάρχει τεχνολογικό χάσμα μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. 

Ακόμη, στηρίχθηκε στη θεωρία του Linder o οποίος υποστήριξε ότι υπάρχει κοινή 

ζήτηση προϊόντων από τις αναπτυγμένες χώρες (Μαυρομμάτη, n.d.). 

Επιπρόσθετα, η θεωρία αυτή εξηγεί, γιατί μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα 

στην παραγωγή ενός προϊόντος και στη συνέχεια το εξάγει και τους λόγους που 

σε μια χώρα κάποιες επιχειρήσεις παίρνουν την απόφαση να προχωρήσουν σε 

άμεσες ξένες επενδύσεις (Χατζηδημητρίου,2003). Ο κύκλος ζωής του προϊόντος 

περνάει από τέσσερις φάσεις: 

 Το στάδιο της καινοτομίας, όπου η επιχείρηση καταβάλει ένα μεγάλο 

χρηματικό ποσό, για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος το οποίο είναι 

καινούργιο στην αγορά, αποκτά μονοπώλιο και το πουλάει σε αρκετά υψηλές 

τιμές. Τα χρήματα που αποκομίζει, συνήθως τα επιστρέφει πίσω 
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αποπληρώνοντας όλα αυτά τα χρήματα που έχει καταβάλει, τα οποία δεν είναι 

και λίγα για την παραγωγή αυτού του προϊόντος (Μαυρομμάτη, n.d.). 

 Στο επόμενο στάδιο, το προϊόν γίνεται γνωστό στην αγορά, αυξάνεται η 

ζήτηση του και μαζί και τα κέρδη και εμφανίζονται οι οικονομίες κλίμακας. 

Το μέσο κόστος μειώνεται μαζί και η τιμή του και οι εξαγωγές αυξάνονται και 

επεκτείνονται και σε νέες αγορές. Σε αυτό το στάδιο εμφανίζεται και ο 

ανταγωνισμός (Μαυρομμάτη,  n.d.). 

 Στο τρίτο στάδιο είναι το λεγόμενο στάδιο της ωριμότητας. Ο ανταγωνισμός 

μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και η τιμή πέφτει ακόμη περισσότερο. Σε αυτό 

το στάδιο δημιουργείται η επιθυμία της επιχείρησης να κάνει άμεσες ξένες 

επενδύσεις, σε χώρες οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες, προκείμενου να 

εκμεταλλευτεί το φθηνό εργατικό δυναμικό. Έτσι, θα  πέσει η τιμή του 

προϊόντος και η επιχείρηση θα διατηρήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα 

(Μαυρομάτη,  n.d.). 

 Στο τελευταίο στάδιο είναι αυτό, στο οποίο το προϊόν παρακμάζει. Όλες 

πλέον οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις μετατοπίζουν την παραγωγή του 

προϊόντος σε τρίτες χώρες. Η ζήτηση πέφτει, κι αυτό προκύπτει από το 

γεγονός ότι εμφανίζονται νέες και πιο εξελιγμένες μορφές του συγκεκριμένου 

προϊόντος. Ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί η ζήτηση του, είναι να στραφεί η 

επιχείρηση στην πώληση αυτού σε αναπτυσσόμενες χώρες, που ακόμη το 

ζητάνε οι καταναλωτές  (Χατζηδημητρίου, 2003). 

2. Η επόμενη θεωρία, είναι η θεωρία του Hymer, ο οποίος υποστηρίζει ότι τα 

πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων πρέπει να είναι πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας και 

ότι προκειμένου μια επιχείρηση να εξαπλώνεται σε νέες αγορές, πρέπει να 

βασίζεται στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και στην μονοπωλιακή της ισχύ, 

που απορρέουν από αυτά (Μαυρομάτη,  n.d.). 

3. Η θεωρία της εσωτερικοποίησης, η οποία βασίζεται την έννοια των ενδιάμεσων 

αγαθών. Αυτά ορίζονται ως τα αγαθά που είναι αναγκαία για την παραγωγή των 

τελικών αγαθών. Στόχος της επιχείρησης, είναι αυτά τα αγαθά να είναι όσο το 

περισσότερο πιο ποιοτικά, γι’ αυτό και επιχειρεί την παραγωγή αυτών με διεθνείς 

επενδύσεις, ώστε να μειώσει το κόστος τους και το τελικό προϊόν να είναι 

ανταγωνιστικό. Δίνεται έμφαση στην κάθετη μορφή των ΑΞΕ (Μαυρομάτη, n.d.). 
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4. Ο Baumol και ο Williamson, ανέπτυξαν τις διαχειριστικές προσεγγίσεις. Πολλές 

φορές αυτοί που λειτουργούν μέσα σε μια επιχείρηση, οι ιδιοκτήτες και οι 

διαχειριστές μιας επιχειρήσεις έχουν διαφορετικούς στόχους. Οι ιδιοκτήτες 

στοχεύουν να αποκομίσουν το μέγιστο κέρδος και οι διαχειριστές στοχεύουν να 

μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις τους μέσα από τις πωλήσεις. Ο πρώτος θεωρητικός 

που αναφέραμε σημείωσε, ότι οι δύο αντικρουόμενες ομάδες πρέπει να 

συμφωνήσουν σε ένα ελάχιστο επίπεδο κέρδους. Από την άλλη ο Williamson 

μελετά, το πώς η θέληση των διαχειριστών να αποκτήσουν ισχύ, μπορεί να 

επηρεάσει στο πώς μπορεί να λειτουργεί μια πολυεθνική επιχείρηση 

(Μαυρομάτη, n.d.). 

5. Τελευταία θεωρία σχετικά με τις διεθνείς επενδύσεις που θα μελετήσουμε είναι η 

θεωρία του  Dunning. H θεωρία αυτή ονομάζεται εκλεκτικό υπόδειγμα. Το 

εκλεκτικό υπόδειγμα εξετάζει ποια πλεονεκτήματα πρέπει να έχει μια επιχείρηση 

προκειμένου να μετατραπεί σε πολυεθνική. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα που 

μπορούν να απορρέουν από την τοποθεσία και μπορεί για παράδειγμα να 

αφορούν το μέγεθος που παρουσιάζει μια αγορά. Ακόμη, τα πλεονεκτήματα 

εσωτερικοποίησης που αναφέρονται για παράδειγμα στην παραγωγή των 

ενδιάμεσων αγαθών, που αναφέραμε νωρίτερα. Τα τελευταία πλεονεκτήματα 

αναφέρονται στον ανταγωνισμό και είναι απόρροια μιας τεχνολογικής γνώσης, 

για παράδειγμα που μπορούν να επιφέρουν σημαντικά κέρδη (Μαυρομμάτη, n.d.). 

2.5 Παγκοσμιοποίηση 

Με την εμφάνιση του καπιταλισμού τη δεκαετία του ’70, άρχισε να αχνό-φαίνεται 

σιγά σιγά και μια νέα τάση.  Μέχρι να εμφανισθεί, η έννοια της οικονομίας της 

αγοράς, στα περισσότερα κράτη του κόσμου, το πολίτευμα ήταν ή σοσιαλισμός ή 

κουμμουνισμός. Έτσι λοιπόν, οι αγορές ήταν κλειστές και το κράτος έβαζε 

περιορισμούς στο εμπόριο άλλα και στην κίνηση κεφαλαίων (Παναγιώτης και 

Πολυχρονόπουλος, 2014). Με την είσοδο του καπιταλισμού, εμφανίστηκε η έννοια 

της διεθνοποίησης του κεφαλαίου (Μελάς, 1999).Επιδιωκόταν η εξωστρέφεια των 

οικονομιών τόσο με τις εξαγωγές σε αρχικό στάδιο και ύστερα με τις διεθνείς 

επενδύσεις. Οι διεθνείς επενδύσεις αποτελούν εργαλείο εισροή συναλλάγματος 

(Γκλαβίνης, 2009). Αυτή η εισροή θα βοηθούσε στο να υπάρχει βιωσιμότητα των 

εθνικών οικονομιών. Τη δεκαετία του ΄80, εμφανίστηκε ένας άλλος όρος από τα 
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Πανεπιστήμια της Αμερικής, η λεγόμενη «παγκοσμιοποίηση» (Μελάς, 1999).Οι 

ορισμοί πολλοί, γιατί είναι μια έννοια η οποία αφορά τον πολιτισμό, την πολιτική και 

την οικονομία (Παναγιώτης και Πολυχρονόπουλος, 2014). Το μόνο σίγουρο είναι, ότι 

η παγκοσμιοποίηση ξεκίνησε από την οικονομία.  Η παγκοσμιοποίηση όσον αφορά 

την οικονομία, περιγράφει την αλληλεξάρτηση των εθνών σε ολόκληρο τον κόσμο η 

οποία προωθείται μέσω του ελεύθερου εμπορίου (Bird and Kopp, 2019). Στα πλαίσια 

λοιπόν της παγκοσμιοποίησης, παρατηρούμε τέσσερις κυρίαρχες τάσεις, που 

συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες έχουν γίνει ο βασικός κανόνας της 

οικονομικής πολιτικής πολλών χωρών. Αυτές λοιπόν, είναι η ιδιωτικοποίηση, η 

ολοκλήρωση, η απελευθέρωση και η φιλελευθεροποίηση (Howard-Hassmann, 2017).  

Η μείωση του κόστους μεταφοράς και επικοινωνίας και η ελάττωση των εμπόδιων 

στο εμπόριο και στις επενδύσεις αποτέλεσαν τους δύο κύριους παράγοντες, που 

οδήγησαν στην οικονομική παγκοσμιοποίηση. Τα κόστη μεταφοράς και επικοινωνίας 

μειώθηκαν λόγω της ανάπτυξής της τεχνολογίας (Frankel, 2000). Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν ξαφνικά τη δεκαετία του ’80. 

Μαζί, με αυτή την αύξηση, συνέπεσε και η περιφερειακή ολοκλήρωση. H 

παγκοσμιοποίηση σαν έννοια υπονοεί και προωθεί την κατάργηση των συνόρων 

μεταξύ των κρατών για την διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης. Οι 

παραγωγικοί συντελεστές στα πλαίσια των περιφερειακών ενώσεων μετακινούνται 

ελεύθερα. Μέσα από της ενώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, άρχισαν 

να διευκολύνονται οι διεθνείς επενδύσεις. Τα κράτη χάνουν ορισμένα εργαλεία 

άσκησης οικονομικής πολιτικής, τα οποία ανήκουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Γεωργιάδου et al., 2002). Καθοριστικοί παράγοντες για την εμφάνιση της 

παγκοσμιοποίησης, υπήρξε η διεθνοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης. Μέσα 

από την πρόοδο της τεχνολογίας, όλοι έχουν πλέον πρόσβαση στην γνώση. Οι 

αποστάσεις εξαλείφθηκαν και όλοι είχαν δυνατότητα επικοινωνίας σε όποιο μέρος 

του πλανήτη κι εάν βρισκόταν (Παναγιώτης και Πολυχρονόπουλος, 2014). Μέσα από 

τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπήρξαν συνεργασίες μεταξύ ακαδημαϊκών. Το ερώτημα 

που προκύπτει είναι γιατί όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτήν γνώση. Για να μην 

επαναληφθεί, για να υπάρξει έναυσμα, επιρροή, και έμπνευση για καινοτομία (Soete 

and Lundvall, 2003). 

 Πέρα όμως από τα παραπάνω, οι χρηματαγορές και πιο συγκεκριμένα τα 

χρηματιστήρια, συντελούν αναμφισβήτητα στην παγκοσμιοποίηση (Μελάς, 1999). Η 
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πρόσβαση από κάθε γωνία του κόσμου, το γεγονός ότι δεν κλείνουν ποτέ, η άμεση 

σύνδεση όλων των χρηματιστηρίων και οι συνεχής ροή χρήματος και η αγορά 

χρεογράφων εταιρειών και κρατών, καταργεί τα σύνορα και δεν υπάρχει η έννοια του 

χρόνου, ώστε να υπάρχει εν τέλει μια παγκόσμια χρηματαγορά.  

Οι επιχειρήσεις απέκτησαν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τη δυνατότητα να 

κατασκευάσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το 

λειτουργικό κόστος και να αγοράσουν πολλές φορές πρώτες ύλες, πιο φτηνά μέσω 

της μείωσης ή της κατάργησης των δασμών. Το σημαντικότερό από όλα είναι ότι 

πλέον έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια καταναλωτές (Bird and Kopp, 2019). Ακόμη, 

υποστηρίζεται η άποψη, ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες αποφασίζουν για 

τη μεγαλύτερη ροή κεφαλαίων μεταξύ κρατών, αποτελούν ένα κομμάτι της 

παγκοσμιοποίησης. Μέσα από τις πολυεθνικές, μεταφέρεται ένας ολόκληρος 

πολιτισμός της χώρας προέλευσης και εντείνεται ο ανταγωνισμός στη χώρα 

υποδοχής, καθώς οι πολυεθνικές παρουσιάζουν το πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις 

μικρό-μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις, αυτό των οικονομιών κλίμακας (Γεωργιάδου et 

al., 2002). Το πλεονέκτημα αυτό, τους δίνει τη δυνατότητα να παράγουν ένα ακόμη 

πιο φτηνό προϊόν. Κι εκεί εμφανίζεται η εκτόπιση των τοπικών επιχειρήσεων, οι 

οποίες λόγω της έντασης του ανταγωνισμού, δεν μπορούν να επιβιώσουν και είτε 

κλείνουν,  είτε εξαγοράζονται από πολυεθνικές. Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να 

τονίσουμε ότι μέσα από την παγκοσμιοποίηση, πολλές χώρες επωφελήθηκαν τόσο, 

ώστε να υπάρξει σημαντική οικονομική πρόοδος στην οικονομία τους άλλα και 

γενικά σε ολόκληρη την κοινωνία τους. Η διεθνοποίηση της παραγωγής λειτούργησε 

καταλυτικά στη μεταφορά και στην εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών. 

 Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται το αντίθετο, αρκετοί χάσανε χρήματα μέσα 

από την ενασχόληση τους με το χρηματιστήριο και η χρηματοοικονομική κρίση 

δημιούργησε αρκετά κοινωνικά προβλήματα (Howard-Hassmann, 2017). Και για να 

μην μιλάμε μόνο θεωρητικά, η κρίση του χρηματιστηρίου το 2000 και η οικονομική 

κρίση η οποία ξεκίνησε το 2007-2008, δημιούργησαν αρκετά οικονομικά 

προβλήματα κι ακόμη περισσότερο σε χώρες που πλήγηκαν περισσότερο όπως η 

Ελλάδα. Τα οικονομικά προβλήματα αποτελέσαν η αρχή και ο λόγος για να 

δημιουργηθούν σοβαρά πολιτικά προβλήματα όπως η πολιτική αστάθεια, αλλά και 

κοινωνικά όπως η φτώχεια και η αύξηση του αριθμού των αυτοκτονιών. 
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 Για να μην είμαστε απόλυτοι, η παγκοσμιοποίηση ακόμη δεν έχει πετύχει άλλα 

υπάρχει μια ροπή προς αυτή. Ακόμη υπάρχουν περιορισμοί τόσο στην μετακίνηση 

των παραγωγικών συντελεστών, άλλα και δεν υπάρχει κατάργηση των εθνικών 

συνόρων. Μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, άλλα οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει να πάρουν όλο το μερίδιο της αγοράς και οι κάλοι 

παίκτες της εγχώριας αγοράς, οι τοπικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να είναι 

ανταγωνιστικές. Η εθνική συνείδηση και ο φόβος για ότι νέο από τους καταναλωτές 

με το οποίο δεν έχουν άμεση επαφή, λειτουργεί σαν τροχοπέδη στην 

παγκοσμιοποίηση.  

Εν έτη 2019, τα νέα χαρακτηριστικά της οικονομίας στα πλαίσια της 

παγκοσμιοποίησης εμφανίζονται:  

 Παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία συντελεί 

τη δημιουργία μεγάλων βάσεων δεδομένων και δίνει τη δυνατότητα στους 

επιχειρηματίες σε όλον τον κόσμο, να έχουν πρόσβαση σε αυτές, μέσω του 

διαδικτύου, να χρησιμοποιούν νέες πιο αποδοτικές επιχειρηματικές 

στρατηγικές και να προσαρμόσουν αυτές τις πληροφορίες στις δικές τους 

ανάγκες ώστε να αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ακόμη, η 

εμφάνιση της καινοτομίας σε πολλές χώρες, αποτελεί γεγονός και αφήνουν 

πλέον πίσω τους μιμητικές πρακτικές πολλές χώρες όπως η Κίνα. Βέβαια σε 

αυτήν περίπτωση δημιουργούνται προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

(Howard-Hassmann, 2017).   

 Εμφανίστηκαν νέες οικονομικές δυνάμεις μετά την κρίση του 2007. Η 

εμφάνιση τους, είναι κυρίως στην Ασιατική ήπειρο. Αυτό που αποτελεί πολύ 

σημαντικό είναι ότι τέτοιες νέες οικονομικές δυνάμεις δεν βασίστηκαν μόνο 

σε νεοφιλελεύθερες αρχές (Howard-Hassmann, 2017).   

 Τεράστιος ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά και ταυτόχρονα μια έντονη 

ανησυχία για την εξάντληση των φυσικών πόρων. Βέβαια, αυτό που είναι πιο 

σημαντικό είναι ότι δεν εμφανίζεται το ίδιο ενδιαφέρον για την κλιματική 

αλλαγή από τα κράτη και παρουσιάζονται διαφωνίες σχετικά με την κλιματική 

αλλαγή (Howard-Hassmann, 2017).   

 Οι ανισότητες αυξάνονται κάτι που είναι  τελείως αντίθετο με τις βασικές 

αρχές, που θέλουν να βασίζονται οι σύγχρονές κοινωνίες. Αυτή η κατάσταση, 
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προκαλεί εξεγέρσεις, δηλαδή κοινωνικά προβλήματα, που με τη σειρά τους θα 

δημιουργήσουν και πολιτικά και οικονομικά προβλήματα (Howard-

Hassmann, 2017)  

Όλα τα παραπάνω, οδηγούν στην αμφισβήτηση της λειτουργίας των περιφερειακών 

ενώσεων. Σήμερα, όλο και περισσότερες χώρες μιλούν όλο και περισσότερο για το 

κλείσιμο των οικονομιών τους στο ξένο ανταγωνισμό ή τουλάχιστον να 

επικεντρωθούν περισσότερο στη χρήση των δικών τους πόρων (Howard-

Hassmann,2017). Υποστηρίζεται η άποψη, ότι θα πρέπει να ξανά-εισαχθούν 

περιορισμοί στο ελεύθερο εμπόριο. Δεν είναι τυχαία η επιθυμία του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η απομόνωση της 

χώρας μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην εθνική οικονομία. 

 Ξεκινήσαμε από τις κατευθυνόμενες οικονομίες, συνεχίσαμε με τις οικονομίες της 

αγοράς, εάν θα προχωρήσουμε στην παγκοσμιοποίηση που βρίσκεται σε αρχικό 

στάδιο, βλέποντας κάποια σημάδια της, θα φανεί στο μέλλον μέσα από τις πολιτικές 

και οικονομικές αλλαγές. 
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3.Μεθοδολογία 

Προκείμενου να πραγματοποιηθεί μια εργασία υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι προσέγγισης ενός 

θέματος. Κάποιους από τους τρόπους αυτούς, είναι η οικονομετρική ανάλυση, η έρευνα 

γραφείου (desk research), η ποιοτική ανάλυση, η ποσοτική ανάλυση, η case-study ανάλυση 

και η  συγκριτική μέθοδος. 

Όταν γίνεται λόγος για την οικονομετρική ανάλυση, αναφερόμαστε στην ανάλυση αυτή, που 

είναι αναγκαία η εφαρμογή στατιστικών και μαθηματικών μοντέλων. Χρησιμοποιούνται ήδη 

υπάρχουσα δεδομένα και ο στόχος είναι να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν ήδη 

υφιστάμενες υποθέσεις (Hayes, 2019). 

Η έρευνα γραφείου (desk research),  είναι η λεγομένη δευτερογενής έρευνα. Δηλαδή δεν 

δημιουργούμε νέα δεδομένα μέσα από ερωτηματολόγια και επιτόπια έρευνα κτλ. Άλλα 

χρησιμοποιούμε ήδη δεδομένα που υπάρχουν. Μέσα από την έρευνα γραφείου, συλλέγονται 

δεδομένα, και ο στόχος είναι να αναθεωρήσουμε προηγούμενα στοιχεία έρευνας και να 

κατανοήσουμε μια ευρύτερη κατανόηση του επιστημονικού πεδίου με το οποίο 

ασχολούμαστε (Travis, 2016). 

Η ποιοτική ανάλυση, στοχεύει στο να μελετηθεί και να κατανοηθεί σε βάθος ένα θέμα. 

Διεξάγεται συλλογή δεδομένων,  τα οποία σχετίζονται με τις ζωές των ανθρώπων. Η 

συλλογή των δεδομένων αυτών, προέρχεται από συνεντεύξεις, από διάφορες μελέτες και από 

άλλες πηγές. Τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής ανάλυσης είναι δύο: 

 Ο μελετητής παρουσιάζεται ως το μέσο για να διεξαχθεί μια έρευνα 

 Ο στόχος της είναι να μελετήσει κάποια σημεία αυτού του θέματος, με το οποίο 

ασχολείται. 

Ο μελετητής αρχικά συλλέγει τα δεδομένα και στη συνέχεια τα ερμηνεύει και αυτά 

μετουσιώνονται σε πληροφορίες. Η επανάληψη αυτών πληροφοριών σε διάφορες κοινωνικές 

καταστάσεις, τις μετατρέπει σε γνώση (Lab.pe.uth.gr, n.d.).  

Η ποσοτική μέθοδος στοχεύει στο να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ διάφορων παραγόντων. Η 

διαδικασία αυτή για να  πραγματοποιηθεί, χρησιμοποιούνται στατιστικές μεθόδους, 

μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα. Αντλούμε πληροφορίες από ένα δείγμα του 

πληθυσμού που σχετίζεται με ένα θέμα που μελετάμε, μέσα από ερωτηματολόγια και από 

δομημένα πρωτόκολλα και άλλους τρόπους (User, n.d.). 
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H case-study μέθοδος, είναι μια ερευνητική στρατηγική και μια εμπειρική έρευνα, στην 

όποια παρατηρούμε ένα φαινόμενο σε πραγματικό περιβάλλον. Η μέθοδος αυτή αφορά την 

μεμονωμένη έρευνα μιας εταιρίας, ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας ανθρώπων. Μια μελέτη 

περίπτωσης μπορεί να είναι μεμονωμένες ή πολλαπλές περιπτωσιολογικές μελέτες, 

περιλαμβάνει ποσοτικές αποδείξεις και βασίζεται σε πολλαπλές πηγές αποδεικτικών 

στοιχείων (PressAcademia, 2018). Παράδειγμα μιας μελέτης περίπτωσης, μπορεί να είναι 

πως μια εταιρεία κατάφερε να εξάγει το προϊόν της σε μια άλλη αγορά. 

Η τελευταία μέθοδος για την οποία θα γίνει λόγος είναι η συγκριτική μέθοδος. Μέσω της 

συγκριτικής μεθόδου, καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθεί ένα θέμα, μέσα από την 

αντιπαραβολή διάφορών δεδομένων. Η διαφορά ίσως και η ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις 

προηγούμενες μεθόδους, που αναφέρθηκαν είναι το γεγονός ότι δεν ενδείκνυται 

συγκεκριμένη τεχνική για την διεξαγωγή της. Όμως μπορεί να μην υπάρχει συγκεκριμένη 

τεχνική, όμως για την υλοποίηση της ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα τα οποία 

στηρίζοντας την κοινή λογική. Το πρόβλημα που συναντά κανείς στη χρησιμοποίηση αυτής 

της μεθόδου, είναι ότι έχει περιορισμένη εφαρμογή γιατί ισχύει μόνο για τα δεδομένα τα 

οποία συγκρίνει. Η εγκυρότητα της σχετίζεται πάντα με τους όρους που θέτουμε, στην 

εκάστοτε περίπτωση. Η αξία της έγκειται στο γεγονός ότι μας βοηθά να κατανοήσουμε 

διάφορες σχέσεις (Γκίβαλος et al., n.d.). 

Αφού έγινε λόγος για κάποιες από τις μεθόδους, ήρθε η ώρα να αναφέρουμε ποιες μεθόδους 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν εργασία και γιατί. Χρησιμοποιήθηκε έρευνα γραφείου, δηλαδή 

δευτερογενής έρευνα, για την συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με το θέμα που 

μελετήσουμε, καθώς δεν είναι εφικτό για παράδειγμα να βρούμε το ποσοστό ανεργίας της 

Ελλάδας, διαδικασία που αναλαμβάνουν, διάφοροι φορείς, όπως η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή. Άλλωστε, δεν είναι σκοπός της παρούσας εργασίας το να βρούμε οικονομικά στοιχεία, 

άλλα μέσω αυτών των στοιχειών να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε την πορεία των 

τριών οικονομιών, κι εν τέλει με βάσει τα ευρήματα της δευτερογενούς έρευνας, να κάνουμε 

συγκριτική ανάλυση που είναι ο τίτλος κι ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας. 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος, αφού έγινε η συλλογή δεδομένων, μέσω 

της ποιοτικής μεθόδου, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε και να αναλύσουμε, τα οικονομικά 

στοιχεία. Για την δικαιολόγηση και την ερμηνεία αυτών, αναζητήθηκαν πληροφορίες μέσα 

από εκθέσεις, άρθρα, βιβλία και άλλες πηγές. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας που 

διεξάχθηκε για να υλοποιηθεί η παρούσα εργασία, ήταν ποιοτική. 
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Τέλος, έγινε χρήση της συγκριτικής μεθόδου, στο τέταρτο κεφάλαιο. Έγινε διαίρεση μεταξύ 

των μεγαλύτερων νούμερων και των μικρότερων, και είδαμε πόσες φόρες μεγαλύτερο ήταν 

το πρώτο νούμερο σχέση με το δεύτερο (το μικρότερο). Με τον τρόπο αυτό έγινε πιο σαφής 

η απόσταση των οικονομικών δεδομένων των χωρών και η ποιοτική ανάλυση δικαιολόγησε 

τα αποτελέσματα της συγκριτικής μεθόδου.  Δηλαδή, γιατί μια χώρα κατάφερε καλύτερα 

αποτελέσματα, ενώ κάποια άλλη έμεινε πιο πίσω. Αξίζει να σημειωθεί, ότι  η σύγκριση έγινε 

μεταξύ όμοιων δεδομένων σε κάθε περίπτωση π.χ. ποσοστό ανεργίας. 

3.1.Μέσα συλλογής δεδομένων 

Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα της παρούσης 

εργασίας. Κατ’ αρχάς, αφιερώθηκε χρόνος στην εύρεση βιβλίων από την βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μέσα από τη πρόσβασης στην ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης, 

αποκτήθηκαν επιστημονικά άρθρα, όπως επίσης κι από την αναζήτηση μέσω του google 

scholar. Ιδιαίτερες χρήσιμες για την εργασία αποτέλεσαν οι οικονομικές εκθέσεις των 

γραφείων ΟΕΥ της Πολωνίας κα της Βουλγαρίας, τις οποίες απέκτησα, μετά από σχετικό 

αίτημα που κατέθεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα εν λόγω γραφεία. Επιπλέον, για 

τη συλλογή άλλα κα για την ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων, άντλησα πληροφορίες 

από διεθνείς οργανισμούς και από την Εθνική Τράπεζα κάθε χώρας. Τέλος, ιδιαίτερες 

χρήσιμες πληροφορίες στάθηκαν, αυτές που πήρα από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών 

εφημερίδων οι οποίες διασταυρωθήκαν ότι είναι αληθείς κι από άλλες πηγές, όπως επίσης 

και πληροφορίες από διάφορες άλλες ιστοσελίδες. 

3.2.Διαδικάσια συλλογής δεδομένων 

Αφού ανέτρεξα σε όλες τις παραπάνω πηγές, ακολούθησα μια συγκεκριμένη τακτική για να 

γράψω την παρούσα εργασία. Κατ’ αρχήν, συλλέξα τα δεδομένα τα όποια θα απαντούσαν 

τόσο στα αρχικά ερωτήματα που με ώθησαν να ασχοληθούμε αυτό το θέμα όσο και στο τίτλο 

που είχα δώσει σε κάθε υποκεφάλαιο όταν οργάνωνα το πλάνο της εργασίας μου. Έπειτα 

αναζητούσα τα δεδομένα, τα οποία θα εξηγούσαν και θα ερμήνευα όλους του πίνακες της 

εργασίας, ώστε να δώσω μια εμπεριστατωμένη, σαφής και απλή ερμηνεία στον αναγνώστη 

για όσα παρατηρούσε στους πίνακες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αναζητούσα τις πληροφορίες 

που θα ήταν κατά την κρίση μου πιο σημαντικές και θα έδιναν χωρίς να πλατειάζω την 

απάντηση που έψαχνα, μιας και η εργασία και τα ζητούμενα της, ήταν πολλά. Τέλος, 

προσπάθησα να διασταυρώσω και να αξιολογήσω τα δεδομένα της εργασίας, μέσα από τις 
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ήδη υπάρχουσες γνώσεις, που μου προσέφεραν οι μέχρι τώρα σπουδές μου, άλλα και μέσα 

από την επανάληψη τους σε άλλες πηγές. 

4.Aνάλυση οικονομικών στοιχειών  των τριών χωρών μελέτης 

Αφού μελετήσαμε τις βασικές οικονομικές θεωρίες, ήρθε η ώρα να εξεταστεί η πορεία των 

οικονομιών των τριών χωρών από το 1990 και μετά που ξεκίνησε η περίοδος της μετάβασης 

για την Πολωνία και την Βουλγαρία και να δούμε ποιες άλλες ήταν αναγκαίο να γίνουν, 

προκειμένου οι τρεις χώρες να αναπτυχθούν και να πλησιάσουν τις οικονομίες των δυτικών 

ευρωπαϊκών χωρών. Για να γίνει ποιο εύκολη η μελέτη αυτή, θα εξετασθούν 

μακροοικονομικοί δείκτες και αλλά διάφορα οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά που αφορούν 

το διεθνές εμπόριο των τριών χωρών. 

4.1.1Βουλγαρία 1990-1999 

Το 1990 σηματοδοτεί θεωρητικά την χρονιά, που ξεκινάει η αρχή της μετάβασής από τον 

κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία της αγοράς. Αυτό θα γινόταν με την υλοποίηση 

διάφορών μέτρων, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις και η απελευθέρωση των τιμών. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι η Βουλγαρία μπήκε στη διαδικασία της μετάβασης, βιώνοντας την πρώτη 

οικονομική κρίση. Αυτή διήρκησε από το 1989-1991. Η αιτία αποτελούσε βέβαια η 

κατάρρευση της Κομεκόν. Όντας μέλος σε αυτήν, η Βουλγαρία απολάμβανε σημαντικά 

προνόμια. Με την κατάρρευση της, οι εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά και αυξήθηκαν 

σημαντικά οι εισαγωγές, το διεθνές της εμπόριο κατέρρευσε με την κατάργηση του 

κεντρικού σχεδιασμού (Kyrkilis, 2007).Οι εισαγωγές αυξήθηκαν και γι’ ένα ακόμη λόγο. Η 

μείωση της εγχώριας παραγωγής, μπαίνοντας στη διαδικασία της μετάβασης, δημιούργησε 

την ανάγκη για αύξηση των εισαγωγών. Την πρώτη περίοδο της μετάβασης, παρατηρούμε 

κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι: η καθυστέρηση στην οικονομική 

μεταρρύθμιση, η σημαντική μείωση της παραγωγής, μια σειρά χρηματοπιστωτικών κρίσεων 

και  η εισαγωγή ενός νομισματικού συμβουλίου μετά από συμφωνία το 1997 με το διεθνές 

νομισματικό ταμείο (Wight and Fox, 1998). Επιπλέον, παρατηρήθηκε συχνός πολιτικός 

ανασχηματισμός μέχρι το 1997, λόγω της αποτυχίας των μεταρρυθμίσεων κατά τα πρώτα 8 

χρόνια της μετάβασης, δηλαδή από το 1990-1997 (Mihov, 1999). 

Μέχρι το 1997, όταν υπογράφτηκε ένα τριετές πρόγραμμα με το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, άλλαξε η κυβέρνηση και επιτεύχθηκε πολιτική συναίνεση μεταξύ σημαντικότερων 

πολιτών δυνάμεων, δεν υπήρχαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις (OECD, 1999).Οι πολιτικές 
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εξελίξεις μετά την κατάρρευση του κουμμουνισμού δεν μεταφράστηκαν και σε οικονομικές 

εξελίξεις. Την περίοδο του κουμμουνισμού, η τότε κυβέρνηση κατάφερε να αποφύγει 

σημαντικές οικονομικές καταρρεύσεις. Γι’ αυτό ο λαός της Βουλγαρίας δεν είχε 

απογοητευτεί τόσο πολύ κατά την περίοδο του κουμμουνισμού, ώστε ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού συνέχισε να υποστηρίζει το κουμμουνιστικό κόμμα και μετά το 1990 (Mihov, 

1999). 

Οι αλλαγές που άρχιζαν να γίνονταν κατά τις πρώτες χρονιές της μετάβασης, δημιούργησαν 

μια αβεβαιότητα σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ο λαός δεν επιδίωκε ιδιαίτερα να 

υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν. Το 1994, το κοινό έδωσε εντολή στην 

κυβέρνηση να επιβραδύνει τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και να διεξάγει μια πιο κοινωνικά 

προσανατολισμένη πολιτική. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό εκείνης της πρώτης περιόδου αποτέλεσε και η σημαντική μείωση 

της παραγωγής. Η αιτία; Η παραγωγή μεταφέρθηκε σταδιακά από τα χέρια του κράτους, στα 

χέρια των ιδιωτών. Οι αλλαγές στις οργανωτικές δομές αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα 

στο να μειωθεί σημαντικά το ΑΕΠ τα πρώτα χρόνια της μετάβασης, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 4.1.1.α 

Διάγραμμα 4.1.1.α H πορεία του ΑΕΠ το 1990-1999 στη Βουλγαρία 
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Απότομη πτώση το 1991, μια μικρή άνοδος το 1995 και ξανά βελτίωση του ΑΕΠ το 

1997, όταν άρχισε πραγματικά να υλοποιείται η διαδικασία της μετάβασης. Το 1999 

παρατηρούσαμε μια μακροοικονομική σταθερότητα, η κρίση του Κοσσυφοπεδίου και 

η αναταραχή στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, μείωσαν σημαντικά τη 

νομισματική ανάπτυξη και δη τις επενδύσεις, ώστε να έχουμε πάλι μείωση του ΑΕΠ 

και μείωση της νομισματικής ανάπτυξης γενικότερα. Στο δεύτερο μισό του 1990, 

υπήρξε πτώση του ΑΕΠ, λόγω της μείωσης των αποταμιεύσεων (Wight and Fox 

,1998).Aκόμη, η έλλειψη σταθερότητας, η αδυναμία προβλεψιμότητας της πορείας 

της οικονομίας της χώρας, τα παράπονα των επενδυτών όσον αφορά τη φορολογία 

και των ειδικών νόμων που ίσχυαν για την υλοποίηση των άμεσων ξένων επενδύσεων 

οδήγησαν, οι επενδύσεις να κυμανθούν  σε χαμηλά επίπεδα, όπως βλέπουμε και στο 

σχεδιάγραμμα 3.1.1.β, γι’ αυτό και υπήρχε έλλειψη ρευστότητας (OECD, 1999). 

Ένας ακόμη λόγος που οδήγησε σε μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων, ήταν και 

η αστάθεια του νομισματικού συστήματος (Mileva, 1995).  Η θετική πορεία αυτών 

άρχισε το 1997 και ανακλήθηκαν ειδικά προνόμια για άμεσες ξένες επενδύσεις που 

είχαν χαθεί.  Η γραφειοκρατία αποτελούσε ακόμη τροχοπέδη στην δημιουργία νέων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το εμπόδιο δεν ήταν μόνο η γραφειοκρατία, η έλλειψη 

επιχειρηματικής κουλτούρας άλλα και η αναποτελεσματικότητα όσον αφορά τη 

διοίκηση των νέων επιχειρήσεων που περιήλθαν από τα χέρια του κράτους, στα χέρια 

ιδιωτών (OECD iLibrary, 1999). Oι ιδιωτικοποιήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων 

ήταν σε μικρό βαθμό μέχρι τον 1999, καθώς μέχρι τότε δεν είχαν γίνει πολλές 

αλλαγές.  

Διάγραμμα 4.1.1.β H πορεία των Α.Ξ.Ε. το 1996-1999 στη Βουλγαρία 

https://www.worldbank.org/
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Πηγή: Tradingeconomics (https://tradingeconomics.com/) 

 

Τα ποσοστά ανεργίας παρέμειναν σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Κατά τη διάρκεια του 

κεντρικού σχεδιασμού, δεν υπήρχε ανεργία. Βασική αρχή του κεντρικού σχεδιασμού ήταν 

ότι όλοι θα απορροφούνταν σε κρατικές επιχειρήσεις (Wight and Fox, 1998). Όμως, με τη 

δημιουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων, σημειώθηκαν απολύσεις, οι οποίες είχαν στόχο από 

τους ξένους επενδυτές να δημιουργήσουν οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις. Η κατάρρευση 

της παραγωγής είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Πολλοί συνταξιοδοτήθηκαν 

πρόωρα λόγω της κατάστασης και τα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζουν τους εγγεγραμμένους 

ανέργους κι όχι τους πραγματικούς, καθώς δεν εγγράφτηκαν όλοι (Mihov, 1999).Για να 

επιτευχθεί αυτό, δεν ήταν δυνατό μόνο η αναδιοργάνωση αυτών αλλά και η μείωση των 

περιττών εξόδων, η οποία επιτεύχθηκε με τις μαζικές απολύσεις.  Αυτή, η νέα συνθήκη 

οδήγησε ένα μέρος αυτών που απολύθηκαν στο να βρουν και να ξαναδουλέψουν σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και ένα άλλο μέρος να στραφεί στην ανεπίσημη και μαύρη αγορά, ώστε να 

αποκτήσει εισόδημα (Wight and Fox, 1998). Παρόλα αυτά, αξίζει παρατήρησης ότι ενώ 

παρατηρείται σύμφωνα με τον πίνακα 4.1.1.γ αύξηση της ανεργίας κατά τα πρώτα χρόνια της 

μετάβασης, το ποσοστό της δεν παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις και κυμάνθηκε από το 

1991-1999, στο 12-14%. Μια μείωση παρατηρείται το 1998, η οποία εξηγείται από την 

εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων, που καλυτέρευσαν την δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

άρα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πέρα από αυτό το 1995, η Βουλγαρία υπέγραψε 

την αίτηση της για την ένταξη της στην ΕΕ. Αργότερα όπως θα δούμε, θα καταστεί αναγκαίο 
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να μειώσει το ποσοστό ανεργίας της η Βουλγαρία για να εισχωρήσει στην ΕΕ, 

επιτυγχάνοντας τα κριτήρια του Μάαστριχτ.  

Διάγραμμα 4.1.1.γ H πορεία του ποσοστού ανεργίας στη Βουλγαρία 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, κυμάνθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα μέχρι το 1997. Η αιτία 

ίσως αποτέλεσε ότι όλα τα μέτρα που έλαβε η Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας μέχρι το 

1997 για τη μείωση του πληθωρισμού, δεν είχαν αξιοπιστία και δεν εφαρμόστηκαν πλήρως. 

Αν και η Κεντρική Τράπεζα θεωρητικά ήταν ανεξάρτητη, πολλές φορές η κυβέρνηση είχε 

παρέμβει στις ενέργειες της. Οι ζημιογόνες κρατικές επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν άμεσα από 

εμπορικές τράπεζες κι έτσι αυξήθηκε ο πληθωρισμός και καταστράφηκε ο ισολογισμός του 

τραπεζικού τομέα δημιουργώντας χρηματοοικονομικούς και τραπεζικούς πανικούς. Ο 

πληθωρισμός κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα μέχρι το πρώτο δίμηνο του 1997, λόγω 

ασυνέπειας μακροοικονομικών πολιτικών, όπως βλέπουμε και στον πίνακα 4.1.1.δ. Με την 

αλλαγή της κυβέρνησης τον Απρίλιο του ίδιου έτους, δόθηκε σαφής εντολή για μια διεξοδική 

μεταρρύθμιση (Mihov, 1999). 

Διάγραμμα 3.1.1.δ Πληθωρισμός, τιμές καταναλωτή (ετήσια%) 1990-1999 στη Βουλγαρία 

https://www.worldbank.org/
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Τέλοςμ όσον αφορά τους κατώτατους μισθούς, προκειμένου η Βουλγαρία να διατηρήσει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα διατηρούσε τους μισθούς σε ένα αρκετά χαμηλό επίπεδο, μη 

αφήνοντας να αναπτυχθούν σε ταχύτερα από την εργασιακή παραγωγικότητα (Kyrkilis, 

2007). Οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας εισήγαγαν ένα σύγχρονο σύστημα 

εργασιακών σχέσεων, που αντιστοιχεί στα διεθνή πρότυπα. Οι μεταρρυθμίσεις των μισθών 

αφορούσαν την εφαρμογή συλλογικών διαπραγματεύσεων ως εργαλείου για τον καθορισμό 

των μισθών. Αυτό επιτρέπει τον καθορισμό των μισθών σύμφωνα με τα συμφέροντα τόσο 

των εργαζομένων, όσο και των εργοδοτών. Γενικά, η εξέλιξη των μισθών κινείται σε 

συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη και την μισθολογική πολιτική. Μετά τη βαθιά 

οικονομική κρίση που υπέστη η βουλγαρική οικονομία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90, 

υπήρξε μια μακρά περίοδος ανάκαμψης. Η μισθολογική πολιτική κατέστη άνευ περιορισμών, 

μετά την κατάργηση των περιορισμών στην αύξηση των μισθών στον δημόσιο τομέα μετά το 

1998. Λόγω αυτού του ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος, τα κέρδη αυξήθηκαν 

σημαντικά τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε πραγματικούς όρους. Σημειώθηκε σημαντική 

πρόοδος, όσον αφορά τους μισθούς, μετά τις αλλαγές στην μισθολογική πολιτική και την 

αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, κατά το δεύτερο εξάμηνο της μετάβασης, μετά το 1997. 

Οι ονομαστικοί και πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν, αλλά λιγότερο από το ΑΕΠ. Η ταχύτερη 

https://www.worldbank.org/
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αύξηση του κατώτατου μισθού αύξησε την αναλογία του μέσου μισθού και του χάσματος σε 

σχέση με τα κοινωνικά επιδόματα (Loukanova, 2011). 

Τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου μετάβασης για την Βουλγαρία, ήταν: 

1. Ο πληθωρισμός μειώθηκε σε μονοψήφιους αριθμούς 

2. Ο τραπεζικός τομέας ανέκαμψε γρήγορα. 

3. Κάθε δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης προϋπολογισμού εξαλείφθηκε. 

4. Βελτιώθηκε η διαδικασία είσπραξης φόρων 

5. Άλλαξε οικονομική συμπεριφορά. 

Έτσι η πρώτη περίοδος τελειώνει με θετικό πρόσημο και μένει να δούμε πως διαμορφώθηκε 

η οικονομία τη δεύτερη περίοδοι το 2000 και μετά. 

4.1.2. Πολωνία 1990-1999 

Η Πολωνία αποτέλεσε κι αυτή μια υπό μετάβαση χώρα. Τα πράγματα όμως σε αυτή την 

περίπτωση ήταν αρκετά διαφορετικά. Η οικονομία της μετάβασης προς την οικονομία της 

αγοράς, σε σχέση με τις άλλες υπό μετάβαση χώρες ξεκίνησε σταδιακά το 1989. Ακόμη, 

υπήρχε ο ιδιωτικός τομέας σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, άρα και ανταγωνισμός. Το 

γεγονός αυτό βοήθησε αναμφισβήτητα στη διαδικασία της μετάβασης, καθώς οι επενδυτές 

επένδυσαν πιο εύκολα σε μια χώρα που είχε ιδιωτικό τομέα. Η διαδικασία της μετάβασης 

ξεκίνησε, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που είχε σαν αποτέλεσμα μείωση 

της παραγωγής (Larsen, 2002). Παρ’ όλο αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, όπως θα φανεί κι 

από τους μακροοικονομικούς δείκτες, οι αλλαγές που γίνανε απέδωσαν καρπούς και τα 

επόμενα χρόνια της μετάβασης, είδαμε μείωση της ανεργίας και του πληθωρισμού, 

σημαντική οικονομική ανάπτυξη και αύξηση του βιοτικού επιπέδου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 

τα πράγματα δεν ήταν τόσο ιδανικά από την αρχή. Στην αρχή της μετάβασης, τα έτη 1989-

1991, η χώρα πέρασε οικονομική κρίση. Ο λόγος; Η θεραπεία σοκ. Δηλαδή από τη μια μέρα 

στην άλλη, πολύ γρήγορα έφυγε από τον κεντρικό προγραμματισμό και εισήλθε στην 

οικονομία της αγοράς. Το 1992, η χώρα επανήλθε κι άρχισε η ανάπτυξη ξανά. 

Πιο συγκεκριμένα, η Πολωνία κατάφερε όπως βλέπουμε και στον πίνακα 4.1.2.α να έχει μια 

ανοδική πορεία στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν από το 1990 μέχρι το 1999, χωρίς καθόλου 

πτώση. Μοναδικό φαινόμενο για μια υπό μετάβαση χώρα. 
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Διάγραμμα 4.1.2.α H πορεία του ΑΕΠ το 1989-1999 στη Πολωνία 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Αυτή η θετική πορεία μπορεί να εξηγηθεί από διαφόρους λόγους. Η Πολωνία κατάφερε να 

υλοποιήσει με συνέπεια το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Επιτεύχθηκε μια καλή οργανωμένη 

σταθεροποίηση και σημαντικές δομικές αλλαγές οι οποίες περιλάμβαναν μια γρήγορη 

απελευθέρωση των τιμών και του εμπορίου. Η ύπαρξη ήδη ιδιωτικού τομέα ο οποίος ήταν 

περίπου το 30% των συνολικών επιχειρήσεων, η διαγραφή ενός μέρους του εξωτερικού της 

χρέους και η θέσπιση νόμων ώστε να διευκολυνθεί η έναρξη και λειτουργία επιχειρήσεων 

βοήθησαν στο να υπάρχει προσέλκυση των άμεσων ξένων επενδύσεων και κατά συνέπεια 

αύξηση της παραγωγής και του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Larsen, 2002). 

Διάγραμμα 4.1.2.β H πορεία των ΑΞΕ το 1996-1999 στη Πολωνία 

https://www.worldbank.org/
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Πηγή: Tradingeconomics (https://tradingeconomics.com/) 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις που υλοποιηθήκαν δεν βοήθησαν μόνο οικονομικά τη χώρα, 

άλλα συνέβαλαν σε ένα σημαντικό βαθμό και στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, κάτι που έδωσε άλλη ώθηση στην παραγωγή της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί, 

ότι πέρα από τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες βοήθησαν στην δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι εγχώριες αποταμιεύσεις, οι οποίες αυξήθηκαν 

σταδιακά λόγω της βελτίωσης της οικονομίας και της αύξησης των μισθών. Τέλος, κομμάτι 

των άμεσων ξένων επενδύσεων, υπήρξαν και οι ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες υλοποιηθήκαν με 

αργό ρυθμό, λόγω του ότι η κυβέρνηση έψαξε να βρει τις καλύτερες προσφορές για να 

πουλήσει τις δημόσιες επιχειρήσεις. Κάποιες επιχειρήσεις πωλήθηκαν μέσω του 

χρηματιστηρίου της Πολωνίας, με την πώληση μετοχών και κάποιες άλλες με τη συμμετοχή 

στην ιδιωτικοποίηση άμεσων ξένων επενδυτών, δηλαδή πάλι με άμεσες ξένες επενδύσεις 

(Androshchuk, 2006). Οι χαμηλοί μισθοί προσέλκυσαν τους ξένους επενδυτές στο να 

δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις στην Πολωνία, υψηλής τεχνολογίας, ώστε παράγοντας ένα 

φτηνό προϊόν, να μπορούν μετά να εξάγουν πιο εύκολα (Lenain, 2000). 

Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων βοήθησε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη 

μείωση του ποσοστού ανεργίας. Παρόλα αυτά, στα πρώτα χρόνια της μετάβασης, όπως και 

στην περίπτωση της Βουλγαρίας, υπήρξε υψηλό ποσοστό ανεργίας. Βασικός πυλώνας του 

κεντρικού σχεδιασμού ήταν το μηδαμινό ποσοστό ανεργίας καθώς όλο το εργατικό δυναμικό 

της χώρας απορροφούνταν από τις δημόσιες επιχειρήσεις (Androshchuk, 2006).  Το πέρασμα 
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των δημόσιων επιχειρήσεων από τα χέρια του κράτους στα χέρια ιδιωτών, σήμανε την 

αύξηση του ποσοστού ανεργίας σημαντικά όπως θα δούμε και στο πίνακα 4.2.3.γ. 

Διάγραμμα 4.1.2.γ H πορεία του ποσοστού ανεργίας  το 1991-1999 στη Πολωνία 

 

Πηγή: Tradingeconomics (https://tradingeconomics.com/) 

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σημαντικά μέχρι το 1994, άλλα μετέπειτα παρατηρούμε 

σταδιακή μείωση. Οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, θα 

έπρεπε να μειώσουν τα περιττά έξοδα, κι αυτό περιελάβανε και το περιττό εργατικό 

προσωπικό (Androshchuk, 2006).  Στόχος ήταν να παράγουν ένα προϊόν χαμηλότερου 

κόστους το όποιο θα ήταν πιο εύκολο να εξαχθεί. Από την άλλη πλευρά, αφού η Πολωνία 

μπήκε στο ρυθμό ανάπτυξης, διαπιστώνουμε μείωση του ποσοστού, το όποιο εξηγείται, από 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. 

Ένα άλλο πρόβλημα υπήρξε και ο υψηλός πληθωρισμός στην Πολωνία, κατά την πρώτη 

μεταβατική περίοδο. Η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας ακολουθούσε μια νομισματική 

πολιτική, η οποία είχε σαν στόχο να μην αυξηθεί ο πληθωρισμός πολύ. Ένας λόγος ο οποίος 

δεν βοήθησε την πλήρη επιτυχία της επίτευξης μιας νομισματικής πολιτικής και ενός 

χαμηλού πληθωρισμού, είναι το γεγονός η Πολωνία την πρώτη περίοδο της μετάβασης ήταν 

ακόμη μια μικρή ανοικτή οικονομία και γι’ αυτό το λόγο ήταν ευαίσθητη σε εξωτερικά σοκ 

τιμών (Larsen, 2002).  Ακόμη, όπως και στην περίπτωση της Βουλγαρίας, η μείωση της 

παραγωγής συνέβαλε στην αύξηση του πληθωρισμού. Αύτη η δυσμενή συνθήκη, ευνόησε 

την ανάπτυξη της ανεπίσημης οικονομίας. Η τελευταία ήταν σε μικρό βαθμό ανεπτυγμένη σε 

σχέση με τις άλλες χώρες σε μετάβαση και αυτοί που δραστηριοποιούνταν σε αυτήν δεν 

θεωρούσαν πως βλάπτουν την χώρα. Παρόλ’ αυτά η ανεπίσημη οικονομία και η ανεργία 
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αποτέλεσαν τα σημαντικότερα προβλήματα για την Πολωνία (Androshchuk, 2006). Η πορεία 

του πληθωρισμού φαίνεται στον πίνακα 4.2.1.δ. 

Διάγραμμα 4.1.2.δ Πληθωρισμός, τιμές καταναλωτή (ετήσια%)1990-1999 στη Πολωνία 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Τέλος, το 1994 η Πολωνία το 1994 υπέγραψε την συνθήκη ένταξης της στην ΕΕ (Larsen, 

2002).   Η θετική της πορεία προμήνυε την γρήγορη ένταξη της. Πριν κλείσει αυτό το 

κεφάλαιο, δεν θα πρέπει να αμεληθεί να αναφερθεί η ουσιαστική βοήθεια την οποία άντλησε 

η Πολωνία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η τράπεζα 

βοήθησε με τη χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρο το εξωτερικό φάσμα 

τομέων βιομηχανίας και υπηρεσιών, με τη στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

αμοιβαίων κεφαλαίων, με την κινητοποίηση εγχώριων και ξένων επενδύσεων και με τη 

χρηματοδότηση τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής υποδομής.(Transition report, 1998) 

https://www.worldbank.org/
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Κι εάν σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου ήταν θετικά, πόσο μάλλον 

και της δεύτερης περιόδου καθώς ξημέρωνε μια νέα εποχή, όπου η Πολωνία έγινε μέλος της 

ΕΕ και πέρασε ελαφριά την οικονομική κρίση, αφήνοντας την τελευταία να αφήσει τις 

λιγότερες πληγές της σε αυτήν. 

4.1.3 Ελλάδα 1990-1999 

Το 1990 ξημέρωσε στην Ελλάδα με αλλαγή των οικονομικών πολιτικών οι οποίες 

χαρακτηρίστηκαν από προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής, σταθεροποίηση της 

νομισματικής και συναλλαγματικής ισοτιμίας και ελευθέρωση της οικονομίας. Το 1992 

υπεγράφη η συνθήκη του Μάαστριχτ και η Ελλάδα είχε ένα νέο στόχο να ενταχτεί στο κοινό 

νόμισμα, δηλαδή στο ευρώ. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν είχαν σαν 

στόχο να αυξηθεί  η παραγωγικότητα αλλά οι μεταρρυθμίσεις αυτές υπήρξαν ανεπαρκείς 

ώστε η παραγωγικότητα να παραμείνει σε ένα αρκετά χαμηλό επίπεδο, σε σχέση με άλλες 

χώρες της Ευρώπης. Κατά τη δεκαετία του 1990 η Ελλάδα άρχισε ξανά να συγκλίνει με τις 

άλλες χώρες της Ευρώπης άλλα με ένα αρκετά αργό ρυθμό (Lafleur and Stanek, 2017). 

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι μια υπό μετάβαση χώρα, άλλα το 

πολίτευμα που υπήρχε στην Ελλάδα, ήταν ο σοσιαλισμός. Υπήρχε ιδιωτικός τομέας και όπως 

επίσης και δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες άρχισαν σιγά σιγά να ιδιωτικοποιούνται. Η 

Ελλάδα ήταν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 1971 και μετά, γεγονός που τις χάριζε 

πολλά πλεονεκτήματα στο να αναπτυχθεί γρήγορα. Τη δεκαετία του 1990, η Ελλάδα είχε την 

καλύτερη οικονομία σε όλα τα Βαλκάνια, λόγω της αύξησης του ΑΕΠ, γεγονός που θα την 

βοηθούσε να εισαχθεί πιο εύκολα και στη νομισματική ένωση. 

Η πορεία του ΑΕΠ ήταν ανοδική. Από το 1996 κυμάνθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα, 

διαφοροποιώντας τη θέση της σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

των οποίων το ΑΕΠ δεν κυμάνθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Αυτό που βοήθησε αρκετά, 

ήταν οι άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι οποίες αποτέλεσαν και 

σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν, 

βοήθησαν στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας η οποία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην αύξηση 

της παραγωγής και στη κερδοφορία του κεφαλαίου. Με αυτό τον τρόπο, η Ελλάδα κατάφερε 

να μειώσει το χάσμα μεταξύ αυτής και των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών μέχρι το 2008 

(Μήλιος και Σωτηρόπουλος, n.d.).Η θετική επίδοση του ΑΕΠ φαίνεται και στον πίνακα 

4.1.3.α  
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Διάγραμμα 4.1.3.α H πορεία του ΑΕΠ το 1990-1999 στη Ελλάδα 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις για την περίοδο 1990-1999, παρατηρούμε αύξηση 

αυτών, λόγω της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κίνητρα που ώθησαν τους 

ξένους επενδυτές στο να επενδύσουν στην Ελλάδα, θα πρέπει να αποδοθούν στη γεωγραφική 

θέση την οποία κατείχε η Ελλάδα μες την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρκιλής, 2010).Τα υψηλά 

ποσοστά κέρδους βοήθησαν να βελτιωθούν οι χρηματοπιστωτικές αποδόσεις, ώστε οι 

επενδυτές επιθυμούσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα λόγω των υψηλών ρυθμών αποδόσεων 

(Μήλιος και Σωτηρακόπουλος, n.d.).Παρόλ΄ αυτά οι άμεσες ξένες επενδύσεις κυμάνθηκαν 

σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  Η πορεία των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στην Ελλάδα φαίνεται στον πίνακα 4.1.3.β. 

Διάγραμμα 4.1.3.β H πορεία των ΑΞΕ το 1990-1999 στην Ελλάδα 

https://www.worldbank.org/
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Πηγή: Tradingeconomics (https://tradingeconomics.com/) 

Τη δεκαετία του 1990, η ανεργία αυξήθηκε από 7% σε 11% όπως βλέπουμε και στον πίνακα 

3.1.3.γ. Ο λόγος που αυξήθηκε ήταν η αύξηση του εργατικού δυναμικού, η οποία προήλθε 

από την εισροή μεταναστών - παλιννοστούντων στην Ελλάδα (Παπάδης,2008). Η αύξηση 

του ΑΕΠ και η αύξηση της παραγωγής, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τόσες καινούργιες 

θέσεις, ώστε να απορροφήσει όλο το νέο εργατικό δυναμικό. 
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Διάγραμμα 4.2.3.γ H πορεία του ποσοστού ανεργίας το 1990-1999 στην Ελλάδα  

 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα την περίοδο του 1990-1999, σταδιακά μειώθηκε λόγω των 

προσπαθειών των τότε κυβερνήσεων να πέσει, για μπορέσει η χώρα να πληροί τα κριτήρια 

του Μάαστριχτ και να γίνει μέλος της νομισματική ένωσης. Η μείωση του πληθωρισμού 

αποτελούσε μέρος του προγράμματος σύγκλισης, ώστε το ποσοστό του πληθωρισμού στην 

Ελλάδα, να προσεγγίσει το ποσοστό πληθωρισμού των άλλων αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών 

χωρών (Europarl.europa.eu, 1998). Παρά την σημαντική μείωση του όπως βλέπουμε και 

στον πίνακα 3.2.3.δ, ο πληθωρισμός ήταν σε αρκετά υψηλά επίπεδα. 

 

Διάγραμμα 3.1.3.δ H πορεία του ποσοστού πληθωρισμού το 1990-1999 στην Ελλάδα 

https://www.worldbank.org/
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

4.1.4.Βουλγαρία 2000-2018 

Τη δεύτερη περίοδο της μετάβασης, οι ενέργειες του Νομισματικού συμβουλίου απέδωσαν 

καρπούς, παρατηρώντας καλύτερους μακροοικονομικούς δείκτες. Η Βουλγαρία είχε μπει 

πλέον στην τελική ευθεία για να γίνει το νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2005 

υπέγραψε τη συμφωνία ένταξης και το 2007 έγινε και επίσημα πλέον μέλος της.  Η 

διαδικασία για την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε στην 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η οποία προέκυψε λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης, των 

επενδύσεων, της αύξησης των εξαγωγών, της σταθεροποίησης του χρηματοοικονομικού 

τομέα και της μείωσης της ανεργίας (Cristova-Balkanska, 2014). 

Το ΑΕΠ μέχρι το 2009 που φάνηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της κρίσης, το ΑΕΠ 

παρουσίαζε αυξητική πορεία. Το ΑΕΠ αυξήθηκε λόγω της αύξησης των επενδύσεων. Ένας 

https://www.worldbank.org/
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άλλος λόγος που συνέβαλε στην ανάπτυξη του, αποτέλεσε και η μείωση του εξωτερικού 

δημόσιου χρέους (Kyrkilis, 2007). Η αύξηση του ΑΕΠ το 2004, αποδίδεται στην αύξηση των 

τομέων της γεωργίας και του τουρισμού. Το 2008 υπήρχε αύξηση λόγω αύξησης εσωτερικής 

ζήτησης.To 2009 παρατηρούμε την πρώτη πτώση του ΑΕΠ, λόγω της μειωμένης εσωτερικής 

ζήτησης και των αυστηρότερων κριτηρίων που επιβλήθηκαν για τη χορήγηση πιστώσεων 

(Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια γραφείο οικονομικών & εμπορικών υποθέσεων, 2009). 

Από το 2011 και μετά παρατηρούμε μια ανοδική πορεία με πολλά σκαμπανεβάσματα. Το 

2012 αυξήθηκε το ΑΕΠ, λόγω αύξησης εγχώριας τελικής κατανάλωσης. Το 2014 έπεσε λόγω 

του ότι διαταράχτηκε η ομαλή παροχή ρωσικού αερίου στη χώρα. Όλη την πορεία του ΑΕΠ 

την δεύτερη περίοδο της μετάβασης παρατηρούμε στο πίνακα 4.2.1. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.1.4α: Η πορεία του ΑΕΠ στη Βουλγαρία 2000-2018 
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Όσον αφορά τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις παρατηρούμε μια ανόδο αυτών μέχρι 2009. Η 

αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων. Σημαντικό κίνητρο για να επενδύσουν οι ξένοι επενδύτες στην Βουλγαρία ήταν 

και είναι το χαμηλό εργατικό κόστος (Cristova-Balkanska, 2014). Παράδειγμα σημαντικής 

ιδιωτικοποίησης που βοήθησε στην άνοδο των άμεσων ξένων επενδύσεων, ήταν το 2004, η 

πώληση της Bulgarian Telecommunication Company και των μονάδων παραγωγής ρεύματος. 

Το 2005 οι ξένοι επενδυτές, θέλησαν περισσότερο να επενδύσουν στη Βουλγαρία, λόγω του 

σχηματισμού κυβέρνησης τριών κομμάτων. Το 2006, έγιναν συγχωνεύσεις και εξαγορές οι 

οποίες υπήρξαν υπαίτιες για την αύξηση των ΑΞΕ. Παρά την πτώση των ΑΞΕ το 2009, 

βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στη Βουλγαρία ύστερα από μεταρρυθμίσεις που έγιναν. 

Σημαντικό τροχοπέδη στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην χώρα, υπήρξε η 

διαφθορά καθώς και η απροθυμία των κυβερνήσεων να, είτε λόγω της άρνησης να 

https://www.worldbank.org/
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ασχοληθούν με αυτά, είτε λόγω της έλλειψη γνώσης σχετικά με τη διαχείριση και αξιοποίηση 

αυτών αποτελεσματικά (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια γραφείο οικονομικών & 

εμπορικών υποθέσεων, 2007).Όλη την πορεία των ΑΞΕ την δεύτερη περίοδο της μετάβασης 

παρατηρούμε στο πίνακα 4.2.1β. 

Διάγραμμα 4.1.4β: Η πορεία των ΑΞΕ στη Βουλγαρία 2000-2019 

 

Πηγή: Tradingeconomics (https://tradingeconomics.com/) 

Η ανεργία γύρω στο 5% όλα τα χρόνια της δεύτερης περιόδου. Το ποσοστό δεν ήταν 

ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαικές χώρες. Αλλωστο το 5% είναι ένα υγιές 

ποσόστο με την έννοια ότι βοηθάει το ενέργο εργατικό δυναμικό να εξελίσεται και να είναι 

ανταγώνιστικο. Εάν το ποσοστό ήταν 1% ή κοντά στο 0%, όλοι θα είχαν εργασία και δεν θα 

ενδιαφερόταν να είναι πιο παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να σημειώθει, ότι το 

ποσοστο ανεργίας μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με την πρώτη περίοδο και ότι η Βουλγαρία 

προσπάθησε να μειώσει την ανεργία για να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαική 

Ένωση.Το 2007 παρατηρούμε μείωση της ανεργίας, λόγω της απορρόφησης εργατικού 

δυναμικού σε εθνικά και επιμορφωτικά προγράμματα που επιδοτούνταν από την Ευρωπαική 

Ένωση. Το 2009 η ανεργία αυξήθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης. Όλη την πορεία του 

ποσοστού ανεργίας την δεύτερη περίοδο της μετάβασης παρατηρούμε στο πίνακα 4.2.1γ. 

Διάγραμμα 4.1.4γ: Η πορεία του ποσοστού ανεργίας στη Βουλγαρία 2000-2018 
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Τέλος, ο πληθωρισμός κυμάνθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Ένας κύριος λόγος αύξησης 

αυτού, υπήρξε η αύξηση της εγχώριας ζήτησης. H χώρα προσπάθησε να μειώσει τον 

πληθωρισμό, προκειμένου να πληροί τα κριτήρια του Μάαστριχτ και να γίνει μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Mihailov, 2008). Το 2004 παρατηρούμε αύξηση του πληθωρισμού, 

λόγω του ότι προστέθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων  και αυξήθηκαν έτσι οι 

τιμές των καυσίμων. Η αύξηση των τιμών των προϊόντων ενέργειας υπήρξε κι ο λόγος που 

αυξήθηκαν οι τιμές και το 2008. Το 2009, ο πληθωρισμός πέφτει λόγω μείωσης της 

οικονομικής δραστηριότητας και της πτώσης των τιμών των προϊόντων ενέργειας και άλλων 

εμπορευμάτων όπως τροφίμων. Το 2009 και το 2010, έχουμε πάλι άνοδο πληθωρισμού λόγω 

αύξησης των προϊόντων ενέργειας κι άλλων προϊόντων. Το 2012 αυξάνεται για τους ίδιους 

λόγους άλλα και χάρη εσωτερικών παραγόντων, κυρίως λόγω του ότι η οικονομία επήλθε 

πάλι σε ρυθμούς ανάπτυξης και αυτό βοήθησε στο να αναπτυχτεί σημαντικά η οικονομική 

https://www.worldbank.org/
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δραστηριότητα, άλλα και λόγω εξωτερικών παραγόντων όπως η αύξηση βασικών τιμών 

διεθνών προϊόντων. Όπως αντιλαμβανόμαστε ο πληθωρισμός επηρεαζόταν και κυμαινόταν 

όλα τα χρόνια σε θετικούς ή αρνητικούς ρυθμούς από την αύξηση ή μείωση των προϊόντων 

ενέργειας (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια γραφείο οικονομικών & εμπορικών υποθέσεων, 

2013). 

Διάγραμμα 4.1.4δ: Η πορεία του ποσοστού στη Βουλγαρία 2000-2018 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Παρ’ όλη την πρόοδο της βουλγάρικης οικονομίας, η Βουλγαρία συνεχίζει και βρίσκεται 

μακριά από τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η διαφθορά, το έγκλημα, η ανεπίσημη 

οικονομία συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη της, σε συνδυασμό 

με την πολιτική της αστάθεια, την αβεβαιότητα η οποία προκύπτει από την κακή οικονομική 

κατάσταση σημαντικών εμπορικών εταίρων της, όπως η Ελλάδα και από την εξάρτηση της 

https://www.worldbank.org/
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χώρας από τη Ρωσία από την οποία εισάγει φυσικό αέριο (κι όπως είδαμε παίζει κύριο ρόλο 

στην αύξηση του πληθωρισμού). Μένει να δούμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια και το 

γεγονός ότι εν έτη 2018 η Βουλγαρία έχει πετύχει να πληροί τα κριτήρια του Μάαστριχτ, 

δημιουργεί την ελπίδα ότι μπορούμε να δούμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον 

(Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια γραφείο οικονομικών & εμπορικών υποθέσεων, 2018). 

4.1.5.Πολωνία 2000-2018 

Η θετική πορεία της οικονομίας της Πολωνίας συνεχίζεται και την δεύτερη περίοδο της 

μετάβασης. Άλλωστε αυτό ήταν αναγκαίο για να μπορέσει να γίνει μέλος η Πολωνία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κι έγινε το 2004. Τη νέα περίοδο παρουσίαζε μια πρωτοφανή 

ανάπτυξη, αν και συνεχίζει να είναι η φτωχότερη χώρα στη Κεντρική Ευρώπη, και 

σημαντικοί μακροοικονομικοί δείκτες όπως οι μισθοί να απέχουν κατά πολύ από τους 

μισθούς των ανεπτυγμένων χωρών (Aslund, 2013). Είχαν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις 

άλλα αυτές δεν ήταν αρκετές. Με το να γίνει  μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση της προσέφερε 

πολύ σημαντικά οφέλη, τα οποία ώθησαν την ανάπτυξη της, όπως το ότι της έδωσε 

ευκολότερη πρόσβαση σε μεγάλες οικονομίες  (καταργήθηκαν οι δασμοί κι αυτή η νέα 

συνθήκη ώθησε τις εξαγωγές της, άρα και τα έσοδα της) και η Πολωνία μπόρεσε να 

προσελκύσει περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις (Aslund, 2013). 

Το ΑΕΠ της αυξήθηκε σημαντικά τη δεύτερη περίοδο της μετάβασης, λόγω διάφορων 

παραγόντων. Αυτό που προκάλεσε θετική εντύπωση ήταν ότι η Πολωνία εν έτη 2009 

κατάφερε να έχει αύξηση του ΑΕΠ και η κρίση να περάσει ανώδυνα από πάνω της 

(Reichardt, 2011). Όμως ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η πορεία του ΑΕΠ 

υπήρξε θετική το 2000-2002, αντανακλώντας όλη την πρόοδο της οικονομίας μέσα από τις 

αλλαγές που έγιναν. Το 2003 η περεταίρω άνοδος του βασίζεται στο γεγονός ότι αυξήθηκαν  

οι εξαγωγές, υποστηριζόμενες από την υποτίμηση του πολωνικού ζλότυ κι έτσι έγιναν πιο 

φτηνές. Πέρα από αυτό, οι επενδύσεις συνέβαλαν στην ανάπτυξη του, άλλα και η δημιουργία 

αποθεματικών από τις επιχειρήσεις. Το 2007, όντας μέλος πλέον η Πολωνίας της ΕΕ 

αξιοποιεί κοινοτικούς πόρους για την ανάπτυξη της κι αυτό είναι εμφανές στο ΑΕΠ της. Η 

αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων δίνουν 

άλλη ώθηση στο ΑΕΠ. Το 2009, υπήρξε η μόνη χώρα που είχε αύξηση στο ΑΕΠ της και το 

2010, η αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης και των επενδύσεων ενισχύουν την πορεία 

του. Γενικότερα, το ΑΕΠ της χώρας ακολούθησε θετική πορεία λόγω της αναθέρμανσης του 

παγκόσμιου εμπορίου, της αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα, των έργων 
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που έγιναν στις υποδομές τις χώρας και χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, των προετοιμασιών 

της Πολωνίας να φιλοξενήσει το Euro 2012 και της ανάκαμψης της ιδιωτικής κατανάλωσης, 

η οποία προήλθε από την σταδιακή αύξηση των μισθών και της αύξησης της εξωτερικής 

ζήτησης. Ενόψει 2016, το ΑΕΠ μπόρεσε να αναπτυχθεί κι από έναν άλλο παράγοντα: πάρα 

την αύξηση των μισθών πολλοί Πολωνοί αποφάσισαν όλες τις χρονιές να φύγουν από τη 

χώρα ,για να βρουν καλύτερους μισθούς και στη συνέχει τα εξωτερικά τους εμβάσματα 

στήριξαν την αναπτύξει του ΑΕΠ (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βαρσοβία γραφείο 

οικονομικών & εμπορικών υποθέσεων, 2017).Η πορεία του ΑΕΠ της Πολωνίας φαίνεται 

στον Πίνακας 4.1.5α. 

Διάγραμμα 4.1.5α.: Η πορεία του ΑΕΠ της Πολωνίας 1990-2017 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

 Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ενισχύθηκαν πολύ με την είσοδο της Πολωνίας στην ΕΕ. Η 

Πολωνία μπόρεσε να επωφεληθεί από την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων τα έτη 2005-

https://www.worldbank.org/
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2006, μετά την είσοδο της το 2004 στην Ένωση, καθώς πρόλαβε μέχρι να προκληθεί η 

οικονομική κρίση να εισρεύσουν κεφάλαια από τις Ευρωπαϊκές χώρες (Reichardt, 2011). Κι 

αντίστοιχα μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις έπεσαν 

από της Ευρωπαϊκές χώρες λόγω της αδυναμίας των τραπεζών για δανεισμό. Η γεωγραφική 

της θέση, οι χαμηλοί μισθοί και η οικονομική της ανάπτυξή, ενέπνευσαν εμπιστοσύνη στους 

ξένους επενδυτές όχι μόνο από την Ευρώπη άλλα κι από χώρες εκτός Ευρώπης. Οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν τόσο λόγω της πολιτικής αστάθειας, των 

αδυναμιών ενίοτε της οικονομικής πολιτικής, των υψηλών επιτοκίων δανεισμού, της 

έλλειψης υποδομών, των ανεπαρκειών του χρηματοπιστωτικού τομέα, της έλλειψης 

προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της γραφειοκρατίας και της 

αβεβαιότητας που έδινε το φορολογικό καθεστώς. Η Πολωνία κατάφερε να δημιουργήσει 14 

οικονομικές ζώνες, όπου παρέχονται κίνητρα-φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις για την 

προσέλκυση άμεσων ξέων επενδύσεων και να λειτουργήσει βιομηχανικά και τεχνολογικά 

πάρκα, στα όποια αφού εγκατασταθεί μια επιχείρηση προσφέρονται συμβουλευτικές 

υπηρεσίες ώστε να μπορέσει μια επιχείρηση να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί μέσα από 

την μεταφορά τεχνολογίας και επιστημονικής γνώσης. Αργότερα, η ανοδική πορεία αυτών 

για το έτος 2010 εξηγείται από την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και της 

προετοιμασίας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, που θα λάμβανε χώρα στο 

2012. Πέρα από αυτά, δόθηκαν επενδυτικά κίνητρα όπως η χρηματοδότηση εξαγωγικών 

επιχειρήσεων (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βαρσοβία γραφείο οικονομικών & εμπορικών 

υποθέσεων, 2013). Όλες οι παραπάνω συνθήκες διαμόρφωσαν την πορεία των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στην Πολωνία που βλέπουμε στον πίνακα 3.1.5β 

Διάγραμμα 4.1.5β: Η πορεία των ΑΞΕ στην Πολωνία 2000-2017 
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Πηγή: Tradingeconomics (https://tradingeconomics.com/) 

Η ανεργία κυμάνθηκε περίπου γύρω στο 6% μέχρι το 2003 και μετά μειώθηκε φτάνοντας 

κοντά στο 4,7 το 2017. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι πέρα από όλους του παράγοντες που 

την διαμόρφωσαν, τα ποσοστά της όλα τα χρόνια από το 2000 και μετά είναι αρκετά χαμηλά, 

λόγω της εκροής από τη χώρα εργατικού δυναμικού και η μείωση αυτού συνέβαλε με τη 

σειρά του και στη μείωση της ανεργίας. Ακόμη, το ποσοστό γύρω στο 5% δημιουργεί μια 

ώθηση στην οικονομία το εργατικό δυναμικό να γίνεται πιο ανταγωνιστικό, πιο παραγωγικό 

να προσπαθεί να λάβει περισσότερη μόρφωση για να βρει καλύτερη εργασία. Πιο 

συγκεκριμένα, μετά την ώθηση των ΑΞΕ από το 2005 και μετά η ανεργία μειώθηκε λόγω της 

αύξησης του ΑΕΠ και όπως ήταν λογικό της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Όμως, το 

2009 παρατηρούμε μια ελαφριά αύξηση του ποσοστού ανεργίας λόγω του κλεισίματος 

εταιρειών και των μαζικών απολύσεων. Το 2012, η κυβέρνηση προέβη στην απελευθέρωση 

49 κλειστών επαγγελμάτων από τα 380, ώστε αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να 

μειωθεί ακόμη περισσότερο το ποσοστό ανεργίας. Το 2013, παρατηρούμε μια μικρή αύξηση 

του ποσοστού ανεργίας λόγω της επιδείνωσης στους τομείς των κατασκευών και στους 

κλάδους έντασης εργασίας. Τέλος, έγιναν προσπάθειες να διατηρηθεί το ποσοστό ανεργίας 

σε χαμηλά επίπεδα μέσω της προσπάθειας διασύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά 

εργασίας (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βαρσοβία γραφείο οικονομικών & εμπορικών 

υποθέσεων, 2017).Τα χαμηλά επίπεδα της ανεργίας φαίνονται και στον πίνακα 4.1.5.γ. 

Διάγραμμα 4.1.5.γ. H πορεία του ποσοστού ανεργίας στην Πολωνία 2000-2018 
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό κυμάνθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Ο υψηλός πληθωρισμός 

δεν μπορούσε να υφίσταται, εφόσον ήθελε η Πολωνία να γίνει μέλος της ΕΕ. Γι’ αυτό το 

λόγο η Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας έθεσε έναν πληθωρισμό-στόχο ώστε ο πληθωρισμός 

το 2003 να είναι γύρω στο 4% (Lenain, 2000). Όπως βλέπουμε και στον πίνακα 3.2.2.δ, το 

ποσοστό αυτό επιτεύχθηκε. Ακόμη μέχρι το 2007 η Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας συνέχισε 

να ασκεί αυστηρή νομισματική πολιτική προκειμένου ο πληθωρισμός να μην ανέβει. O 

πληθωρισμός κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα τόσο την πρώτη περίοδο της μετάβασης όσο και 

την δεύτερη, καθώς πριν την έναρξη της περιόδου της μετάβασης, οι τιμές ελεγχόταν από το 

κράτος, ενώ μετά την απελευθέρωση αυξήθηκαν ραγδαία (Aslund, 2013). Το 2004, ο 

πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρά λόγω των φορολογικών επιβαρύνσεων, των επιπτώσεων που 

προήλθαν από την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, των προσαρμογών των τιμών λόγω 

της ένταξης στην ΕΕ. Το 2007 ο πληθωρισμός αυξήθηκε και πάλι λόγω της υψηλής εγχώριας 

https://www.worldbank.org/
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ζήτησης και λόγω της εξέλιξης του ποσοστού ανεργίας. Πέρα από αυτό, οι αυξήσεις των 

μισθών άσκησαν πληθωριστικές πιέσεις όπως και η ανατίμηση του ζλότυ. Το 2015 και 2016 

ο πληθωρισμός κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, γιατί όπως και στην περίπτωση της 

Βουλγαρίας τα προϊόντα ενέργειας παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού και 

στην προκείμενη περίπτωση διατηρήθηκαν σε χαμηλές τιμές. Τέλος, το 2017 παρατηρούμε 

αύξηση αυτού, λόγω της αύξησης των προϊόντων ενέργειας και των τροφίμων, όπως 

βλέπουμε στον πίνακα 4.1.5.δ (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βαρσοβία γραφείο οικονομικών 

& εμπορικών υποθέσεων, 2018). 

Διάγραμμα 4.1.5.δ Η πορεία του ποσοστού πληθωρισμού 1990-2017 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

4.1.6. Ελλάδα 2000-2017 

https://www.worldbank.org/
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Η δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα ξεκίνησε με έντονη ανάπτυξη μέχρι το 2009, όπου 

είδαμε σημαντική κρίση διαχείρισης χρέους, χρηματοπιστωτική κρίση και τραπεζική κρίση 

(Η Τράπεζα της Ελλάδος, 2014).Τον Ιούνιο του  2000 η Ελλάδα πληροί τα κριτήρια  του 

Μάαστριχτ (Νικολάου, 2008).Μέλος της  ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001 

(Bankofgreece.gr, n.d.). Την 1η Ιανουαρίου 2002 τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ 

εισήχθησαν σε 12 από τις 15 χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Από την 

1η Ιανουαρίου 2000, η Ελλάδα είναι μέλος του χώρου Σένγκεν (Ευρωπαϊκή Ένωση, n.d.). Οι 

εξελίξεις αυτές βοήθησαν καταλυτικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας, καθώς διευκολύνθηκαν 

οι εξαγωγές όπως επίσης και οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Άλλο γεγονός που βοήθησε στην 

ανάπτυξη της Ελλάδας, αποτέλεσε και όλη η προετοιμασία για την διεξαγωγή των 

Ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα το 2004 (ProtoThema, 2015). Το 2010, η Ελλάδα ζήτησε 

τη συνδρομή του νομισματικού ταμείου για να ανταπεξέλθει στις συνέπειες τις οικονομικής 

κρίσης (Σαν Σήμερα .gr, n.d.).Τον Μάιο του 2010 υπογράφηκε Μνημόνιο με το ΔΝΤ την ΕΕ 

και την ΕΚΤ, ώστε να καλυφθεί η δανειακή ανάγκη της χώρας. 2011: Μέτρα λιτότητας και 

περικοπές μισθών και συντάξεων κ.τ.λ.2017:Πρώτο έτος ανάκαμψης οικονομίας (εξαγωγές, 

επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις) (Amna.gr, 2018). 

Από το 2000 και μετά, παρατηρούμε αύξηση του ΑΕΠ μέχρι το 2009 λόγω του ότι  το 
ακαθάριστο εθνικό προϊόν έπειτα αυξήθηκε λόγω του χτισίματος των υποδομών, που 

χρησιμοποιήθηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και λόγω της ευκολίας πρόσβασης 

σε πιστώσεις για καταναλωτικές δαπάνες. Επιπλέον, οι αυξήσεις των μισθών και η ευκολία 

δανεισμού οδήγησαν στην σημαντική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και όπως ήταν 

λογικό και του ΑΕΠ. Από το 2010 και μετά λόγω της κρίσης, σημειώθηκαν απολύσεις, 

κλείσιμο εταιρειών, μειώσεις μισθών, περικοπές δώρων στο δημόσιο τομέα όπως επίσης και 

συντάξεων, γεγονότα που οδήγησαν στην μείωση της κατανάλωσης άρα και της μείωσης του 

ΑΕΠ (Στεργίου, 2015).  Ακόμη, οι αυξήσεις των φόρων οδήγησαν ακόμη περισσότερο στη 

μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Πέρα από αυτό, οι τράπεζες δεν δάνειζαν πλέον τόσο 

εύκολα και η κακή οικονομική κρίση συνέβαλε ακόμη περισσότερο να λειτουργήσουν οι 

νέες οικονομικές συνθήκες, ως αντικίνητρο για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Το 2017 παρατηρούμε την πρώτη ανάκαμψη του ΑΕΠ μετά από χρόνια λόγω των αυστηρών 

δημοσιοοικονομικών μέτρων, που επιβλήθηκαν μετά την υπογραφή του μνημονίου, της 

μείωσης του ποσοστού ανεργίας και της βελτίωσης της χώρας στο δείκτη doing business 

ώστε να προσελκύσει η χώρα περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις (Amna.gr, 2018). Όλη η 

πορεία του ΑΕΠ λόγω αυτών των συνθηκών φαίνεται στον πίνακα 4.1.6.α  
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Διάγραμμα 4.1.6.α: Η πορεία του ΑΕΠ στην Ελλάδα 2000-2018 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, παρατηρούμε μια σχετική αύξηση αυτών,  λόγω 

της εκμετάλλευσης των προνομίων που απέκτησε η χώρα με την είσοδο στο ευρώ. Από το 

2009 παρατηρούμε μείωση αυτών, λόγω της οικονομικής κρίσης (Ρουσάνογλου, 2018).  

Ακόμη, λόγω της γραφειοκρατίας, του νομικού πλαισίου κι άλλων παραγόντων είχε θέση στο 

doing business την 109 στο σύνολο χωρών που ήταν 180, καθιστώντας τον εαυτό της μη 

ανταγωνιστικό, σε σχέση με άλλες χώρες. Παρόλ’ αυτά, το 2013 παρατηρούμε αύξησης των 

ΑΞΕ, λόγω της καλύτερης θέσης που πήρε η Ελλάδα στο σύνολό των χωρών, πλέον θέση 78, 

μεγάλη πρόοδος η οποία είναι απόρροια των μεταρρυθμίσεων που έγιναν. Τα πράγματα όμως 

δεν είναι τόσο ιδανικά, εάν αναλογιστεί κανείς την υψηλή φορολογία, σε σχέση με άλλες 

χώρες της Ευρώπης και ότι η Ελλάδα μπορεί να κατέκτησε την 78 θέση άλλα στον δείκτη 

άνοιγμα καινούργιας επιχείρησης η θέση που καταλαμβάνει είναι 146 στις 185 χώρες! Τα 

https://www.worldbank.org/
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τελευταία στοιχεία που έχουμε από το doing business είναι για το έτος 2018, σύμφωνα με 

αυτά η Ελλάδα ακόμη υστερεί σε τομείς όπως άνοιγμα καινούργιας επιχείρησης (θέση 92,39 

στις 190) και εμπορία πέρα από τα σύνορα (93,72 θέση στις 190) (Doingbusiness.org, 2019). 

Διάγραμμα 4.1.6.β: Η πορεία των ΑΞΕ στην Ελλάδα 2000-2019(μέχρι τώρα το 2019) 

 Πηγή: Tradingeconomics (https://tradingeconomics.com/) 

Η ανεργία κυμάνθηκε γύρω στο 8%-11% μέχρι το 2009. Έπειτα με τον ερχομό της 

οικονομικής κρίσης και το κλείσιμο επιχειρήσεων σημειώθηκαν μαζικές απολύσεις και το 

οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας δεν ευνοούσε την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, 

για να απορροφήσει το εργατικό δυναμικό της χώρας. Αποκορύφωμα το 2014, που έφτασε 

κοντά στο 28% η ανεργία. Έπειτα παρατηρούμε μείωση αυτού λόγω του φαινομένου της 

λεγόμενης εκροής μυαλών στο εξωτερικό, πολλοί νέοι επιστήμονες γίνανε μετανάστες λόγω 

της ανεργίας, και η μείωση του εργατικού δυναμικού της χώρας οδήγησε και στη μείωση της 

ανεργίας (SEV,2018). Πέρα από αυτό, η χώρα εκμεταλλεύτηκε κοινοτικούς πόρους για τη 

διεξαγωγή προγραμμάτων, τα οποία δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και η αύξηση του 

τομέα του τουρισμού απορρόφησε αρκετό εργατικό δυναμικό, έστω και εποχικά 

(Μακρυγιάννη, 2007). Εν έτη 2018, βρισκόμαστε κοντά στο 19%, πρώτη η Ελλάδα στην 

Ευρώπη, και το 19% είναι ο μέσος όρος όλων των μηνών και η περίοδος Μάιος-Σεπτέμβριος 

συντελεί πολύ στην μείωση του ποσοστού, λόγω της έντονης απορροφητικότητας εργατικού 

δυναμικού στο τομέα του τουρισμού, που αποτελεί εποχική εργασία. Όλη η πορεία της 

ανεργίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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            Διάγραμμα 4.1.6.γ: Η πορεία του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα 2000-2018 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Τέλος, όσον αφορά τον πληθωρισμό, παρατηρούμε ότι κυμάνθηκε γύρω στο 3-4% μέχρι το 

2008 λόγω της υψηλής ιδιωτικής κατανάλωσης και της ευκολίας δανεισμού. Το 2009 

παρατηρούμε μείωση αυτού, λόγω της ανεργίας και της μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

Το 2015, είχαμε αποπληθωρισμό δηλαδή μείωση των τιμών. Ο πληθωρισμός αυξανόταν 

λόγω των φόρων, και κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας 

(Ευρετήριο Οικονομικών Όρων, n.d.). 

Διάγραμμα 4.1.6.δ: Η πορεία του ποσοστού πληθωρισμού στην Ελλάδα 2000-2017 

https://www.worldbank.org/
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

4.2 Διεθνές εμπόριο: εισαγωγές και εξαγωγές 

Αφού μελετήσαμε κάποιους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι μας βοήθησαν 

να καταλάβουμε καλύτερα ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στην πορεία της οικονομίας κάθε 

χώρας, θα αναφερθούμε τώρα στο διεθνές εμπόριο κάθε χώρας και θα γίνει μια προσπάθεια 

να εξηγηθούν οι λόγοι που επηρέασαν την διαμόρφωση των εμπορικών σχέσεων. 

4.2.1. Βουλγαρία 

Εξαγωγές 

H μείωση του ΑΕΠ αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των οικονομιών υπό 

μετάβαση, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια. Κι αυτό συνέβη λόγων της αναδιοργάνωσης 

των δομών της παραγωγής και λόγω του ότι κατά τον κεντρικό σχεδιασμό, το κράτος ήταν ο 

https://www.worldbank.org/


77 
 

ιδιοκτήτης αυτών και έπειτα στην οικονομία της αγοράς, πλέον πέρασε η ιδιοκτησία αυτών 

από τα χέρια του κράτους, στα χέρια των επιχειρήσεων. Όπως ήταν φυσικό, με την μείωση 

του ΑΕΠ, μειώθηκε και η παραγωγή κι όπως είναι φυσικό και η μείωση των εξαγωγών. 

Όπως βλέπουμε στον πίνακα 3.2.1.α,  από το 1990 μέχρι το 2000 οι εξαγωγές ως ποσοστό 

του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 33,12% σε 36,47%, δηλαδή  μόνο κατά 1,10 φορές λόγω του ότι 

όπως είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ουσιαστική έναρξη  της μετάβασης για την χώρα 

ξεκίνησε το 1997. Οι εξαγωγές ενισχυθήκαν λόγω διάφορων παραγόντων, όπως της 

υποτίμησης του Λεβ που συνέβαλε στο να είναι οι εξαγωγές πιο φτηνές, το εμπόριο με τις 

χώρες της πρώην Σοβιετικής ένωσης αναζωπυρώθηκε (υπήρχε μείωση των εμπορικών 

συναλλαγών με αυτές, μετά την διάλυση της Κομεκόν), και το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ 

αυξήθηκε σημαντικά καθώς η Βουλγαρία πλέον είχε μπει στο δρόμο για την ένταξη της στην 

ΕΕ. Η αύξηση αυτών βέβαια είναι τόσο μικρή, καθώς το 1997 το γιουγκοσλαβικό εμπάργκο 

σε συνδυασμό με τις περιοριστικές πολιτικές από την πλευρά την κυβέρνησης, οδήγησαν σε 

κάμψη του εμπορικού ισοζυγίου (nationsencyclopedia, 2018).Κατά την δεύτερη περίοδο, 

υπήρξε άνοδος των εξαγωγών, με μια πτώση αυτών το 2009, λόγω της μείωσης της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, άρα και της ζήτησης από τους εμπορικούς της εταίρους (Loukanova,2012). 

Παρόλ΄ αυτά τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια μικρή άνοδο του ποσοστού των 

εξαγωγών, το 2017 ανήλθε στο 66,33% του ΑΕΠ και αυτό οφείλεται στο πλεονέκτημα που 

διαθέτει η Βουλγαρία να διαθέτει δικό της νόμισμα και να το υποτιμά, ώστε να καθιστά τις 

εξαγωγές τις πιο φτηνές και στο γεγονός της βελτίωσης των οικονομιών των 

σημαντικότερων εμπορικών της εταιρών, ώστε να αυξάνεται και η ζήτηση από τη μεριά τους. 

Παρόλ΄ αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1990 μέχρι το 2017, οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί 

από 33,12% σε 66,33% δηλαδή αυξήθηκαν κατά 100% πάνω ξεπερνώντας και τα επίπεδα 

του 1989 που ήταν γύρω στο 40%. 

Πίνακας 4.2.1.α: Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

33,12 36,47 42,86 50,18 59,07 60,8 64,89 64,92 64,1 63,98 67,37 64,49 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Πριν την έναρξη της περιόδου της μετάβασης, η Βουλγαρία ανήκε στην Κομεκόν και σχεδόν 

όλες οι εμπορικές τις συναλλαγές γινόταν με τις χώρες που ήταν μέλη της. Δυστυχώς, όσον 

αφορά τους εμπορικούς εταίρους τα στοιχεία για το ποιοι είναι όσον αφορά τις εξαγωγές, 

https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Europe/Bulgaria%20INTERNATIONAL-TRADE.html
https://www.worldbank.org/
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είναι από το 2000 και μετά. Από τα στοιχεία που έχουμε βλέπουμε, ότι η Γερμανία αποτελεί 

έναν πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρο όσον αφορά τις εξαγωγές κι αυτό εξηγείται από το 

γεγονός, ότι 5000 Γερμανικές εταιρείες διεξάγουν εμπόριο με τη Βουλγαρία και 1200 από 

αυτές έχουν και γραφεία στη Βουλγαρία. Κι έτσι αντιλαμβανόμαστε, ότι η Γερμανία  

αποτελεί ένα σημαντικό εμπορικό εταίρο τόσο στο πλαίσιο των εξαγωγών όσο και των 

εισαγωγών, καθώς υπάρχει στη Γερμανία, Γερμανό-Βουλγαρικό επιμελητήριο με τα 

περισσότερα μέλη από κάθε άλλο επιμελητήριο δυο χωρών (German Federal Foreign Office, 

2019). Aκόμη, όπως βλέπουμε από τον πίνακα 3.2.1β, η Βουλγαρία είναι μια χώρα η οποία 

όσον αφορά τις εξαγωγές της, είναι κυρίως προσανατολισμένη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους την Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία κι άλλες χώρες 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, n.d.) Όπως και στην περίπτωση της Γερμανίας, έτσι και της Ελλάδας, η 

Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο σε γενικότερο πλαίσιο, συνεργασία που 

ενισχύθηκε περισσότερο από την μετακίνηση ελληνικών επιχειρήσεων από τη δεκαετία του 

΄90 στη Βουλγαρία (Ζαφειρόπουλος, 2017).Τέλος, σημαντικό ρόλο στην σημαντική θέση 

που έχει η Ελλάδα στον πίνακα τον εξαγωγών από Βουλγαρία, είναι το γεγονός ότι πολλές 

εταιρείες ρούχων, έχουν επεκταθεί στη γειτονική χώρα όπου κατασκευάζουν τα ρούχα και 

μετά τα εξάγουν και πάλι στην Ελλάδα (Βασιλόπουλου, 2018) 

Πίνακας 4.2.1.β Οι μεγαλύτερες εξαγωγές της Βουλγαρίας κατά χώρα και περιοχή 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

https://www.worldbank.org/
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Σχετικά με το ποια προϊόντα εξάγει, κατά κύριο λόγο εξάγει ενδιάμεσα αγαθά γιατί όπως 

είπαμε και παραπάνω πολλές εταιρείες τόσο ρουχισμού όσο και άλλων προϊόντων 

δημιουργούν εταιρείες στη Βουλγαρία εκμεταλλευόμενες το χαμηλό φορολογικό συντελεστή 

και το φτηνό εργατικό κόστος και πραγματοποιείται ένα μέρος της παραγωγής στη 

Βουλγαρία και μετά τα εξάγουν ξανά ή έτοιμα προϊόντα ή ενδιάμεσα δηλαδή εν μέρει 

κατασκευασμένα. Ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία της βουλγάρικης βιομηχανικής ένωσης, 

μεγάλο μέρος των εξαγωγών καταλαμβάνουν τα τρόφιμα και τα ρούχα, καθώς η Βουλγαρία 

διαθέτει μεγάλη παραγωγή κρέατος και ρούχα κατασκευασμένα από αμίαντο (Novinite.com, 

2018). Ακόμη θα πρέπει να επισημανθεί, ότι όπως βλέπουμε και στον πίνακα 4.2.1γ τα 

μέταλλα, τα καύσιμα και η ηλεκτρική ενέργεια αποτελούν τα κύρια προϊόντα που εξάγει η 

Βουλγαρία λόγω του ότι διαθέτει ανθρακωρυχεία και παράγει από λιγνίτη ηλεκτρική 

ενέργεια. Τέλος, η Βουλγαρία μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά 

(the voice of coal in Europe, n.d.). 

Πίνακας 4.2.1.γ:Εξαγωγές προϊόντων από τη Βουλγαρία σε όλες τις χώρες 

 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

 Εισαγωγές 

https://www.worldbank.org/
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 Με την είσοδο στη διαδικασία της μετάβασης, όλοι οι οικονομικοί δείκτες που μελετήσαμε 

ως τώρα, σημείωσαν καθοδική πορεία λόγω της αναδιάρθρωσης της οικονομίας. Έτσι και οι 

εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν. Οι λόγοι; Πέρα από τον παραπάνω, θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε τη μείωση εισαγωγών πετρελαίου από το Ιράκ και το Κουβέιτ, 

λόγω της εισβολής του πρώτου κράτους στο δεύτερο, και ακόμη παρατηρήθηκε μείωσης 

εισαγωγής πετρελαίου και από τη Ρωσία. Η εισαγωγή πετρελαίου, που θεωρείται βασικό 

αγαθό, μειώθηκε συνολικά από 10.1 εκατομμύρια το 1989 σε 6,2 εκατομμύρια το 1990 

(Wight and Fox, 1998). Ακόμη, το γεγονός ότι η Βουλγαρία αποτελεί μια χώρα με μικρή 

παραγωγική βάση, ωθεί την ανάπτυξη των εισαγωγών (Kyrkilis, 2007). Στη συνέχεια, οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και όπως ήταν φυσικό και της απουσίας των δασμών με τα μέλη της ένωσης, που διευκόλυνε 

το εμπόριο συνολικά. Το 2009 παρατηρούμε μια μείωση αυτών, λόγω της οικονομικής 

κρίσης και έπειτα αύξηση αυτών και πάλι λόγω της γενικότερης βελτίωσης της οικονομίας 

της χώρας η οποία επέφερε αύξηση μισθών και όπως ήταν φυσικό και αύξηση της ιδιωτικής 

ζήτησης (Ec.europa.eu, 2018). Το 1990 οι εισαγωγές σύμφωνα με τον πίνακα 4.2.1.δ 

ανερχόταν στο 36,73% ως ποσοστό του ΑΕΠ, και το 2017 στο 64,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

δηλαδή από το 1990 μέχρι το 2017 αυξήθηκαν κατά 1,76 φορές. 

Πίνακας 4.2.1.δ: Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

36.73 41.82 64.54 53.03 58.69 63.97 65.06 65.96 63.96 59.67 64.80 63,64 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Πίνακας 4.2.1.ε Οι μεγαλύτερες εισαγωγές  της Βουλγαρίας κατά χώρα και περιοχή 

https://www.worldbank.org/
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Παρατηρώντας το πίνακα 4.2.1.ε, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η Ρωσία, η Γερμανία, η 

Ελλάδα, η Τουρκία, η Ρουμανία και η Ιταλία αποτελούν κάποιους από του σημαντικότερους 

εμπορικούς εταίρους, όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εμπορικές 

σχέσεις με τη Ρωσία, προϋπήρχαν την εποχή του κεντρικού σχεδιασμού και η Βουλγαρία 

εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία. Μετά την πτώση του κουμμουνισμού, οι 

εμπορικές σχέσεις διατηρήθηκαν καθώς η Βουλγαρία συνέχιζε να εισάγει φυσικό αέριο από 

τη Ρωσία (Gazpromexport.ru, 2019). Όσον αφορά τη Γερμανία η εισαγωγή προϊόντων δεν 

εστιάζεται, σχεδόν μόνο σε ένα κλάδο, όπως στην περίπτωση της Ρωσίας που είναι τα 

καύσιμα, άλλα η Βουλγαρία εισάγει αρκετά προϊόντα με αυτά των μηχανημάτων, πυρηνικών 

αντιδραστήρων, των λεβήτων και των οχημάτων να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

των εισαγωγών από τη Γερμανία (tradingeconomics.com, 2019). Όσον αφορά την περίπτωση 

της Ελλάδας, όπως αναφέρθηκε και στις εξαγωγές, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικός 

εμπορικός εταίρος της Βουλγαρίας, με έντονη παρουσία ελληνικών επενδύσεων, άλλα και με 

την εξαγωγή και εισαγωγή από τη μεριά της Βουλγαρίας ημιτελών προϊόντων, όπως 

https://www.worldbank.org/
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ενδυμάτων, τα οποία λόγω εργατικού κόστους τελειοποιούνται στη Βουλγαρία. Πέρα όμως 

από αυτό, για το έτος 2015 η Βουλγαρία εισήγαγε από την Ελλάδα, μεγάλες ποσότητες 

τροφίμων, ζώων ζωντανών ,ποτών και καπνού (Bpc-mittikas.com, 2019). Για την περίπτωση 

της Τουρκίας, σύμφωνα με το υπουργείο εξωτερικών της Τουρκίας, η Βουλγαρία αποτελεί 

πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος της Τουρκίας, καθώς αντιπροσωπεύει 8% του 

συνολικού εξωτερικού εμπορίου. Υπάρχει Τούρκο-βουλγαρικό επιμελητήριο στα Σόφια το 

οποίο ενισχύει τις σχέσεις των δύο χωρών. Η Βουλγαρία εισάγει κατά το πλείστον από την 

Τουρκία ορυκτά καύσιμα, χαλκό, πλαστικό, ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμό και άλλα 

μηχανήματα (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, n.d.). 

Πίνακας 4.2.1.ζ.Eισαγωγές προϊόντων από τη Βουλγαρία σε όλες τις χώρες

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Στον πίνακα 4.2.1.ζ βλέπουμε ότι η Βουλγαρία από το 2000 και μετά, εισάγει ενδιάμεσα 

αγαθά, καταναλωτικά αγαθά, ηλεκτρικά μηχανήματα, κλωστές και ενδύματα, αυτοκίνητα κι 

άλλα. Όπως είπαμε και πιο πάνω η Βουλγαρία εισάγει καύσιμα από τη Ρωσία κατά κύριο  

λόγο (Dimova, 2016). Για τις κλώστες και τα ενδύματα, αναφερθήκαμε στην εμπορική σχέση 

που έχει η Βουλγαρία με την Ελλάδα. Τα αυτοκίνητα εισάγονται από τη Γερμανία κι από 

άλλες χώρες καθώς η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που δεν 

https://www.worldbank.org/
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διαθέτει εγκατάστασεις κατασκευής αυτοκινήτων (export.gov, 2018). Μεγάλο μέρος των 

ηλεκτρικών μηχανημάτων άλλα και των μετάλλων εισάγονται από την Τουρκία όπως είδαμε.  

Τέλος, μελετώντας συνολικά το διεθνές εμπόριο της Βουλγαρίας διαπιστώνουμε, ότι η 

Βουλγαρία έχει αναπτύξει σταθερούς εμπορικούς δεσμούς με συγκεκριμένες χώρες και ο 

προσανατολισμός της είναι κυρίως Ευρωπαϊκός σε σχέση με την περίοδο του κεντρικού 

σχεδιασμού όπου οι εμπορικές τις σχέσεις ήταν κυρίως με τις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης. Όσον αφορά τα προϊόντα που εξάγει και εισάγει βλέπουμε επανάληψη αυτών και 

στους δύο πίνακες των εξαγωγών και των εισαγωγών λόγω της εισαγωγής αρχικά ορισμένων 

προϊόντων ή ημιτελών προϊόντων και στη συνέχεια εξαγωγή αυτών. 

4.2.2. Πολωνία 

Η Πολωνία όπως είπαμε και πρωτύτερα ακολούθησε άλλο δρόμο στη διαδικασία της 

μετάβασης, ξεκινώντας πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις από το 1989. Όσον αφορά τις 

εξαγωγές, παρατηρούμε σημαντική μείωση το 1990, λόγω της μείωσης της παραγωγής η 

οποία επήλθε από την αναδιοργάνωση των μέσων παραγωγής και από το πέρασμα αυτών 

από τα χέρια του κράτους στα χέρια των ιδιωτών (fao.org, 2007). 

Πίνακας 4.2.2.α: Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

25,93 27,23 34,61 40,06 42,56 44,44 46,32 47,59 49,52 52,26 53,39 55,31 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Έπειτα το 2000 οι εξαγωγές αυξήθηκαν από 25,93% που ήταν το 1990 σε 27,23% ως 

ποσοστό του ΑΕΠ όπως βλέπουμε στον πίνακα Πίνακας 3.2.2.α. Η αύξηση δεν ήταν 

σημαντική, άλλα προήλθε από την αύξηση της παραγωγής. Από το 2005 και μετά 

σηματοδοτείται μια νέα περίοδος για την Πολωνία, καθώς είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από το 2004 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα της αύξησης εμπιστοσύνης των 

εμπορικών εταίρων της Πολωνίας, η όποια πηγάζει από την σταθερή οικονομία της 

(Europarl.europa.eu, 2000). Ακόμη,  η εξάλειψη των δασμών με τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα και η υποτίμηση του ζλότυ βοήθησαν στην συνεχή αύξηση των 

εξαγωγών (Μητροπούλου, 2015). 

Παρατηρώντας τον πίνακα 4.2.2.β διαπιστώνουμε, ότι οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι 

της Πολωνίας όσον αφορά τις εξαγωγές από το 2000 μέχρι το 2016 είναι η Γερμανία, η 

https://www.worldbank.org/
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Ρωσία, η Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Η Γερμανία αποτελεί σημαντικός 

εμπορικός εταίρος της Πολωνίας, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και των ισχυρών 

οικονομικών δεσμών (Lawyerspoland.eu, 2019). H Ρωσία αποτελεί ένας σημαντικός 

εμπορικός εταίρος της Πολωνίας από την εποχή του κεντρικού σχεδιασμού. Συνεχίζει να 

διατηρεί τη θέση της και η Πολωνία σήμερα εξάγει στη Ρωσία γεωργικά προϊόντα, προϊόντα 

της βιομηχανίας μηχανικής, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα και  έπιπλα (Dobroczyński, 

2003). Η Πολωνία και η Τσεχία αποτελούν δυο γειτονικές χώρες και έτσι ευνοείται και το 

εμπόριο μεταξύ τους. Η Πολωνία εμφανίζεται ένας πολύ σημαντικός εταίρος για την Τσεχία, 

καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή τροφίμων, ξεπερνώντας και τη 

Γερμανία(Kucharczyk, 2019). Οι Άγγλοι προτιμούν εισάγουν προϊόντα από την Πολωνία, 

λόγω της μικρής απόστασης και του γεγονότος ότι η Πολωνία παράγει προϊόντα, τα οποία 

είναι και χαμηλού κόστους άλλα και ποιοτικά. Ακόμη, η Πολωνία εξάγει τα ίδια προϊόντα με 

αυτά που εξάγει και στη Γερμανία όπως τρόφιμα και χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα 

(Smolarek, n.d.). Τέλος, η Ιταλία όπως και οι προηγούμενες χώρες που εξετάσαμε σαν 

εμπορικούς εταίρους, εισάγει τρόφιμα από την Πολωνία (HurtiDetal.pl, 2019). Οι εξαγωγές 

στην Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιταλία, έχουν διευκολυνθεί με την 

εξάλειψη δασμών μετά την είσοδο της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. 

Πίνακας 4.2.2.β Οι μεγαλύτερες εξαγωγές της Πολωνίας κατά χώρα και περιοχή 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

https://www.worldbank.org/
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Πίνακας 4.2.2.γ.Εξαγωγές  προϊόντων από την Πολωνία σε όλες τις χώρες 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Σύμφωνα με τον πίνακα Πίνακας 4.2.2γ, η Πολωνία εξάγει κατά το πλείστον σε άλλες χώρες, 

καταναλωτικά αγαθά, κεφαλαιουχικά αγαθά, δηλαδή για παράδειγμα μηχανήματα, 

εξοπλισμό και οχήματα. Όπως είδαμε και παραπάνω, η Πολωνία είναι μια χώρα που εξάγει 

τρόφιμα, τα όποια ανήκουν στα καταναλωτικά αγαθά. H Πολωνία έχει μια μεγάλη και 

εύφορη πεδιάδα, και θεωρείται ο κήπος της Ευρώπης. Πέρα όμως από τα εύφορα εδάφη, η 

Πολωνία είναι μια χώρα, που έχει έντονα αναπτυγμένο τον τομέα της παραγωγής των 

προϊόντων γάλακτος, εξάγοντας αυτά όχι μόνο στην Ευρώπη άλλα και σε άλλες χώρες όπως 

την Κίνα. Στα κεφαλαιουχικά αγαθά, μπορούμε να εντάξουμε τα έπιπλα και τα οχήματα τα 

οποία παράγει η Πολωνία σε μεγάλες ποσότητες και τα εξάγει σε όλη την Ευρώπη (Nurczyk, 

2017). 

Εισαγωγές 

Πίνακας 4.2.2.δ: Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

19.35 33.56 35.67 42.05 44.52 44.88 44.37 46.15 46.43 48.21 49.40 51.89 

https://www.worldbank.org/
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Οι εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως βλέπουμε στον πίνακα 3.2.2.δ, το 1990 ανήλθαν 

στο 19.35% και το 2000 έφτασαν το 33,56%, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,73 φορές. Το 

καθεστώς των εξαγωγών, όσον αφορά τις εισαγωγές για την δεκαετία του ΄90 

χαρακτηριζόταν από χαμηλούς δασμούς αν και η τότε κυβέρνηση επέβαλε μια επιπρόσθετη 

επιβάρυνση στις εξαγωγές από το 1993 έως το 1996. Ακόμη η Πολωνία έκανε κάποιες 

εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ζώνη ελεύθερου εμπορίου, την 

Κεντροευρωπαϊκή ένωση ελεύθερων συναλλαγών (CEFTA), με τις χώρες της Βαλτικής και 

την Τουρκία. Ως αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών, είναι το μεγαλύτερο μέρος των 

εισαγωγών να διεξάγονται χωρίς δασμούς. Μετά την πτώση του κουμμουνισμού, η μείωση 

της παραγωγής παρουσιάστηκε ως η βασική αιτία αύξησης των εισαγωγών (Fao.org, n.d.). 

Μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εισαγωγές ήταν περισσότερες από τις 

εξαγωγές, κυρίως λόγω της πραγματικής ανατίμησης του πολωνικού ζλότυ και των πιο 

επιθετικών στρατηγικών αγοράς πολυεθνικών (Brzeziñski, 2005). 

Πίνακας 4.2.2.ε. Εισαγωγές προϊόντων στην Πολωνία από όλες τις χώρες 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Όπως και στις εξαγωγές, έτσι και στις εισαγωγές προϊόντων βλέπουμε ότι σύμφωνα με τον 

πίνακας 3.2.2ε., τα κεφαλαιουχικά αγαθά και τα καταναλωτικά είναι αυτά που εισάγονται 

https://www.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/
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περισσότερο. Σχετικά με τα κεφαλαιουχικά αγαθά, σε αυτά ανήκουν και τα οχήματα και 

μπορούμε να επισημάνουμε, ότι στην Πολωνία πραγματοποιείται μεγάλη εισαγωγή 

μεταχειρισμένων οχημάτων, τα όποια έδωσαν την δυνατότητα σε ανθρώπους με χαμηλό 

εισόδημα να αποκτήσουν ένα όχημα (Brzeziñski, 2005).  Παρά την ισχυρή θέση που έχει η 

Πολωνία στην παραγωγή και στην εξαγωγή τροφίμων, τα όποια εντάσσονται στα 

καταναλωτικά αγαθά, οι εισαγωγές τροφίμων από το 2005-2015 έχουν αυξηθεί κατά 200%, 

αποδεικνύοντας ότι η αγορά της Πολωνίας είναι μια αγορά με μεγάλες προοπτικές 

(Indianembassywarsaw.gov.in, 2017). H αυξημένη ζήτηση για καταναλωτικά και 

κεφαλαιουχικά αγαθά ερμηνεύεται από την συνεχής οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η 

οποία προκαλεί και αύξηση της ζήτησης (Food-exhibitions.com, 2016). 

Πίνακας 4.2.2.ζ: Οι μεγαλύτερες εισαγωγές  στην Πολωνίας κατά χώρα και περιοχή 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.2.2ζ η Πολωνία είναι μία χώρα η οποία εισάγει κατά το πλείστον 

τα προϊόντα της από Ευρωπαϊκές χώρες. Σημαντικοί εμπορικοί εταίροι είναι η Γερμανία, η 

Ρωσία και η Κίνα. Η Γερμανία αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Πολωνίας. 

Μεγάλος αριθμός επενδυτών από την Γερμανία πραγματοποιούν επενδύσεις στην Πολωνία 

και η Πολωνία κυρίως εισάγει  από τη Γερμανία, μηχανήματα, οχήματα και εξαρτήματα 

οχημάτων, τρόφιμα, και ηλεκτρικά είδη καθώς και πλαστικά (German Federal Foreign 

https://www.worldbank.org/
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Office, 2019). Η Πολωνία και η Γερμανία έχουν τόσο στενές εμπορικές σχέσεις λόγω 

διάφορων παραγόντων, όπως η γεωγραφική εγγύτητα και συνεπώς συγκεκριμένα 

πλεονεκτήματα κόστους στις μεταφορές και στην επικοινωνία. Η οικονομική ανάπτυξη της 

Πολωνίας αυξάνει την ζήτηση προϊόντων από τη Γερμανία, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

3.2.2ζ και λόγω των σχετικών υψηλών ελαστικοτήτων εγχώριας ζήτησης για προϊόντα που 

εισάγονται από τη Γερμανία (Misala, 1992). H Πολωνία όπως και η Βουλγαρία όπως είδαμε 

πρωτύτερα παρουσιάζει στενές εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία, καθώς η Πολωνία εισάγει 

από την Ρωσία φυσικό αέριο (Gazpromexport.ru, n.d.). Μην ξεχνούμε και σε αυτήν 

περίπτωση, ότι οι εμπορικές σχέσεις είχαν κατά πολύ αναπτυχθεί και κατά την περίοδο του 

κεντρικού προγραμματισμού, λόγω της Κομεκόν. Από το 2005 και μετά βλέπουμε να 

εμφανίζεται στον πίνακα η Κίνα ως εμπορικός εταίρος. Η αύξηση των εισαγωγών από τρίτες 

χώρες, όπως η Κίνα μετά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, προκλήθηκε 

από τη μείωση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα, ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης 

από την Πολωνία ενός κοινού δασμολογίου αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις τρίτες 

χώρες (Brzeziñski, 2005). Όπως είδαμε και παραπάνω, η Κίνα και η Πολωνία έχουν στενές 

εμπορικές σχέσεις λόγω του γεγονότος ότι η Πολωνία διευκόλυνε τους επενδυτές από Κίνα 

στο να επενδύσουν στη χώρα τους. 

Η Πολωνία είναι μια χώρα, η όποια όσον αφορά το διεθνές της εμπόριο είναι κατά το 

πλείστον προσανατολισμένη στις Ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλ΄ αυτά καταβάλει πολλές 

προσπάθειες να αναπτύξει εμπορικούς δεσμούς και με τρίτες χώρες. Η υποτίμηση του ζλότυ, 

η ταχεία ανάπτυξη της και η είσοδος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρξαν κάποιες από τις 

αιτίες που η Πολωνία κατάφερε τα τελευταία χρόνια να έχει θετικό εμπορικό ισοζύγιο 

δηλαδή οι εξαγωγές να είναι μεγαλύτερες από τις εισαγωγές. 

4.2.3. Ελλάδα 

Πίνακας 4.2.3.α: Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

14.78 23.72 21.31 22.10 25.54 28.68 30.35 32.37 31.72 30.46 33.22 36,13 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

To 1990 οι εξαγωγές στην Ελλάδα ανήλθαν στο 14,78% του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές δεν ήταν 

αναπτυγμένες, καθώς αυτό το γεγονός συνδέεται με τη γενικότερη όχι και τόσο καλή 

μακροοικονομική κατάσταση της Ελλάδα κατά την περίοδο 1974-1990. Κατά τη δεκαετία 

https://www.worldbank.org/
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του 1990, οι ελληνικές αρχές εφάρμοσαν μια πολιτική σταθεροποίησης, με στόχο την 

προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) (Arghyrou and Bazina, 2003). 

Παρά την προσπάθεια που έγινε για να βελτιωθεί η οικονομία της Ελλάδας, 10 χρόνια μετά 

το 2000, όπως βλέπουμε και στον πίνακα Πίνακας 4.2.3.α οι εξαγωγές δεν παρουσίασαν 

σημαντική αύξηση. Παρόλ΄ αυτά η άνοδος των εξαγωγών προήλθε από διάφορα γεγονότα, 

όπως η άνοδος της τιμής του δολαρίου, έναντι του ευρώ άρα και της δραχμής (Seve, 2001). 

Η είσοδος της Ελλάδας στο ευρώ το 2001 βοήθησε στο να αναπτυχθούν οι εξαγωγές. Σαν 

γενική εικόνα παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια, οι εξαγωγές παρουσιάζουν αυξητική 

πορεία. Αν και αυξάνονται οι εισαγωγές ξεπερνάνε τις εξαγωγές και το αποτέλεσμα αυτής 

της κατάστασης είναι να έχουμε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Δεν θα πρέπει να αμεληθεί το 

γεγονός, ότι η επιβολή capitals control to 2015 δυσχέραινε την διεξαγωγή των εξαγωγικών 

διαδικασιών (SEV, n.d.). 

Πίνακας 4.2.3.β. Εξαγωγές προϊόντων από την  Ελλάδα σε όλες τις χώρες 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Τα προϊόντα τα οποία εξάγει η Ελλάδα περισσότερο στο εξωτερικό είναι τα καταναλωτικά 

αγαθά (βλ. πίνακα 4.2.2β). Σε αυτά όπως είπαμε και πρωτύτερα συγκαταλέγονται και τα 

τρόφιμα. Η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός ελιάς στον κόσμο μετά την Ιταλία 

και την Ισπανία (Insider.gr, 2019). Η μεγάλη παραγωγή ελαιόλαδου όπως κι άλλων 

https://www.worldbank.org/
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τροφίμων, κάποια από τα όποια είναι μοναδικά στο κόσμο, όπως η μαστίχα Χίου, ωθεί την 

Ελλάδα να τα εξάγει. Αυτό που δεν είναι ευρύ γνωστό όμως, είναι ότι το νούμερο ένα προϊόν 

που εξάγει η Ελλάδα είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο που εξάγει η Ελλάδα δεν προέρχεται 

από αυτήν, αλλά μετά από επεξεργασία διοχετεύεται σε άλλες χώρες ακόμη και στην 

Αμερική. Αφού επεξεργάζεται στην Ελλάδα από τα ελληνικά διυλιστήρια, αποκτά 

επιπρόσθετη αξία κι έτσι η παρούσα διαδικασία φέρνει έσοδα στην Ελλάδα (Streetlife.gr, 

2016). Σύμφωνα με το ΣΕΒ, οι εξαγωγές προϊόντων από την Ελλάδα χωρίζονται σε τέσσερις 

κατηγορίες με κριτήριο να έχουν ή όχι συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι κατηγορίες αυτές είναι:  

 Οι δυναμικές εξαγωγές (διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα και παρουσιάζουν 

αυξανόμενη διείσδυση) και είναι το αλουμίνιο, τα φάρμακα, ο χαλκός, τα λαχανικά, 

το λάδι, το  τυρί και το κρασί. 

 Οι δυναμικές-ασταθείς εξαγωγές (διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά έχουν 

φθίνουσα διείσδυση) και είναι τα φρούτα, τα ψάρια, τα δημητριακά, τα ενδύματα, οι 

ράβδοι, οι σωλήνες, τα πλαστικά, τα καλλυντικά και το υλικό για διανομή 

ηλεκτρισμού. 

 Οι ευάλωτες-ανερχόμενες εξαγωγές (δεν διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά 

παρουσιάζουν αυξανόμενη διείσδυση) και είναι τα πλοία-πλοιάρια, τα βιομηχανικά 

είδη από κοινά μέταλλα, οι ηλεκτρικές μηχανές-συσκευές και τα ηλεκτρικά 

κυκλώματα. 

 Οι ευάλωτες εξαγωγές (δεν διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα και έχουν φθίνουσα 

διείσδυση) και είναι τα υποδήματα, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, τα αντικείμενα 

ένδυσης και τα διάφορα μηχανήματα (Σχοινά, 2017). 

Τέλος αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε από τον πίνακα 3.2.2β είναι ότι ενώ μέχρι το 

2005 τα ρούχα αποτελούσαν ένα από τα προϊόντα που εξήγαγε περισσότερο, σήμερα το 

προϊόν αυτό καταλαμβάνει την τελευταία θέση στον πίνακα, εξαιτίας της μετακίνηση 

εταιρειών ενδυμάτων από την Ελλάδα στα Σκόπια και στη Βουλγαρία. 
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Πίνακας 4.2.3.γ: Οι μεγαλύτερες εξαγωγές από την Ελλάδα κατά χώρα και περιοχή 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος όπως και στην περίπτωση της Πολωνίας, είναι η 

Γερμανία. Τα κύρια προιόντα που εξάγει η Ελλάδα στη Γερμανία, είναι τα τρόφιμα και τα 

πότα. H Eλλάδα όπως και η Πολωνία είναι μια χώρα που είναι κυρίως προσανατολισμένη 

προς την Ευρώπη όσον αφορά τις εξαγωγές της. Παρολ’ αυτά έχει έντονα αναπτυγμένο το 

εμπόριο της και με την γειτονική χώρα την Τουρκία όπου εξαγει ρεφιναρισμένο πετρέλαιο, 

δηλάδη πετρέλαιο που έχει επεξεργαστεί πρώτα. Πέρα από το πετρέλαιο, η Ελλάδα εξάγει 

στη γειτονική χώρα βαμβάκι, πλαστικό, αλουμίνιο και σωλήνες από χάλυβα 

(naftemporiki.gr, 2018). Στη Βουλγαρία τα προιόντα που εξάγει πρισσότερο είναι φρούτα 

,λαχανικά και ψάρια (ΑγροΤύπος, n.d.). Η Βουλγαρία στον πίνακα 4.2.2γ, εμφανίζεται από 

το 2000 και μετά στους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους, όσον αφορά τις εξαγωγές και 

όχι το 1990 καθώς η Βουλγαρία ανήκε μέχρι το 1991 στην Κομεκόν και ήταν κυρίως 

προσανατολισμένη όσον αφορά τις εμπορικές της σχέσεις προς τις χώρες του πρώην 

Ανατολικού μπλοκ. Τέλος, σημαντικός εμπορικός εταίρος εμφανίζεται και η Ιταλία στην 

όποια εξάγει η Ελλάδα κυρίως πετρελαιοειδή προϊόντα. Σημαντικοί λόγοι που ώθησαν στην 

αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία είναι η εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας και 

https://www.worldbank.org/
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της αγοραστικής δύναμης του μέσου Ιταλού καταναλωτή, αλλά και η πορεία του κλάδου των 

κατασκευών (Agora.mfa.gr, 2018). 

Εισαγωγές 

Πίνακας 4.2.3.δ: Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

25.35 34.70 34.70 30.73 32.31 33.13 33.17 34.78 31.67 31.18 34.30 36,39 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Όπως είδαμε και στις εξαγωγές της Ελλάδας, οι οποίες ήταν αρκετά χαμηλές ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, έτσι και οι εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ κινούνταν σε αρκετά χαμηλό επίπεδο του 

25,35% του ΑΕΠ  λόγω της κακής μακροοικονομικής επίδοσης κατά τα έτη 1974-1990 

(Arghyrou and Bazina, 2003). Oι εισαγωγές της Ελλάδας διαχρονικά από το 1990 μέχρι 

σήμερα ήταν μεγαλύτερες από τις εξαγωγές της, λόγω διάφορων παραγόντων, όπως για 

παράδειγμα η υψηλή ανταγωνιστικότητα των εισαγόμενων προϊόντων. Οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν λόγω της ενίσχυση της ζήτησης και του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, καθώς 

και λόγω του  τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της εγχώριας παραγωγής. Πέρα από αυτό, ο 

αυξητικός τους ρυθμός υποδηλώνει ότι πλέον κάποιες διαδικασίες γίνονται πιο εύκολα 

(Insider.gr, 2019). Παρατηρούμε μια μείωση των εισαγωγών κατά τα έτη 2015, λόγω της 

μείωσης του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,4% και της μείωσης του 

δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 15,3% (Το Χρήμα, 2015). 

https://www.worldbank.org/
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Πίνακας 4.2.3.ε Οι μεγαλύτερες εισαγωγές  στην Ελλάδα  κατά χώρα και περιοχή 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Η Γερμανία αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό εταίρο όπως είπαμε τόσο για τις 

εισαγωγές, όσο και για τις  εξαγωγές. Η Ελλάδα εισάγει διάφορα προϊόντα από τη Γερμανία 

όπως για παράδειγμα όπλα (Pressenza, 2019). Ακόμη η Ελλάδα εισάγει και καταναλωτικά 

αγαθά, στα όποια συμπεριλαμβάνονται και τρόφιμα. Πέρα από τη Γερμανία, η Ιταλία η 

Ρωσία και η Κίνα παρουσιάζονται ως πολύ σημαντικοί εμπορικοί εταίροι όσον αφορά τις 

εισαγωγές. Σχετικά με τη Ρωσία, η Ελλάδα εισάγει πετρέλαιο το όποιο όπως είδαμε 

επεξεργάζεται και στη συνέχεια εξάγει. Από την Ιταλία εισάγει σύμφωνα με έρευνα του 

γραφείου εμπορικών και οικονομικών υποθέσεων της Ελλάδας στην Ιταλία για το έτος 2013,  

λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια),  τα 

φάρμακα, τα πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές,  οργανικές ουσίες επιφανειακής 

δράσης (εκτός από σαπούνια) και τα προϊόντα έλασης από σίδηρο (Agora.mfa.gr, 2014). Η 

Ελλάδα εισάγει κατά κύριο λόγο από την Κίνα μηχανήματα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 

αλουμίνιο και παιχνίδια (Worldsrichestcountries.com, n.d.). 

https://www.worldbank.org/
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Πίνακας 4.2.3.ζ. Εισαγωγές προϊόντων στην Ελλάδα από όλες τις χώρες 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

H Ελλάδα μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική δράση, όμως 

συνεχίζει και εισάγει περισσότερα από 50 διαφορετικά προϊόντα από περισσότερες από 197 

χώρες από όλο τον κόσμο. Η πρώτη κατηγορία όσον αφορά τις εισαγωγές της Ελλάδας, είναι 

τα καύσιμα και τα πετρελαιοειδή. Ακόμη, εισάγει καταναλωτικά προϊόντα όπως βλέπουμε 

στον πίνακα 4.2.2.ε, και άλλα προϊόντα όπως μηχανήματα και υλικό μεταφορών και χημικά 

προϊόντα και συναφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, εισάγει γαλακτοκομικά και 

γεωργικά προϊόντα, ενώ παράγει μεγάλη ποσότητα αυτών καθώς τα εισαγόμενα προϊόντα 

είναι ενίοτε πιο φτηνά και καταναλωτικά προϊόντα των Ελλήνων είναι υπαίτια, για την 

ζήτηση ξένων τροφίμων. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα εισάγει τρόφιμα, καθώς η εγχώρια 

παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της (Λαμπίρης, 2015). Τέλος, η Ελλάδα 

δύσκολα θα σταματήσει να εισάγει προϊόντα που ήδη παράγει, εάν δεν δώσει βάρος στην 

υλοποίηση μέτρων που θα ενισχύσουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και στη διευκόλυνση 

των ήδη υπαρχουσών ώστε να αναπτυχθούν περεταίρω. 

https://www.worldbank.org/
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Κλείνοντας αυτό το υποκεφάλαιο, παρατηρούμε ότι και οι τρεις χώρες είναι κυρίως 

προσανατολισμένες προς την Ευρώπη και η παρουσία της Ρωσίας και της Γερμανίας παίζει 

σημαντικό ρόλο στο διεθνές τους εμπόριο άλλα και στην οικονομική τους ανάπτυξη. Και οι 

τρείς χώρες καταβάλουν προσπάθεια για ανάπτυξη των εξαγωγών, ως μέτρο για την 

οικονομική τους ανάπτυξη, άλλα έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν για να φτάσουν τα 

νούμερα αυτά των Ευρωπαϊκών Δυτικών χωρών. Προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, εάν τα 

επόμενα χρόνια παρά την οικονομική κρίση που βιώνουμε, θα καταφέρουν οι τρεις χώρες να 

καταστήσουν τις εξαγωγές ως μέθοδο ανάπτυξης των οικονομιών τους. Πάντως αυτό που δεν 

μπορούμε να αποσιωπήσουμε, είναι ότι και τρεις χώρες εκμεταλλεύονται τα συγκριτικά και 

απόλυτα πλεονεκτήματα τους για να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά. 

4.3 Άμεσες Ξένες επενδύσεις 

Αφού μελετήσαμε τις εμπορικές σχέσεις των τριών χώρων όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, 

τώρα θα μελετήσουμε πως διαμορφώθηκαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις και ειδικότερα σε 

ποιες χώρες επένδυε η κάθε χώρα και για ποιο λόγο και σε ποιο τομέα. Στο πρώτο 

υποκεφάλαιο αυτού του κεφαλαίου, εξηγήσαμε πως διαμορφώθηκαν οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις σε κάθε χώρα συνολικά. Τώρα θα μελετήσουμε και πως διαμορφώθηκαν οι 

εισροές και οι εκροές άμεσων ξένων επενδύσεων σε κάθε χώρα, όπως επίσης και το 

εσωτερικό και εξωτερικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων. Τέλος, να αναφέρουμε 

κάποια παραδείγματα πετυχημένων άμεσων ξένων επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν 

μετά το 1990 στις χώρες μελέτης. 

4.3.1. Βουλγαρία 

Πίνακας 4.3.1.α Άμεσες ξένες επενδύσεις(εισροές) στη Βουλγαρία σε εκατομμύρια δολάρια 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1002 1695 2170 1864 1697 1837 1540 2746 1194 1071 2059 

Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (www.unctad.org) 

Από το 2000 και μετά, παρατηρούμε μια έκρηξη των εισροών των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στη Βουλγαρία, η οποία αντισταθμίστηκε από συνετές δημοσιονομικές και 

εισοδηματικές πολιτικές. Οι περισσότερες από τις εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων 

διοχετεύθηκαν σε μη εμπορεύσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του χρηματοπιστωτικού 

τομέα, των υπηρεσιών και της λιανικής πώλησης (Herderschee et al., 2007). Από το 2011 και 

http://www.unctad.org/
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μετά παρατηρούμε μείωση των εισροών των άμεσων των ξένων επενδύσεων, λόγω της 

οικονομικής κρίσης η οποία προκάλεσε με τη σειρά της δυσκολία στο δανεισμό. Την μόνη 

χρόνια που βλέπουμε αύξηση των εισροών των άμεσων ξένων επενδύσεων μετά την 

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, όπως βλέπουμε στον πίνακα 4.3.1α, είναι το 2015 όπου 

από 1.540 εκατομμύρια ευρώ το 2014 ανήλθαν σε 2.746 εκατομμύρια ευρώ το 2015, δηλαδή 

αυξήθηκαν από τη μια χρόνια στην άλλη κατά 1,78 φορές. 

Πίνακας 4.3.1.β Άμεσες ξένες επενδύσεις (εσωτερικό απόθεμα) στη Βουλγαρία σε 

εκατομμύρια δολάρια 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

112 2704 9173 44970 47653 20962  

 

52623 46539 

 

26375 42165 51047 49276 

Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (www.unctad.org) 

Στον πίνακα 4.3.1γ βλέπουμε τις άμεσες ξένες επενδύσεις (εσωτερικό απόθεμα). Αξίζει να 

διευκρινιστεί τι σημαίνει άμεσες ξένες επενδύσεις (εσωτερικό απόθεμα). Αυτές οι ξένες 

επενδύσεις στη Βουλγαρία περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού μεταξύ μιας επιχείρησης άμεσων επενδύσεων κατοίκου και του άμεσου επενδυτή 

μη κατοίκου (Nbb.be, n.d.).Από το 1990 που ήταν 112 χιλιάδες ευρώ αυξήθηκαν στα 2,704 

το 2000, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 24,12 φορές, όπως βλέπουμε στον πίνακα 4.3.1.γ. Ακόμη ο 

ρυθμός αύξησης άμεσων ξένων επενδύσεων (εσωτερικό απόθεμα) ήταν πολύ μεγαλύτερος 

από αυτού του ρυθμού αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων (εξωτερικό απόθεμα) εάν 

συγκρίνουμε τον πίνακα 4.3.1γ με τον πίνακα 4.1.1δ. Κάποια από τα κίνητρα για να 

αναπτυχθούν, αποτέλεσε το γεγονός ότι οι ξένοι επενδυτές έψαχναν για στρατηγικά 

περιουσιακά στοιχεία σε βιομηχανίες, όπου οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επιπρόσθετα, επειδή έγινε λόγος για περιουσιακά στοιχεία, 

δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός, ότι οι συγχωνεύσεις μεταξύ ξένων και εγχώριων 

επιχειρήσεων, αποτέλεσαν σημαντικό αρωγό στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων 

(εσωτερικό απόθεμα) (Shteryanova, 2009). Τέλος ενώ αυξανόταν μέχρι το 2011, το 2012 

μειώθηκαν πάνω από 100% και το 2013 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2012 κατά 2,5 φορές. 

Μια πτώση παρατηρούμε και το 2015 σύμφωνα με τον πίνακα 3.3.1 η οποία ήταν παροδική 

γιατί τα επόμενα δυο χρόνια το 2016 και το 2017 ακολούθησε πάλι αυξητική πορεία αυτών. 

Πίνακας 4.3.1.γ Άμεσες ξένες επενδύσεις(εκροές) από  Βουλγαρία σε εκατομμύρια δολάρια 

http://www.unctad.org/
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2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

-2 187 238 190 325 187 370 163 413 296 387 

Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (www.unctad.org) 

Ξεκινώντας από το 2000 όπου οι εκροές ήταν -2 εκατομμύρια ευρώ. Και πως γίνεται να είναι 

αρνητικές; Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι Βούλγαροι επενδυτές πραγματοποίησαν άμεσες ξένες 

επενδύσεις στο εξωτερικό και στη συνέχεια επειδή π.χ. κάποιος έκανε μια επένδυση για την 

ίδρυση ενός ξενοδοχείου αξίας 5εκατ. Ευρώ. Στη συνέχεια, επειδή αυτή οι επένδυση δεν 

ήταν κερδοφόρα  πούλησε το ξενοδοχείο και τον εξοπλισμό ο όποιος ανήλθε στα 2 εκατ. 

Ευρώ. Άρα είχε ζημία. Πολλές τέτοιες υποθέσεις είχαν σαν αποτέλεσμα το 2000 να έχει οι 

Βουλγαρία αρνητικές εκροές. Παρατηρούμε μια μείωση εκροών το 2011 αρχικά λόγω της 

οικονομικής κρίσης και αργότερα το 2013  σύμφωνα με το πίνακα 4.3.1γ υπό το πρίσμα της 

αναμενόμενης σταδιακής σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ. Δηλαδή 

μειώθηκαν λόγω της δυσκολίας δανεισμού από το εξωτερικό που στη συνέχεια θα γινόταν τα 

δάνεια εκροές (The Sofia Globe, n.d.). Επιπλέον το 2017, παρατηρούμε πάλι μια μείωση των 

εκροών σε σχέση με το 2016, καθώς το 2016 ανήλθαν σε 413 χιλιάδες ευρώ ενώ το 2017 σε 

296 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 1,40 φορές. Αυτή η εξέλιξη ίσως εξηγείται από 

το γεγονός ότι το 2017 δεν επενδύθηκαν κέρδη (The Sofia Globe, 2017). 

Πίνακας 4.3.1.δ Άμεσες ξένες επενδύσεις(εξωτερικό απόθεμα) από τη Βουλγαρία σε 

εκατομμύρια δολάρια 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

124 34 127 2583 1697 7120 

 

2280 2195 

 

5448 2114 2817 2712 

Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (www.unctad.org) 

Όπως εξηγήσαμε πρωτύτερα τι είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις (εσωτερικό απόθεμα), τώρα 

θα διευκρινιστεί τι είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις (εξωτερικό απόθεμα).Οι επενδύσεις 

αυτές (βουλγάρικες επενδύσεις σε άλλες χώρες) περιλαμβάνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

και τις υποχρεώσεις μεταξύ ενός άμεσου επενδυτή κατοίκου και μιας επιχείρησης άμεσης 

επένδυσης μη μόνιμης κατοικίας. Oι άμεσες ξένες επενδύσεις (εξωτερικό κεφάλαιο) 

αυξήθηκαν λόγω της επιθυμίας εύρεσης και αγοράς περιουσιακών στοιχείων από τη μεριά 

των επενδυτών. Ένας λόγος που αυξάνονται, είναι ότι οι επενδυτές μετατοπίζουν ένα μέρος 

των εταιρειών τους σε offshore εταιρείες στο εξωτερικό της χώρας, ώστε να διατηρούν την 

ανταγωνιστικότητα τους (Shteryanova, 2009). Aπό το 2010 και μετά αυξήθηκαν σημαντικά 

http://www.unctad.org/
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σε σύγκριση με το 2005, καθώς το 2005 ανήλθαν στα 127 χιλιάδες δολάρια ενώ το 2010 στα 

2.583 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 20,33 φορές. Το 2011 παρατηρούμε μια μικρή 

κάμψη και κυμάνθηκαν κοντά στα 2 εκ. δολάρια, με εξαίρεση το 2012 που ανήλθαν στα 

7120 δολάρια και το 2015 που έφτασαν τα 5448 εκ. δολάρια. 

Πίνακας 4.1.1.ε Άμεσες ξένες επενδύσεις  στην Βουλγαρία ανά χώρα. 

 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας ( http://www.bnb.bg) 
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Παρατηρώντας το πίνακα 4.1.1δ, του οποίου τα στοιχεία είναι από την Κεντρική Τράπεζα 

της Βουλγαρίας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία από το 2010 

μέχρι το 2013, όπως θα δούμε και στους επόμενους πίνακες. Εάν εξετάσουμε τον πίνακα 

προσεχτικά, βλέπουμε ότι οι χώρες που αποτέλεσαν τους σημαντικότερους εμπορικούς 

εταίρους μέχρι το 2017 είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Τουρκία, η Ολλανδία και η Ρωσία. Έχουν 

επιλεχτεί να εξεταστούν αυτές οι χώρες, λόγω του ότι παρουσιάζουν υψηλά ποσά και λόγω 

του ότι δεν παρουσιάζουν σε καμία χρονιά από αυτές που έχουμε στη διάθεση  μας, αρνητικό 

πρόσημο. Δεν θα πρέπει να αμεληθεί, ότι συγκεκριμένες χώρες εμφανίστηκαν και στους 

πίνακες των εξαγωγών και των εισαγωγών. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αποτελούν το 

πρώτο στάδιο διεθνών εμπορικών σχέσεων. Εφόσον αυτές αναπτύσσονται, το επόμενο βήμα 

είναι να πραγματοποιηθούν άμεσες ξένες επενδύσεις, ώστε να μεγιστοποιηθεί το κέρδος με 

το να εξαλειφθούν διάφορα κόστη όπως αυτά της μεταφοράς και των δασμών ή κι ακόμη τα 

κόστη από πού προκύπτουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. H Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό εταίρο, όσον άφορα τις άμεσες ξένες επενδύσεις καθώς πολλοί Έλληνες βρίσκουν 

την Βουλγαρία έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, λόγω της χαμηλής 

φορολογίας, του φτηνού εργατικού δυναμικού και των λειτουργικών κοστών όπως επίσης και 

της καλής γεωγραφικής θέσης (Kolasa-Sikiaridi, 2016). Όσον αφορά την Ιταλία, έχει κυρίως 

δείξει ενδιαφέρον και έχουν επενδύσει σε έργα υποδομής. Παρόλη την οικονομική κρίση το 

ενδιαφέρον των Ιταλών να επενδύσουν στη Βουλγαρία δεν έπαυσε (Novinite.com, 2012). Οι 

τομείς που προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον από την πλευρά της Τουρκίας για 

επενδύσεις στη Βουλγαρία είναι η ενέργεια, οι κατασκευές, ο τραπεζικός τομέας και η 

παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών. H Ολλανδία επενδύει σε διάφορους τομείς στη 

Βουλγαρία και κάποιοι από αυτούς που της ελκύουν το ενδιαφέρον είναι οι τομείς της 

ενέργειας και των ακινήτων (Dikov, 2010). Τέλος, όσον αφορά τη Ρωσία δείχνει ενδιαφέρον 

για να επενδύσει στη Βουλγαρία, καθώς οι επενδύσεις εκεί δεν είναι πολύ ακριβές και λόγω 

του ότι η Ρωσία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επενδύοντας κάποιος στη Βουλγαρία 

μπορεί να ταξιδέψει ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να αμεληθεί το 

γεγονό, ότι η Βουλγαρία είναι μια χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους (BulgarianProperties, 

2007). 

Η Βουλγαρία πραγματοποιεί άμεσες ξένες επενδύσεις σε άλλες χώρες, σε μικρότερο βαθμό 

από αυτό που επενδύουν σε αυτή. Αυτό εξηγείται ίσως από το γεγονός ότι η Βουλγαρία δεν 

είναι μια πολύ αναπτυγμένη οικονομία και άρα τα κέρδη δεν είναι τόσο μεγάλα, ώστε να 

διοχετευθούν σε άμεσες ξένες επένδυσεις. Συμφωνα με τον πίνακα 4.1.1.δ, σημαντικοί 
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εμπορικοί εταίροι όσον αφορά τις αμεσες ξένες επενδύσεις είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η 

Ολλάνδια, η Ρωσία και η Τουρκία. Η Βουλγαρία πραγματοποείει διάφορρες επένδυσεις στην 

Ελλάδα, ως γειτονική της χώρα και έχοντας αναπτύξει τις εμπορικές της σχέσεις μαζί της. 

Κάποια από τις σημαντικότερες επενδύσεις που πραγαμτοποιήσε, ήταν η συμμετοχή της 

κρατικής εταιρείας της Bulgartransgaz (Διαχειριστής Βουλγαρικού Συστήματος Φυσικού 

Αερίου) στη κατασκευή  του πλωτού σταθμού LNG FSRU της Αλεξανδρούπολης, που 

κατασκευάζεται  από την εταιρεία Gastrade  προκειμένου να  διεύρυνθούν  οι  πηγές  

φυσικού αερίου της χώρας και να ενισχυθεί η ασφάλεια εφοδιασμού (Dealnews.gr, 2018).  

Οι Βουλγαρικές επένδύσεις στη Γαλλία κατάλαμβάνουν μόνο 1% των συνολικών άμεσων 

ξένων επένδυσεων, που πραγματοποιούνται στη Γαλλία και πραγματοποιούνται στα πλαίσια 

των εμπορικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθει μεταξύ των δύο χώρων (Βusiness France, 

2017). To ίδιο συμβαινεί και με την περίπτωση της Ολλανδίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας 

λόγω των άναπτυγμένων εμπορικών σχέσεων, η Βουλγαρία δειχνει ενδιαφέρον να επενδυει 

στην σε αυτές τις χώρες. 

Πίνακας 4.3.1.ζ: Άμεσες ξένες επενδύσεις  από  την Βουλγαρία σε άλλες χώρες 

 

https://www.businessfrance.fr/Media/Production/PROCOM/Dossier/Internationalisation%20de%20l%27%C3%A9conomie%20FR%20(Bilan)/UK/2017_Annual_Report.pdf)
https://www.businessfrance.fr/Media/Production/PROCOM/Dossier/Internationalisation%20de%20l%27%C3%A9conomie%20FR%20(Bilan)/UK/2017_Annual_Report.pdf)


101 
 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας ( http://www.bnb.bg) 

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.1.1.δ, άμεσες ξένες επενδύσεις πραγματοποιούνται κυρίως στον 

κατασκευαστικό κλάδο, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο: επισκευή οχημάτων και 

μοτοσυκλετών, στην πληροφορική και στην επικοινωνία και σε χρηματοπιστωτικές και 

ασφαλιστικές δραστηριότητες. Όπως είδαμε και παραπάνω, χώρες όπως η Ιταλία επιθυμούν 

να επενδύουν στη Βουλγαρία στον τομέα των κατασκευών γιατί υπάρχουν περιθώρια 

ανάπτυξης. Όσον αφορά την πληροφορική και την επικοινωνία και τις χρηματοπιστωτικές 

και ασφαλιστικές δραστηριότητες, κατά την περίοδο του κεντρικού προγραμματισμού, ο 

τομέας των υπηρεσιών παρουσίαζε έλλειψη στην κάλυψη αναγκών και γι’ αυτό είχε 

αναπτυχθεί έντονα και η παραοικονομία σε αυτό τον κλάδο. Αυτό αποτέλεσε προφανώς και 

το λόγο που υπάρχουν περιθώρια επένδυσης σε αυτό τον τομέα. Οι πρώην κουμμουνιστικές 

χώρες εστίαζαν κατά κύριο λόγο στον βιοτεχνικό και στον αγροτικό τομέα. Ένας λόγος που 

έλκει τους ξένους επενδυτές να επενδύσουν στο τομέα της πληροφορικής, είναι το άρτια 

καταρτισμένο προσωπικό (Sofia Investment Agency, 2017). 

Πίνακας 4.3.1.η: Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Βουλγαρία ανά τομέα 

 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας ( http://www.bnb.bg) 
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Η Βουλγαρία προτιμάει να επενδύει κυρίως σε τομείς όπως χονδρικό και λιανικό εμπόριο: 

επισκευή οχημάτων και μοτοσυκλετών και σε επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες. Πραγματοποιούνται επενδύσεις στην επιστήμη και στην τεχνολογική 

ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

την καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό της επιστημονικής διαδικασίας και την εφαρμογή 

αποτελεσματικών ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών (Observatory.rich2020.eu, 2007). 

Πίνακας 4.3.1.θ: Άμεσες ξένες επενδύσεις  από την Βουλγαρία ανά τομέα 

 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας ( http://www.bnb.bg) 

4.3.2. Πολωνία 

Πίνακας 4.3.2.α:Άμεσες ξένες επενδύσεις(εισροές) στη Πολωνία σε εκατομμύρια δολάρια 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

90.000 9,3 9,6 8,8  18,9 12,4 2,734 14,269 15,271 15,690 9,179 11,476 
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Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (www.unctad.org) 

Οι εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.3.2α, 

κυμάνθηκαν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα το 1990 καθώς ανήλθαν μόλις στις 90.000. Αυτό 

εξηγείται λόγω της αρχής της μετάβασης και των αλλαγών που ακολούθησαν, ώστε οι ξένοι 

επενδυτές να μην επιθυμούν να επενδύουν σε μια χώρα που βρίσκεται σε σύγχυση. 

Αργότερα, το 2000 οι επενδύσεις έφτασαν τα 9,3 εκατομμύρια δολάρια. Τη δεκαετία του ’90 

οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν, λόγω της βελτίωσης τις οικονομίας μέσα από τις 

μεταρρυθμίσεις και κινητήριος δύναμη στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων 

αποτέλεσε το φθηνό εργατικό κόστος σε σύγκριση με άλλες χώρες τις Ευρώπης 

(International Monetary Fund, 2005). Μετά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εισροές 

άμεσων ξένων επενδύσεων, λαμβάνουν ιδιαίτερη ώθηση φτάνοντας το 2005 σύμφωνα με τον 

πίνακα 4.3.2α τις 9,6 (Jirasavetakul and Rahman, 2018). Μετέπειτα, το 2010 παρατηρούμε 

μείωση αυτών, όπως επίσης και το 2013 λόγω της οικονομικής κρίσης. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι μπορεί να παρουσίασαν πτώση, άλλα παρέμειναν σε επίπεδα αρκετά υψηλά σε σύγκριση 

με τις γύρω χώρες (Vale Columbia Center, 2010). Η οικονομική κρίση προκάλεσε δυσκολία 

δανεισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και όπως ήταν φυσικό και πραγματοποίηση άμεσων ξένων 

επενδύσεων (International Monetary Fund, 2017). Οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εξαγορές στην 

Πολωνία καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Ακόμη, η Πολωνία βελτίωσε το επιχειρηματικό περιβάλλον της και εισήγαγε πολιτικά μέτρα 

με στόχο την απελευθέρωση, την προώθηση και την προστασία των άμεσων ξένων 

επενδύσεων. Επί του παρόντος, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία ιδιωτικοποίησης και 

αναδιάρθρωσης στην Πολωνία, οι κυριότεροι λόγοι για την προώθηση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενθάρρυνση της απασχόλησης, η 

τόνωση της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και η ενίσχυση της 

διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης (LLC “Consulting Publishing Company “Business 

Perspectives”, 2006). Τέλος το 2017, παρατηρούμε μια μείωση των εισροών των άμεσων 

ξένων επενδύσεων οι οποίες ανήλθαν στα 6,4 εκατ. δολάρια. Στην Πολωνία είναι πιο εύκολο 

να εξαγοράσει ένας ξένος επενδυτής μια υπάρχουσα μικρή οικογενειακή επιχείρηση από το 

να ιδρύσει μία από το μηδέν. Πέρα από αυτό, κάποια διαδικαστικά θέματα που σχετίζονται 

με τις άμεσες ξένες επενδύσεις ακόμη δεν έχουν επιλυθεί και είναι υπαίτια για το ότι οι 

εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων μειώθηκαν ελαφρά (Woźniak, 2019).  

http://www.unctad.org/
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Πίνακας 4.3.2.β:Άμεσες ξένες επενδύσεις(εσωτερικό απόθεμα) στη Πολωνία σε εκατομμύρια 

δολάρια 

 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

109 33,6 93,3 193,1 197,5 117,2  252,0 245,1 213,1 

 

185,9 234,4 231,8 

Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (www.unctad.org) 

Όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις (εσωτερικό απόθεμα) στην Πολωνία, βλέπουμε στο 

πίνακα 4.3.2.β ότι ήταν 109.000 δολάρια το 1990 και έφτασαν στα 33,603 εκατομμύρια ευρώ 

το 2000, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 308 φορές! Όπως είπαμε πρωτύτερα οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις (εσωτερικό απόθεμα),  περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού του ξένου επενδυτή και της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία. Το 

γεγονός ότι στην Πολωνία, πραγματοποίησαν σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις 

πολυεθνικές, εξηγούν και τα υψηλά νούμερα του πίνακα 4.3.2β από το 2000 μέχρι το 2017 

που έχουμε τα τελευταία στοιχεία. Επιπροσθέτως, κάποια μείωση αυτών, όπως βλέπουμε 

στον πίνακα 4.3.2β είναι λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

προκάλεσε δυσκολία δανεισμού. 

Πίνακας 4.3.2.γ:Άμεσες ξένες επενδύσεις(εκροές) από  Πολωνία σε εκατομμύρια δολάρια 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

17.000 3,024 5,487 5,860 2,901 -1,346 2,898 4,996 

 

11, 600 2 ,760 864 

Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (www.unctad.org) 

Τα στοιχεία για τις εκροές των άμεσων ξένων επενδύσεων ξεκινούν από πολύ χαμηλά 

επίπεδα καθώς ανέρχονται μόνο στις 17.000 το 2000 σύμφωνα με τον πίνακα 3.3.2γ. Το 2000 

αυξάνονται και φτάνουν τα 3,024 εκατομμύρια δολάρια και παρόλη την οικονομική κρίση το 

2010 δεν μειώνονται άλλα αυξάνονται. Από την άλλη μεριά μπορεί η Πολωνία στην αρχή να 

άντεξε τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε η οικονομική κρίση που ξεκίνησέ από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, αλλά το 2012 και το 2013 η πτώση των εκροών άμεσων ξένων 

επενδύσεων από  την Πολωνία μειώθηκε, φτάνοντας και αρνητικό επίπεδο το 2013 λόγω του 

ότι η οικονομία της Πολωνίας επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση (Cienski, 2012).  Το 

2017, οι εκροές άμεσων ξέων επενδύσεων έπεσαν και πάλι σε σχέση με τις άλλες χρονιές, 

παραμένοντας  όμως σε υψηλά επίπεδα και φτάνοντας τα 3,591 εκατομμύρια δολάρια. 

http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
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Πίνακας 4.3.2.δ:Άμεσες ξένες επενδύσεις (εξωτερικό απόθεμα) από τη Πολωνία σε 

εκατομμύρια δολάρια 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

95 1,02 4,7 36,8 50,0 71,2 54,9 65,2 27,4 27,8 29,8 28,5 

Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (www.unctad.org) 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (εξωτερικό απόθεμα)  ήταν σε χαμηλά επίπεδα για πολλά χρόνια. 

Από το 2005 και μετά αποκτούν μεγάλη ώθηση, λόγω του ότι ο πολωνικός ιδιωτικός τομέας 

είχε ωριμάσει αρκετά ώστε να αρχίσει να δημιουργεί τοπικές πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Ορισμένες κρατικές επιχειρήσεις άρχισαν επίσης να επενδύουν στο εξωτερικό, μερικές φορές 

με την ενθάρρυνση της κυβέρνησης (Vale Columbia Center on Sustainable International 

Investment, 2013). Ακολούθησε ανοδική πορεία μέχρι το 2014, από το 2015 η Πολωνία 

μπαίνει στο τρίτο στάδιο σύμφωνα με την θεωρία του J.H. Dunning. Συμφώνα με αυτή, οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις (εξωτερικό απόθεμα) αρχίζουν να μειώνονται, ενώ ταυτόχρονα 

υπάρχει οικονομική ανάπτυξη στη χώρα (Kosztowniak, 2018).Παρόλο που άρχισαν να 

μειώνονται παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. 

Πίνακας 4.3.2.ε:Άμεσες ξένες επενδύσεις  στην Πολωνία ανά χώρα 

 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας (www.nbp.pl) 

http://www.unctad.org/


106 
 

Συνολικά οι επενδύσεις στην Πολωνία προερχόταν κυρίως από Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η 

Ευρώπη καταλαμβάνει την πρώτη θέση τις περισσότερες χρονιές από το 2010 και μετά όπως 

βλέπουμε στον πίνακα 4.3.2.δ. Οι χώρες που επενδύουν πιο πολύ στην Πολωνία είναι η 

Γερμανία, η Κύπρος και το Λουξεμβούργο. Αξίζει να σημειωθεί, πριν αναφερθούμε σε αυτές 

εκτενέστερα ότι το 2010 γίνεται αντιληπτό ότι γίνανε μεγάλες επενδύσεις, σύμφωνα με τον 

πίνακα 4.3.2.δ από το Τζέρσεϋ, όπου είναι φορολογικός παράδεισος και ανθούν οι offshore 

εταιρείες. Πολλές εταιρείες, δημιουργούν θυγατρικές σε τέτοιες περιοχές και χώρες 

αντίστοιχα προκείμενου να έχουν λιγότερη φορολογία στα έσοδα τους και στη συνέχεια 

πραγματοποιούν  από τέτοιες περιοχές επενδύσεις. Όπως είδαμε και νωρίτερα στο διεθνές 

εμπόριο, η Γερμανία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρο της Πολωνίας. 

Γερμανοί επενδυτές υλοποιούν μεγάλες επενδύσεις την Πολωνία, όπως για παράδειγμα, η 

αυτοκινητοβιομηχανία Daimler επένδυσε 500 εκατ. Ευρώ σε εργοστάσιο στην Κάτω Σιλεσία 

(Godlewski, 2017). Ακόμη, η Γερμανία επενδύει στην Πολωνία σε μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις. Περισσότερες από 6.200 εταιρείες με γερμανικές επενδύσεις μετοχών 

δραστηριοποιούνται στην Πολωνία (Hannovermesse.de, 2016).H Κύπρος και το 

Λουξεμβούργο είναι δύο χώρες που επενδύουν κατά κύριο λόγο στην βιομηχανία 

(paih.gov.pl, 2018). 

Πίνακας 4.3.2.ζ:Άμεσες ξένες επενδύσεις από  την Πολωνία σε άλλες χώρες 

 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας (www.nbp.pl) 
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H Πολωνία επενδύει κυρίως όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.1.2.ε στη Γερμανία, στην 

Ολλανδία και στη Γαλλία. H Γερμανία λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητας με την Πολωνία 

και λόγω του φιλικού επιχειρηματικού της περιβάλλοντος, αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό 

προορισμό για την Πολωνία όσον αφορά με την πραγματοποίηση άμεσων ξένων 

επενδύσεων. Η Πολωνία μπόρεσε να εισέλθει στη Γερμανία ως ξένος επενδυτής, πιο εύκολα 

μετά την είσοδο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Roedl.com, n.d.). Οι επενδύσεις της Πολωνίας 

στην Γαλλία εστιάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο, στις  μεταφορές και πληροφορικής, 

όπως επίσης και στις δραστηριότητες των Πολωνικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών με 

ξένους μετόχους, όπως η Pekao και η UniCredit, η BCP και η Millenium (Msz.gov.pl, 2012). 

To 2012, η Πολωνία και το Λουξεμβούργο υπέγραψαν πρωτόκολλο για την τροποποίηση της 

συνθήκης για τη διπλή φορολογία που υπογράφηκε αρχικά το 1955 (Infinance.lu, 2012). Η 

τροποποίηση της συνθήκης αυτής θα διευκόλυνε τις επενδύσεις μεταξύ των δυο χωρών. 

Πίνακας 4.3.2.η:Άμεσες ξένες επενδύσεις  στην Πολωνία ανά τομέα 

 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας (www.nbp.pl) 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 4.3.2.ζ, οι ξένοι επενδυτές προτιμούν να επενδύουν στην Πολωνία 

στο τομέα των υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών που ανήκουν στις υπηρεσίες, στις 

κατασκευές και στη βιομηχανία. Όσον αφορά τις υπηρεσίες το καλά καταρτισμένο εργατικό 

δυναμικό στο τομέα των υπηρεσιών, αποτέλεσε ένας λόγος που οι ξένοι επενδυτές 

προτίμησαν να επενδύσουν στην Πολωνία (Micek, 2015). Πέρα από αυτό, όπως έχει 

αναφερθεί ήδη κατά την περίοδο του κεντρικού προγραμματισμού ο τομέας των υπηρεσιών 

δεν είχε αναπτυχθεί πολύ, καθώς οι οικονομίες ήταν κυρίως προσανατολισμένες στην 

παραγωγή αγαθών, όποτε παρουσιάστηκαν ευκαιρίες στο τομέα των υπηρεσιών. 

Επιπροσθέτως, οι τηλεπικοινωνίες ήταν, όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας κρατικές και 

δεν υπήρχε ιδιωτικός τομέας, όποτε με τον ερχομό του καπιταλισμού εμφανίσθηκε ο 

ανταγωνισμός στην Πολωνία και μπήκαν στην αγορά της Πολωνίας διάφορες ξένες 

εταιρείες. Διάφορες χώρες επένδυσαν όπως σημειώθηκε νωρίτερα στο τομέα των 

κατασκευών, καθώς κι αυτός με τη σειρά του ανήκει στο τομέα των αλλαγών που προέβη η 

Πολωνία κατά τη διαδικασία της μετάβασης. Τέλος, όσον αφορά την βιομηχανία, αποτελεί 

πόλος έλξης για τους ξένους επενδυτές, λόγω του φθηνού εργατικού δυναμικού καθώς οι 

μισθοί είναι πολύ χαμηλοί, της γεωγραφικής της θέσης, καθώς της δυνατότητες που 

παρουσιάζει η Πολωνία λόγω του μεγάλου πληθυσμού της. Οι χαμηλοί μισθοί δεν ευνόησαν 

πάντα θετικά τη χώρα καθώς το καλά καταρτισμένο προσωπικό π.χ. στον τομέα της 

πληροφορικής έφυγαν σε άλλες χώρες ώστε να κυνήγησαν καλύτερους μισθούς. Αυτή η 

εξέλιξη πίεσε πολλές εταιρείες να αυξήσουν τους μισθούς σε αυτά τα επαγγέλματα. Η 

υποτίμηση του ζλότυ καθιστά πιο φτηνές τις εξαγωγές, όποτε μια εταιρεία που παράγει στην 

Πολωνία, εξάγει πιο φτηνά προϊόντα. 

Πίνακας 4.3.2.θ:Άμεσες ξένες επενδύσεις  από την Πολωνία ανά τομέα 
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Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας (www.nbp.pl) 

Oι Πολωνοί επενδυτές προτιμούν κυρίως όπως βλέπουμε στον πίνακα 4.1.2.η, να επενδύουν 

στο τομέα των υπηρεσιών και της μεταποίησης στο εξωτερικό. Στο χώρο της μεταποίησης, οι 

Πολωνοί επενδυτές επικεντρώνονται στην παραγωγή πετρελαίου, οπτάνθρακα και πυρηνικής 

ενέργειας.  Όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών που υλοποιεί η Πολωνία, 

για το 2011 επικεντρώθηκε κυρίως στη λογιστική, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, στο 

management, στις  νομικές υπηρεσίες από κοινού με άλλες χώρες, στη  χρηματοπιστωτική 

διαμεσολάβηση, στο εμπόριο και στις επισκευές (Gorynia et al.,2015).  

4.3.3. Ελλάδα 

Πίνακας 4.3.3.α Άμεσες ξένες επενδύσεις(εισροές) στην Ελλάδα σε εκατομμύρια δολάρια. 
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2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

176.055 607 373 1,143 1,740 2,817 2,683 1,140 3,126 

 

4,046 

 

4,257 

                                                                                                    

 Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (www.unctad.org) 

Από το 2000 και μετά υπήρχε μεγάλη αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων στην 

Ελλάδα, όπως βλέπουμε και στον πίνακα 3.3.2α. Παρατηρήθηκε αύξηση του κλάδου υψηλής 

τεχνολογίας, η οποία χαρακτηρίστηκε από την εστίαση στον τομέα της μεταποίησης. Μετά 

την έναρξη της οικονομικής κρίσης, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, και η Γαλλία 

αποσύρουν επενδυτικό κεφάλαιο από την Ελλάδα ενώ η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο 

σημειώνουν μεγαλύτερη επένδυση κεφαλαίου. Το 2010, παρά την οικονομική κρίση, 

παρατηρήθηκε αύξηση των εισροών στην Ελλάδα, χάρη στην Κύπρο και το Ηνωμένο 

Βασίλειο που αύξησαν σημαντικά το κεφάλαιο που επένδυσαν (ΕΛΙΑΜΕΠ, 2014). Το 2015, 

μειώθηκαν οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων οι οποίες ανήλθαν στα 1,140 εκατομμύρια 

δολάρια ενώ το 2014 ανήλθαν στα 2,683 εκατομμύρια δολάρια δηλαδή μειώθηκαν κατά 2,35 

φορές περίπου. Η μείωση αυτή οφείλεται στην πολιτική αβεβαιότητα που υπήρχε και στις 

επιλογές σχετικά με την οικονομία που έκανε η κυβέρνηση. Το 2016 παρατηρήθηκε και πάλι 

αύξηση των εισροών  λόγω των επενδυθέντων κερδών. Το 2017 αυξήθηκαν και πάλι οι 

εισροές, καθώς πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις όπως ότι μητρικής εταιρείας ΝΝ 

Continental Europe Holdings B.V., από την Ολλανδία η οποία συμμετείχε στην αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΝΝ Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής 

(Μελάς, 2018). 

Πίνακας 4.3.3.β: Άμεσες ξένες επενδύσεις(εκροές) από  Ελλάδα σε εκατομμύρια δολάρια 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

-2.141 1,451 979 

 

1,772 677 -785 3,015 

 

2,127 -638 

 

  672 

 

848 

                                                                                                               

Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη  (www.unctad.org) 

Οι εκροές των άμεσων ξένων επενδύσεων ήταν αρνητικές για το 2000. Δηλαδή, όπως προ- 

είπαμε, αρνητικές εκροές σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκαν άμεσες ξένες επενδύσεις στο 

εξωτερικό, οι όποιες δεν απέφεραν μάλλον  αναμενόμενα κέρδη για τους επενδυτές και τις 

http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
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πούλησαν. Δηλαδή, εάν και πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 8 εκ. δολαρίων και μετά 

πουλήθηκαν κτήρια και εγκαταστάσεις αυτών ύψους 6 εκ. δολαρίων, η χρονιά δεν έκλεισε με 

κέρδη άλλα με ζημιά. Το 2005 αυξήθηκαν και το 2010, λόγω της εμφάνισης της οικονομικής 

κρίσης και της δυσκολίες δανεισμού, που ήταν φυσικό επακόλουθο της όλης κατάστασης 

μειώθηκαν. Βέβαια όπως βλέπουμε από τον πίνακα 4.3.3γ η απόκλιση μεταξύ των ετών 2005 

και 2010 δεν είναι μεγάλη, οι επενδύσεις μειώθηκαν από 1,451 εκατομμύρια δολάρια σε 979 

χιλιάδες ευρώ. Το 2011 αυξήθηκαν και πάλι, ενώ το 2012 μειώθηκαν. Μια συνολική εικόνα 

του πίνακα, δείχνει πώς οι εκροές άμεσων ξένων επενδύσεων από την Ελλάδα δεν κινήθηκαν 

σε υψηλά επίπεδα και ότι η εφαρμογή των capitals controls τον Ιούνιο του 2015, ακύρωσε 

όλη την προσπάθεια, στο να αυξηθούν με την απαγόρευση ανάληψης μετρητών έχοντας το 

2016 αρνητικές και το 2017 και πάλι σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με το 2014 και 2015. 

Πίνακας 4.3.3.γ: Άμεσες ξένες επενδύσεις(εσωτερικό απόθεμα) στην Ελλάδα σε 

εκατομμύρια δολάρια. 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5,6 14,1 

 

29,3 35,0 

 

27,4 

 

37,8 

  

27,7 20,1 

 

17,6 

  

27,3 

 

32,3 

 

33,6 

Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (www.unctad.org) 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (εσωτερικό απόθεμα) από χαμηλά επίπεδα το 1990 στα 5,6 

εκατομμύρια δολάρια. Όπως προ-είπαμε η Ελλάδα δεν είχε επωφεληθεί αρκετά από τα 

οφέλη που προέκυψαν μετά την είσοδο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2000, όπως 

βλέπουμε στον πίνακα 4.3.3γ αυξήθηκαν κατά 2,5 φορές πάνω σε σχέση με το 1990. Το 2005 

σημειώνεται αύξηση κατά 2,07 φορές σε σχέση με το 200 λόγω της εισόδου της χώρας στο 

ευρώ και της γενικότερης καλής οικονομικής κατάστασης (Zairis,2016).  Τα πρώτα σημάδια 

της κρίσης άρχιζαν φαίνονται το 2011, με μείωση αυτών. Από το 2012 παρατηρούμε 

διακύμανση αυτών που άλλοτε μειώνονται και άλλοτε αυξάνονται και σημαντική μείωση στα 

17,6 εκατομμύρια δολάρια το 2015, λόγω της επιβολής capital controls. Η πολιτική αστάθεια 

καθώς και τα οικονομικά προβλήματα αποτέλεσαν τροχοπέδη στην σημαντική αύξηση 

αυτών. 

 

 

 

http://www.unctad.org/
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Πίνακας 4.3.3.δ: Άμεσες ξένες επενδύσεις (εξωτερικό απόθεμα) από την Ελλάδα σε 

εκατομμύρια δολάρια. 

Πηγή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (www.unctad.org) 

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.3.3δ οι άμεσες ξένες επενδύσεις, εξωτερικό απόθεμα, μέχρι το 

2013 παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε, είναι ότι από το 

2005 που ήταν 13,3 εκατομμύρια δολάρια αυξήθηκαν στα 42,6 εκατομμύρια δολάρια το 

2010, δηλαδή η αυξήθηκαν κατά 3,19 φορές! Από το 2014 και μετά παρατηρούμε μείωση 

αυτών. Από το 2013 παρατηρούμε μείωση αυτών, αλλά παραμένουν σε αρκετά υψηλά 

επίπεδα, πολύ πιο πάνω από αυτά της περιόδου πριν την κρίση. 

Όπως βλέπουμε στον πίνακα 4.1.3.ε, οι σημαντικότεροι επενδυτές στην Ελλάδα προέρχονται 

από την Ευρώπη και είναι το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Εκτός 

Ευρώπης σημαντικός επενδυτής αποτελεί και οι Η.Π.Α.. Η Γερμανία αποτελεί σημαντικός 

εμπορικός εταίρος της Ελλάδας και επενδύει σε αυτήν κυρίως στα αγρό-διατροφικά 

προϊόντα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στην 

ανακύκλωση, στον τουρισμό, στα logistics, στην τεχνολογία, στην οργανωμένη λιανική και 

στις ασφάλειες (Fortunegreece.com, 2019). Οι επενδύσεις από το Λουξεμβούργο στην 

Ελλάδα σχετίζονται με την μεταφορά τραπεζικών κεφαλαίων από τραπεζικές εταιρείες, 

εταιρείες holding και τις θυγατρικές τους (Agora.mfa.gr, 2016). Η Ολλανδία πραγματοποιεί 

σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς. Ως παράδειγμα, μπορούμε να 

παρουσιάσουμε τις επενδύσεις που πραγματοποιεί ο ολλανδικός όμιλος Ten Brinke, που 

δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, έχοντας αναλάβει σημαντικά έργα 

στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια (Κόλλιας, 2019). Η Γαλλία εστίασε όσον αφορά τις 

επενδύσεις που πραγματοποιεί στην Ελλάδα, στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στις βασικές 

υποδομές (δημόσια έργα–αυτοκινητόδρομοι), στις μεταφορές (ειδικότερα τους 

σιδηροδρόμους), στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, στον τουρισμό, στα καταναλωτικά προϊόντα, 

στα δίκτυα διανομής, καθώς και στον τομέα του φαρμάκου. Πέρα από αυτό, δεν θα πρέπει να 

αμεληθεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα περίπου 120 θυγατρικές εταιρείες 

γαλλικών ομίλων και επιχειρήσεων και μικτές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες με αντίστοιχες 

ελληνικές (Economistas.gr, 2019). Τέλος, οι ΗΠΑ, είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται εκτός 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2,8 6,1 13,3 42,6 

 

42,9 

 

43,7 46,3 

 

33,9 26,4 25,5 22,5 

 

19,1 

http://www.unctad.org/
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Ευρώπης και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους επενδυτικούς εταίρους και προτιμά να 

επενδύει στην Ελλάδα, κυρίως σε τομείς όπως η μεταποίηση, τα τρόφιμα, τα χημικά και το 

χονδρεμπόριο (Μανιφάβα, 2016).  

Πίνακας 4.1.3.ε: Άμεσες ξένες επενδύσεις  στην Ελλάδα ανά χώρα 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) 

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.1.3.ε η Ελλάδα επενδύει κυρίως στη Ρουμανία, στην Κύπρο, στην 

Τουρκία, στην Ολλανδία  και  στην Βουλγαρία. Η Ελλάδα επενδύει σημαντικά κεφάλαια στη 

Ρουμανία, κυρίως στους τομείς της παραγωγής τροφίμων και ποτών άλλα και σε υπηρεσίες 

όπως στον τραπεζικό τομέα (iefimerida.gr, 2018). Η Ελλάδα επενδύει στην Κύπρο, πέρα από 

τους προφανείς λόγους ότι ο δύο χώρες έχουν κοινή γλώσσα, θρησκεία κ.λπ., και για το 

γεγονός ότι ο φορολογικός συντελεστής είναι 10% και η Κύπρος θεωρείται φορολογικός 

παράδεισός και αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τους Έλληνες στο να ιδρύουν εκεί 

offshore εταιρείες (Δαλιάνη,2018). Η Τουρκία αποτελεί, ελκυστικό προορισμό για 

επενδύσεις από την Ελλάδα, καθώς Έλληνες επενδυτές πραγματοποιούν επενδύσεις στην 

Τουρκία στους τομείς των καυσίμων, των ιχθυοκαλλιεργειών, των κατασκευών  και στον 

τουρισμό (Ακριβού, 2014).Όπως και στην περίπτωση της Κύπρου έτσι και η Ολλανδία 

αποτελεί ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, και μέσα στην κρίση πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις ίδρυσαν offshore στην Ολλανδία για να κερδίσουν χρήματα (Agora.mfa.gr, 
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2015). Η Βουλγαρία ελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις από την Ελλάδα, λόγω διάφορων 

παραγόντων όπως γεωγραφική εγγύτητα και χαμηλή φορολογία και εστιάζει κυρίως να 

επενδύει στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στον τραπεζικό, στην βιομηχανία, στις κατασκευές, 

και στις υπηρεσίες (ProtoThema, 2015). 

Πίνακας 4.1.3.ζ: Άμεσες ξένες επενδύσεις  από την Ελλάδα σε άλλες χώρες 

 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) 

Οι ξένοι επενδυτές κυρίως επενδύουν στην Ελλάδα, σε χρηματοοικονομικές και 

ασφαλιστικές δραστηριότητες, στο εμπόριο και στις επιδιορθώσεις και στα τρόφιμα, στην 

πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες, στην επεξεργασία πετρελαίου, χημικών προϊόντων, 

φαρμακευτικών και πλαστικών προϊόντων και στην ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και 

προσφορά νερού όπως βλέπουμε στον πίνακα 4.1.1.ζ. Όπως είδαμε και νωρίτερα, οι 

σημαντικότεροι επενδυτικοί εταίροι της Ελλάδας, όπως η Γαλλία επενδύουν σε 

χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Ακόμη, μετά την έναρξη των 

ιδιωτικοποιήσεων, μπήκαν ξένες εταιρείες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρικής 

ενέργειας γι’ αυτό πραγματοποιούνται μεγάλες επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Τέλος, 

όπως είπαμε και πρωτύτερα, η Ελλάδα δεν έχει δικό της πετρέλαιο, άλλα προμηθεύεται από 

άλλες χώρες, το οποίο επεξεργάζεται στα διυλιστήρια της και στη συνέχεια το μεταπωλεί, 

έχοντας προστεθεί σε αυτό παραπάνω αξία (Χαλάτση, 2018). Έτσι είναι φυσικό, να 
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πραγματοποιούνται άμεσες ξένες επενδύσεις από το εξωτερικό στην επεξεργασία 

πετρελαίου. 

Πίνακας 4.1.3.η Άμεσες ξένες επενδύσεις  στην Ελλάδα ανά τομέα 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) 

Πίνακας 4.1.3.θ: Άμεσες ξένες επενδύσεις από την Ελλάδα ανά τομέα 
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον πίνακα 3.1.3.θ, πραγματοποιεί επενδύσεις στο εξωτερικό, κατά 

κύριο λόγο σε χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, στην πληροφορική 

και στην επικοινωνία, στο εμπόριο και στις επιδιορθώσεις, και στα μεταλλικά και μηχανικά 

προϊόντα. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις από την Ελλάδα στον τραπεζικό 



117 
 

τομέα, με την επέκταση των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια. Ακόμη, όσον αφορά τις 

επενδύσεις που υλοποίησε η Ελλάδα στην πληροφορική και στην επικοινωνία, σημαντικές 

επενδύσεις υλοποίησε ο ΟΤΕ στα Βαλκάνια, όπως για παράδειγμα απόκτησης σημαντικού 

μεριδίου της Telecom Serbia, στη Σερβία (Euro2day.gr, 2002).  Τέλος, όσον αφορά τις 

επενδύσεις στο εμπόριο όπως επίσης στα μεταλλικά και μηχανικά προϊόντα, ελληνικές 

εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις τόσο στο χώρο των Βαλκανίων, 

όσο και σε άλλες χώρες (Χαροντάκης και Κορφιάτης, 2008). 

4.4 Ανάλυση δεικτών EBRD της Βουλγαρίας και Πολωνίας 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο, θα εξεταστούν εκτενώς οι δείκτες EBRD. Οι δείκτες αυτοί 

δείχνουν κατά πόσο προχώρησαν οι μεταρρυθμίσεις στις δυο χώρες υπό μετάβαση, την 

Πολωνία και την Βουλγαρία ώστε να μπορέσουν σταδιακά να ενσωματωθούν στην 

οικονομία της αγοράς. Ταυτόχρονα στους πίνακες θα παρουσιαστούν κι άλλες τρεις χώρες 

υπό μετάβαση, οι δυο της Κεντρικής Ευρώπης, η Ουγγαρία και η Σλοβενία, και μια των 

Βαλκανίων τα Σκόπια ώστε να υπάρξει και μια συγκριτική ματιά. Η μέχρι τώρα μελέτη θα 

μας βοηθήσει να κατανοήσουμε του δείκτες της EBRD και πληροφορίες που θα αντληθούν 

από την EBRD και από άλλες πηγές, θα μας βοηθήσουν να τους κατανοήσουμε περισσότερο. 

Τέλος, οι δείκτες ξεκινούν από το 1 και δείχνουν μικρή κλίμακας αλλαγές και φτάνουν μέχρι 

το 4,3 που είναι ο ανώτερος βαθμός. Για κάθε δείκτη, θα υπάρχει πιο ειδική επεξήγηση των 

αριθμών ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητός κάθε δείκτης. 

https://www.tovima.gr/2008/11/24/finance/i-elliniki-dieisdysi-sta-balkania/
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Πίνακας 4.4.1: Μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (https://www.ebrd.com) 

Όσον αφορά τον πίνακα 3.4.1, ο οποίος δείχνει της μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις, το 1 

σημαίνει μικρή ιδιωτική ιδιοκτησία, το 2 σημαίνει ολοκληρωμένο σύστημα, σχεδόν έτοιμο 

προς υλοποίηση: ορισμένες πωλήσεις ολοκληρώθηκαν, το 3 περισσότερο από το 25% των 

περιουσιακών στοιχείων μεγάλης κλίμακας βρίσκεται  σε ιδιωτικά χέρια ή σε διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης (με την διαδικασία να έχει φτάσει στο στάδιο κατά την οποία το κράτος έχει 

παραχωρήσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας), αλλά ενδεχομένως με σημαντικά ανεπίλυτα 

ζητήματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση. Ο δείκτης 4  σημαίνει περισσότερο από το 

50% των κρατικών επιχειρήσεων και αγροτικών περιουσιακών στοιχείων είναι πλέον 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας και υπάρχει σημαντική πρόοδος στην εταιρική διοίκηση αυτών των 

επιχειρήσεων. Ο ανώτερος δείκτης το 4+ σημαίνει πρότυπα και τυπικές επιδόσεις των 

προηγμένων βιομηχανικών οικονομιών: πάνω από το 75% των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχειρήσεων είναι πλέον  ιδιωτικής ιδιοκτησίας με αποτελεσματική εταιρική διοίκηση 

(Ebrd.com, n.d.).  

Το 1990, στην αρχή της μετάβασης στην Βουλγαρία υπήρχε μικρή ιδιωτική ιδιοκτησία (1), 

ενώ στην Πολωνία υπήρχε ολοκληρωμένο σύστημα σχεδόν έτοιμο προς υλοποίηση: 

ορισμένες πωλήσεις ολοκληρώθηκαν. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η Βουλγαρία μπήκε 

ουσιαστικά στη διαδικασία της μετάβασης το 1997, όταν άρχισε να τη βοήθα το Διεθνές 

Νομισματικό ταμείο. Μέχρι τότε δεν είχαν γίνει ουσιαστικές αλλαγές και την περίοδο του 

κεντρικού προγραμματισμού, ο ιδιωτικός τομέας υπήρχε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό στο 

σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Αντίθετα η Πολωνία είχε καλύτερο βαθμό 2 το 1990, 
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καθώς οι μεταρρυθμίσεις ξεκίνησαν το 1989 και υπήρχε ήδη ιδιωτικός τομέας της τάξης του 

30% των συνολικών επιχειρήσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι διευκόλυνε τις περεταίρω 

διαδικασία υλοποίησης ιδιωτικοποίησης λόγω διάφορων παραγόντων. όπως η ύπαρξη 

επιχειρηματικής κουλτούρας. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι από το 2000 και μετά η 

Βουλγαρία ξεπερνά την Πολωνία, καθώς οι ιδιωτικοποίησης στη Βουλγαρία επιταχύνθηκαν 

και πουλήθηκαν δημόσιες επιχειρήσεις για εξευτελιστικά ποσά (Priv.government.bg, 

2009).Παράλληλα η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων στην Πολωνία υλοποιήθηκε στη συνέχεια 

με πιο αργούς ρυθμούς καθώς η κυβέρνηση έψαχνε τις καλύτερες προσφορές για να 

πουλήσει τις δημόσιες επιχειρήσεις (McCourt, n.d.). 

Συγκριτικά με την Σλοβενία, την Ουγγαρία και τα Σκόπια, η Βουλγαρία κατάφερε να 

προσεγγίσει μεγέθη της Ουγγαρίας (4), μιας χώρας της Κεντρικής Ευρώπης με καλή 

οικονομία, η Πολωνία συμπορεύθηκε με το 2 με τα Σκόπια και έπειτα τα ξεπέρασε, ενώ η 

Σλοβενία που θεωρείται αυτή τη στιγμή η καλύτερη οικονομία στα Βαλκάνια παρέμεινε τα 

τελευταία χρόνια σταθερά στο 3. 

Πίνακας 4.4.2: Μικρής κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (https://www.ebrd.com) 

https://www.ebrd.com/
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Σχετικά με την μικρής κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις οι δείκτες που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.4.2 σημαίνουν τα εξής:1: Μικρή πρόοδος, 2:Σημαντικό μετοχικό κεφάλαιο 

ιδιωτικοποιήθηκε, 3:Συνολικό πρόγραμμα σχεδόν έτοιμο για υλοποίηση, 4:Πλήρης 

ιδιωτικοποίηση μικρών εταιρειών με εμπορεύσιμα δικαιώματα ιδιοκτησίας, 4+: Πρότυπα και 

επιδόσεις χαρακτηριστικές των προηγμένων βιομηχανικών οικονομιών: καμία κρατική 

ιδιοκτησία των μικρών επιχειρήσεων, αποτελεσματική εμπορευσιμότητα της γης (Ebrd.com, 

n.d.). Η Βουλγαρία ξεκινάει με μικρή πρόοδο (1) το 1990 και η Πολωνία με συνολικό 

πρόγραμμα σχεδόν έτοιμο για υλοποίηση (3) καθώς το 1990 ξεκίνησαν η μικρής κλίμακας 

ιδιωτικοποιήσεις στη χώρα (Ebrd, 2001). Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο δείκτης αφορά την 

ιδιωτικοποίηση μικρών επιχειρήσεων. To 2000 παρατηρούμε σημαντική πρόοδο των δυο 

χωρών, καθώς η Βουλγαρία έχει 3,7, που μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως σχεδόν πλήρης 

ιδιωτικοποίηση μικρών εταιρειών με εμπορεύσιμα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Όσον αφορά τη 

Βουλγαρία, η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα  διάφορων θετικών εξελίξεων όπως το γεγονός 

ότι το 1997 ξεκίνησε ουσιαστικά η περίοδος μετάβασης γι’ αυτήν, το 1993 θεσπίστηκε νόμος 

για την ιδιωτικοποίηση μικρής κλίμακας επιχειρήσεων, το 1994 οι συμφωνίες ανταλλαγής 

χρεωστικών τίτλων προστέθηκαν στην διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, το 1996 

πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος ιδιωτικοποιήσεων και το 1999 ο δεύτερος γύρος αυτών. 

Όσον αφορά την Πολωνία το 2000, είχε πετύχει να έχει πρότυπα και επιδόσεις 

χαρακτηριστικές των προηγμένων βιομηχανικών οικονομιών: καμία κρατική ιδιοκτησία των 

μικρών επιχειρήσεων, αποτελεσματική εμπορευσιμότητα της γης, καθώς πέρα από το 

γεγονός ότι η μικρής κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις ξεκίνησαν πολύ νωρίς το 1990, το 1993 

ξεκίνησε ένα μαζικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, το 1996 νέος νόμος σχετικός με τις 

ιδιωτικοποιήσεις θεσπίστηκε. Στη συνέχεια, η Πολωνία συνεχίζει να είναι στο 4,3 ενώ η 

Βουλγαρία συνεχίζει να είναι στο 3,7 το 2005 και από το 2010 μέχρι το 2014 που έχουμε τα 

τελευταία στοιχεία, είναι στο 4 δηλαδή πλήρης ιδιωτικοποίηση μικρών εταιρειών με 

εμπορεύσιμα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η πρόοδος αυτής της Βουλγαρία απορρέει από 

διάφορα γεγονότα, όπως η είσοδος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η βελτίωση των 

μακροοικονομικών δεικτών, διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον για τη 

χώρα ώστε να προσελκύσει πολλές φορές ξένους επενδυτές να εμπλακούν στη διαδικασία 

των ιδιωτικοποιήσεων, όπως η Ελλάδα. Πάντως και για τις δύο χώρες η διαδικασία αυτή έχει 

σχεδόν ολοκληρωθεί λόγω της ευκολίας πουληθούν πιο εύκολα, μικρές κρατικές 

επιχειρήσεις, από ότι μεγάλες λόγω αξίας. 
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Σε σύγκριση με τις άλλες τρεις χώρες υπό μετάβαση γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα 4.4.2, 

ότι οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης Πολωνία, Σλοβενία και Ουγγαρία έχουν σχεδόν 

ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία ενώ οι δύο χώρες των Βαλκανίων τα Σκόπια και η 

Βουλγαρία, βρίσκονται σχεδόν στην ολοκλήρωση αυτών με βαθμό 4. 

Πίνακας 4.4.3: Διακυβέρνηση και Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων 

 Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (https://www.ebrd.com) 

Στον πίνακα 4.4.3 παρουσιάζεται πως βελτιώθηκαν οι τέσσερις χώρες όσον αφορά την 

διακυβέρνηση και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Το 1 σημαίνει περιορισμένους 

δημοσιονομικούς περιορισμούς (χαλαρές πολιτικές πίστωσης και επιδότησης που 

αποδυναμώνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία σε επίπεδο επιχείρησης):  μερικές άλλες 

μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης, 2 σημαίνει μέτρια αυστηρή 

πολιτική πιστώσεων και επιδοτήσεων, αλλά αδύναμη επιβολή της νομοθεσίας περί 

χρεοκοπίας και ελάχιστες ενέργειες για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της εταιρικής 

διακυβέρνησης, 3 σημαίνει σημαντικές και συνεχείς ενέργειες για την επιτάχυνση των 

δημοσιονομικών περιορισμών και για την αποτελεσματική προώθηση της εταιρικής 

διακυβέρνησης (π.χ. ιδιωτικοποίηση σε συνδυασμό με αυστηρές πολιτικές πίστωσης και 

επιδοτήσεων ή / και επιβολή της νομοθεσίας περί πτωχεύσεων), 4 σημαίνει σημαντική 

βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και σημαντικές νέες επενδύσεις σε επίπεδο 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μειοψηφικών συμμετοχών από 

χρηματοπιστωτικούς επενδυτές και 4+ σημαίνει πρότυπα και επιδόσεις χαρακτηριστικές των 

προηγμένων βιομηχανικών οικονομιών: αποτελεσματικός εταιρικός έλεγχος που ασκείται 



122 
 

μέσω των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών, ενθαρρύνοντας την 

αναδιάρθρωση της αγοράς (Ebrd.com, n.d.). 

To 1990, στην αρχή της μετάβασης η Βουλγαρία είχε δείκτη 1  δηλαδή είχε περιορισμένους 

δημοσιονομικούς περιορισμούς (χαλαρές πολιτικές πίστωσης και επιδότησης που 

αποδυναμώνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία σε επίπεδο επιχείρησης):  μερικές άλλες 

μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ η Πολωνία που είχε 

ήδη ξεκινήσει την περίοδο της μετάβασης και είχε και ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο του 

κεντρικού προγραμματισμού, είχε αυστηρή πολιτική πιστώσεων και επιδοτήσεων, αλλά 

αδύναμη επιβολή της νομοθεσίας περί χρεοκοπίας και ελάχιστες ενέργειες για την ενίσχυση 

του ανταγωνισμού και της εταιρικής διακυβέρνησης. Αργότερα, το 2000, σημειώθηκε 

πρόοδος και για τις δύο χώρες καθώς η Βουλγαρία είχε δείκτη 2,3 και η Πολωνία 3. Σε αυτήν 

την πρόοδο, στην περίπτωση της Βουλγαρίας, συνετέλεσε ότι το πρόγραμμα για τη 

δημοσιονομική πειθαρχία είχε ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ακόμη, ένα άλλο γεγονός που 

συνετέλεσε σε αυτήν την περίοδο ήταν ένα πρόγραμμα «απομόνωσης» και εκκαθάρισης που 

στόχευε στις μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις με ζημίες ξεκίνησε το 1996, όταν 30 

κρατικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (ομάδα Α) και 48 κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις 

(ομάδα Β) αποκόπηκαν από τραπεζικές πιστώσεις, αναγκάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να 

προβούν σε μια ουσιαστική αναδιάρθρωση των εργασιών τους. Όσον αφορά, την Πολωνία, 

γίνανε πολλές μεταρρυθμίσεις όπως η αναδιάρθρωση των ορυχείων και των βιομηχανιών 

χάλυβα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, υλοποιήθηκαν με την βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

Στο επίκεντρο της αναδιάρθρωσης ήταν το κλείσιμο μη κερδοφόρων ορυχείων, η μείωση του 

εργατικού δυναμικού, η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, η ενισχυμένη διαχείριση και οι 

περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Αν και η αναδιάρθρωση στον τομέα του χάλυβα ξεκίνησε εκ 

νέου το 1999, με έμφαση στη μείωση του εργατικού δυναμικού (από περίπου 87.000 το 1997 

σε 38.000 έως το 2003) και σε ταχείες ιδιωτικοποιήσεις, η ισχυρή αντίσταση των συνδικάτων 

στα σχέδια αναδιάρθρωσης και το περιορισμένο ενδιαφέρον των στρατηγικών επενδυτών 

καθυστέρησαν τη διαδικασία (Ebrd, 2001). Από το 2005 στη Βουλγαρία ο δείκτης αυξήθηκε 

και σταθεροποιήθηκε στο 2,7 και στην Πολωνία στο 3,7. Σε αυτήν την πρόοδο συνετέλεσε 

αναμφισβήτητα η προετοιμασία και η είσοδος της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

είσοδος της Πολωνίας το 2004 σε αυτήν. Και για ποιο λόγο, γιατί εισήλθαν πιο εύκολα ξένοι 

επενδυτές και στις δύο χώρες και συνέβαλαν στην αναδιάρθρωση και διακυβέρνηση των 

επιχειρήσεων; Λόγω του ότι οι δύο χώρες μπορούσαν πλέον να απολαμβάνουν τα οφέλη που 

απορρέουν από τις επιδοτήσεις που τράβηξαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνία 
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μπόρεσε να είναι σε ευνοϊκότερη θέση από τη Βουλγαρία, επειδή μπήκε νωρίτερα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή αξιοποίησε όλες τις επιδοτήσεις που προερχόταν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντίθεση, η Βουλγαρία έμεινε πίσω λόγω της άρνησης και της 

έλλειψης γνώσεων να απορροφήσει Ευρωπαϊκά κονδύλια. Το 2013 στη Βουλγαρία, 

καταβλήθηκαν προσπάθειες για αναδιάρθρωση των ισολογισμών των επιχειρήσεων και 

στροφή προς πιο παραγωγικές δραστηριότητες, ώστε οι εταιρείες να κατευθυνθούν προς τις 

εξαγωγές. Η κυβέρνηση επίσης βοήθησε, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα τους, μέσω της χρήσης ενέργειας. Παράλληλα στην Πολωνία, σύμφωνα με 

την Συνομοσπονδία Ιδιωτικών Εργοδοτών, το κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, ήταν ο υπερβολικά ρυθμιζόμενος κώδικας εργασίας που δυσχέραινε την 

αύξηση της απασχόλησης. Μετά την επανεκλογή, η κυβέρνηση επανέλαβε ένα πρόγραμμα 

που στόχευε στη σταδιακή μείωση των κανονισμών σε περισσότερα από 200 επαγγέλματα. 

Ορισμένα μέτρα θεσπίστηκαν επίσης το 2011, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας για 

τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα, μέσω μεγαλύτερης δυνατότητας αυτό-πιστοποίησης (Ebrd, 

2013). 

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του πίνακα 4.4.3, η  Βουλγαρία έμεινε πίσω με τα Σκόπια,  η 

Πολωνία συμπορεύθηκε με την Ουγγαρία επιτυγχάνοντας τις καλύτερες επιδόσεις ενώ η 

σημείωσε μέτρια επίδοση, αφού από το 2005 μέχρι το 2014 παρέμεινε στο 3. 

Πίνακας 4.4.4: Απελευθέρωση τιμών  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (https://www.ebrd.com) 

https://www.ebrd.com/
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Στον πίνακα 4.4.4, παρουσιάζεται η απελευθέρωση τιμών διαχρονικά για τις πέντε χώρες υπό 

μετάβαση, από το 1990 μέχρι το 2014 που έχουμε τα τελευταία στοιχεία. Όσον αφορά τη 

βαθμολογία από το 1 μέχρι το 4,3, το 1 σημαίνει ότι οι περισσότερες τιμές ελέγχονται από 

την κυβέρνηση, το 2 σημαίνει ότι υπάρχει κάποια άρση της διαχείρισης των τιμών: κρατικές 

προμήθειες υπάρχουν σε μη εμπορεύσιμες τιμές για την πλειονότητα των κατηγοριών των 

προϊόντων, το 3 σημαίνει: σημαντική πρόοδος όσον αφορά την απελευθέρωση των τιμών, 

αλλά οι κρατικές προμήθειες σε τιμές μη εμπορεύσιμης αγοράς παραμένουν σημαντικές, το 4 

σημαίνει ότι υπάρχει  πλήρης απελευθέρωση των τιμών: οι κρατικές προμήθειες σε μη 

εμπορεύσιμες τιμές καταργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό: μόνο ένας μικρός αριθμός διοικητικών 

τιμών παραμένουν και το 4+ σημαίνει ότι υπάρχουν πρότυπα και επιδόσεις χαρακτηριστικές 

των προηγμένων βιομηχανικών οικονομιών: πλήρης απελευθέρωση των τιμών χωρίς έλεγχο 

των τιμών εκτός κατοικιών, μεταφορών και φυσικών μονοπωλίων (Ebrd.com, n.d.). 

Το 1990, οι περισσότερες τιμές στην Βουλγαρία ελεγχόταν από το κράτος ενώ στην Πολωνία 

υπήρξε σχεδόν πλήρης απελευθέρωση των τιμών: οι κρατικές προμήθειες σε μη 

εμπορεύσιμες τιμές καταργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και σχεδόν μόνο ένας μικρός αριθμός 

διοικητικών τιμών παραμένουν. Αργότερα το 2000 η Πολωνία έχει πετύχει πλήρης 

απελευθέρωση των τιμών (4,3) και η Βουλγαρία έχει πετύχει βαθμολογία 4 και χρειάζεται 

ακόμη λίγη προσπάθεια για να πετύχει τα πρότυπα των προηγμένων οικονομιών. Το 2005 η 

Βουλγαρία κατάφερε κι αυτή να κατακτήσει τη βαθμολογία 4,3. Η Βουλγαρία κατάφερε να 

έχει αυτήν την πρόοδο καθώς το 1991 οι περισσότερες τιμές απελευθερώθηκαν. Όμως το 

1995, ξανά επιβλήθηκαν έλεγχοι των περιορισμών (Ebrd, 2001). Ακόμη, πέρα από αυτό, 

εφόσον γίνανε ιδιωτικοποιήσεις και σταμάτησε το κράτος να έχει υπό την κατοχή του 

επιχειρήσεις στις οποίες ρύθμιζε και τις τιμές, έγινε και απελευθέρωση τιμών. Ακόμη, η 

απελευθέρωση τιμών, υλοποιήθηκε και με την δημιουργία ανταγωνισμού στη χώρα (πριν 

υπήρχε μόνο μονοπώλιο). Στη Πολωνία, το 1990, νωρίτερα από τη Βουλγαρία, οι 

περισσότερες τιμές απελευθερώθηκαν και μέχρι το 2000 η Πολωνία κατάφερε να πετύχει την 

πλήρης απελευθέρωση, την όποια και διατήρησε. 

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες υπό μετάβαση που βλέπουμε στον πίνακα 4.4.4, η Πολωνία, 

η Βουλγαρία και τα Σκόπια, έχουν καταφέρει να πετύχουν πλήρης απελευθέρωση τιμών, η 

Σλοβενία ακολουθεί από πίσω με 4, αν και θεωρείται η καλύτερη οικονομία στα Βαλκάνια 

αυτήν την στιγμή (κάποτε ήταν η Ελλάδα). Τέλος η Ουγγαρία, αν και θεωρείται μια καλή 

οικονομία και το 2012 πέτυχε 4,3, έπειτα το κινήθηκε ένα βήμα προς τα πίσω (4) με το 

κράτος να επεμβαίνει λίγο στις τιμές. 
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Πίνακας 4.4.5: Εμπόριο και Σύστημα Forex  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (https://www.ebrd.com) 

Το εμπόριο και το σύστημα Forex, είναι ο μόνος δείκτης από τους δείκτες μελέτης μας που 

όλες οι χώρες κατάφεραν να πετύχουν το 4,3. Πιο συγκεκριμένα όμως, η βαθμολογία 1 

δείχνει ότι 1 υπάρχει ευρύς έλεγχος των εισαγωγών ή / και εξαγωγών ή πολύ περιορισμένη 

νόμιμη πρόσβαση σε συνάλλαγμα, η βαθμολογία 2 δείχνει ότι υπάρχει μερικής 

απελευθέρωση των ελέγχων εισαγωγής ή / και εξαγωγής: σχεδόν πλήρης μετατρεψιμότητα 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θεωρητικά, αλλά με καθεστώς συναλλαγματικών 

ισοτιμιών που δεν είναι πλήρως διαφανές (πιθανώς με πολλαπλές συναλλαγματικές 

ισοτιμίες), το 3 δείχνει ότι υπάρχει  αφαίρεση σχεδόν όλων των ποσοτικών και διοικητικών 

περιορισμών εισαγωγής και εξαγωγής: σχεδόν πλήρης μετατρεψιμότητα τρεχούμενου 

λογαριασμού, 4  δηλώνει ότι υπάρχει αφαίρεση όλων των ποσοτικών και διοικητικών 

περιορισμών εισαγωγής και εξαγωγής (εκτός από τη γεωργία) και όλων των σημαντικών 

τιμολογίων εξαγωγής: ασήμαντη άμεση ανάμιξη στις εξαγωγές και εισαγωγές από τα 

υπουργεία και τις κρατικές εμπορικές εταιρείες: καμία σημαντική ανομοιομορφία των 

τελωνειακών δασμών για μη  γεωργικά αγαθά και υπηρεσίες: μετατρεψιμότητα του πλήρες 

και τρεχούμενου λογαριασμού (Ebrd.com, n.d.). 

Το 1990, η βαθμολογία ξεκίνησε με βαθμολογία 2, ενώ το 2000 είχε καταφέρει να εξαλείψει 

όλα τα εμπόδια και τους περιορισμούς που αφορούσαν το εμπόριο, πετυχαίνοντας την άριστη 

βαθμολογία 4,3. Η Πολωνία, στην αρχή της μετάβασης, το 1990, είχε κατακτήσει την 
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βαθμολογία 3, αφαιρώντας σχεδόν όλων τους διοικητικούς και ποσοτικούς περιορισμούς 

εισαγωγής και εξαγωγής και σχεδόν πλήρης μετατρεψιμότητά του τρεχούμενου λογαριασμού 

της. Κι αυτή με τη σειρά της, το 2000 είχε πετύχει βαθμολόγια 4,3.  Στην Βουλγαρία, το 

1991, οι έλεγχοι εισαγωγής καταργήθηκαν. Ακόμη, την ίδια χρονιά εφαρμόστηκε ενιαία 

συναλλαγματική ισοτιμία. Το 1998, εισήχθη πλήρης μετατρεψιμότητα του τρεχούμενου 

λογαριασμού και το 1999 η ισοτιμία του εθνικού νομίσματος, του Λέβα, 

επαναπροσδιορίσθηκε. Παράλληλα, το 1990 στην Πολωνία, οι περισσότεροι έλεγχοι του 

διεθνές εμπορίου καταργήθηκαν, το 1991 εισήχθη καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών, το 

1995 εφαρμόστηκε πλήρης μετατρεψιμότητα του τρεχούμενου λογαριασμού, το 1999 

θεσπίστηκε νέος νόμος περί συναλλάγματος και οι δασμοί για την εισαγωγή γεωργικών 

προϊόντων αυξήθηκαν και το 2000 η συναλλαγματική ισοτιμία κυμάνθηκε. 

Και οι πέντε χώρες προώθησαν μεταρρυθμίσεις ώστε να διευκολυνθεί το διεθνές εμπόριο, 

γιατί η εισροή συναλλάγματός μέσω των εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων 

μετέπειτα θεωρείται ένας τρόπος ώστε η οικονομία μιας χώρας να βελτιωθεί. 

Πίνακας 4.4.6: Πολιτική ανταγωνισμού  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (https://www.ebrd.com) 

Στο δείκτη πολιτική ανταγωνισμού, όπως βλέπουμε στον πίνακα 4.4.6. καμιά χώρα δεν 

κατάφερε να προσεγγίσει τα πρότυπα και τις χαρακτηριστικές επιδόσεις των προηγμένων 

βιομηχανικών οικονομιών Τη σημαντικότερη πρόοδο πέτυχε η Πολωνία με βαθμολογία 3,7. 
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Όμως πριν εστιάσουμε πιο συγκεκριμένα, θα ήταν εύλογο να αναφέρουμε τι σημαίνει κάθε 

βαθμολογία σε αυτόν τον πίνακα. 

1: Δεν υπάρχει νομοθεσία και όργανα ανταγωνισμού. 

2: Νομοθεσία και τα θεσμικά όργανα της πολιτικής ανταγωνισμού δημιουργούνται: μερική 

μείωση των περιορισμών εισόδου ή των μέτρων επιβολής της νομοθεσίας στις δεσπόζουσες 

επιχειρήσεις. 

3:Όρισμένες  δράσεις ενίσχυσης  για να μειωθεί η κατάχρηση της εξουσίας της αγοράς και 

να προωθηθεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων της διάλυσης των 

κύριων κοινοπραξιών: ουσιαστική μείωση των περιορισμών εισόδου. 

4: Σημαντικές ενισχυτικές ενέργειες για τη μείωση της κατάχρησης της ισχύος στην αγορά 

και για την προώθηση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 

4+:Πρότυπα και τυπικές επιδόσεις των προηγμένων βιομηχανικών οικονομιών: 

αποτελεσματική επιβολή της πολιτικής ανταγωνισμού. απεριόριστη είσοδος στις 

περισσότερες αγορές (Ebrd.com, n.d.). 

To 1990, στην Βουλγαρία δεν υπήρχε νομοθεσία και όργανα ανταγωνισμού, ενώ στην 

Πολωνία άρχισαν να δημιουργούνται αυτά τα όργανα και υπήρξε μείωση των περιορισμών 

εισόδου στις δεσπόζουσες επιχειρήσεις. Το 2000, σύμφωνα με τον πίνακα 4.4.6, στη 

Βουλγαρία άρχισε να δημιουργούνται νομοθεσία και όργανα συναγωνισμού και να άρχισαν 

να μειώνονται και οι περιορισμοί για την είσοδο σε δεσπόζουσες επιχειρήσεις. Στην Πολωνία 

την ίδια χρονιά, άρχισαν να γίνονται κάποιες δράσεις ώστε να μειωθεί η κατάχρηση της 

εξουσίας της αγοράς και να προωθηθεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως επίσης και να 

εξαλειφθούν σημαντικά οι περιορισμοί εισόδου. Από το 2010 και μετά, πραγματοποιήθηκαν 

στη Βουλγαρία δράσεις ενίσχυσης ώστε να μειωθεί η κατάχρηση της εξουσίας και να 

προωθηθεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που περιείχε τη μείωση των περιορισμών εισόδου 

ενώ στην Πολωνία υλοποιήθηκαν  σημαντικές ενισχυτικές για τη μείωση της κατάχρησης, 

της ισχύος της αγοράς και της προώθησης ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η πρόοδος 

που σημειώθηκε στη Βουλγαρία από το 1990 μέχρι το 2000, οφείλεται στο ότι το 1991 

εγκρίθηκε το δίκαιο ανταγωνισμού και δημιουργήθηκε οργανισμός ανταγωνισμού. Στην 

Πολωνία ένα χρόνο νωρίτερα από την Βουλγαρία, το 1990 θεσπίστηκε δίκαιο ανταγωνισμού 

και δημιουργήθηκε οργανισμός ανταγωνισμού (Ebrd, 2001). H βελτίωση που σημείωσε η 

Βουλγαρία από το 2000 μέχρι το 2005, απορρέει  από το γεγονός ότι για να προσχωρήσει η 
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Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε η πολιτική ανταγωνισμού να εναρμονίζεται με το 

ευρωπαϊκό δίκαιο. Όμως, η Βουλγαρία χρειάστηκε να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες 

ενόψει της προσχώρησης, λόγω των αλλαγών στο κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού. (Eur-

lex.europa.eu, 2006). Από την άλλη πλευρά, η Πολωνία δεν χρειάστηκε να κάνει πολλές 

αλλαγές στη νομοθεσία της περί ανταγωνισμού από το 2000 μέχρι το 2005, καθώς η 

νομοθεσία της εναρμονιζόταν με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Krasnodębska-Tomkiel, 

2008).Η βελτίωση της θέσης της Πολωνίας από το 2005 μέχρι το 2010  είναι απόρροια 

διάφορών αλλαγών, όπως η τροποποίηση του Πολωνικού νόμου της 16ης Φεβρουαρίου 2007 

για τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών (ACCP). 

Όσον αφορά τις χώρες του πίνακα 4.4.6., τις καλύτερες επιδόσεις πέτυχαν η Πολωνία και η 

Ουγγαρία, με την Ουγγαρία βέβαια να έχει μια μικρή πτώση εν έτη 2013 και 2014. 

Ακολουθεί η Βουλγαρία με 3 και τα Σκόπια και η Σλοβενία έχουν ακόμη μακρύ δρόμο να 

διανύσουν με βαθμολογία 2,7. 

Πίνακας 4.4.7: Ηλεκτρική ενέργεια  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (https://www.ebrd.com) 

Ο πίνακας 4.4.7, μας δείχνει τις επιδόσεις των πέντε οικονομιών υπό μετάβαση σχετικά με 

την ηλεκτρική ενέργεια. 

Πριν αναφερθούμε στην εξέλιξη αυτών, είναι αναγκαίο να δούμε τι σημαίνει η κάθε 

βαθμολογία. 

https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/0d358061e11f2708ad9d62634c6c40ad/Krasnodebska-Tomkiel%20GCP%20Aug-08(2).pdf%20)
https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/0d358061e11f2708ad9d62634c6c40ad/Krasnodebska-Tomkiel%20GCP%20Aug-08(2).pdf%20)
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1 Ο τομέας της ενέργειας λειτουργεί ως κυβερνητικό τμήμα με λίγες εμπορικές ελευθερίες. 

Μέσες τιμές πολύ χαμηλότερες από τις δαπάνες, με εκτεταμένες διασταυρούμενες 

επιδοτήσεις. Μονολιθική δομή, χωρίς διαχωρισμό των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. 

2 Η εταιρεία ενέργειας απέχει από την κυβέρνηση, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει πολιτική 

παρέμβαση. Κάποια προσπάθεια να σκληρύνει τους περιορισμούς του προϋπολογισμού, 

αλλά τα αποτελεσματικά τιμολόγια είναι χαμηλά. Αδύναμα κίνητρα διαχείρισης για 

αποτελεσματικές επιδόσεις. Μικρή θεσμική μεταρρύθμιση και ελάχιστη, αν όχι, συμμετοχή 

του ιδιωτικού τομέα. 

3 Νόμος πέρασε προβλέποντας την πλήρη αναδιάρθρωση της βιομηχανίας, 

συμπεριλαμβανομένου του κάθετου διαχωρισμού μέσω του διαχωρισμού των λογαριασμών 

και την οργάνωση της ρυθμιστικής αρχής. Ορισμένες μεταρρυθμίσεις τιμολογίων και 

βελτιώσεις στη συλλογή εσόδων. Μερική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 

4 Διαχωρισμός της παραγωγής, της μετάδοσης και της διανομής. Έχει συσταθεί ανεξάρτητος 

ρυθμιστής. Κανόνες καθορισμού και εφαρμογής των τιμοκαταλόγων που αντικατοπτρίζουν 

το κόστος. Σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διανομή ή / και στην παραγωγή. 

Κάποιος βαθμός απελευθέρωσης. 

4+ Τα τιμολόγια αντανακλούν το κόστος και παρέχουν επαρκή κίνητρα για βελτιώσεις της 

αποτελεσματικότητας. Μεγάλη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον αδεσμοποίητο και καλά 

ρυθμιζόμενο τομέα. Πλήρως ελευθερωμένος τομέας με καλά λειτουργούσες ρυθμίσεις για 

πρόσβαση στο δίκτυο και πλήρη ανταγωνισμό στην παραγωγή (Ebrd.com, n.d.). 

Εν έτη 1990, η ηλεκτρική ενέργεια στη Βουλγαρία λειτουργούσε κάτω από το έλεγχο του 

κράτους με λίγες ελευθερίες στις τιμές οι οποίες καθοριζόταν από το κράτος και η δομή της 

επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν μια και δεν υπήρχε διαχωρισμός των διάφορων 

τμημάτων της επιχείρησης. Στην Πολωνία το ίδιο έτος, η επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας 

απείχε από το κράτος, άλλα αυτό συνέχισε να παρεμβαίνει σε αυτήν. Το 2000, αφού είχε 

τελειώσει η πρώτη περίοδος της μετάβασης η Βουλγαρία ξεπερνάει πρώτη φορά την 

Πολωνία, έχοντας βαθμός 3,3 και η Πολωνία 3. Από το 2000 και μετά και οι δυο χώρες 

κινούνται κοντά στο 3. Δηλαδή και στις δυο χώρες θεσπίστηκε νόμος ώστε η επιχείρηση 

ηλεκτρικής ενέργειας να αναδιαρθρωθεί και ο ιδιωτικός τομέας να έχει μικρή συμμετοχή σε 

αυτήν, με την απόκτηση ενός μεριδίου της. Παρόλ’ αυτά καμιά από τις δύο χώρες δεν 

μπόρεσε να πετύχει τη βαθμολογία 4, που αντανακλά αυτών των προηγμένων οικονομιών, 
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αφού ο ιδιωτικός τομέας έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής και τα τιμολόγια 

αντανακλούν το κόστος και δεν είναι πιο κάτω από αυτό. Το 1998 ξεκίνησαν οι 

μεταρρυθμίσεις στην ενέργεια στη Βουλγαρία ώστε να καταργηθούν σταδιακά οι κρατικές 

επιδοτήσεις στην ενέργεια και το 1999, θεσπίστηκε ο καινούργιος νόμος παρέχοντας το 

νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη βάσει της αγοράς. Επιπροσθέτως, η 

Εθνική Εταιρεία Ηλεκτρισμού έχει διαχωριστεί σε  

ξεχωριστές εταιρικές οντότητες που ειδικεύονται στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας (Ebrd, 2001). Το 2005, κατορθώνει 3,7 δείκτη επειδή ιδιωτικοποιεί 

επτά επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας τις οποίες πούλησε σε ξένες εταιρείες από την 

Τσεχία, τη Γερμανία και την Αυστρία (Ganev,2009).Όσον αφορά την Πολωνία, το 1997 

θεσπίστηκε νόμος για την ενέργεια και επίσης υπήρχε και ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή 

ηλεκτρικής ενέργειας (Ebrd, 2001). 

Σαν γενική εικόνα του πίνακα 3.4.7, διαπιστώνουμε ότι εν έτη 2014, όλες οι χώρες είναι 

κοντά στο 3 κι έχουν ακόμη πολύ δρόμο για να πραγματοποιήσει πλήρης απελευθέρωση της 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πίνακας 4.4.8: Σιδηρόδρομοι  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (https://www.ebrd.com) 

Στον πίνακα 4.4.8 παρουσιάζεται πως οι πέντε χώρες υπό μετάβαση κατάφεραν να 

απελευθερώσουν τους σιδηροδρόμους, μέσα από τις ιδιωτικοποίησες και τον μη σταδιακό 

https://www.ebrd.com/
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έλεγχο από το κράτος. Όπως και στους προηγούμενους δείκτες θα δούμε τι σημαίνει ο κάθε 

δείκτης. 

1 Μονολιθική δομή λειτουργούσε ως κυβερνητικό τμήμα, με λίγες εμπορικές ελευθερίες. 

Καμία συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και εκτεταμένες διασταυρούμενες επιδοτήσεις. 

2 Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις απομακρυσμένες από το κράτος, αλλά αδύναμοι εμπορικοί 

στόχοι. Κάποιο επιχειρηματικό σχεδιασμό, αλλά οι στόχοι είναι γενικοί και δοκιμαστικοί. 

Χωρίς δημοσιονομική χρηματοδότηση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας. Οι 

δευτερεύουσες επιχειρήσεις διαχωρίζονται, αλλά μικρή εκποίηση. Ελάχιστη συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα. 

3 Εμπορικός προσανατολισμός στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες φορτίου και 

επιβατών χωρίστηκαν και ορισμένες δευτερεύουσες επιχειρήσεις εκχωρήθηκαν. Ορισμένες 

αποζημιώσεις στον προϋπολογισμό είναι διαθέσιμες για υπηρεσίες επιβατών Βελτιωμένος 

επιχειρηματικός σχεδιασμός με σαφείς στόχους επενδύσεων και αποκατάστασης, αλλά μη 

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μερική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην 

αποκατάσταση και / ή τη συντήρηση. 

4 Σιδηρόδρομοι πλήρως εμπορευματοποιημένοι, με χωριστά εσωτερικά κέντρα κέρδους για 

υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών. Εκτεταμένες ελευθερίες στην αγορά για 

τον καθορισμό τιμολογίων και επενδύσεων. Εφαρμογή μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών 

σχεδίων. Οι βοηθητικές βιομηχανίες εκχωρήθηκαν. Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη 

μεταφορά εμπορευμάτων, βοηθητικές υπηρεσίες και συντήρηση γραμμής. 

4+ Διαχωρισμός των μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών υποδομής. Πλήρης εκποίηση 

και μεταβίβαση της κυριότητας περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται ή σχεδιάζεται, 

συμπεριλαμβανομένης της υποδομής και του τροχαίου υλικού. Η ρυθμιστική αρχή των 

σιδηροδρόμων καθιερώθηκε και εφαρμόστηκε η τιμολόγηση πρόσβασης (Ebrd.com, n.d.). 

Όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, το 1990 δεν έχουμε στοιχεία. Το 2000 στη Βουλγαρία ο 

δείκτης ήταν 3 και στην Πολωνία 4. Στη Βουλγαρία το 1995 θεσπίστηκε νόμος για τους 

σιδηροδρόμους. Επίσης, κατά την πρώτη περίοδο της μετάβασης υλοποιήθηκε διαχωρισμός 

των σιδηροδρομικών λογαριασμών. Το 2000, η Πολωνία είχε δείκτη 4, δηλαδή κοντά στην 

ολοκλήρωση. Κατά την πρώτη περίοδο της μετάβασης, το 1995 θεσπίστηκε ο νόμος για τους 

σιδηροδρόμους στην Πολωνία. Επιπλέον, έγινε  μείωση του εργατικού δυναμικού 200.000 

ατόμων κατά ένα τέταρτο, 
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περικοπή ορισμένων υπηρεσιών, διαχωρισμός των υποδομών, των  εμπορευματικών 

μεταφορών, των  υπηρεσιών επιβατών και των μη βασικών  δραστηριοτήτων και 

ιδιωτικοποίηση των νέων αυτών οντοτήτων (Ebrd, 2001). Το 2005 ο δείκτης της Βουλγαρίας 

από 3 που ήταν το 2000 ανέβηκε σε 3,3, λόγω των εκσυγχρονισμών ορισμένων γραμμών και 

της ολοκλήρωσης εξηλεκτρισμού και διπλής γραμμής Φιλ/λης-Σβίλενγραντ (Ζώμα, n.d.). 

Στην Πολωνία η κατάσταση ήταν σταθερή στο 4 μέχρι το 2012 και μετά από το 2013 μέχρι 

το 2016 που έχουμε τα τελευταία στοιχεία έχουμε μια μικρή μείωση στο 3,7 καθώς η 

ιδιωτικοποίηση των βασικών σιδηροδρόμων έχει καθυστερήσει σημαντικά και 

εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ρυθμιστικές αδυναμίες της αγοράς και το κράτος 

συνεχίζει να ελέγχει σε σημαντικό βαθμό τους σιδηροδρόμους (Ebrd.com, 2013). 

Σαν γενική εικόνα, παρατηρούμε ότι όλες οι χώρες κυμάνθηκαν κοντά στο 3 με εξαίρεση την 

Πολωνία που κατάφερε να κατακτήσει για ένα διάστημα το βαθμό 4. Αυτό σημαίνει ότι 

πρέπει να γίνουν ακόμη πολλές μεταρρυθμίσεις, ώστε η παρέμβαση του κράτους στη 

λειτουργία των σιδηροδρόμων να περιορισθεί και προωθηθούν ακόμη περισσότερο οι 

ιδιωτικοποιήσεις. 

Πίνακας 4.4.9: Τηλεπικοινωνίες    

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (https://www.ebrd.com) 

Τώρα θα μελετήσουμε πως εξελίχθηκε ο χώρος των τηλεπικοινωνιών στις πέντε χώρες υπό 

μετάβαση. Η κάθε βαθμολογία σημαίνει: 
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1 Μικρή πρόοδος όσον αφορά την εμπορευματοποίηση και τη ρύθμιση. Ελάχιστη συμμετοχή 

του ιδιωτικού τομέα και ισχυρή πολιτική παρέμβαση στις αποφάσεις διαχείρισης. Χαμηλά 

τιμολόγια, με εκτεταμένες διασταυρούμενες επιδοτήσεις. Δεν προβλέπεται η ελευθέρωση, 

ακόμη και για την κινητή τηλεφωνία και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

2 Μικρή πρόοδος στην εμπορευματοποίηση. Η οργάνωση του κυρίαρχου φορέα 

εκμετάλλευσης και ο ορισμός του διαχωρισμού από τη διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα, 

αλλά τα τιμολόγια εξακολουθούν να καθορίζονται πολιτικά. 

3 Σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εμπορευματοποίηση και τη ρύθμιση. Οι 

τηλεπικοινωνίες και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι πλήρως χωρισμένες: οι σταυροειδείς 

επιδοτήσεις μειώθηκαν. Σημαντική ελευθέρωση στον τομέα των κινητών επικοινωνιών και 

στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

3 Πλήρης εμπορευματοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης του κυρίαρχου 

φορέα εκμετάλλευσης. ολοκληρωμένες ρυθμιστικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. 

Εκτεταμένη ελευθέρωση της εισόδου. 

4+ Αποτελεσματική ρύθμιση μέσω μιας ανεξάρτητης οντότητας. 

Συνεκτικό ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των τιμολογίων, των 

κανόνων διασύνδεσης, της αδειοδότησης, των τελών παραχώρησης και της κατανομής του 

ραδιοφάσματος. Ο συνήγορος  των καταναλωτών λειτουργεί (Ebrd.com, n.d.). 

Το 1990, στη Βουλγαρία ο δείκτης ήταν 1, ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και το 

κράτος επιδοτούσε τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια περίοδο στην Πολωνία, ο δείκτης ήταν 

2,33, και υπήρξε μικρή πρόοδος εμπορευματοποίησης και το κράτος συνέχιζε να ελέγχει τις 

τιμές. Κατά την πρώτη περίοδο της μετάβασης στη Βουλγαρία, το 1998, νόμος για τις 

τηλεπικοινωνίες θεσπίστηκε και βοήθησε στο να βελτιωθεί ο χώρος των τηλεπικοινωνιών. 

Κατά την δεύτερη περίοδο της μετάβασης, γίνανε σημαντικές αλλαγές, όπως ότι το 

κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες βελτιώθηκε περαιτέρω. Έχουν καταβληθεί 

προσπάθειες για την ευθυγράμμιση της σχετικής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της ΕΕ, αν και 

η εφαρμογή στον τομέα της αναπροσαρμογής των τιμολογίων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί 

πλήρως. Το κινητό τμήμα της αγοράς είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και η διείσδυση της 

ευρωζωνικότητας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (Ebrd,2013). 

Σχετικά με την Πολωνία, το 1991 θεσπίστηκε νόμος για τις τηλεπικοινωνίες, το 1995 ο νόμος 

αυτός τροποποιήθηκε για να βελτιωθεί η όλη κατάσταση και το 1998 ξεκίνησε η 
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ιδιωτικοποίηση των τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα, ο νέος νόμος περί τηλεπικοινωνιών 

εγκρίθηκε ως προκαταβολή της ιδιωτικοποίησης της TPSA. Το κοινοβούλιο ενέκρινε νέο 

νόμο για τις τηλεπικοινωνίες τον Μάιο του 2000. Οι τοπικές και υπεραστικές αγορές θα 

ελευθερωθήκαν πλήρως το 2002, ενώ η διεθνής αγορά μεγάλων αποστάσεων ανοίχτηκε  

στον ανταγωνισμό το 2003. Υπάρχει ήδη κάποιος ανταγωνισμός στην αγορά τοπικών 

κλήσεων και τρεις φορείς εκμετάλλευσης μεγάλων αποστάσεων άρχισαν να παρέχουν 

υπηρεσίες τον Ιούλιο του 2000. Ο νέος νόμος θέσπιζε τους κανόνες για 

την αμοιβή διασύνδεσης και δημιούργησε έναν ανεξάρτητο ρυθμιστή, ενώ ταυτόχρονα 

εξάλειψε τις άδειες για φορείς εκμετάλλευσης τηλεφωνικών υπηρεσιών. Υπήρξαν  τρεις 

φορείς κινητής τηλεφωνίας, αλλά το ποσοστό  διείσδυσης ήταν μόλις 11% στο τέλος 

του 1999, κάτω από τους περιφερειακούς και κοινοτικούς μέσους όρους. Τον Ιούλιο του 

2000, μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία της France Telecom αγόρασε μερίδιο 35% στην 

TPSA, τον κυρίαρχο φορέα παροχής υπηρεσιών, για 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια, 

αυξάνοντας τις προοπτικές για 

βελτιωμένες  υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (Ebrd, 2001). Από το 2000 και μετά η Πολωνία 

είναι σταθερά το 4. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες του πίνακα 4.4.8, η Πολωνία και η Ουγγαρία πέτυχαν τα 

καλύτερα αποτελέσματα και ακολούθησαν, τα Σκόπια και η Βουλγαρία με 3,7 ενώ η 

Σλοβενία σημείωσε μια πολύ μέτρια απόδοση εν έτη 3,3. 
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Πίνακας 4.4.10: Νερό και υγρά απόβλητα     

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (https://www.ebrd.com) 

Ο τελευταίος δείκτης που θα μελετήσουμε είναι το νερό και τα απόβλητα. Οι βαθμολογίες 

σημαίνουν τα εξής: 

1 Ελάχιστος βαθμός αποκέντρωσης: χωρίς εμπορευματοποίηση. Οι υπηρεσίες λειτουργούσαν 

ως κάθετα ολοκληρωμένα φυσικά μονοπώλια από το υπουργείο της κυβέρνησης ή από τα 

δημοτικά διαμερίσματα. Δεν υπάρχει οικονομική αυτονομία ή / και ικανότητα διαχείρισης σε 

επίπεδο δήμων. Χαμηλά τιμολόγια, χαμηλά ποσοστά είσπραξης μετρητών και υψηλές 

διασταυρούμενες επιδοτήσεις. 

2 Μέτρια βαθμό αποκέντρωσης αρχικά βήματα προς την εμπορευματοποίηση. Υπηρεσίες 

που παρέχονται από εταιρείες που ανήκουν σε δήμους. Μερική ανάκτηση κόστους μέσω 

τιμολογίων. Αρχικά βήματα για τη μείωση των διασταυρούμενων επιδοτήσεων. Υπάρχουν 

γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη ρύθμιση των τιμολογίων και την ποιότητα 

των υπηρεσιών, αλλά και οι δύο υπό τον υπουργικό έλεγχο. Κάποια συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα μέσω επαφών υπηρεσιών ή διαχείρισης ή ανταγωνισμού για την παροχή 

βοηθητικών υπηρεσιών. 

3 Δίκαιος βαθμός αποκέντρωσης και εμπορευματοποίησης. Τα δίκτυα ύδρευσης λειτουργούν 

με διαχειριστική και λογιστική ανεξαρτησία από τους δήμους, χρησιμοποιώντας διεθνή 

λογιστικά πρότυπα και συστήματα διαχείρισης πληροφοριών. Το λειτουργικό κόστος που 

ανακτάται μέσω των τιμολογίων, με ελάχιστο επίπεδο διασταυρούμενων επιδοτήσεων. 

https://www.ebrd.com/


136 
 

Λεπτομερέστεροι κανόνες που καταρτίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, καθορίζοντας 

τύπους αναθεώρησης των τελωνειακών δασμών και πρότυπα απόδοσης. Συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα μέσω της πλήρους παραχώρησης μιας μεγάλης υπηρεσίας σε τουλάχιστον 

μία πόλη. 

4 Μεγάλος βαθμός αποκέντρωσης και εμπορευματοποίησης. Οι επιχειρήσεις ύδρευσης 

ανεξάρτητα από το διαχειριστή, με ταμειακές ροές-καθαρό από τις δημοτικές μεταφορές 

προϋπολογισμού-που εξασφαλίζουν οικονομική βιωσιμότητα. Δεν υπάρχουν 

διασταυρούμενες επιδοτήσεις. Ημιαυτόνομος ρυθμιστικός οργανισμός ικανός να 

συμβουλεύει και να επιβάλλει τα τιμολόγια και την ποιότητα των υπηρεσιών. Σημαντική 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μέσω συμβάσεων κατασκευής-μεταφοράς-μεταφορέων, 

επαφών διαχείρισης ή πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες πόλεις. 

4+ Υπηρεσίες ύδρευσης πλήρως αποκεντρωμένες και εμπορευματοποιημένες. Υπάρχει 

πλήρως αυτόνομος ρυθμιστής με πλήρη εξουσιοδότηση για την αναθεώρηση και την επιβολή 

των τιμολογιακών επιπέδων και των προτύπων ποιότητας. Διαδεδομένη συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα μέσω συμβάσεων υπηρεσιών/διαχείρισης/μίσθωσης. Κίνητρα υψηλής 

ισχύος, πλήρεις παραχωρήσεις ή/και εκχώρηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης 

σε μεγάλες αστικές περιοχές (Ebrd.com, n.d.). 

Το 1990 η Βουλγαρία ξεκίνησε με βαθμό 1 και το 2000 είχε 3 στον οποίο παρέμεινε μέχρι 

και τα τελευταία στοιχεία που έχουμε. Η Πολωνία ξεκίνησε με 1,67 κοντά στο 2 δηλαδή και 

το 2000 3 και από το 2010 και μετά έμεινε στο 3,7. Αυτό που βελτίωσε το δείκτη της 

Βουλγαρίας όσον αφορά το νερό, είναι ότι η Βουλγαρία προσπάθησε να εναρμονίσει το 

νομοθετικό της πλαίσιο με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και θα γινόταν μέλος της το 

2007, και μαζί με την εναρμόνιση αυτή υλοποιήθηκαν και πολλές αλλαγές (European 

Commission, 2019). Ακόμη υλοποιήθηκαν πολλές άμεσες ξένες επενδύσεις  στον τομέα αυτό 

(Ebrd.com, 2010). Βέβαια ακόμα είναι αναγκαίο να γίνουν πολλές αλλαγές. Στην περίπτωση 

της Πολωνίας η βελτίωση που παρουσίασε όσον αφορά τον νερό και τη διαχείριση 

αποβλήτων, οφείλονται στην εναρμόνιση της νομοθεσίας της Πολωνίας με της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που επέφεραν σημαντικές αλλαγές. Επιπρόσθετα, οι τοπικές υπηρεσίες υποδομής 

έχουν αποκεντρωθεί και σήμερα ελέγχονται και συντηρούνται από δημοτικές εταιρείες, οι 

οποίες, με λίγες εξαιρέσεις, λειτουργούν ιδιωτικά. Η συνολική κατάσταση του δικτύου 

ύδρευσης είναι επαρκής, ωστόσο εν έτη 2013 μόνο το 28% του πληθυσμού στις αγροτικές 

περιοχές έχει πρόσβαση σε δίκτυο αποχέτευσης. Δημοσιευμένα ομόλογα δημοσίου χρήματος 
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έχουν εισαχθεί, αλλά δεν χρησιμοποιούνται ως πηγή μακροχρόνιας χρηματοδότησης. Τα 

τιμολόγια εγκρίνονται από τις δημοτικές αρχές κάθε χρόνο, παρόλο που η πολιτική πίεση για 

αύξηση των τιμολογίων είναι ορατή με αρνητικές συνέπειες για την οικονομική βιωσιμότητα 

των φορέων εκμετάλλευσης. Η νομοθεσία προβλέπει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 

βάσει σύμβασης που συνάπτεται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα τιμολόγια επιτρέπουν την 

ανάκτηση του κόστους και οι επιδοτήσεις καθίστανται σταδιακά λιγότερο συνηθισμένες 

(Ebrd.com,2013). 

Παρατηρώντας τον πίνακα 4.4.9 τα καλύτερα αποτελέσματα έχουν πετύχει διαχρονικά η 

Πολωνία και η Ουγγαρία ακολουθεί η Σλοβενία με 3,33, η Βουλγαρία με 3 και την τελευταία 

θέση όπως και τους περισσότερους πίνακες τα Σκόπια, με 2,3. Όπως γίνεται αντιληπτό 

πρέπει να γίνουν ακόμη σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 

Έχοντας μελετήσει του δείκτες τη EBRD, όλες οι χώρες υπό μετάβαση προχώρησαν σε μια 

σειρά από μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των οικονομιών τους και με απώτερο σκοπό να 

κατακτήσουν πλήρως όλα τα επίπεδα των προηγμένων Ευρωπαϊκών χωρών. Οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις, η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης όπως επίσης και από άλλους εξωτερικούς φορείς αποτέλεσαν σημαντικοί 

αρωγοί και δημιουργήθηκαν νέα κράτη πιο εύρωστα από ότι την εποχή του Κεντρικού 

σχεδιασμού.  Η μη ανάμιξη του κράτους στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στη 

τιμολογιακή τους πολιτική αποτέλεσε σημαντική ενίσχυση για την περαιτέρω πρόοδο των 

χωρών υπό μετάβαση. Η τρίτη περίοδος υπό μετάβαση που ξεκίνησε το 2013, ελπίζουμε να 

δούμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στους δείκτες της EBRD. 

4.5 Κομεκόν 

Νωρίτερα εξετάστηκαν οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις των τριών χωρών από το 1990 μέχρι 

σήμερα. Όμως κατά τη διάρκεια του Κεντρικού Προγραμματισμού στην Βουλγαρία και στην 

Πολωνία δημιουργήθηκε μια ένωση, στην οποία ανήκαν οι πρώην κομουνιστικές χώρες του 

πρώην ανατολικού μπλοκ, η Κομεκόν η οποία καθόρισε μέσα από τη λειτουργία της, τους 

εμπορικούς εταίρους των μελών της. 

Πιο συγκεκριμένα, το συμβούλιο για την αμοιβαία οικονομική βοήθεια, αποτελούσε μια 

οικονομική οργάνωση την περίοδο 1949-1991, της οποία την ηγεσία την είχε η Σοβιετική 

Ένωση. Σε αυτήν μέλη ήταν οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ μαζί με κάποια από τα 

κουμουνιστικά κράτη σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1949 στη Μόσχα και 
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τα ιδρυτικά μέλη ήταν η Βουλγαρία, η Τσεχοσλοβακία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία 

και η Σοβιετική Ένωση. Οι χώρες που προσχώρησαν αργότερα στην Κομεκόν ήταν η 

Αλβανία (1949), η Ανατολική Γερμανία (1950), η Μογγολία (1962), η Κούβα (1972) και το 

Βιετνάμ (1978).Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέρα από τις χώρες-μέλη, υπήρχαν και οι χώρες 

παρατηρητές της Κομεκόν όπως η Βόρεια Κορέα (1956), Γιουγκοσλαβία (1964), 

1973:Φινλανδία, 1975:Ιράκ, 1976:Αγκόλα, 1984:Νικαράγουα, 1985:Μοζαμβίκη, 

1986:Αφγανιστάν, Αιθιοπία, Λάος, Νότια Υεμένη. Σύμφωνα με το καταστατικό της, ως 

οργανισμός ήταν ανοικτός σε κάθε χώρα εφόσον αυτή αποδεχόταν τους σκοπούς, τις αρχές 

της  και δήλωνε ότι συμφωνούσε να αναλάβει τις υποχρεώσεις που περιλαμβανόταν  στο 

καταστατικό του. Έτσι με βάση αυτές τις αρχές το 1975 η Κομεκόν είχε σχέσεις διάφορων 

μορφών με 30 διεθνείς, διακρατικούς και ιδιωτικούς οικονομικούς και επιστημονικούς και 

τεχνικούς οργανισμούς, και  τον Οκτώβριο του 1974 η Κομεκόν πήρε τη θέση παρατηρητή 

του ΟΗΕ.Ο κύριος σκοπός της ίδρυσης της Κομεκόν ήταν να βοηθήσει τα μέλη της μέσα 

από τις εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούσαν μεταξύ τους, κάτω από ειδικές 

συμφωνίες που τους ευνοούσαν σημαντικά, να αναπτυχθούν (Alli-apopsi.gr, 2016).Ακόμη, 

πολλοί υποστηρίζουν ότι ιδρύθηκε ως αντίδραση στο σχέδιο Marshall και στην πολιτική του 

embargo. 

Η Πολωνία και η Βουλγαρία ήταν δύο χώρες οι υπήρξαν ιδρυτικά μέλη της Κομεκόν 

.Μπήκαν σε αυτό το σύνδεσμό με σκοπό να αναπτυχθούν όπως και οι άλλες χώρες-μέλη, 

μέσα από τις ειδικές συμφωνίες. Σταμάτησαν να είναι μέλη το 1989, τη χρονιά που 

διαλύθηκε.  Στις περισσότερες χώρες του συνδέσμου, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές γινόταν 

με τις χώρες μέλη της Κομεκόν, καθώς αγόραζαν διάφορα προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες 

από αυτές τις τιμές στις συναλλαγές μεταξύ των χωρών που δεν ανήκαν στον σύνδεσμο και 

πολύ χαμηλότερες από τις πραγματικές τιμές της αγοράς. Δεν θα πρέπει να αμελήσουμε ότι η 

Κομεκόν είχε ειδικές συμφωνίες με τις χώρες μη μέλη οι οποίες ευνοούσαν από κοινού και 

τα μέλη και τα μη μέλη. Τέλος, οι περισσότερες χώρες της Κομεκόν δεν είχα ιδιαίτερη 

αναπτυγμένη βιομηχανία.  

Όπως βλέπουμε στον πίνακα  4.5.1 και 4.5.2, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της 

Πολωνίας κατά τη διάρκεια του Κεντρικού Προγραμματισμού ήταν η Πρώην Σοβιετική 

Ένωση, η Τσεχοσλοβακία και η Πρώην Ανατολική Γερμανία και της Βουλγαρίας η Ρωσία 

και χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ. 
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Πίνακας 4.5.1: Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι (στις εισαγωγές και στις εξαγωγές) της 

Πολωνίας 1950-1990.    

 

Πηγή: (Central Statistical Office, 2013) 

Πίνακας 4.5.2: Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι (στις εισαγωγές και στις εξαγωγές) της 

Βουλγαρίας 1945-1991.     
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                                                      Πηγή:WIIW database, EIU διάφορες εκθέσεις 

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών της Κομεκόν γινόταν μέσω του μετατρέψιμου 

ρουβλιού. Το μετατρέψιμο ρούβλι ήταν το πρώτο μεγάλο έργο δημιουργίας υπερεθνικού 

νομίσματος. Άλλα υπερεθνικά νομίσματα ήρθαν αργότερα. 

Τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 1964, είναι μια συλλογική μονάδα, το συλλογικό 

νόμισμα των χωρών της Κομεκόν, που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί το σύστημα 

πολυμερών πληρωμών. Τέθηκε σε ισχύ από τη συμφωνία που υπεγράφη στις 22 Οκτωβρίου 

1963 από  τις κυβερνήσεις της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της ΛΔΓ, της Μογγολίας, της 

Πολωνίας, της Ρουμανίας, της ΕΣΣΔ και της Τσεχοσλοβακίας. Μετά την ένταξή του στην 

Κομεκόν, σε αυτή τη συμφωνία προσχώρησε επίσης η Δημοκρατία της Κούβας και το 

Βιετνάμ. Σε μετατρέψιμα ρούβλια εξέφρασαν τις τιμές των συμβάσεων για την προμήθεια 

αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, την υλοποίηση έργων κατασκευής και εγκατάστασης και 

άλλων έργων, τις συγκεντρωτικές εκτιμήσεις και τις μελέτες σκοπιμότητας πολλών έργων 

μαζί. Ακόμη ήταν νόμισμα της πληρωμής. Αυτά τα ποσά μεταφέρονταν από τους 

λογαριασμούς του αγοραστή (εισαγωγέα) και οι πελάτες μετέφεραν σε λογαριασμούς 

πωλητών (εξαγωγέων) και εργολάβων. Επιπρόσθετα ήταν πιστωτικό νόμισμα. Έχουν τεθεί 

σε κυκλοφορία με τη μορφή δανείων ορισμένων χωρών σε τρίτους για την προμήθεια 
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αγαθών και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιώντας το 

μετατρέψιμο ρούβλι εκφραζόταν τα χρέη και οι υποχρεώσεις των χωρών και των 

επιχειρήσεων και οργανισμών, οι συμμετέχοντες στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις χώρες της Κομεκόν, επιδιώχθηκε να εξασφαλιστεί 

ισορροπημένο εμπόριο, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συσσώρευση χρεών των 

μεμονωμένων χωρών σε μεταβιβάσιμα ρούβλια (Смирнов, 2017).  

 

Η Κομεκόν μετά το 1989, εισήλθε στη φάση διάλυσης της. Κάποιους από τους λόγος 

διάλυσης της είναι οι εξής: 

 Η δομή της Κομεκόν χαρακτηριζόταν από μια έντονη γραφειοκρατία ώστε να ήταν ανέφικτό 

να παρθούν γρήγορα αποφάσεις και να μπορεί να προσαρμοστούν τα μέλη της στις νέες 

συνθήκες οι οποίες προ-έκυπταν κυρίως από την πρόοδο της τεχνολογίας. 

 Τα παραπάνω προβλήματα μεγεθύνθηκαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πρώτης και 

δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης (1973-74, 1978-79).  

Η Κομεκόν και τα μέλη της δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα της 

Παγκόσμιας Οικονομίας.  

Έτσι η Κομεκόν διαλύθηκε και τα μέλη της άρχισαν να προσανατολίζονται προς τη Δύση και 

άρχισαν να μπαίνουν σε μια διαδικασία ώστε να μπορούν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ekfrasi.gr, 2019).  

 

4.6 Ιδιωτικοποιήσεις 

Κατά τη διάρκεια του Κεντρικού Προγραμματισμού στην Πολωνία και στη Βουλγαρία 

υπήρξαν δημόσιες επιχειρήσεις. Μπορεί στην Ελλάδα να υπήρχε Κεντρικός 

Προγραμματισμός άλλα υπήρχαν δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες ελεγχόταν από το κράτος. 

Από το 1990 και μετά άρχισαν οι ιδιωτικοποιήσεις στη Βουλγαρία και στην Πολωνία και 

στην Ελλάδα από το 1970 και μετά. Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορεί να ήταν άμεσες ξένες 

επενδύσεις άλλα μπορεί και όχι και συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη και 

αναδιάρθρωση των οικονομιών των τριών χωρών. Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα γίνει λόγος, 

για το ποια ήταν τα κίνητρα και τα αντικίνητρα των ιδιωτικοποιήσεων σε κάθε χώρα και θα 

δοθούν παραδείγματα ιδιωτικοποιήσεων και στις τρεις χώρες. 

Βουλγαρία και Ιδιωτικοποιήσεις 

United Bulgarian Bank  
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Η εξαγορά (90%) της United Bulgarian Bank το 2000 από τον Όμιλο της Εθνικής 

Τράπεζας για το ποσό των 270 εκατ. δολ. Με τη σειρά της, το 2002 η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης πώλησε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας το 

μερίδιό της 10%, το οποίο διατήρησε εκείνη τη στιγμή, καθιστώντας έτσι την πλειοψηφία 

του μετόχου της Εθνικής Τράπεζας με ποσοστό 99,9%. Ο νέος ιδιοκτήτης διατήρησε το 

όνομα και τη δραστηριότητα της Τράπεζας, συνεχίζοντας παράλληλα την εξέλιξή του ως 

παγκόσμιος παίκτης της αγοράς. Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη 

Βουλγαρία, η ΕΤΕ από-επένδυσε από τη UBB και την Interlease ώστε να 

πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Το 

2017 ανακοινώθηκε η πώληση του 99,91% της θυγατρικής της τράπεζας στη Βουλγαρία 

United Bulgarian Bank (UBB) στην KBC Bank (Kredietbank ABB Insurance CERA 

Bank CEntrale RAiffeisenkas) (Βέλγιο) έναντι 610 εκατ. Ευρώ (Thomas Leysen) .Η 

Credit Suisse International ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος 

της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και 

η Boyanov & Co ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ (kbc.com, n.d.). 

Bulgaria Air 

Η Βουλγαρική Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων προκήρυξε διαγωνισμό για την 

ιδιωτικοποίηση του εθνικού αερομεταφορέα της Βουλγαρίας, της Bulgarian Air. Οι 

υποψήφιοι επενδυτές ήταν αναγκαίο να έχουν στο  ενεργητικό τους τουλάχιστον 250 

εκατ. ευρώ ή να συμμετέχουν  σε άλλες εταιρείες με το ποσό της τάξης των 150 εκατ. 

ευρώ (Naftemporiki.gr, 2006). Ιδιωτικοποιήθηκε το 2006, παρόλο που φημολογήθηκε ότι 

η κυβέρνηση ήθελε να πουλήσει τον μεταφορέα σε σημαντικό ξένο επενδυτή, μια ομάδα 

τοπικών εταιρειών, με επικεφαλής την Hemus Air, η οποία εμφανίστηκε ως αγοραστής 

με την ιταλική αεροπορική εταιρεία Air One να είναι ο μόνος άλλος υποψήφιος 

(capital.bg, n.d.). Σύμφωνα με πληροφορίες, η Hemus Air κατέβαλε € 6,6 εκατ. και 

υποσχέθηκε να επενδύσει επιπλέον € 86 εκατ. τα επόμενα πέντε χρόνια. Από τότε όλες οι 

πτήσεις και οι πτήσεις της Hemus Air και της θυγατρικής της Viaggio Air είναι υπό την 

επωνυμία και τη διαχείριση της συγχωνευθείσας εταιρείας, της Βουλγαρικής Air 

(capital.bg, n.d.).Στις 20 Νοεμβρίου 2008, η Bulgaria Air έγινε μέλος της Διεθνούς 

Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) (web.archive.org, 2008). Στα μέσα του 2011 

η Bulgaria Air ανακοίνωσε ότι μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση των προορισμών της 

είχε επιλέξει την αγορά επτά νέων αεροσκαφών Embraer E-190. Η παράδοση του πρώτου 

αεροσκάφους ήταν στις αρχές του 2012, ενώ τα υπόλοιπα αεροσκάφη παραδόθηκαν 
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αργότερα το 2013. Η εταιρεία σχεδίαζε να μισθώσει την Airbus A321s από το 2016 

(Bloombergtv.bg,2015).  

Τα κίνητρα για ιδιωτικοποιήσεις αποτέλεσαν: 

• Χαμηλοί μισθοί  

• Χαμηλή φορολογία  

• Κέρδος 

• Καλή γεωγραφική θέση 

• Είσοδο ΕΕ το 2007 

Τα αντικίνητρα για ιδιωτικοποιήσεις αποτέλεσαν: 

• Έλλειψη εργατικού δυναμικού λόγω υπογεννητικότητας και brain drain ,υψηλή 

θνησιμότητα και η μετανάστευση.  

• Διαφθορά 

• Γραφειοκρατία  

• Πελατειακές σχέσεις  

• Κακή οικονομική κατάσταση. 

Πολωνία και Ιδιωτικοποιήσεις 

 Στην Πολωνία το 2004 πραγματοποιήθηκε η ιδιωτικοποίηση της Polskie Huty Stali S.A. 

Katowice  η οποία ανήκε στον κλάδο της χαλυβουργίας. Η εταιρία περιήλθε στα χέρια της: 

LNM Holdings N.V. από την Ινδία. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί της ιδιωτικοποίηση της ήταν η εξής: πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις. Ο 

ινδικός όμιλος LMN πήρε στην κατοχή του το 60% της Polskie Huty Stali S.A. Ο Υπουργός 

Οικονομικών σημείωσε ότι μετά την επιλογή του επενδυτή για την PHS S.A., το υπουργείο 

υποχρεούται να  παρακολουθεί ενεργά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που πηγάζουν  

από τη συμφωνία ιδιωτικοποίησης (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βαρσοβία γραφείο 

οικονομικών & εμπορικών υποθέσεων, 2005). 

Fabryka Maszyn Budowlanych Famaba w Głogowie S.A.   
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Επίσης πραγματοποιήθηκε η ιδιωτικοποίηση της Fabryka Maszyn Budowlanych Famaba w 

Głogowie S.A. η οποία ανήκε στον κλάδο της κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού  Ο 

επενδυτής ήταν η GSI Beheer B.V.από την Ολλανδία και απέκτησε το 85% των μετοχών της 

εταιρείας. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ιδιωτικοποίηση της ήταν η πρόσκληση 

σε διαπραγματεύσεις. Τον Αύγουστο του 2012, η Famaba S.A. αποκτήθηκε από το βελγικό 

όμιλο E-Crane. Από τότε, η Famaba παρουσιάστηκε στην αγορά με την επωνυμία E-Towers 

Famaba (World Trade Organisation, 2019) (E-towers.eu, n.d.). 

 Τα κίνητρα για ιδιωτικοποιήσεις ώστε να πραγματοποιηθούν ιδιωτικοποιήσεις στην 

Πολωνία ήταν τα εξής: 

• Το χαμηλό εργατικό κόστος, 

•  η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Πολωνίας,  

• το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς  

• η γειτνίαση με μεγάλες αγορές αποτελούν πλεονεκτήματα (Πρεσβεία της Ελλάδος 

στη Βαρσοβία γραφείο οικονομικών & εμπορικών υποθέσεων, 2005) 

Αντικίνητρα 

Η πολιτική αστάθεια στη χώρα, αποτελούσε μέχρι σήμερα σοβαρό εμπόδιο στην 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η γραφειοκρατία, η έλλειψη διαφάνειας στο δημόσιο βίο, 

και οι ανεπάρκειες στη φυσική υποδομή της χώρας, επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη 

από τους ενδιαφερόμενους. Πρόσθετη δυσκολία αποτελεί η απαιτούμενη προέγκριση του 

Κοινοβουλίου, προκειμένου να παραχωρηθούν οι προτεινόμενες για ιδιωτικοποίηση 

μονάδες. (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βαρσοβία γραφείο οικονομικών & εμπορικών 

υποθεσεων,2005) 

Ελλάδα και Ιδιωτικοποιήσεις 

ΟΤΕ 

Τον Ιούνιο του 2008 υλοποιήθηκε η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ και η Deutsche Telekom (DT) 

μπήκε στη διοίκησή του. Με την ιδιωτικοποίηση του μειώθηκαν τα εξής: τα επενδυόμενα 

κεφάλαια, ο αριθμός των εταιρειών του, που είναι θυγατρικές του στο εξωτερικό, μειώθηκε 

το προσωπικό, ο τζίρος του, τα έσοδα του και οι φόροι που πληρώνει. Όμως δεν υπήρξε 

κάποια μείωση στο κόστος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Avgi.gr, 2013).  

ΟΠΑΠ 
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Στην κοινοπραξία υπό την επενδυτική εταιρεία Emma Delta πέρασε ο ΟΠΑΠ, καθώς το 

2013 υπογράφθηκε η Σύμβαση Αγοράς Μετόχων (SPA) με το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων 

(ΤΑΙΠΕΔ). Συστάθηκε η εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vechicle – SPV) η οποία 

υπέγραψε τη συμφωνία για την εξαγορά του 33%. Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ ήθελε να 

τελειώσει πολύ σύντομα τις εκκρεμότητες για διαγωνισμό του ΟΠΑΠ, όχι μόνο για να 

προχωρήσει η διαδικασία είσπραξης των 652 εκατ. ευρώ που προσέφερε η Emma Delta, 

αλλά και επειδή ασκήθηκαν πιέσεις από τους δανειστές για την επιτάχυνση του 

προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Η μεταβίβαση αυτή σηματοδότησε  την διεκπεραίωση της 

μεγαλύτερης αποκρατικοποίησης από την έναρξη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, 

σύμφωνα με την ανακοίνωσή του το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου. Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ στην αποκρατικοποίηση του 

ΟΠΑΠ ήταν οι Deutsche Bank AG London Branch και NBG Securities, ενώ νομικοί 

σύμβουλοι υπήρξαν οι δικηγορικές εταιρίες Καρατζά & Συνεργάτες και Freshfields 

Bruckhaus Deringer.Το Ελληνό-τσεχικό fund Emma Delta που ήταν ο μοναδικός υποψήφιος 

για τον Όμιλο, συμφώνησε με την ζήτηση της του κράτους να δώσει μεγαλύτερη  προσφορά 

η οποία ανήλθε στα 652 εκατ. ευρώ (όχι 622 που είχε αρχικά προσφέρει) κάνοντας... χρήση 

της προθεσμίας που είχε δώσει το ΤΑIΠΕΔ για να αυξηθεί η προσφορά στο παραπάνω 

νούμερο, ώστε να πάρει το 33% του ΟΠΑΠ.  Οι επενδυτές ήταν η οικογένεια Μελισσανίδη, 

ο Τσέχος επενδυτή Γίρι Σμετς, του PPF Group και μικρό ποσοστό βρίσκεται στην κατοχή της 

ιταλικής εταιρείας Lotomattica και της οικογένεια Κοπελούζου (Παλλαντζάς, 2013). 

Κίνητρα για ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στοχεύουν την απόκτηση κέρδους  ώστε  να μειωθεί το κόστος, να 

είναι γίνουν πιο αποτελεσματικές, και να καλυτερεύσουν την ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους. Επίσης με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η ανάμειξη των κυβερνήσεων και 

των πολιτικών παρεμβάσεων στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις 

προσελκύουν επενδυτές από το εξωτερικό και συντελούν στο άνοιγμα αγορών, για τη  

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, στην ενδυνάμωση των υποδομών και 

στον ενστερνισμό τεχνολογικών καινοτομιών. Ενίοτε η ιδιωτικοποίηση των κρατικών 

μονοπωλίων που υλοποιείται  εντείνει  τον ανταγωνισμό και αποτελεί κίνητρο για ακόμη 

παραπάνω επιχειρήσεις να μπουν  στη συγκεκριμένη αγορά και να καλυτερεύσει η 

αποδοτικότητα (πχ τηλεπικοινωνίες) (Θεοφάνους, 2014). 

Αντικίνητρα για ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα 
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 Η υπέρ-φορολόγηση είναι ένα από τα βασικά αντικίνητρα( Λιάρος και Ζαϊρης,2018). 

• Οι επενδυτές προτιμούν αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν  πολιτική ασφάλιση του 

ρίσκου(Capital.gr, 2017). 

• Οι υποδομές της χώρας είναι σε κατάσταση... Αφρικής(Σιδηροδρομικό δίκτυο, 

Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης)(Enterprisegreece.gov.gr, 

n.d.). 

• Μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο 

• Κακή οικονομική κατάσταση 

• Οι αδυναμίες που παρουσιάζονται στην οργάνωση των υπηρεσιών(Κωστούλα, 2015).  

4.7 Πραγματική ή ονομαστική Σύγκλιση  

Ονομαστική Σύγκλιση 

Για να δούμε εάν έχουμε ονομαστική πρέπει να εξετάσουμε της Συνθήκης του Μάαστριχτ τα 

οποία είναι: 

 Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν μπορούν να ξεπερνάνε κατά περισσότερες από δύο 

ποσοστιαίες μονάδες τα επιτόκια των τριών πιο αποδοτικών κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ο πληθωρισμός πρέπει να είναι κάτω από μια τιμή αναφοράς (μέσα σε 3 χρόνια οι 

τιμές δεν πρέπει να ξεπερνάνε κατά περισσότερο από 1,5% τις αντίστοιχες του πιο 

αποδοτικού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

 Το δημόσιο χρέος πρέπει να είναι μικρότερο από το 60% του ΑΕΠ ή να βαίνει προς 

αυτόν το στόχο (δηλαδή μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, αλλά να έχει 

πτωτική τάση και να τείνει προς αυτό)  

 Τα ελλείμματα του προϋπολογισμού μικρότερα από 3% του ΑΕΠ. 

Πίνακας 3.6.1.: Μακροπρόθεσμα επιτόκια  
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Όσον αφορά το μακροπρόθεσμο επιτόκιο, παρατηρούμε ότι οι τρεις χώρες με το 

χαμηλότερο μακροπρόθεσμο επιτόκιο για το 2018 είναι η Γερμανία (0,4%), η 

Ιρλανδία (0,95 %) και η Ολλανδία (0,58%). Ο μέσος όρος αυτών είναι 0,64%. Η 

Ελλάδα εμφανίζει για το 2018, 4,19%, η Βουλγαρία 0,89% για το 2018 και η 

Πολωνία 3,2% για το 2018. Άρα μόνο η Βουλγαρία καλύπτει αυτό το κριτήριο. 

Πίνακας 4.6.2.: Πληθωρισμός  

TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GEO (Labels)

European Union - 28 countries 4,55 4,12 3,82 4,27 3,64 2,94 2,2 1,44 1,11 1,31 1,38

Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19)4,31 3,82 3,6 4,34 3,86 2,99 2,04 1,21 0,86 1,09 1,13

Euro area (19 countries) : : : : : : : : : : :

Belgium 4,42 3,9 3,46 4,23 3 2,41 1,71 0,84 0,48 0,72 0,79

Bulgaria 5,38 7,22 6,01 5,36 4,5 3,47 3,35 2,49 2,27 1,6 0,89

Czechia 4,63 4,84 3,88 3,71 2,78 2,11 1,58 0,58 0,43 0,98 1,98

Denmark 4,28 3,59 2,93 2,73 1,4 1,75 1,32 0,69 0,32 0,48 0,45

Germany (until 1990 former territory of the FRG)3,98 3,22 2,74 2,61 1,5 1,57 1,16 0,5 0,09 0,32 0,4

Estonia : : : : : : : : : : :

Ireland 4,53 5,23 5,74 9,6 6,17 3,79 2,37 1,18 0,74 0,8 0,95

Greece 4,8 5,17 9,09 15,75 22,5 10,05 6,93 9,67 8,36 5,98 4,19

Spain 4,37 3,98 4,25 5,44 5,85 4,56 2,72 1,73 1,39 1,56 1,42

France 4,23 3,65 3,12 3,32 2,54 2,2 1,67 0,84 0,47 0,81 0,78

Croatia 6,04 7,83 6,28 6,54 6,13 4,68 4,05 3,55 3,49 2,77 2,17

Italy 4,68 4,31 4,04 5,42 5,49 4,32 2,89 1,71 1,49 2,11 2,61

Cyprus 4,6 4,6 4,6 5,79 7 6,5 6 4,54 3,77 2,62 2,18

Latvia 6,43 12,36 10,34 5,91 4,57 3,34 2,51 0,96 0,53 0,83 0,9

Lithuania 5,61 14 5,57 5,16 4,83 3,83 2,79 1,38 0,9 0,31 0,31

Luxembourg 4,61 4,23 3,17 2,92 1,82 1,85 1,34 0,37 0,25 0,54 0,56

Hungary 8,24 9,12 7,28 7,63 7,89 5,92 4,81 3,43 3,14 2,96 3,06

Malta 4,81 4,54 4,19 4,49 4,13 3,36 2,61 1,49 0,89 1,28 1,39

Netherlands 4,23 3,69 2,99 2,99 1,93 1,96 1,45 0,69 0,29 0,52 0,58

Austria 4,36 3,94 3,23 3,32 2,37 2,01 1,49 0,75 0,38 0,58 0,69

Poland 6,07 6,12 5,78 5,96 5 4,03 3,52 2,7 3,04 3,42 3,2

Portugal 4,52 4,21 5,4 10,24 10,55 6,29 3,75 2,42 3,17 3,05 1,84

Romania 7,7 9,69 7,34 7,29 6,68 5,41 4,49 3,47 3,32 3,96 4,69

Slovenia 4,61 4,38 3,83 4,97 5,81 5,81 3,27 1,71 1,15 0,96 0,93

Slovakia 4,72 4,71 3,87 4,45 4,55 3,19 2,07 0,89 0,54 0,92 0,89

Finland 4,29 3,74 3,01 3,01 1,89 1,86 1,45 0,72 0,37 0,55 0,66

Sweden 3,89 3,25 2,89 2,61 1,59 2,12 1,72 0,72 0,54 0,65 0,65

United Kingdom 4,5 3,36 3,36 2,87 1,74 2,03 2,14 1,79 1,22 1,18 1,41
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, οι χώρες που είχαν το χαμηλότερο πληθωρισμό για το 

2018 είναι η Ιρλανδία 0,7%, η Κύπρος 0,8% και η Φινλανδία 1,2%. Ο μέσος όρος 

αυτών είναι 0,9%. Η Ελλάδα για το 2018 είχε 0,8%, η Βουλγαρία 2% και η Πολωνία 

1,2%.Άρα όσον αφορά αυτό το κριτήριο το καλύπτουν και οι τρεις χώρες. 

Πίνακας 4.6.3.: Ακαθάριστο χρέος της κυβέρνησης - ετήσια στοιχεία - Ποσοστό 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος παρατηρούμε ότι για το 2018 η Ελλάδα είχε δημόσιο χρέος 

181,1% του ΑΕΠ, η Βουλγαρία είχε δημόσιο χρέος 22,6% του ΑΕΠ και η Πολωνία είχε 

δημόσιο χρέος 48,9% του ΑΕΠ. Άρα διαπιστώνουμε το κριτήριο αυτό καλύπτουν η 

Βουλγαρία και η Πολωνία. 

Πίνακας 4.6.4.: Ακαθάριστο χρέος της κυβέρνησης-ετήσια στοιχεία ως Ποσοστό 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 

geo\time 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Euro area 

(19 

countries) 68,7 79,2 84,8 86,9 89,9 91,8 92 90,1 89,2 87,1 85,1

Euro area 

(18 

countries) 68,9 79,4 84,9 87 90,1 92 92,2 90,2 89,4 87,2 85,3

EU (28 

countries) 60,7 73,3 79 81,6 84 85,8 86,6 84,6 83,4 81,7 80

EU (27 

countries) 60,8 73,4 79,1 81,6 84 85,9 86,6 84,6 83,4 81,8 80,1

Belgium 92,5 99,5 99,7 102,6 104,3 105,5 107,5 106,4 106,1 103,4 102

Bulgaria 13 13,7 15,3 15,2 16,7 17,1 27,1 26,2 29,6 25,6 22,6

Czechia 28,3 33,6 37,4 39,8 44,5 44,9 42,2 40 36,8 34,7 32,7

Denmark 33,3 40,2 42,6 46,1 44,9 44 44,3 39,8 37,2 35,5 34,1

Germany 65,2 72,6 81,8 79,4 80,7 78,2 75,3 71,6 68,5 64,5 60,9

Estonia 4,5 7 6,6 6,1 9,7 10,2 10,5 9,9 9,2 9,2 8,4

Ireland 42,4 61,5 86 110,9 119,9 119,7 104,1 76,8 73,5 68,5 64,8

Greece 109,4 126,7 146,2 172,1 159,6 177,4 178,9 175,9 178,5 176,2 181,1

Spain 39,5 52,8 60,1 69,5 85,7 95,5 100,4 99,3 99 98,1 97,1

France 68,8 83 85,3 87,8 90,6 93,4 94,9 95,6 98 98,4 98,4

Croatia 39 48,3 57,3 63,9 69,5 80,4 84 83,7 80,5 77,8 74,6

Italy 102,4 112,5 115,4 116,5 123,4 129 131,8 131,6 131,4 131,4 132,2

Cyprus 45,6 54,3 56,8 66,2 80,1 103,1 108 108 105,5 95,8 102,5

Latvia 18,2 36,3 47,3 43,1 41,6 39,4 40,9 36,8 40,3 40 35,9

Lithuania 14,6 28 36,2 37,2 39,8 38,8 40,5 42,6 40 39,4 34,2

Luxembo

urg 14,9 15,7 19,8 18,7 22 23,7 22,7 22,2 20,7 23 21,4

Hungary 71,6 77,8 80,2 80,5 78,4 77,2 76,7 76,7 76 73,4 70,8

Malta 62,6 67,6 67,5 70,2 67,7 68,4 63,4 57,9 55,5 50,2 46

Netherlan

ds 54,7 56,8 59,3 61,7 66,2 67,7 67,9 64,6 61,9 57 52,4

Austria 68,7 79,9 82,7 82,4 81,9 81,3 84 84,7 83 78,2 73,8

Poland 46,3 49,4 53,1 54,1 53,7 55,7 50,4 51,3 54,2 50,6 48,9

Portugal 71,7 83,6 96,2 111,4 126,2 129 130,6 128,8 129,2 124,8 121,5

Romania 12,4 21,9 29,8 34,2 37 37,6 39,2 37,8 37,3 35,2 35

Slovenia 21,8 34,6 38,4 46,6 53,8 70,4 80,4 82,6 78,7 74,1 70,1

Slovakia 28,5 36,3 41,2 43,7 52,2 54,7 53,5 52,2 51,8 50,9 48,9

Finland 32,7 41,7 47,1 48,5 53,9 56,5 60,2 63,4 63 61,3 58,9

Sweden 37,7 41,3 38,6 37,8 38,1 40,7 45,5 44,2 42,4 40,8 38,8

United 

Kingdom 49,7 63,7 75,2 80,8 84,1 85,2 87 87,9 87,9 87,1 86,8
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Εδώ βλέπουμε ότι για το 2018 η Ελλάδα έχει πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ, η Βουλγαρία έχει 

πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ και η Πολωνία έχει -0,4% έλλειμμα του ΑΕΠ. Άρα όλες οι χώρες 

πληρούν αυτό κριτήριο. 

Και τώρα ήρθε η στιγμή να απαντήσουμε στο ερώτημα, υπάρχει ονομαστική σύγκλιση; 

Μελετώντας τα κριτήρια του Μάαστριχτ σε σχέση με τρεις χώρες μελέτης μας 

,διαπιστώνουμε ότι μόνο η Βουλγαρία κατάφερε να τα πληροί όλα άρα στην περίπτωση της 

έχουμε ονομαστική σύγκλιση. Δυστυχώς η Πολωνία δεν τα κατάφερε μη πληρώντας το 

μακροπρόθεσμο επιτόκιο και η Ελλάδα μη πληρώντας το μακροπρόθεσμο επιτόκιο και το 

δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Πραγματική σύγκλιση 

Για να δούμε εάν έχουμε πραγματική σύγκλιση, θα εξετάσουμε μια σειρά από οικονομικούς 

δείκτες. Εάν οι δείκτες των χωρών που εξετάζουμε είναι κοντά στο μέσο όρο όλων των 

Ευρωπαϊκών κρατών και στους δείκτες των πιο αναπτυγμένων κρατών, τότε έχουμε πετύχει 

ονομαστική σύγκλιση. 

GEO/TIME 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

European Union - 28 countries -6,6 -6,4 -4,6 -4,3 -3,3 -2,9 -2,3 -1,7 -1,0 -0,6

European Union - 27 countries (2007-2013) -6,6 -6,4 -4,6 -4,3 -3,3 -2,9 -2,3 -1,7 -1,0 -0,6

European Union - 25 countries (2004-2006) -6,6 -6,4 -4,6 -4,3 -3,3 -2,9 -2,4 -1,7 -1,0 -0,6

Euro area (19 countries) -6,2 -6,2 -4,2 -3,7 -3,1 -2,5 -2,0 -1,6 -1,0 -0,5

Euro area (18 countries) -6,2 -6,2 -4,2 -3,7 -3,1 -2,5 -2,0 -1,6 -1,0 -0,5

Euro area (17 countries) -6,2 -6,2 -4,2 -3,7 -3,1 -2,5 -2,1 -1,6 -1,0 -0,5

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

Bulgaria -4,1 -3,1 -2,0 -0,3 -0,4 -5,5 -1,7 0,1 1,2 2,0

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

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

Germany (until 1990 former territory of the 

FRG) -3,2 -4,2 -1,0 0,0 -0,1 0,6 0,8 0,9 1,0 1,7

Estonia -2,2 0,2 1,2 -0,3 -0,2 0,7 0,1 -0,3 -0,4 -0,6

Ireland -13,8 -32,1 -12,8 -8,1 -6,2 -3,6 -1,9 -0,7 -0,3 0,0

Greece -15,1 -11,2 -10,3 -8,9 -13,2 -3,6 -5,6 0,5 0,7 1,1

Spain -11,0 -9,4 -9,6 -10,5 -7,0 -6,0 -5,3 -4,5 -3,1 -2,5

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

Croatia -6,0 -6,3 -7,9 -5,3 -5,3 -5,1 -3,2 -1,0 0,8 0,2

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

Cyprus -5,4 -4,7 -5,7 -5,6 -5,1 -9,0 -1,3 0,3 1,8 -4,8

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

Lithuania -9,1 -6,9 -8,9 -3,1 -2,6 -0,6 -0,3 0,2 0,5 0,7

Luxembourg -0,7 -0,7 0,5 0,3 1,0 1,3 1,4 1,9 1,4 2,4

Hungary -4,5 -4,5 -5,4 -2,4 -2,6 -2,6 -1,9 -1,6 -2,2 -2,2

Malta -3,2 -2,4 -2,4 -3,5 -2,4 -1,7 -1,0 0,9 3,4 2,0

Netherlands -5,1 -5,2 -4,4 -3,9 -2,9 -2,2 -2,0 0,0 1,2 1,5

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

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

Portugal -9,8 -11,2 -7,4 -5,7 -4,8 -7,2 -4,4 -2,0 -3,0 -0,5

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

Slovenia -5,8 -5,6 -6,7 -4,0 -14,7 -5,5 -2,8 -1,9 0,0 0,7

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

Finland -2,5 -2,6 -1,0 -2,2 -2,6 -3,2 -2,8 -1,7 -0,8 -0,7

Sweden -0,7 0,0 -0,2 -1,0 -1,4 -1,6 0,0 1,0 1,4 0,9

United Kingdom -10,1 -9,3 -7,5 -8,1 -5,3 -5,3 -4,2 -2,9 -1,9 -1,5
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Πίνακας 4.6.5.: Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -ετήσια στοιχεία ως Ποσοστό ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Εδώ παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 

είναι 1,95%. Η Ελλάδα για το ίδιο έτος είχε ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -2,9% ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, η Βουλγαρία είχε ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 4,6% ως ποσοστό του 

ΑΕΠ και η Πολωνία -0,6%. Άρα παρατηρούμε ότι μόνο η Βουλγαρία ξεπερνάει το μέσο όρο 

όλων των κρατών της ΕΕ και προσεγγίζει και τα ποσοστά των αναπτυγμένων χωρών όπως 

αυτό της Δανίας 5,7%. 

         Πίνακας 4.6.6.: Πληθωρισμός  

geo\time 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Belgium -1 -1,1 1,8 -1,1 -0,1 -0,3 -0,9 -1 -0,6 0,7 -1,3

Bulgaria -22 -8,3 -1,7 0,3 -0,9 1,3 1,2 0 2,6 3,1 4,6

Czechia -1,9 -2,3 -3,6 -2,1 -1,6 -0,5 0,2 0,2 1,6 1,7 0,3

Denmark 2,9 3,5 6,6 6,6 6,3 7,8 8,9 8,2 7,9 8 5,7

Germany 5,7 5,8 5,7 6,2 7,1 6,5 7,2 8,5 8,4 8 7,3

Estonia -8,7 2,5 1,8 1,3 -1,9 0,5 0,8 1,8 2 3,2 1,9

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

Greece -15,1 -12,3 -11,4 -10 -3,8 -2 -1,6 -0,8 -1,7 -1,8 -2,9

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

France -0,7 -0,6 -0,6 -0,9 -1 -0,5 -1 -0,4 -0,5 -0,7 -0,6

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

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

Cyprus -15,5 -7,7 -11,3 -4,1 -6 -4,9 -4,3 -1,5 -5,1 -8,4 -7

Latvia -12,3 7,8 2,1 -3,2 -3,6 -2,7 -1,7 -0,5 1,6 0,7 -1

Lithuania -13,6 1,4 -1,3 -4,6 -1,4 0,8 3,2 -2,3 -0,8 0,9 1,6

Luxembourg 7,6 7,2 6,7 6 5,6 5,4 5,2 5,1 5,1 5 4,7

Hungary -7 -0,8 0,3 0,8 1,7 3,8 1,5 2,7 6,1 2,8 0,3

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

Netherlands 5 5,4 7 8,6 10,2 9,8 8,5 6,3 8,1 10,8 10,9

Austria 4,5 2,6 2,9 1,6 1,5 1,9 2,5 1,7 2,5 2 2,3

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

Portugal -12,1 -10,4 -10,1 -6 -1,8 1,6 0,1 0,1 0,6 0,5 -0,6

Romania -11,4 -4,7 -5,1 -5 -4,8 -1,1 -0,7 -1,2 -2,1 -3,2 -4,5

Slovenia -5,3 -1,1 -0,8 -0,8 1,3 3,3 5,1 3,8 4,8 6,1 5,6

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

Finland 2,1 1,6 1,1 -1,7 -2,3 -2,2 -1,8 -0,7 -0,7 -0,7 -1,6

Sweden 7,8 6 6 5,6 5,6 5,2 4,5 4,2 3,8 2,8 1,7

United Kingdom -4,2 -3,6 -3,4 -2 -3,8 -5,1 -4,9 -4,9 -5,2 -3,3 -3,9
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των κρατών-μελών της ΕΕ, για 

το 2018 είναι 1,96%. Η Ελλάδα έχει για το 2018 0,8%, η Βουλγαρία 2% και η Πολωνία 

1,2%. Άρα σε αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε ότι και η τρείς χώρες έχουν πληθωρισμό 

κοντά στο μέσο όρο των Ευρωπαϊκών χωρών και τα ποσοστά τους προσεγγίζουν αυτά των 

αναπτυγμένων κρατών (π.χ. Γαλλία 2,1%). 

Πίνακας 4.6.7.: Το κόστος εργασίας υπολογίζεται σε ετήσια βάση- NACE Rev. 2 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Εδώ παρατηρούμε ότι το 2018 ο μέσος όρος εργατικού κόστους για μία ώρα  στα κράτη μέλη 

της ΕΕ, ήταν 22,14 ευρώ. Παρατηρούμε μια τεραστία απόκλιση, καθώς η Ελλάδα έχει 16,1 

ευρώ, η Βουλγαρία 5,4 ευρώ και η Πολωνία 10,1 ευρώ. Αρά παρατηρούμε ότι οι τρείς χώρες 

μελέτης μας βρίσκονται πολύ μακριά και από το μέσο όρο, αλλά και από το εργατικό κόστος 

που παρατηρούμε σε αναπτυγμένες χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο 27,4 ευρώ/ώρα). 

Πίνακας 4.6.8.: Απασχόληση και δραστηριότητα ανά φύλο και ηλικία - ετήσια στοιχεία- 

NACE Rev. 2 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Ο μέσος όρος του ενεργού εργατικού δυναμικού (15-64 χρονών) που δουλεύει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 72,9% για το 2018. Παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα το ποσοστό 

αυτό ανέρχεται σε 68,2%, στη Βουλγαρία 71,5% και στην Πολωνία 70.1%. Και τρεις χώρες 

βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο των κρατών της ΕΕ και κοντά σε αυτό των αναπτυγμένων 

χωρών π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο 77,9%. 

Πίνακας 4.6.9.: Το ΑΕΠ και τα κύρια στοιχεία (παραγωγή, δαπάνες και έσοδα) 

GEO/TIME 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

France 69,8 69,8 69,7 70,3 70,7 71,0 71,3 71,4 71,5 71,9

Switzerland : 81,3 82,0 82,3 82,4 82,9 83,3 83,9 84,0 84,2

Montenegro : : 57,2 58,8 58,6 61,6 62,6 63,4 63,5 64,7

Serbia : : : : : 63,4 63,7 65,6 66,7 67,8

United States: : : : : : : : : :

Japan : : : : : : : : : :

North Macedonia 64,0 64,2 64,2 63,9 64,9 65,3 64,9 64,5 65,3 65,4

Turkey 50,8 51,9 53,2 53,3 54,4 55,1 56,0 56,9 57,9 58,5

Hungary 61,2 61,9 62,4 63,7 64,7 67,0 68,6 70,1 71,2 71,9

Malta 59,4 60,4 61,8 63,9 66,3 67,8 68,8 70,6 72,2 74,2

Italy 62,3 62,0 62,1 63,5 63,4 63,9 64,0 64,9 65,4 65,6

Romania 63,1 64,9 64,1 64,8 64,9 65,7 66,1 65,6 67,3 67,8

Poland 64,7 65,3 65,7 66,5 67,0 67,9 68,1 68,8 69,6 70,1

Croatia 65,6 65,1 64,1 63,9 63,7 66,1 66,9 65,6 66,4 66,3

Lithuania 69,6 70,2 71,4 71,8 72,4 73,7 74,1 75,5 75,9 77,3

Spain 73,1 73,5 73,9 74,3 74,3 74,2 74,3 74,2 73,9 73,7

Slovakia 68,4 68,7 68,7 69,4 69,9 70,3 70,9 71,9 72,1 72,4

Latvia 73,5 73,0 72,8 74,4 74,0 74,6 75,7 76,3 77,0 77,7

Greece 67,4 67,8 67,3 67,5 67,5 67,4 67,8 68,2 68,3 68,2

Belgium 66,9 67,7 66,7 66,9 67,5 67,7 67,6 67,6 68,0 68,6

Bulgaria 67,2 66,7 65,9 67,1 68,4 69,0 69,3 68,7 71,3 71,5

Ireland 73,0 71,6 71,2 71,1 71,8 71,8 72,1 72,7 72,7 72,9

Estonia 74,0 73,9 74,7 74,8 75,1 75,2 76,7 77,5 78,8 79,1

France (metropolitan)70,3 70,3 70,1 70,7 71,1 71,2 71,5 71,7 71,8 72,2

Euro area (19 countries)71,2 71,3 71,5 72,0 72,2 72,4 72,5 72,9 73,1 73,5

European Union - 28 countries70,8 71,0 71,1 71,7 72,0 72,3 72,6 73,0 73,4 73,7

Euro area (18 countries)71,3 71,3 71,5 72,0 72,2 72,3 72,5 72,9 73,1 73,4

Euro area (17 countries)71,2 71,3 71,5 72,0 72,2 72,3 72,5 72,8 73,1 73,4

Luxembourg 68,7 68,2 67,9 69,4 69,9 70,8 70,9 70,0 70,2 71,1

Czechia 70,1 70,2 70,5 71,6 72,9 73,5 74,0 75,0 75,9 76,6

European Union - 15 countries (1995-2004)72,3 72,3 72,5 73,0 73,2 73,4 73,5 73,9 74,1 74,4

Portugal 73,4 73,7 73,6 73,4 73,0 73,2 73,4 73,7 74,7 75,1

Slovenia 71,8 71,5 70,3 70,4 70,5 70,9 71,8 71,6 74,2 75,0

Finland 75,0 74,5 74,9 75,2 75,2 75,4 75,8 75,9 76,7 77,9

Cyprus 73,0 73,6 73,5 73,5 73,6 74,3 73,9 73,4 73,9 75,0

United Kingdom 75,7 75,4 75,5 76,1 76,4 76,7 76,9 77,3 77,6 77,9
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν για το 2018 στην Ελλάδα ανήλθε στα 184.713,6 εκ. ευρώ, στη 

Βουλγαρία 55.182,2 εκ. ευρώ και στη  Πολωνία στα 496.461,8 εκ. ευρώ. Έτσι 

συμπεραίνουμε ότι μόνο η Πολωνία προσεγγίζει τα νούμερα των αναπτυγμένων χωρών, 

όπως αυτής της Σουηδίας 466.924,6 εκ. ευρώ. 

 

Πίνακας 4.6.10.: Απασχολούμενοι και εργαζόμενοι ανά φύλο και δραστηριότητα πλήρους 

απασχόλησης /μερικής απασχόλησης - NACE Rev. 2 activity [tour_lfs6r2] 

GEO/TIME 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

European Union - 27 countries 

(from 2019) 10.605.210,0 10.991.002,2 11.322.244,6 11.394.441,7 11.522.536,8 11.783.683,2 12.217.184,8 12.558.859,2 13.055.421,5 13.496.694,0

European Union - 28 countries 12.330.593,3 12.841.540,7 13.217.144,8 13.484.070,1 13.596.515,3 14.071.549,7 14.829.108,9 14.962.241,8 15.393.392,5 15.890.386,8

European Union - 15 countries 

(1995-2004) 11.378.057,5 11.825.136,1 12.151.271,1 12.405.900,6 12.499.795,6 12.941.410,7 13.641.479,7 13.744.273,4 14.070.503,7 14.475.181,6

Euro area (EA11-2000, EA12-

2006, EA13-2007, EA15-2008, 

EA16-2010, EA17-2013, EA18-

2014, EA19) 9.236.389,3 9.491.682,8 9.753.805,0 9.791.257,8 9.885.982,8 10.138.134,3 10.535.153,7 10.831.638,7 11.216.145,6 11.585.789,9

Euro area (19 countries) 9.296.219,3 9.552.215,6 9.805.282,6 9.846.664,7 9.943.771,4 10.174.702,6 10.535.153,7 10.831.638,7 11.216.145,6 11.585.789,9

Euro area (12 countries) 9.111.387,9 9.361.954,0 9.603.051,0 9.637.885,8 9.730.856,5 9.954.647,1 10.307.343,3 10.595.653,3 10.964.502,4 11.316.287,6

Belgium 348.781,1 365.100,5 379.106,3 387.500,1 392.339,8 400.086,6 411.102,7 424.604,7 439.174,5 450.505,7

Bulgaria 37.317,7 38.230,5 41.292,0 41.947,2 41.858,1 42.824,4 45.288,5 48.128,6 51.663,0 55.182,2

Czechia 148.682,0 156.718,2 164.040,5 161.434,3 157.741,6 156.660,0 168.473,3 176.370,1 191.721,8 207.772,4

Denmark 231.278,0 243.165,4 247.879,9 254.578,0 258.742,7 265.757,0 273.017,6 282.090,0 292.806,1 298.276,5

Germany (until 1990 former 

territory of the FRG) 2.460.280,0 2.580.060,0 2.703.120,0 2.758.260,0 2.826.240,0 2.938.590,0 3.048.860,0 3.159.750,0 3.277.340,0 3.386.000,0

Estonia 14.145,9 14.716,5 16.667,6 17.934,9 18.932,3 20.061,2 20.652,0 21.682,6 23.615,1 25.656,9

Ireland 170.100,5 167.732,3 170.827,0 175.115,7 179.661,3 194.818,2 262.833,4 271.683,6 297.130,8 324.038,2

Greece 237.534,2 226.031,4 207.028,9 191.203,9 180.654,3 178.656,5 177.258,4 176.487,9 180.217,6 184.713,6

Spain 1.079.052,0 1.080.935,0 1.070.449,0 1.039.815,0 1.025.693,0 1.037.820,0 1.081.165,0 1.118.743,0 1.166.319,0 1.208.248,0

France 1.936.422,0 1.995.289,0 2.058.369,0 2.088.804,0 2.117.189,0 2.149.765,0 2.198.432,0 2.234.129,0 2.295.063,0 2.353.090,0

Croatia 45.145,4 45.155,5 44.825,5 43.982,7 43.779,2 43.431,0 44.605,9 46.639,5 48.989,5 51.467,8

Italy 1.572.878,3 1.604.514,5 1.637.462,9 1.613.265,0 1.604.599,1 1.621.827,2 1.652.085,4 1.689.824,0 1.727.381,5 1.756.981,5

Cyprus 18.673,5 19.299,5 19.731,0 19.489,7 18.140,5 17.610,0 17.746,0 18.490,2 19.648,7 20.730,9

Latvia 18.749,3 17.788,6 20.202,3 22.058,4 22.828,9 23.618,2 24.320,3 25.037,7 27.033,1 29.523,7

Lithuania 26.934,8 28.027,7 31.275,3 33.348,5 34.959,6 36.568,3 37.433,9 38.849,4 42.190,8 45.113,8

Luxembourg 36.976,5 40.177,8 43.164,6 44.112,1 46.499,6 49.824,5 51.578,9 53.303,0 55.299,4 58.869,2

Hungary 94.262,5 98.826,0 101.317,0 99.502,4 101.890,5 105.547,0 110.898,7 113.903,8 124.050,3 131.935,1

Malta 6.138,6 6.599,5 6.831,9 7.167,8 7.644,5 8.506,7 9.656,6 10.342,1 11.305,0 12.327,7

Netherlands 624.842,0 639.187,0 650.359,0 652.966,0 660.463,0 671.560,0 690.008,0 708.337,0 738.146,0 774.039,0

Austria 288.044,0 295.896,6 310.128,7 318.653,0 323.910,2 333.146,1 344.258,5 356.237,6 369.899,2 386.093,8

Poland 317.082,9 361.803,9 380.241,7 389.376,8 394.733,8 411.163,2 430.254,5 426.547,5 467.304,2 496.461,8

Portugal 175.448,2 179.929,8 176.166,6 168.398,0 170.269,3 173.079,1 179.809,1 186.480,5 194.613,5 201.612,5

Romania 125.213,9 125.408,8 131.925,4 133.147,1 143.801,6 150.458,0 160.297,8 170.393,6 187.516,8 202.883,6

Slovenia 36.166,2 36.252,4 36.896,3 36.076,1 36.239,2 37.603,3 38.863,3 40.357,2 42.999,7 45.947,6

Slovakia 64.023,1 67.577,3 70.627,2 72.703,5 74.169,9 76.087,8 79.138,2 81.226,1 84.850,9 90.201,8

Finland 181.029,0 187.100,0 196.869,0 199.793,0 203.338,0 205.474,0 209.952,0 216.073,0 223.918,0 232.096,0

Sweden 310.008,3 369.478,2 405.440,1 423.808,4 436.217,9 433.140,1 449.194,7 463.147,5 475.224,2 466.924,6

United Kingdom 1.725.383,3 1.850.538,6 1.894.900,2 2.089.628,4 2.073.978,5 2.287.866,6 2.611.924,1 2.403.382,6 2.337.971,0 2.393.692,8
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Για το 2018, ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων και των εργαζομένων στην Ελλάδα 

ανήλθε στα 3,828 εκατ., στη Βουλγαρία στα 3.152,7 εκατ. και στη Πολωνία στα 16,484 εκατ. 

Οι χώρες αυτές δεν προσεγγίζουν τα νούμερα των αναπτυγμένων χωρών της ΕΕ όπως της 

Γερμανίας που είναι στα 41.914,5 εκ. για το 2017. 

Πίνακας 4.6.11.: Μακροχρόνια ανεργία -Από 15 έως 74 ετών - Ποσοστό ενεργού πληθυσμού 

GEO/TIME 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

European Union - 28 countries218.793,3 216.084,2 216.257,9 215.856,7 215.483,8 218.397,4 220.939,5 224.321,7 227.655,2 230.433,0

European Union - 15 countries (1995-2004)173.280,1 172.007,5 172.411,2 171.866,2 171.487,9 173.638,2 175.680,9 178.701,5 181.145,5 183.558,2

Euro area (19 countries)143.660,8 142.160,4 142.335,1 141.502,2 140.732,0 142.142,3 143.664,8 146.181,7 148.340,5 150.354,8

Belgium 4.420,7 4.488,7 4.509,3 4.523,9 4.530,3 4.543,5 4.551,6 4.586,7 4.637,8 4.755,2

Bulgaria 3.253,6 3.075,3 2.965,2 2.934,0 2.934,9 2.981,4 3.031,9 3.016,8 3.150,3 3.152,7

Czechia 4.934,3 4.885,2 4.872,7 4.890,0 4.937,1 4.974,3 5.041,9 5.138,6 5.221,6 5.293,8

Denmark 2.770,5 2.706,1 2.702,7 2.688,6 2.687,6 2.714,1 2.752,0 2.839,7 2.816,1 2.867,9

Germany (until 1990 former territory of the FRG)38.471,1 37.993,4 38.787,2 39.126,5 39.531,4 39.871,3 40.210,9 41.267,3 41.663,6 41.914,5

Estonia 593,9 568,0 603,2 614,9 621,3 624,8 640,9 644,6 658,6 664,7

Ireland 2.015,2 1.925,6 1.888,4 1.880,5 1.937,8 1.988,8 2.057,3 2.132,2 2.194,1 2.257,5

Greece 4.556,0 4.389,8 4.054,3 3.695,0 3.513,2 3.536,2 3.610,7 3.673,6 3.752,7 3.828,0

Spain 19.106,9 18.724,5 18.421,4 17.632,7 17.139,0 17.344,2 17.866,0 18.341,5 18.824,8 19.327,7

France 25.674,4 25.730,9 25.759,3 25.804,5 25.785,3 26.376,5 26.423,7 26.583,8 26.879,6 27.122,2

Croatia 1.757,0 1.690,2 1.624,9 1.566,1 1.524,0 1.565,7 1.585,3 1.589,9 1.625,1 1.655,0

Italy 22.698,7 22.526,9 22.598,2 22.566,0 22.190,5 22.278,9 22.464,8 22.757,8 23.023,0 23.214,9

Cyprus 382,9 395,2 398,2 385,2 365,1 362,7 358,2 363,1 379,6 400,9

Latvia 908,5 850,7 861,6 875,6 893,9 884,6 896,1 893,3 894,8 909,4

Lithuania 1.317,4 1.247,7 1.253,6 1.275,7 1.292,8 1.319,0 1.334,9 1.361,4 1.354,8 1.374,7

Luxembourg 217,2 220,8 224,8 236,1 238,7 245,6 257,5 260,5 271,8 279,9

Hungary 3.747,7 3.732,4 3.759,0 3.827,2 3.892,8 4.100,8 4.210,5 4.351,6 4.421,4 4.469,5

Malta 159,5 162,6 166,6 173,2 181,6 190,7 198,3 208,1 220,5 234,2

Netherlands 8.383,4 8.289,7 8.291,4 8.345,1 8.285,2 8.236,1 8.318,7 8.427,1 8.604,8 8.798,0

Austria 3.982,2 4.016,7 4.052,4 4.084,5 4.104,7 4.112,7 4.148,3 4.220,2 4.260,4 4.319,0

Poland 15.868,0 15.473,1 15.562,1 15.590,7 15.568,0 15.861,5 16.083,9 16.196,9 16.422,7 16.484,0

Portugal 4.968,6 4.898,4 4.740,1 4.546,9 4.429,4 4.499,5 4.548,7 4.605,2 4.756,6 4.866,7

Romania 9.243,5 8.712,8 8.528,2 8.605,1 8.549,1 8.613,7 8.535,4 8.448,8 8.670,6 8.688,5

Slovenia 980,7 966,0 936,1 923,8 905,9 916,7 917,4 915,0 959,1 980,6

Slovakia 2.366,3 2.317,5 2.315,3 2.329,0 2.329,2 2.363,1 2.424,0 2.492,1 2.530,7 2.566,7

Finland 2.457,3 2.447,5 2.473,7 2.483,2 2.456,7 2.447,2 2.436,8 2.448,1 2.473,2 2.539,9

Sweden 4.499,3 4.523,7 4.625,9 4.657,1 4.704,5 4.772,1 4.836,8 4.909,9 5.021,6 5.112,6

United Kingdom29.058,7 29.125,0 29.282,1 29.595,7 29.953,7 30.671,4 31.197,1 31.647,7 31.965,3 32.354,1
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Ο μέσος όρος των ενεργών μακροχρόνιων ανέργων για το 2018 για τα κράτη μέλη της ΕΕ 

ήταν 2,72%.Για τις χώρες μελέτης μας τα ποσοστό αυτό ανήλθε στην Ελλάδα στο 13,6%, 

στη Βουλγαρία στο 3% και για την Πολωνία 1%. Παρατηρούμε ότι η Βουλγαρία προσεγγίζει 

το ποσοστό με αυτό του μέσου όρου των κρατών μελών της ΕΕ και η Πολωνία κάτω από το 

GEO/TIME 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

European 

Union - 28 

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

European 

Union - 15 

countries 

(1995-

2004) 3,0 3,7 4,0 4,6 5,2 5,2 4,7 4,2 3,7 3,2

Euro area 

(19 

countries) 3,4 4,3 4,6 5,2 5,9 6,0 5,5 5,0 4,4 3,8

Euro area 

(18 

countries) 3,4 4,2 4,5 5,2 5,9 6,1 5,5 5,0 4,4 3,8

Euro area 

(17 

countries) 3,3 4,2 4,5 5,2 5,9 6,1 5,6 5,0 4,4 3,8

Belgium 3,5 4,0 3,5 3,4 3,9 4,3 4,4 4,0 3,5 2,9

Bulgaria 3,0 4,7 6,3 6,8 7,4 6,9 5,6 4,5 3,4 3,0

Czechia 2,0 3,0 2,7 3,0 3,0 2,7 2,4 1,7 1,0 0,7

Denmark 0,6 1,5 1,8 2,1 1,8 1,7 1,7 1,4 1,3 1,1

Germany 

(until 1990 

former 

territory of 

the FRG) 3,5 3,3 2,8 2,4 2,3 2,2 2,0 1,7 1,6 1,4

Estonia 3,7 7,6 7,1 5,5 3,8 3,3 2,4 2,1 1,9 1,3

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

Greece 3,9 5,7 8,8 14,5 18,5 19,5 18,2 17,0 15,6 13,6

Spain 4,3 7,3 8,9 11,0 13,0 12,9 11,4 9,5 7,7 6,4

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

France 

(metropolit

an) 3,0 3,5 3,6 3,7 4,0 4,2 4,3 4,3 4,0 3,5

Croatia 5,1 6,6 8,4 10,2 11,0 10,1 10,2 6,6 4,6 3,4

Italy 3,4 4,0 4,3 5,6 6,9 7,7 6,9 6,7 6,5 6,2

Cyprus 0,6 1,3 1,6 3,6 6,1 7,7 6,8 5,8 4,5 2,7

Latvia 4,5 8,8 8,8 7,8 5,7 4,6 4,5 4,0 3,3 3,1

Lithuania 3,3 7,4 8,0 6,6 5,1 4,8 3,9 3,0 2,7 2,0

Luxembour

g 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 1,6 1,9 2,2 2,1 1,4

Hungary 4,2 5,5 5,2 5,0 4,9 3,7 3,1 2,4 1,7 1,4

Malta 2,9 3,1 3,0 3,0 2,8 2,7 2,4 1,9 1,6 1,1

Netherland

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

Austria 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 1,8 1,4

Poland 2,5 3,0 3,6 4,1 4,4 3,8 3,0 2,2 1,5 1,0

Portugal 4,2 5,7 6,2 7,7 9,3 8,4 7,2 6,2 4,5 3,1

Romania 2,2 2,4 2,9 3,0 3,2 2,8 3,0 3,0 2,0 1,8

Slovenia 1,8 3,2 3,6 4,3 5,2 5,3 4,7 4,3 3,1 2,2

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

Finland 1,4 2,0 1,7 1,6 1,7 1,9 2,3 2,3 2,1 1,6

Sweden 1,1 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2

United 

Kingdom 1,9 2,5 2,7 2,7 2,7 2,2 1,6 1,3 1,1 1,1
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μισό. Η Βουλγαρία και η Πολωνία προσεγγίζουν την ανεργία των ανεπτυγμένων κρατών 

όπως της Φινλανδίας 1,6%. 

Πίνακας 4.6.12.: Ανεργία ανά φύλο και ηλικία - ετήσιος μέσος όρος 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό της ανεργίας του συνολικού πληθυσμού ανήλθε για το 2018  

στην Ελλάδα στο 19,3% του συνολικού πληθυσμού, στη Βουλγαρία 5,2% και στην Πολωνία 

στο 3,9%. Ο μέσος όρος των χωρών της ΕΕ ανήλθε στο 6,56%. Η Πολωνία και η Βουλγαρία 

GEO/TIME 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

European Union - 27 

countries (from 2019) 9,2 9,9 9,9 10,9 11,4 10,9 10,0 9,1 8,1 7,3

European Union - 28 

countries 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 7,6 6,8

European Union - 27 

countries (2007-

2013) 9,0 9,6 9,6 10,4 10,8 10,2 9,4 8,5 7,6 6,8

European Union - 25 

countries (2004-

2006) 9,1 9,7 9,7 10,6 11,0 10,3 9,5 8,6 7,7 7,0

Euro area (EA11-

2000, EA12-2006, 

EA13-2007, EA15-

2008, EA16-2010, 

EA17-2013, EA18-

2014, EA19) 9,6 10,2 10,2 11,4 12,0 11,6 10,9 10,0 9,1 8,2

Euro area (19 

countries) 9,6 10,2 10,2 11,4 12,0 11,6 10,9 10,0 9,1 8,2

Euro area (18 

countries) 9,6 10,1 10,2 11,4 12,0 11,6 10,9 10,0 9,1 8,2

Belgium 7,9 8,3 7,2 7,6 8,4 8,5 8,5 7,8 7,1 6,0

Bulgaria 6,8 10,3 11,3 12,3 13,0 11,4 9,2 7,6 6,2 5,2

Czechia 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,1 4,0 2,9 2,2

Denmark 6,0 7,5 7,6 7,5 7,0 6,6 6,2 6,2 5,7 5,0

Germany (until 1990 

former territory of the 

FRG) 7,6 7,0 5,8 5,4 5,2 5,0 4,6 4,1 3,8 3,4

Estonia 13,5 16,7 12,3 10,0 8,6 7,4 6,2 6,8 5,8 5,4

Ireland 12,6 14,6 15,4 15,5 13,8 11,9 10,0 8,4 6,7 5,8

Greece 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 26,5 24,9 23,6 21,5 19,3

Spain 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1 19,6 17,2 15,3

France 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3 10,3 10,4 10,1 9,4 9,1

Croatia 9,3 11,8 13,7 15,8 17,4 17,2 16,1 13,4 11,0 8,4

Italy 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9 11,7 11,2 10,6

Cyprus 5,4 6,3 7,9 11,9 15,9 16,1 15,0 13,0 11,1 8,4

Latvia 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9 10,8 9,9 9,6 8,7 7,4

Lithuania 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7 9,1 7,9 7,1 6,2

Luxembourg 5,1 4,6 4,8 5,1 5,9 6,0 6,5 6,3 5,6 5,5

Hungary 10,0 11,2 11,0 11,0 10,2 7,7 6,8 5,1 4,2 3,7

Malta 6,9 6,8 6,4 6,2 6,1 5,7 5,4 4,7 4,0 3,7

Netherlands 4,4 5,0 5,0 5,8 7,3 7,4 6,9 6,0 4,9 3,8

Austria 5,3 4,8 4,6 4,9 5,4 5,6 5,7 6,0 5,5 4,9

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

Portugal 10,7 12,0 12,9 15,8 16,4 14,1 12,6 11,2 9,0 7,0

Romania 6,5 7,0 7,2 6,8 7,1 6,8 6,8 5,9 4,9 4,2

Slovenia 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 9,0 8,0 6,6 5,1

Slovakia 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2 13,2 11,5 9,7 8,1 6,5

Finland 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7 9,4 8,8 8,6 7,4

Sweden 8,3 8,6 7,8 8,0 8,0 7,9 7,4 6,9 6,7 6,3

United Kingdom 7,6 7,8 8,1 7,9 7,5 6,1 5,3 4,8 4,3 4,0
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κατάφεραν να είναι κάτω από το μέσο όρο!!! Ακόμη, κατάφεραν να έχουν ανεργία πιο κάτω 

από πολλές αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ , π.χ. Γαλλία 9,1% και Φινλανδία 7,4%. 

Πίνακας 4.6.13.: Αριθμός εγκαταστάσεων,  υπνοδωματίων και κρεβατιών ανά περιφέρειες 

NUTS 2 [tour_cap_nuts2]

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu) 

Για το 2018 στην Ελλάδα υπήρχαν 38.180 καταλύματα, στη Βουλγαρία 3.458 και στην 

Πολωνία 11.076. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ξεπερνά τον αριθμό των καταλυμάτων 

της Γαλλίας που είναι 29.652 καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις 

στην ανάπτυξη του τουρισμού. 

Και τώρα ήρθε η στιγμή να απαντήσουμε στο ερώτημα, υπάρχει πραγματική σύγκλιση με τις 

χώρες της ΕΕ; 

Έχοντας μελετήσει όλους αυτούς τους οικονομικούς δείκτες συμπεραίνουμε, ότι καμιά χώρα 

από αυτές  που μελετάμε, δεν κατάφερε να έχει πραγματική σύγκλιση με τις αναπτυγμένες 

χώρες της ΕΕ. 
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5. Συγκριτική ανάλυση  

Στο κεφάλαιο δύο, έγινε αναφορά όλων των θεωριών των οικονομιών των τριών κρατών. 

Έπειτα στο επόμενο κεφαλαίο εξετάστηκε, μέσα από τους μακροοικονομικούς δείκτες, οι 

πορείες των τριών οικονομιών όπως επίσης και οι διεθνείς οικονομικές τους σχέσεις και εν 

τελεί έγινε λόγος για το αν κάποια από τις τρεις χώρες μπόρεσε σύμφωνα με τα τελευταία 

δεδομένα μου είχαμε, εν έτη 2018, να πετύχει ονομαστική ή πραγματική σύγκλιση των 

μακροοικονομικών δεικτών της, σε σχέση με τα αναπτυγμένες ευρωπαϊκές δυτικές χώρες. 

Αφού λοιπόν προηγήθηκε η θεωρία και η πράξη, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο 

στάδιο, όπου είναι και το ζητούμενο άλλα και ο τίτλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

δηλαδή να γίνει σύγκριση των τριών οικονομιών. Στο επόμενο υποκεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας, θα γίνει σύγκριση τεσσάρων οικονομικών δεικτών της Πολωνίας και της 

Βουλγαρίας με αυτών της Ελλάδας. Η εργασία θα κλείσει με τη σύγκριση θεωρίας πράξης, 

δηλαδή εάν για παράδειγμα τα βασικά σημεία του κεντρικού προγραμματισμού, 

εφαρμόστηκαν στην πράξη. Η σύγκριση αυτή θα γίνει συγκρίνοντας όσα γράφτηκαν στο 

κεφάλαιο 2 και 3. 

5.1 Συγκριτική ανάλυση μακροοικονομικών δεικτών τριών 

χωρών. 

Στο κεφάλαιο 3 έγινε εκτενής ανάλυση και ερμηνεία διαχρονικά των τεσσάρων οικονομικών 

δεικτών των τριών χωρών που είναι: το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις, η ανεργία και ο πληθωρισμός. Θα παρατεθούν συγκριτικοί πίνακες, όπου θα 

γίνουν αισθητά τα μεγάλα χάσματα των οικονομικών δεικτών που είναι απόρροια όπως 

μελετήθηκε στο κεφάλαιο 3, της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, που επηρέασε 

κατά κύριο λόγο την Ελλάδα και όλων των μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που 

συντελέστηκαν και στις χώρες ώστε επιτευχθεί και πάλι οικονομική ανάπτυξη. 

Πίνακας 5.1.1.: Συγκριτική παρουσίαση του ΑΕΠ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της 

Πολωνίας από το 1990 μέχρι το 2018 
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

 Όπως βλέπουμε στον πίνακα 5.1.1., το 1991,  όταν ξεκίνησε η περίοδος της μετάβασης για 

τη Πολωνία, το ΑΕΠ της ανερχόταν στα 85,5009 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της Ελλάδας 

στα 105,1432 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 1,22 φόρες 

μεγαλύτερο από αυτό της Πολωνίας. Την ίδια χρονιά, το ΑΕΠ της Βουλγαρίας ανερχόταν 

στα 10,9435 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της Ελλάδας στα 105,1432 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Δηλαδή το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 9,6 φόρες μεγαλύτερο από αυτό της 

Βουλγαρίας. 

Το 2009,  όταν είδαμε τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης, το ΑΕΠ της Πολωνίας 

ανερχόταν στα 439.962 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της Ελλάδας στα 330,0003 

δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, το ΑΕΠ της Πολωνίας ήταν 1,33 φόρες μεγαλύτερο από 

αυτό της Ελλάδας. Την ίδια χρονιά, το ΑΕΠ της Βουλγαρίας ανερχόταν στα 51,8845 

δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της Ελλάδας στα 330,0003 δισεκατομμύρια δολάρια . Δηλαδή 

το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 6,36 φόρες μεγαλύτερο από αυτό της Βουλγαρίας. 

https://www.worldbank.org/
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Εν έτη 2018, η οποία είναι η τελευταία χρονιά που έχουμε στοιχεία, το ΑΕΠ της Πολωνίας 

ανερχόταν στα 585.783 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της Ελλάδας στα 218.032 

δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή το ΑΕΠ της Πολωνίας ήταν 2,69 φόρες μεγαλύτερο από 

αυτό της Ελλάδας. Την ίδια χρονιά, το ΑΕΠ της Βουλγαρίας ανερχόταν στα 65.133 

δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ της Ελλάδας στα 218.032 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 

το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 3,35 φόρες μεγαλύτερο από αυτό της Βουλγαρίας. 

Αυτό που συμπεραίνουμε διαχρονικά είναι ότι παρ’ όλες τις αλλαγές που έγιναν στις 

οικονομίες των τριών χωρών, η Βουλγαρία δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το ΑΕΠ των τριών 

άλλων χωρών, μένοντας πολύ πίσω και το ΑΕΠ της Πολωνίας άρχισε να ξεπερνά κατά πολύ 

το ΑΕΠ της Ελλάδας, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά. 

Διάγραμμα 5.1.2.: Συγκριτική παρουσίαση των ΑΞΕ της Ελλάδας και της Πολωνίας από το 

2000 μέχρι το 2019 

 

Πηγή: Tradingeconomics (https://tradingeconomics.com/) 

Όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις τα στοιχεία που έχουμε για την Ελλάδα είναι από 

το 1996 και μετά, οπότε εδώ παρατέθηκε συγκριτική ανάλυση από το 2000 και μετά. Το 

2009, όταν είδαμε τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης, οι ΑΞΕ της Πολωνίας 

ανερχόταν στα 124 τρισεκατομμύρια ευρώ, ενώ της Ελλάδας στα 76 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Δηλαδή οι ΑΞΕ της Πολωνίας, ήταν 1631,5 φόρες μεγαλύτερες από αυτές της Ελλάδας. 
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Εν έτη 2018, οι ΑΞΕ στην Ελλάδα σύμφωνα με το διάγραμμα 4.1.1. ανήλθαν στα 196.10 

δισεκατομμύρια δολάρια και στην Πολωνία στα 199053.00 τρισεκατομμύρια δολάρια. 

Επομένως οι ΑΞΕ στην Πολωνία ήταν 1015,05 φορές μεγαλύτερες από αυτές τις Ελλάδας. Η 

παρούσα διαφορά εξηγείται από το γεγονός ότι όπως είδαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν 

σημαντικές αλλαγές που βελτίωσαν το περιβάλλον για τους επενδυτές και στο γεγονός ότι η 

οικονομική κρίση καθιστά την Ελλάδα έναν μη ελκυστικό προορισμό για επενδύσει από το 

εξωτερικό. 

Διάγραμμα 5.1.3.: Συγκριτική παρουσίαση των ΑΞΕ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας από το 

2000 μέχρι το 2018 

 

 

Πηγή: Tradingeconomics (https://tradingeconomics.com/) 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.1.3., το 2009, οι ΑΞΕ της Βουλγαρίας ανερχόταν στα 200 

δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ της Ελλάδας στα 76 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή οι ΑΞΕ της 

Βουλγαρίας ήταν 2,63 φόρες μεγαλύτερες από αυτές της Ελλάδας. 

Εν έτη 2019, οι ΑΞΕ στην Ελλάδα σύμφωνα με το διάγραμμα 5.1.2. ανήλθαν στα 196.10 

δισεκατομμύρια δολάρια και στην Βουλγαρία  στα -2.80 εκατομμύρια ευρώ.  Στην παρούσα 

περίπτωση δεν υπάρχει λόγος σύγκρισης, καθώς στη Βουλγαρία ήταν αρνητικές, δηλαδή 

πραγματοποιήθηκαν από-επενδύσεις, γίνανε επενδύσεις π.χ. της τάξης των 5 εκατομμύριών 

ευρώ και επειδή δεν είχαν το αναμενόμενο κέρδος μεταπουλήθηκαν σε χαμηλότερες τιμές. 

Ως αποτέλεσμα να υπάρξει ζημία για τον ξένο επενδυτή και όπως βλέπουμε σωρευτικά στην 
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περίπτωση της Βουλγαρίας για το 2019, για τους περισσότερους που επένδυσαν σε αυτούς 

για να είναι -2,8 εκατομμύρια ευρώ. 

Η Ελλάδα παρά τον χαμηλό ποσό των επενδύσεων παραμένει χώρα έλξης επενδύσεων από 

το εξωτερικό, ενώ η Βουλγαρία απέχει παρασάγγας από τα νούμερα της Ελλάδας πόσο 

μάλλον της Πολωνίας, ίσως λόγων διαφορών παραγόντων, όπως η αναποτελεσματική 

γραφειοκρατία και το μεγάλο εξωτερικό χρέος (En.portal.santandertrade.com, 2009). 

Διάγραμμα 5.1.4.: Συγκριτική παρουσίαση του ποσοστού ανεργίας της Ελλάδας, της 

Βουλγαρίας και της Πολωνίας από το 1991 μέχρι το 2018 

 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 5.1.4., το 1991 όταν ξεκίνησε η διαδικασία της μετάβασης, 

το ποσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία ανερχόταν στα 12,18%, ενώ της Ελλάδας στα 7,66%. 

https://www.worldbank.org/
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Δηλαδή το ποσοστό ανεργίας της Βουλγαρίας, ήταν 1,6 φόρες μεγαλύτερο από αυτό της 

Βουλγαρίας. 

Το 2009, το ποσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία ανερχόταν στα 6%, ενώ της Ελλάδας στα 9,5 

%. Δηλαδή το ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας, ήταν 1,58 φόρες μεγαλύτερο από αυτό της 

Βουλγαρίας. 

Το 2018, το ποσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία ανερχόταν στα 5,26%, ενώ της Ελλάδας στα 

19,21%. Δηλαδή το ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας ήταν 3,65 φόρες μεγαλύτερο από αυτό 

της Βουλγαρίας. 

Όσον αφορά την σύγκριση Ελλάδας και Πολωνίας, το 1991 το ποσοστό ανεργίας στην 

Πολωνία ήταν 13,1%, ενώ της Ελλάδας ήταν 7,66%. Δηλαδή το ποσοστό ανεργίας της 

Πολωνίας, ήταν 1,71 φορές μεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας. 

Το 2009, το ποσοστό ανεργίας στη Πολωνία ανερχόταν στο 7,5%, ενώ της Ελλάδας στα 9,5 

%. Δηλαδή το ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας, ήταν 1,26 φόρες μεγαλύτερο από αυτό της 

Πολωνίας. 

Το 2018, το ποσοστό ανεργίας στη Πολωνία ανερχόταν στο 3,67%, ενώ της Ελλάδας στα 

19,21%. Δηλαδή το ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας, ήταν 5,23 φόρες μεγαλύτερο από αυτό 

της Πολωνίας. 

Διαχρονικά, διαπιστώνουμε ότι τα ποσοστά ανεργίας στην Βουλγαρία και στην Πολωνία 

μειωθήκαν σημαντικά, και από την άλλη πλευρά το ποσοστό ανεργίας από το 2009 και μετά 

στην Ελλάδα είχε ανοδική τάση, με την Ελλάδα εν έτη 2018 να βρίσκεται στην πρώτη θέση 

μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υψηλότερη ανεργία (Krogstad,2018).  

Διάγραμμα 5.1.5.: Συγκριτική παρουσίαση του ποσοστού πληθωρισμού (τιμές καταναλωτών) 

της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Πολωνίας από το 1991 μέχρι το 2018 
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (https://www.worldbank.org/) 

To διάγραμμα 5.1.5. δείχνει ότι 1991 όταν ξεκίνησε η διαδικασία της μετάβασης, το ποσοστό 

πληθωρισμού (τιμές καταναλωτών) στην Ελλάδα ήταν 19,46% ενώ στην Πολωνία ήταν 

76,77%. Δηλαδή o πληθωρισμός της Πολωνίας, ήταν 3,95 φόρες μεγαλύτερος από αυτό της 

Πολωνίας. 

Το 2009, ο πληθωρισμός στην Πολωνία ανερχόταν στο 4%, ενώ της Ελλάδας στα 5%. 

Δηλαδή o πληθωρισμός της Ελλάδας ήταν 1,25 φόρες μεγαλύτερος από αυτό της Πολωνίας. 

Το 2018, Ο πληθωρισμός στην Πολωνία ανερχόταν στο 3,8%, ενώ της Ελλάδας στα 1,21%. 

Δηλαδή o πληθωρισμός της Ελλάδας ήταν 3,14 φόρες μεγαλύτερος από αυτό της Πολωνίας. 

Όσον αφορά την σύγκριση Ελλάδας και Βουλγαρίας, το 1991, ο πληθωρισμός στην 

Βουλγαρία ανερχόταν στο 338,45%. Ενώ της Ελλάδας στα 19,46%. Δηλαδή o πληθωρισμός 

της Βουλγαρίας ήταν 17,39 φόρες μεγαλύτερος από αυτό της Ελλάδας. 

https://www.worldbank.org/
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Το 2009, ο πληθωρισμός στην Βουλγαρία ανερχόταν στο 2,76%. Ενώ της Ελλάδας στο 

1,21%. Δηλαδή το πληθωρισμός της Βουλγαρίας ήταν 2,28 φόρες μεγαλύτερος από αυτό της 

Ελλάδας. 

Το 2018, ο πληθωρισμός στην Βουλγαρία ανερχόταν στο 2,81%. Ενώ της Ελλάδας στο 

0,63%. Δηλαδή το πληθωρισμός της Βουλγαρίας, ήταν 3,62 φόρες μεγαλύτερος από αυτό της 

Ελλάδας. 

Διαχρονικά παρατηρούμε ότι υπήρξαν υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, κατά την έναρξη της 

περιόδου της μετάβασης για την Πολωνία και την Βουλγαρία, σε σύγκριση με την Ελλάδα. 

Από εκεί και πέρα παρατηρούμε πτωτική τάση και των τριών πληθωρισμών με εξαίρεση το 

1997 στην Βουλγαρία λόγω της οικονομικής κρίσης (Parrott,1997). Από εκεί και πέρα 

υιοθετήθηκαν πολιτικές, με στόχο τη μείωση του ποσοστού πληθωρισμού και στις τρεις 

χώρες. Από το 2009 και μετά παρατηρείται ακόμη μεγαλύτερή μείωση λόγω της οικονομικής 

κρίσης (Elmeskov, 2009). Και όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3 ένα από τα 

αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, ήταν η μειώσεις μισθών οι οποίες με τη σειρά τους 

οδήγησαν σε μείωση της αγοραστικής δύναμης και πίεσαν στο υπάρχει μείωση τιμών 

(Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια γραφείο οικονομικών & εμπορικών υποθέσεων, 2010). 

5.2 Σύγκριση θεωρίας-πράξης 

Αφού έγινε η συγκριτική ανάλυση των τεσσάρων οικονομικών δεικτών των τριών χωρών και 

έγινε πλήρως αντιληπτό ότι ενώ η Ελλάδα στις αρχές του 1990 είχε καλύτερη πορεία από την 

Βουλγαρία και την Πολωνία, στη συνέχεια, η Πολωνία ξεπέρασε κατά πολύ την Ελλάδα, 

σημειώνοντας σημαντική πρόοδος και η Βουλγαρία σε ένα γενικότερο πλαίσιο, και παρ’ όλες 

τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν δεν μπόρεσε να προσεγγίσει την Ελλάδα και δη την 

Πολωνία. 

Σε αυτό το τελευταίο-υποκεφάλαιο της εργασίας, θα γίνει σύγκρισή τριών υπό-κεφαλαίων 

του δεύτερου κεφαλαίου με τρία υπό-κεφάλαια του τρίτου κεφαλαίου. Για να γίνει πιο 

κατανοητή η προηγούμενη πρόταση, στο υποκεφάλαιο 2.1 έγινε λόγος για τον κεντρικό 

προγραμματισμό και στο υποκεφάλαιο 4.5 για την Κομεκόν. Θα διευρυνθεί κατά τα πόσο 

,αυτά που αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 2.1 για την Κομεκόν, ίσχυαν και στην πράξη. Τα 

άλλα δυο υπό-κεφάλαια, στα οποία θα προχωρήσουμε σε σύγκριση είναι το Διεθνές εμπόριο 

και οι Διεθνείς επενδύσεις. Οι θεωρίες του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών επενδύσεων 
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ισχύουν στην πράξη; Κι αν όχι γιατί; Ή μήπως μόνο κάποια σημεία αυτών των θεωριών; Όλα 

αυτά θα απαντηθούν στη συνέχεια. 

5.2.1.Κεντρικός προγραμματισμός-Κομεκόν 

Στο υποκεφάλαιο  5.2.2. του κεντρικού προγραμματισμού, έγινε λόγος για το ότι οι χώρες 

που ανήκαν στην Κομεκόν, πραγματοποιούσαν το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς εμπορίου 

κατά τη διάρκεια του Κεντρικού προγραμματισμού με τα υπόλοιπα μέλη της Κομεκόν 

(Μπιτζένης, 2014).  Η Πολωνία όπως φαίνεται στον πίνακα 4.5.1, πραγματοποιούσε, κατά 

την περίοδο του υπαρκτού σοσιαλισμού το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς εμπορίου της με 

την πρώην Σοβιετική Ένωση, την Τσεχοσλοβακία και με την πρώην Ανατολική Γερμανία. Οι 

χώρες αυτές υπήρξαν μέλη της Κομεκόν. Αρά στην παρούσα περίπτωση, η θεωρία 

επιβεβαιώνεται στην πράξη και η Πολωνία πραγματοποιούσε το μεγαλύτερο μέρος του 

εμπορίου της, με κράτη της Κομεκόν λόγω του ότι αγόραζε τα προϊόντα της, πιο φτηνά από 

αυτές τις χώρες. 

Όσον αφορά την περίπτωση της Βουλγαρίας και αυτή με την σειρά της, όπως είδαμε στον 

πίνακα 4.5.2. πραγματοποιούσε το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου της κατά την εποχή του 

κεντρικού προγραμματισμού, με την Σοβιετική Ένωση και με τις χώρες που υπήρξαν μέλη 

της Κομεκόν. Επομένως και σε αυτήν περίπτωση η θεωρία επιβεβαιώνεται στην πράξη. 

Τέλος, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός, πως η Πολωνία και η Βουλγαρία και μετά 

την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, συνέχισαν να έχουν εμπορικές συναλλαγές με τις 

υπόλοιπες χώρες, πρώην-έλη της Κομεκόν, λόγω του ότι υπήρχαν κοινά πολιτισμικά στοιχεία 

μεταξύ αυτών των χωρών και λόγω του ότι ήταν γνωστά τα κανάλια διανομής (Μαραγκός, 

2013). 

5.2.2. Σύγκριση θεωρίας πράξης: Διεθνές εμπόριο 

Στο υποκεφάλαιο 2.3 αναφέρθηκαν θεωρίες σχετικά με το διεθνές εμπόριο. Θα εξεταστεί με 

της σειρά που διατυπώθηκαν εάν μπορούν να ισχύουν στην πράξη κι αν όχι γιατί. 

Η πρώτη θεωρία που αναφερθήκαμε, του Αdam Smith, αυτή του απόλυτου πλεονεκτήματος 

θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι δεν ισχύει στην πράξη λόγω του ότι σύμφωνα με 

αυτήν, υπάρχει μόνο ένα προαγωγικός συντελεστής η εργασία, γεγονός που στην πράξη δεν 

είναι εφικτό. Ακόμη, δεν γίνεται η εργασία να είναι ίδιας ποιότητας και οι παραγωγικοί 

συντελεστές και των τριών χωρών που μελετήσαμε δεν μετακινούνται μόνο στο εσωτερικό 
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μιας χώρας άλλα μεταξύ των χωρών. Επιπλέον, η ανεργία υπάρχει και στις τρεις χώρες, ενώ 

η θεωρία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει. Τέλος, η θεωρία του απόλυτου πλεονεκτήματος 

υποστηρίζει ότι τα έξοδα είναι σταθερά, κάτι που δεν υφίσταται στην πράξη. Από την άλλη 

πλευρά, το μόνο σημείο της θεωρίας, που θα μπορούσε να επαληθευθεί στην πράξη, είναι ότι 

οι χώρες λόγω κάποιων φυσικών πλεονεκτημάτων, μπορούν ποιο εύκολα να παράγουν 

ορισμένα αγαθά. Για παράδειγμα, είδαμε ότι η Ελλάδα εξάγει καταναλωτικά αγαθά, όπως 

και η Πολωνία. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα εδάφη τους 

των δύο χωρών προσδίδουν ένα απόλυτο πλεονέκτημα και στις δυο χώρες, να παράγουν ποιο 

εύκολα φρούτα και λαχανικά και στη συνέχεια να τα εξάγουν (Newpost.gr, 2018). Ακόμη, η 

Βουλγαρία λόγω του ότι διαθέτει πλούσια εδάφη σε ορυκτό πλούτο, είναι πιο εύκολο για 

αυτήν να προβαίνει σε εξόρυξη αυτών και στη συνέχεια να τα εξάγει (bnr.bg, 2014). 

Στη συνέχεια έγινε λόγος για την θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος την οποία 

ανέπτυξε ο Ricardo. To ότι η εργασία είναι ο μοναδικός συντελεστής και δεν διαφέρει όσον 

αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, δεν ισχύει στην πράξη. Επιπλέον, ούτε ότι η 

ποσότητα της εργασίας, είναι η ίδια επαληθεύεται στην πράξη. Αλλά σημεία τα οποία είναι 

αδύνατον να ισχύουν είναι τα εξής: το ότι δεν μεταβάλλεται το κόστος παραγωγής, το κόστος 

διαμορφώνεται από τους παραγωγικούς συντελεστές, η εργασία που είναι ο μόνος 

συντελεστής δεν μετακινείται μεταξύ των χωρών αλλά μόνο μέσα στο εσωτερικό και μιας 

χώρας και ότι υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός. Το μόνο σημείο που βλέπουμε να είναι έκδηλο 

στην πραγματικότητα είναι ότι για παράδειγμα η Πολωνία και η Βουλγαρία εστιάζουν στον 

τομέα της μεταποίησης, η πρώτη π.χ. στα αυτοκίνητα και η δεύτερη π.χ. στα ενδύματα, 

εξαιτίας του γεγονότος ότι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα εμφανίζεται ο πολύ “φτηνός” 

συντελεστής της εργασίας. Με άλλα λόγια, επειδή και στις δύο χώρες οι μισθοί είναι πολλοί 

χαμηλοί, δημιουργείται αυτομάτως συγκριτικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες χώρες, 

όπου οι μισθοί είναι ποιο υψηλοί, και οι δύο χώρες σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη σε αυτόν 

τομέα. Όσον αφορά την Ελλάδα, η γεωγραφική της θέση, αποτέλεσε να καταστεί το πέρασμα 

πετρελαίου από την Ανατολή στη Δύση. Η δημιουργία διυλιστηρίων, τα όποια 

επεξεργάζονται τα καύσιμα, της χάρισε συγκριτικό πλεονέκτημα στο να πουλάει έτοιμα 

καύσιμα στη Δύση και από αυτή τη δραστηριότητα να απορρέει κέρδος. 

Η επόμενη θεωρία είναι η νεοκλασική θεωρία. Στη νεοκλασική θεωρία προστίθεται ακόμη 

ένας παραγωγικός συντελεστής, ο οποίος είναι το κεφάλαιο ή η γη. Δεν γίνεται να υπάρχουν 

μόνο δύο παραγωγικοί συντελεστές. Επιπρόσθετα, και σε αυτή τη θεωρία οι παραγωγικοί 

συντελεστές δεν είναι εφικτό να μετακινούνται μόνο μέσα στο εσωτερικό μιας χώρας κι όχι 
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μεταξύ των χωρών. Ακόμη, ο ανταγωνισμός δεν γίνεται να είναι τέλειος, άλλα τα κόστη είναι 

μεταβλητά όπως υποστηρίζει αυτή η θεωρία. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η Πολωνία 

και η Βουλγαρία, δύο χώρες που απέκτησαν πλεονέκτημα λόγω της φτηνής εργασίας, άλλα 

και λόγω του κεφαλαίου, δηλαδή την πραγματοποίηση επενδύσεων και την εκμετάλλευση 

κοινοτικών πόρων για την ανάπτυξη της παραγωγής τους, απέκτησαν οφέλη όσον αφορά το 

διεθνές εμπόριο το οποίο πήρε άλλη ώθηση και στις δύο χώρες. Επιπλέον, οι τιμές 

διαμορφώνονται από την φτηνή εργασία και από τους κοινοτικούς πόρους, ώστε να είναι πιο 

χαμηλές και να απορρέει ωφέλεια από αυτές. Βέβαια,  οι τιμές δεν διαμορφώνονται μόνο από 

την εργασία και από το κεφάλαιο, άλλα και από άλλους παράγοντες. Βέβαια το σημείο αυτό, 

είναι μια άποψη η οποία όπως είδαμε, μπορεί να επαληθευθεί στην πράξη. 

Η θεωρία της τελωνειακής ένωσης, σύμφωνα με την οποία μειώνονται οι τιμές κυρίως λόγω 

της εξάλειψης των δασμών. Οι τρεις χώρες μελέτης, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επωφελήθηκαν από την είσοδο τους σε αυτήν με την αύξηση του αριθμού των εξαγωγών 

τους όπως είδαμε στο κεφάλαιο 4. Τα οφέλη βέβαια μεγεθύνονται ακόμη περισσότερό, όταν 

γίνεται λόγος και για οικονομική ένωση, στην οποία ανήκει η Ελλάδα όντας μέλος της ζώνης 

του ευρώ καθώς εξαλείφονται τα συναλλαγματικά κόστη. 

Η θεωρία του Τζακομπ Βαινερ και του Τζειμς Μιντ η οποία υποστηρίζει ότι δημιουργούνται 

νέες συναλλαγές με χώρες εντός της ένωσης, άλλα παύουν συναλλαγές με χώρες εκτός της 

ένωσης, δεν επαληθεύεται πλήρως στην πραγματικότητα. Εάν μελετήσουμε τους πίνακες που 

παρατέθηκαν στο κεφάλαιο 4 σχετικά με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους όσον 

αφορά τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, θα διαπιστώσουμε ότι οι σημαντικότεροι εμπορικοί 

εταίροι της Βουλγαρίας και της Πολωνίας παρέμειναν οι ίδιοι πριν και μετά την προσχώρηση 

τους στη Ευρωπαϊκή ένωση.  

Ο Βάνεκ και ο Βέλμπρεκ υποστήριξαν οι τελωνειακές ενώσεις ενισχύουν το διεθνές εμπόριο. 

Η παρούσα άποψη έχει βάση, καθώς με τις τελωνειακές ενώσεις αίρονται πολλά εμπόδια. 

Έτσι διευκολύνονται οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές και δημιουργείται περεταίρω 

ανάπτυξή, κάτι που είδαμε και από την μελέτη της πορείας των εξαγωγών, πριν κα μετά την 

είσοδο τους στην Ένωση της Πολωνίας και της Βουλγαρίας. 

Κλείνοντας, σαν γενική εικόνα, συμπεραίνουμε ότι η θεωρία του διεθνούς εμπορίου δεν 

επαληθεύεται πλήρως στην πράξη, άλλα πολλά σημεία αυτής και μας δίνεται η ευκαιρία να 

κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο, τόσο την θεωρία όσο και την πορεία των τριών 

οικονομιών. 
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5.2.3. Σύγκριση θεωρίας-πράξης: Διεθνείς Επενδύσεις 

Αφού έγινε η σύγκριση θεωρίας-πράξης για το διεθνές εμπόριο, θα καταβληθεί προσπάθεια 

να δούμε ποια σημεία των θεωρίας των διεθνών επενδύσεων, ισχύουν στην πράξη. 

Αναφερθήκαμε αρχικά στα είδη των άμεσων ξένων επενδύσεων και στις επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου που είναι ανώφελο να δούμε εάν ισχύουν στην πράξη, καθώς και όλα τα είδη 

όπως και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου γίνανε και στις τρεις χώρες. 

Όσον αφορά τις θεωρίες των άμεσων ξένων επενδύσεων, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 

συναντάμε το τρίτο στάδιο του κύκλου της ζωής του προϊόντος, στην περίπτωση της 

Βουλγαρίας και της Πολωνίας. Προκείμενου να γίνει πιο σαφής αυτή η άποψη, η θεωρία του 

Vernon στο τρίτο στάδιο αναφέρεται στο ότι προκείμενου ένα προϊόν να παραμείνει 

ανταγωνιστικό, έχοντας χαμηλή τιμή, πραγματοποιεί επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες, 

ώστε να επωφεληθεί από το φτηνό εργατικό δυναμικό της. Έτσι λοιπόν, στα κίνητρα στο να 

επενδύσει κανείς στην Βουλγαρία και την Πολωνία είναι το φτηνό εργατικό δυναμικό, καθώς 

και ότι οι μισθοί είναι χαμηλοί και στις δύο χώρες (En.portal.santandertrade.com, 2019a) 

(En.portal.santandertrade.com, 2019b). 

Στην επόμενη θεωρία που αναφερθούμε, είναι η θεωρία του Dunning, η θεωρία του 

εκλεκτικού υποδείγματος. Σύμφωνα με αυτήν, προκειμένου μια επιχείρηση να γίνει 

πολυεθνική πρέπει να έχει κάποια πλεονεκτήματα. Κι όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα 

πλεονεκτήματα είναι δυνατόν να απορρέουν από την τοποθεσία ή να αφορούν το μέγεθος 

που παρουσιάζει μια αγορά. Και οι τρεις χώρες που εξετάσαμε έχουν ιδανική τοποθεσία, με 

την Πολωνία να βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης δίπλα σε όλες τις αναπτυγμένες δυτικές 

ευρωπαϊκές χώρες, την Βουλγαρία να βρίσκεται στα σύνορα Ευρώπης-Ασίας και έχοντας 

πρόσβαση στην Μαύρη θάλασσα και τέλος, πόσο μάλλον της Ελλάδας που βρίσκεται κι αυτή 

στα σύνορά Ευρώπης-Ασίας και έχοντας πρόσβαση στο Αιγαίο πέλαγος 

(En.portal.santandertrade.com, 2019), (Stanev, 2018), (En.portal.santandertrade.com, 2019c).  

Η γεωγραφική θέση και των τριών χωρών αποτελεί κίνητρο για τους ξένους επενδυτές να 

επενδύουν σε αυτές, και οι επιχειρήσεις τους να γίνονται πολυεθνικές. Όσον αφορά το 

δεύτερο πλεονέκτημα το μέγεθος της αγοράς, η Πολωνία έχει πληθυσμό 37,880,806, άρα 

παρουσιάζει μεγάλο μέγεθος αγοράς και ο πληθυσμός της αποτελεί κίνητρο για τους 

επενδυτές να επενδύσουν (Worldpopulationreview.com, 2019), 

(En.portal.santandertrade.com, 2019a). 
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Όπως είδαμε οι δυο θεωρίες των διεθνών επενδύσεων επιβεβαιώνονται στην πράξη, αν και 

όχι σε όλες τις χώρες. Καθώς η κάθε χώρα παρουσιάζει τα δικά της πλεονεκτήματα, που 

απορρέουν από τη θέσης της, μέχρι την πολιτική της κατάσταση. Αυτό που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον, είναι το πώς θα μπορούσε μια χώρα να αποκτήσει κι άλλα πλεονεκτήματα ώστε 

να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και κατά ποσό σε μια δεκαετία η παρούσα εικόνα 

των επενδύσεων και στις τρεις χώρες θα έχει αλλάξει, είτε προς το καλύτερο είτε προς το 

χειρότερο. 
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6. Γενικά Συμπεράσματα και περιορισμοί της έρευνας. 

Πριν γίνει αναφορά των συμπερασμάτων, αξίζει να σημειώσω όλους τους περιορισμούς της 

έρευνας, που με δυσκόλεψαν στην εγγραφή της παρούσας εργασίας. 

Κατά της συγγραφής της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρουσιάστηκαν διάφοροι 

περιορισμοί. Αρχικά, δεν μπορούσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με οικονομικά 

στοιχεία της  Πολωνία για το 2018. Ορισμένα στοιχεία που αντλήθηκαν από της ιστοσελίδα 

της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας δεν υπήρχαν για το 2018, σε αντίθεση με την 

περίπτωση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, όπου αντλήθηκαν από παρόμοιες ιστοσελίδες, 

τις εθνικές τράπεζες τους. Ακόμη, δεν υπήρχε πρόσβαση στην απόκτηση κι άλλων 

οικονομικών στοιχειών για όλα τα έτη, εάν παρατηρήσει κανείς τους πίνακες. Με απλά 

λόγια, δεν ήταν δυνατόν να αποκτήσουμε τα ίδια στοιχεία για όλες τις χώρες, για όλα τα έτη. 

Αυτό δυσχέραινε την προσπάθεια που καταβλήθηκε, να μελετηθούν και να συγκριθούν 

παράλληλά οι οικονομίες των τριών χώρων. Επίσης, ως στόχος της εργασίας ήταν όλα αυτά 

που παρουσιάζονται στους πίνακες, να μπορούμε να εξηγούμε γιατί συμβαίνουν. Δεν ήταν 

αυτό πάντα δυνατόν, καθώς αν και χρησιμοποιήθηκαν πληθώρα διαφορετικών πηγών, δεν 

μπόρεσαν πάντα να εξηγήσουν όλα αυτά που οι πίνακες παρουσίαζαν. Παρόλ΄ αυτά, κατά το 

πλείστον αυτό επιτεύχθηκε, μέσα από την διεξαγωγή μεγάλης έρευνας. 

Κλείνοντας την εργασία αυτή, αξίζει να μοιραστώ με τον αναγνώστη τα συμπεράσματα στα 

οποία κατέληξα όπως επίσης και τα σημαντικότερα ευρήματα, που έδωσαν απάντηση στις 

αρχικά μου ερωτήματα. 

Ξεκινώντας από αυτά που διαπίστωσα από το δεύτερο κεφάλαιο, μπορώ να επισημάνω ότι 

όταν ξεκίνησε η περίοδος της μετάβασης από τον κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία της 

αγοράς, η πορεία της οικονομίας της Ελλάδας βρισκόταν στην καλύτερη θέση σε σχέση με 

τις άλλες δυο, οι οποίες υπέστησαν ένα ξαφνικό σοκ, αυτό της μετάβασης. Δεν θα πρέπει να 

αμεληθεί το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε επωφεληθεί σημαντικά από τα οφέλη που προέκυψαν 

από την είσοδο της στην ΕΕ, καθώς ήταν ήδη μέλος της από το 1991. Τα οφέλη κυρίως της 

αφορούσαν το διεθνές εμπόριο, λόγω της εξάλειψης τυχόν εμποδίων, όπως για παράδειγμα 

των δασμών, με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ. Την ίδια, περίοδο, η Βουλγαρία και Πολωνίας 

υπέφεραν από τις αλλαγές της μετάβασης, λόγω σημαντικών αρχικών αποτελεσμάτων, όπως 

η εκτόξευση του ποσοστού ανεργίας. Φαινόμενο που δεν επηρέασε αρνητικά μόνο τις 

οικονομίες των δύο χωρών, αλλά και τις κοινωνίες τους.  
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Στη συνέχεια, κατά την περίοδο της δεκαετίας του 1990, η Πολωνία μέσα από την γρήγορη 

υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων και την αξιοποίηση εξωτερικής βοήθειας καταφέρνει να 

πετύχει σημαντική οικονομική πρόοδο, ενώ η Βουλγαρία καθυστερεί λόγω των οικονομικών 

κρίσεων, της πολιτικής αστάθειας άλλα και την άρνηση του λαού να δεχτεί τις αλλαγές που 

ερχόταν, του οποίου σημαντικό μέρος του πληθυσμού συνέχιζε να υποστηρίζει το 

κουμμουνιστικό κόμμα. Γι’ αυτό άλλωστε η Πολωνία κατάφερε να μπει νωρίτερα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2004, με την μεγάλη διεύρυνση του 2004. Υπήρξε από τις πρώτες 

χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ και μια από τις μια από τις πρώτες χώρες της 

μετάβασης, που κατάφερε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την είσοδο της 

αξιοποίησε για την ανάπτυξη της προγράμματα ΕΣΠΑ και λόγω της θέσης της, στο μέσο της 

Ευρώπης άλλα και άλλων επενδυτικών πλεονεκτημάτων, κατόρθωσε οι επενδύσεις να 

εκτοξευθούν. Από την άλλη μεριά, η Βουλγαρία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρία χρόνια 

αργότερα το 2007, καθώς η ουσιαστική περίοδος έναρξης της μετάβασης γι’  αυτήν άρχισε 

το 1997 όταν άρχισε να αξιοποιεί την εξωτερική βοήθεια που της προσφέρθηκε. 

Την δεύτερη περίοδο της μετάβασης, από το 2000 και μετά οι εξελίξεις τρέχουν με 

ραγδαίους ρυθμούς. Πέρα από την είσοδο της Πολωνίας και της Βουλγαρίας στην Ένωση,  η 

Ελλάδα γίνεται μέλος της νομισματικής ένωσης το 2001, και θεωρητικά κερδίζει ένα 

πλεονέκτημα λόγω της εξάλειψης δυσκολιών, σχετικά με τις διεθνείς συναλλαγές χρημάτων, 

άλλα ταυτόχρονα χάνει και το πλεονέκτημα της υποτίμησης του εθνικού της νομίσματος, 

επειδή πλέον δεν έχει, το οποίο διατηρούν η Πολωνία και η Βουλγαρία και υποτιμούν το 

νόμισμα τους, όποτε το θεωρούν κρίσιμο και οι εξαγωγές γίνονται φθηνότερες! Το επόμενο 

γεγονός που επηρεάζει από κοινού και τις τρεις οικονομίες, είναι οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση μετά από αυτό 

το γεγονός, ενώ η Πολωνία περνάει σχεδόν αναίμακτα την αρρώστια της κρίσης, ενώ η 

Βουλγαρία πλήττεται άλλα όχι σε σημαντικό βαθμό. Η έκπληξη λοιπόν έρχεται μέσα από το 

τελευταίο υποκεφάλαιο του δεύτερου κεφαλαίου. Ενώ μετά από αυτές τις εξελίξεις θα 

περίμενε κανείς ότι η Πολωνία βρίσκεται στην πλεονεκτικότερη θέση, μόνο η Βουλγαρία 

κατάφερε να έχει ονομαστική σύγκλιση, δηλαδή να προσεγγίσει δεδομένα και αριθμούς 

δυτικών ευρωπαϊκών αναπτυγμένων χωρών, ενώ η Πολωνία και η Ελλάδα όχι. Όσον αφορά 

την πραγματική σύγκλιση και οι τρεις χώρες συμπορεύονται κατά μια έννοια, καμία χώρα 

δεν τα κατάφερε. 

Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας, παρατηρήθηκαν ότι οι τρεις χώρες 

παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα εξής: 
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 Και οι τρεις καταβάλουν προσπάθεια να προσεγγίσουν τους οικονομικούς δείκτες, 

των Ευρωπαϊκών δυτικών χωρών. 

 Παρουσιάζουν πλεονέκτημα, όσον αφορά την γεωγραφική τους θέση, γεγονός που 

προσελκύει τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 

 Οι μισθοί είναι χαμηλοί, γεγονός που από τη μία προσελκύει επενδύσεις άλλα ωθεί 

παράλληλα και στην ανάπτυξη του φαινομένου του λεγόμενου της εκροής μυαλών, ή 

διαφορετικά brain drain. 

 Παρουσιάζουν κοινούς σημαντικούς εμπορικούς εταίρους όπως η Γερμανία 

 Έχουν προβεί σε κάποια κοινά μέτρα για την προσέλκυση επενδύσεων, όπως ειδικές 

γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες αφορούν περιοχές με μικρότερη φορολογία από την 

κανονική. 

 Είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Εν έτη 2018 παρουσιάζουν και οι τρεις χώρες χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού. 

 Σημαντικά γεγονότα όπως η διοργάνωση στην Πολωνία του ευρωπαϊκού τουρνουά 

ποδοσφαίρου και στην Ελλάδα της διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων έδωσαν 

ώθηση στην πραγματοποίηση επενδύσεων. 

 Αξιοποίησαν και οι τρείς χώρες Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως τα ΕΣΠΑ για να 

υπάρχει ανάπτυξη. Τέτοια προγράμματα έπαιξαν σημαντικό ρόλο και στις τρείς 

χώρες στη μείωση των ποσοστών ανεργίας. 

 Υλοποιήθηκαν μεγάλου ύψους σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες 

λειτούργησαν καταλυτικά στην προσπάθεια που καταβάλουν να αναπτυχθούν 

Θα μπορούσαν να αναφερθούν κι άλλα κοινά χαρακτηριστικά άλλα κι αυτά που 

προαναφέρθηκαν μας δείχνουν πως πραγματοποιείται εντέλει μια κοινή προσπάθεια για την 

ευημερία και τριών χωρών. 

Κάποια άλλα σημεία τα όποια θα μπορέσουμε να προσθέσουμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι 

σχετικά με την σύγκριση που έγινε στο 3 κεφάλαιο. Αν και στην αρχή της δεκαετίας του 

1990, η Ελλάδα παρουσίαζε την πιο υγιή οικονομία, στη συνέχεια εν έτη 2018, η Πολωνία 

βρίσκεται στην ευνοϊκότερη θέση, προφανώς λόγω καλύτερων χειρισμών από πλευράς των 

κυβερνήσεων  όσων αφορά την οικονομία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στη πιο δυσχερή θέση. Η 

Βουλγαρία ενώ κατέβαλε πολλές προσπάθειες οφείλει ακόμη να κάνει σημαντικά βήματα, 

για επέλθει ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη. 
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Καταληκτικά όσον αφορά τη σύγκριση θεωρίας πράξης, παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετά 

σημεία της θεωρίας στην πράξη, όπως είδαμε, κι άλλα όχι ίσως, καθώς οι θεωρητικοί 

οικονομολόγοι ανέπτυξαν τις θεωρίες τους σε μια προγενέστερη εποχή που τα δεδομένα ήταν 

διαφορετικά όπως επίσης και οι συνιστάμενες. Σε κάθε περίπτωση οι θεωρίες αυτές είναι 

αναμφισβήτητα βοηθητικές στην κατανόηση των εκάστοτε γεγονότων που συμβαίνουν και 

στις τρεις χώρες. 

Προκαλεί ενδιαφέρον και απορία, καθώς και αντικείμενο έρευνας στο μέλλον, το πώς τα 

οικονομικά στοιχεία, των τριών χωρών θα μεταβληθούν και ποιοι παράγοντες θα 

επηρεάσουν αυτή την αλλαγή, είτε προς το καλύτερο, είτε προς το χειρότερο. Ένα άλλο 

ζητούμενο, το οποίο θα επιθυμούσα πολύ να διερευνήσω στο  μέλλον ακόμη περισσότερο, 

είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των τριών οικονομιών. Αν και αναφέρθηκαν κάποια, σίγουρα 

είναι περισσότερα και μας αποκαλύπτουν μια άλλη, πιο βαθιά κατανόηση των τριών 

οικονομιών. Τέλος, αυτό που σίγουρα αδημονούν να δουν όλοι οι οικονομολόγοι που 

μελετούν τις χώρες υπό μετάβαση, είναι το πώς θα εξελιχθούν οι δείκτες της Ebrd. Ποια 

χώρα θα προσπεράσει ποια και ποια θα βελτιώσει ή θα χειροτερέψει στο μέλλον τους δείκτες 

της και γιατί; Αυτά τα ερωτήματα θα τεθούν σε μερικά χρόνια, όπου θα βγάλουμε 

καινούργια δεδομένα και συμπεράσματα για την τρίτη περίοδο της μετάβασης. 
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