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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ                      

 

Καθοριστικός παράγοντας για την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδος είναι η 

εµφάνιση νέων αγορών. Τέτοιες αγορές για τη χώρα µας είναι η περιοχή των Βαλκανίων και 

οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Η Ρουµανία, ως χώρα που βρίσκεται ακριβώς στο µέσο των δύο αυτών αγορών, δεν 

προσφέρει µόνο προοπτικές για εισοδήµατα, αλλά προσφέρει επίσης µοναδικές ευκαιρίες για 

τις ελληνικές επιχειρήσεις να επανατοποθετήσουν τις ιδιοκτησίες και τις δραστηριότητές 

τους. 

Είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι, όπως άλλωστε και στις υπόλοιπες σε µετάβαση 

χώρες της περιοχής των Βαλκανίων, η εµπλοκή σηµαντικών επενδυτών στις αγορές της 

Ρουµανίας καθυστέρησε σηµαντικά εξαιτίας των γνωστών προβληµάτων αναπτυξιακού και 

διαρθρωτικού χαρακτήρα που αντιµετώπιζε η χώρα. 

Εν τούτοις, οι ελληνικές επιχειρήσεις ήταν από τις πρώτες οι οποίες κατόρθωσαν να 

δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριµένη αγορά και µάλιστα τις περισσότερες φορές µε πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα.  

Στη µελέτη που ακολουθεί επιχειρείται η καταγραφή µέσω: 

1. ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, 

2. διαθέσιµων µελετών, 

3. επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, 

4. άρθρων του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου,  

5. έρευνας µέσω διαδικτύου, και, 

6. συνεντεύξεων ή/και επαφών µε στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη 

Ρουµανία 

των στρατηγικών που αφορούν τη διεθνοποίηση και ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών 

επιχειρήσεων στη Ρουµανία και της επίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα στον τοµέα αυτό. 

Στην αρχή γίνεται µια βιβλιογραφική αναφορά στις στρατηγικές διεθνοποίησης που 

ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στη συνέχεια καταγράφονται στοιχεία για την 

εελλλληηννιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα  &&  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα..  ΚΚααττόόππιινν περιγράφεται η πολιτική & οικονοµική 

κατάσταση της Ρουµανίας καθώς και το επενδυτικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον της 

χώρας αυτής, µε εκτενή αναφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο περί ξένων επενδύσεων. Στη 

συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή των στρατηγικών διείσδυσης των ελληνικών 

επιχειρήσεων στην Ρουµανία και αναλύεται η σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα στη 

διαµόρφωση των στρατηγικών αυτών. Τέλος, συνοψίζονται τα σσυυµµππεερράάσσµµαατταα  πποουυ  

ππρροοέέκκυυψψαανν  γγιιαα  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  δδιιεεθθννοοπποοίίηησσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ττηη  ΡΡοουυµµααννίίαα..  
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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ                        

 

Η διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της Ρουµανίας δεν προάγει 

µόνο τα οικονοµικά τους συµφέροντα, αλλά δίνει ταυτόχρονα στη χώρα µας τη δυνατότητα 

να ισχυροποιήσει την πολιτική της παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η στήριξη όµως από το 

ελληνικό κράτος των επιχειρήσεων οι οποίες προχωρούν στην ανάληψη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στη Ρουµανία, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των 

στόχων των επιχειρήσεων.  

Η ανά χείρας διπλωµατική εργασία µε τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ», ανατέθηκε στον γράφοντα από τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, κ. ∆ηµήτριο 

Σουµπενιώτη. 

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι: 

� η ανάλυση και αξιολόγηση του πολιτικού, οικονοµικού, νοµικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος της Ρουµανίας, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία 

� η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης που επικρατεί στις διµερείς οικονοµικές 

σχέσεις Ελλάδας – Ρουµανίας 

� ο εντοπισµός των τοµέων επιχειρηµατικής δραστηριότητας της αγοράς της Ρουµανίας 

που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις 

� στηριζόµενη στην προαναφερόµενη ανάλυση, να καταγράψει τις στρατηγικές µε τις 

οποίες οι ελληνικές επιχειρήσεις διεισδύουν στην Ρουµανία 

� η σκιαγράµµιση της σηµασίας που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας για την επιτυχία του 

εγχειρήµατος αυτού 

Έµφαση θα δοθεί στη µελέτη του τύπου διεθνοποίησης που ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα εξετασθεί η δραστηριοποίησή τους µέσω εξαγωγών σε 

σχέση µε την υλοποίηση ξένων άµεσων επενδύσεων ή/και µε διεθνείς δια-εταιρικές 

συµφωνίες ή/και συνδυασµό των παραπάνω. 

Η εκτίµηση του βαθµού διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, προκύπτει από τον 

προσδιορισµό του αποθέµατος σε υλικούς και άϋλους πόρους, οι οποίοι – εν τέλει – 

συνιστούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα. 

Η εργασία αυτή ελπίζουµε ότι θα συνεισφέρει στο άµεσο µέλλον θετικά τόσο στη 

γνώση (θεωρητική και εµπειρική) για τη διεθνοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και 

στην κινητοποίηση δυνητικών επενδυτών από την Ελλάδα προς την Ρουµανία, µε προφανές 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία ισχυρότερων οικονοµικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της 

χώρας αυτής. 
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Τέλος, θα προταθεί το – ζητούµενο – πλαίσιο µέτρων πολιτικής υποστήριξης της 

διεθνοποίησης των Ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο θα αφορά το σύνολο των «εταίρων» 

που συνιστούν την επιχειρηµατικότητα, δηλ. το κράτος, τα θεσµικά όργανα και τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις. 

 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά: 

� τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κ. ∆ηµήτριο Σουµπενιώτη, για την καθοδήγηση που 

µου παρείχε ως επιβλέπων της µελέτης µου 

� τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ELGEKA – FERFELIS ROMANIA SRL κ. Φερφέλη 

Βασίλειο για την πολύτιµη βοήθεια που µου παρείχε 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ 
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

Η ανά χείρας διπλωµατική εργασία «προέκυψε» ως ιδέα εξ΄ αιτίας των διεθνών 

δεδοµένων στην τοπική και την παγκόσµια οικονοµία, οι οποίες οδηγούν ολοένα και 

περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν ‘µέτοχοι’ του παγκόσµιου οικονοµικού και 

πολιτικού γίγνεσθαι µέσω της διεθνοποίησής τους. Ο ανθρώπινος παράγοντας εξάλλου, 

καλείται να διαδραµατίσει ολοένα και µεγαλύτερο ρόλο στην επίτευξη του στόχου αυτού των 

επιχειρήσεων.  

Όπως είναι γνωστό, η αλλαγή του Παγκόσµιου Εµπορικού Χάρτη, ανακινεί το 

ουσιώδες ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των κρατών. Ταυτόχρονα, η 

προσεκτική µελέτη του συνόλου των µακροοικονοµικών µεγεθών για κάθε οικονοµία 

αναδεικνύει τις περιφερειακές ανισότητες που υπάρχουν, µε αποτέλεσµα το – εν τέλει – 

ζητούµενο να είναι η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. 

Ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες δε νοείται οικονοµική αύξηση και σταθερότητα 

χωρίς ανάπτυξη και δε νοείται εθνική ανάπτυξη χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη. Άρα, 

προκύπτει η ανάγκη διαµόρφωσης µιας νέας Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, η οποία – 

σε κάθε περίπτωση – θα προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στις Περιφέρειες. 

Μια σειρά διαπιστώσεων, η οποία ισχυροποιεί την παραπάνω άποψη, ακολουθεί: 

� Η τήρηση, για περίπου δέκα χρόνια, αυστηρής σταθεροποιητικής πολιτικής έτσι ώστε η 

χώρα να ενταχθεί στην ΟΝΕ, ήταν σαφώς µια αναγκαία προϋπόθεση για την 

απελευθέρωση των ανταγωνιστικών δυνάµεων και για την απαλλαγή από τις 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες του παρελθόντος. 

� Με την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, κάθε εθνικός οικονοµικός χώρος µετατρέπεται σε 

περιφερειακό οικονοµικό χώρο, δηλαδή διέπεται απ’ όλους εκείνους τους κανονισµούς 

που δηµιουργούν τις διαπεριφερειακές ανισότητες, και, 

� Η εφαρµογή σταθεροποιητικής πολιτικής χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα, µπορεί να 

οδηγήσει µε βεβαιότητα στην ύφεση, αλλά, µακροπρόθεσµα, συµβάλλει στην 

αποδιάρθρωση του παραγωγικού δυναµικού µιας οικονοµίας. 

Γνωρίζουµε όλοι, ότι κάτω από συνθήκες πλήρους απελευθέρωσης των αγορών 

ευνοούνται όσοι διαθέτουν περισσότερους πόρους. Και συγκεκριµένα σε: 

1. κεφάλαιο, 

2. ανθρώπινους πόρους,  

3. καινοτοµία, και, 

4. γεωστρατηγική θέση. 
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Η µελέτη θα εστιασθεί στον δεύτερο και στον τελευταίο παράγοντα. Και αξίζει να 

γίνει ιδιαίτερη µνεία στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, διότι οι άνθρωποι αποτελούν τη µόνη 

πραγµατική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος καθώς η διαρκής ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων συνδέεται άρρηκτα µε την αποτελεσµατική διοίκηση του ανθρώπινου 

παράγοντα. Η πρόκληση που αντιµετωπίζουν σήµερα οι διοικήσεις των επιχειρήσεων 

εντοπίζεται στο πώς θα µπορέσουν να µεταφράσουν τις επιχειρηµατικές προτεραιότητες σε 

κατάλληλες στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 

 Παράλληλα λοιπόν µε την εκτίµηση της πρωταρχικής συµβολής του ανθρώπινου 

δυναµικού στην επιχειρησιακή επιτυχία και αποτελεσµατικότητα, είναι επιβεβληµένο όσο 

ποτέ άλλοτε να ενσωµατωθεί η πολιτική διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στη γενικότερη 

στρατηγική, έτσι ώστε να είναι συµβατή και ευθυγραµµισµένη µε την υλοποίηση των 

επιδιωκόµενων στόχων και σκοπών. 

Η ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να διατηρούν και  να αυξάνουν το µερίδιο 

που κατέχουν στην αγορά του κλάδου όπου ανήκουν, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 

συµβολή του ανθρώπινου παράγοντα. Η κατανόηση της σηµασίας του και η διαµόρφωση της 

κατάλληλης πολιτικής διοίκησής του συµβάλλουν αποφασιστικά στη δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Ακόµη, όσον αφορά στον τελευταίο παράγοντα, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά 

στο γεγονός ότι είναι αυτός ο οποίος τα τελευταία δέκα χρόνια έχει συµβάλλει τα µέγιστα 

στην «αποχωροθέτηση» της βιοµηχανικής παραγωγής από την Ελλάδα και τη µεταφορά της 

και στη «διπλανή» Βαλκανική χώρα της Ρουµανίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, και αν ληφθεί υπόψη ο παγκόσµιος ανταγωνισµός, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις καλούνται να δράσουν κάτω από συνθήκες: 

� ολοένα και αυξανόµενου σε ένταση παγκόσµιου ανταγωνισµού, για την προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων, 

� ολοένα και µεγαλύτερης συγκέντρωσης κεφαλαίων, σε ολοένα αυξανόµενες σε µέγεθος 

αγορές όπως είναι αυτή της Ρουµανίας και σε ολοένα µεγαλύτερη «υπεργολαβοποίηση» 

των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, και,  

� συνεχών ανακατατάξεων και αναδιατάξεων του παραγωγικού ιστού σε διεθνή κλίµακα. 

Εάν «επαναπαυτούν» οι ελληνικές επιχειρήσεις στα όποια οικονοµικά επιτεύγµατα 

µέχρι σήµερα, τότε διατρέχουν τους ακόλουθους κινδύνους: 

1. να µειωθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητά τους, η οποία – τουλάχιστον για την 

περίπτωση της µελέτης – θα µεταφρασθεί σε απώλεια των αγορών των Βαλκανικών 

χωρών και δει της Ρουµανίας ,  

2. να γίνουν περισσότερο ευάλωτες στις παγκόσµιες οικονοµικές αναταράξεις, και, 

3. να υποβαθµισθεί η διεθνής µας θέση, η οποία, µοιραία, µας οδηγεί στην αναζήτηση 

µεριδίων σε «υποβαθµισµένες» αγορές. 
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Αν ληφθεί υπόψη και προστεθεί στις παραπάνω διαπιστώσεις ότι αλλάζει ο χάρτης 

του παγκόσµιου εµπορίου, ο οποίος δηµιουργεί µια νέα τάξη πραγµάτων στην παγκόσµια 

οικονοµία µέσω της αλµατώδους προόδου των λεγόµενων «αναπτυσσόµενων» αγορών, τότε, 

πράγµατι, απαιτείται επανεξέταση του τρόπου δραστηριοποίησης των ελληνικών 

επιχειρήσεων στην περιοχή της Ρουµανίας ειδικότερα αλλά και των Βαλκανίων γενικότερα. 

Κατά συνέπεια µιλάµε για µια µεταβλητή γεωµετρία του παγκόσµιου οικονοµικού 

«παιγνιδιού». Σ’ αυτό το «παιγνίδι» θα πρέπει να «παίξει» η Ελλάδα και µάλιστα στο 

ιδιαίτερο παιγνίδι χωρών της Βαλκανικής, όπως είναι η Ρουµανία. 

Άλλωστε, η όποια επιχειρηµατική πολιτική διαδραµατίζει σηµαντικό διεθνή ρόλο, 

τόσο σε επίπεδο πολυµερών σχέσεων, όσον αφορά τη διαµόρφωση της εµπορικής πολιτικής, 

όσο και σε επίπεδο διµερών σχέσεων, όσον αφορά τις ρυθµιστικές συνοµιλίες µε τους 

βασικούς εµπορικούς εταίρους της Ευρώπης.  

Και τα Βαλκάνια, µε προεξέχοντα την Ρουµανία, είναι ή θ’ αποτελέσουν βασικούς 

εµπορικούς εταίρους της Ε.Ε. τα επόµενα χρόνια. Τα Βαλκάνια θα συστήσουν τα επόµενα 

χρόνια τη Νέα Ευρώπη, η οποία θα καταστεί πόλος έλξης ξένων άµεσων επενδύσεων. Στον 

καινούργιο χάρτη της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ζώνες επιρροής δεν καθορίζονται 

από ψυχροπολεµικές ιδεολογικές αναφορές, αλλά από σαφώς οικονοµικά κριτήρια. 

Στο νέο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον καλούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις, και 

ειδικότερα όσες είναι εγκατεστηµένες στα γεωγραφικά όρια του Βορειοελλαδικού Τόξου, να 

προτείνουν τη διαµόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών υποστήριξης της 

διεθνοποίησή τους.  

Η µελέτη αποσκοπεί στην ανάλυση των στρατηγικών διείσδυσης των ελληνικών 

επιχειρήσεων στη Ρουµανία, βασισµένο στην ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία, την επιχειρηµατική 

εµπειρία και τα νέα δεδοµένα ανάπτυξης. Φιλοδοξία είναι η εργασία αυτή να συνδράµει στην 

προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των 

ελληνικών επιχειρήσεων και να τονίσει τη σηµαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα στη 

θετική κατάληξη του εγχειρήµατος αυτού.  

Η µελέτη αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:  

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

� ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22::  ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  &&  

ΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ 

� ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33::  ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

� ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44:: ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
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� ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ 

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  &&  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11::  

ΑΑΝΝΑΑΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  

ΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  

 

11..11..  ΠΠΡΡΟΟΣΣ∆∆ΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  

 

Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρείται η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

η οποία αφορά στον εντοπισµό των προσδιοριστικών παραγόντων διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων και της σχέσης της µε την ύπαρξη και δηµιουργία ή/και µετασχηµατισµό των 

ανταγωνιστικών τους πλεονεκτηµάτων. 

Η διεθνοποίηση σε καµία περίπτωση δεν είναι συνώνυµο της παγκοσµιοποίησης. Η 

παγκοσµιοποίηση είναι µια διαδικασία ή ένα «πλέγµα αλληλένδετων διαδικασιών» και όχι 

ένα τελικό στάδιο ή µια τελική φάση εξέλιξης. Η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης 

συνυπάρχει µε τη διαδικασία της διεθνοποίησης. Ενώ η διεθνοποίηση είναι προγενέστερη, 

εξελίσσεται και εµβαθύνεται µαζί µε την παγκοσµιοποίηση που περιγράφει το σηµερινό 

στάδιο εξέλιξης της διεθνούς οικονοµίας. 

Με την παραπάνω αποσαφήνιση είναι απολύτως κατανοητό ότι οµιλούµε στο προ της 

παγκοσµιοποίησης στάδιο, το οποίο αφορά επιχειρήσεις οι οποίες από πολυτοπικές έχουν 

εξελιχθεί σε πολυεθνικές. 

Οι επιχειρήσεις αυτές βίωσαν και βιώνουν τα τελευταία δέκα χρόνια ένα πλέγµα 

σύνθετων και αλληλοσυµπληρωνόµενων και αλληλοσυγκρουόµενων αλλαγών, οι οποίες τις 

ανάγκασαν να προβούν σε αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα πολλές από 

αυτές να µετεξελιχθούν σε πολυεθνικές. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν στις διαδικασίες ολοκλήρωσης και 

αλληλεξάρτησης των οικονοµιών των χωρών στις οποίες είναι εγκατεστηµένες, µέσω τριών 

πρωτοβουλιών. Αυτές είναι: 

1. το εµπόριο, 

2. οι διεθνείς άµεσες επενδύσεις, και, 

3. οι συνεργατικές εµπορικές σχέσεις 

 

11..22..  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

 

Για την αποσαφήνιση των διαφόρων εννοιών της εµπειρογνωµοσύνης, κρίνεται 

απαραίτητη η παράθεση των βασικότερων ορισµών που θα αναφερθούν απ΄ εδώ και στο 

εξής. Αυτοί είναι: 
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1. ∆ιεθνοποίηση: το να καθίσταται κάτι διεθνές, δηλ. ν’ αναφέρεται σε περισσότερα από 

ένα κράτη 

2. ∆ιαδικασία διεθνοποίησης: η διαδικασία της διεθνοποίησης αναφέρεται στη 

γεωγραφική διασπορά των οικονοµικών δραστηριοτήτων 

3. Χαρακτηριστικά της διεθνοποίησης: η διεθνοποίηση έχει αρχίσει από το εµπόριο 

εξωτικών προϊόντων. Τα πρώτα δείγµατα διεθνοποίησης εµφανίστηκαν µετά τη 

βιοµηχανική επανάσταση, ενώ η δυναµική της εξέλιξη συνεχίζεται µέχρι σήµερα.  

Πρόκειται για ποσοτική διαδικασία ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων µέσω 

µεγέθυνσης των ροών εµπορίου και κεφαλαίου, η οποία εντείνεται µε τη δυναµική 

εµφάνιση των διεθνών άµεσων επενδύσεων και των αλλαγών στο διεθνές περιβάλλον. 

Επίσης, στα χαρακτηριστικά της διεθνοποίησης περιλαµβάνεται – κατά κύριο λόγο – 

το διακλαδικό εµπόριο ανάµεσα σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 

4. Εξωστρέφεια: πρόκειται για πολιτικό όρο που χρησιµοποιήθηκε αρκετά πρόσφατα 

προκειµένου να εκφράσει τη διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης µιας χώρας µε τις 

παγκόσµιες αγορές σε ένα πλαίσιο απελευθέρωσης και ανοίγµατος των διεθνών 

αγορών και ανάπτυξης διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από εθνικές 

επιχειρήσεις.  

5. Εξωστρεφείς δραστηριότητες: οι εξωστρεφείς δραστηριότητες αναφέρονται σε 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες ατόµων, επιχειρήσεων και οργανισµών που 

ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και επεκτείνονται σε άλλες χώρες. 

6. Βαθµός εξωστρέφειας: εξαρτάται από τη βαρύτητα των διεθνών συναλλαγών σε 

σχέση µε τις εθνικές συναλλαγές, τον τύπο ολοκλήρωσης καθώς και της ποιότητας 

των συναλλαγών. 

7. ∆ιεθνές εµπόριο αγαθών: πρόκειται για αγορές και πωλήσεις αγαθών µεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρηµατιών, επιχειρήσεων και οργανισµών δυο χωρών (εισαγωγές 

και εξαγωγές αγαθών). 

8. ∆ιεθνές εµπόριο υπηρεσιών: όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, αλλά οι 

συναλλαγές αφορούν παρεχόµενες υπηρεσίες όπως: µεταφορές, ναυτιλιακές, 

ασφαλιστικές, τραπεζικές κλπ. 

9. ∆ιεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου: αφορά τις συναλλαγές ατόµων, επιχειρήσεων ή 

οργανισµών σε όλες τις αγορές χρεογράφων (µετοχές, οµόλογα, κλπ). 

10. Άµεσες ξένες επενδύσεις: αφορούν τη µεταφορά κεφαλαίου από µια χώρα σε µια 

άλλη, µε αποκλειστικό σκοπό τη δηµιουργία εκεί µιας νέας επιχείρησης ή την 

εξαγορά του συνόλου ή µέρους του µετοχικού κεφαλαίου µιας τοπικής επιχείρησης. 

Στην περίπτωση αυτή πρωταρχικός αντικειµενικός στόχος του ιδιοκτήτη κεφαλαίων 

είναι ο ολικός ή µερικός έλεγχος της τοπικής επιχείρησης και η ενεργός συµµετοχή 

του στη διοίκηση της επιχείρησης. 
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11. Εξωστρεφείς και εσωστρεφείς άµεσες ξένες επενδύσεις: ως σηµείο αναφοράς µιας 

άµεσης ξένης επένδυσης είναι η χώρα προέλευσης, οπότε µιλάµε για εξωστρεφείς 

επενδύσεις, ενώ αν ως σηµείο αναφοράς λαµβάνεται η χώρα προορισµού, τότε µιλάµε 

για εσωστρεφείς επενδύσεις. 

12. Πολυεθνική επιχείρηση: είναι µια επιχείρηση που κατέχει, ελέγχει και διαχειρίζεται 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε περισσότερες από µια χώρες ή κατ’ ελάχιστον σε δυο 

χώρες. Πολυεθνική επιχείρηση δεν είναι µια επιχείρηση που «κινείται» διεθνώς 

αποκλειστικά µέσω του εµπορίου αγαθών ή/και υπηρεσιών (εξάγει ή/και εισάγει). 

Μια πολυεθνική επιχείρηση θα πρέπει να ελέγχει, δηλ. να συµµετέχει στο 

management των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. 

13. Χώρα προέλευσης και χώρα υποδοχής: στη χώρα υποδοχής λειτουργούν οι λεγόµενες 

θυγατρικές εταιρείες, ενώ στη χώρα προέλευσης βρίσκεται η µητρική εταιρεία. 

14. Χαρακτηριστικά πολυεθνικής: στα βασικά χαρακτηριστικά µιας πολυεθνικής 

επιχείρησης περιλαµβάνεται η µεταφορά παραγωγικών συντελεστών, δηλ. κεφαλαίου 

και εργασίας, αλλά και ενός πακέτου συµπληρωµατικών, αλλ΄ εξίσου σηµαντικών 

πλουτοπαραγωγικών πόρων που περιλαµβάνει δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, 

τεχνολογία και διοικητικές ικανότητες. Τέλος, µια πολυεθνική επιχείρηση 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κοινής στρατηγικής µεταξύ µητρικής και των 

θυγατρικών, η οποία αποτελεί και το συνδετικό κρίκο µεταξύ τους. 

 

11..33..  ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  &&  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  

∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  

 

Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά οι managers γίνονται όλο και πιο ενήµεροι 

για τις ξένες αγορές και όπως είναι φυσικό αισθάνονται ολοένα και πιο άνετοι µέσα σε αυτές. 

Η ιδέα της διείσδυσης σε νέες αγορές ακούγεται ολοένα και πιο οικεία στα αυτιά των 

επιχειρηµατιών. 

Πριν από την διείσδυση όµως των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές, θα πρέπει να 

απαντηθούν µερικά καίρια ερωτήµατα, όπως: 

� Ποια προϊόντα 

� Σε ποιες αγορές και  

� Πότε θα γίνει αυτή η κίνηση 

Πρώτο και κύριο µέληµα των επιχειρήσεων πριν κάνουν την οποιαδήποτε κίνηση, 

σύµφωνα µε τους Davidson & Harrigan, αλλά και σύµφωνα µε τις δηλώσεις στελεχών 

ελληνικών επιχειρήσεων που ρωτήθηκαν για το ίδιο θέµα, πρέπει να είναι η ενηµέρωση πάνω 

στην αγορά και το στήσιµο ενός ικανού συστήµατος συγκέντρωσης πληροφοριών, σχετικά µε 
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τις µεταβλητές που σχετίζονται µε τον καταναλωτή αλλά και µε αυτές που ασχολούνται µε το 

ππεερριιββάάλλλλοονν..  ΕΕππιισσηηµµααίίννεεττααιι  εεξξάάλλλλοουυ  όόττιι  οοιι  επιχειρήσεις που διατηρούν τοµείς που 

ασχολούνται µε το εξωτερικό, διεισδύουν σε ξένες αγορές πολύ πιο γρήγορα από αυτές που 

δεν διατηρούν ανάλογους τοµείς. 

Σηµαντική επίσης αναφορά γίνεται από τους δύο µελετητές στο γεγονός ότι µέχρι 

πρόσφατα οι καινοτοµίες εµφανίζονταν πρώτα στη χώρα παραγωγής και στη συνέχεια µε 

κάποιες αλλαγές βγαίνουν προς τα έξω. Το επόµενο βήµα είναι η αλλαγή του σκηνικού 

αυτού, οπότε νέα προϊόντα θα βγαίνουν για να εξυπηρετήσουν απευθείας ξένες αγορές.  

Από τις επιχειρήσεις σήµερα εφαρµόζονται οι ακόλουθες επιχειρησιακές στρατηγικές, 

έτσι ώστε αυτές να ανταποκριθούν στις αλλαγές του εξωτερικού τους περιβάλλοντος: 

1. αναδιάρθρωση της δοµής τους: η αναδιάρθρωση επιτελείται στις παραγωγικές τους 

λειτουργίες, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των θυγατρικών τους, οι 

οποίες εκτελούν συγκεκριµένους ή/και εξειδικευµένους ρόλους, σε έναν ευρύτερο 

καταµερισµό δραστηριοτήτων εντός της δοµής της πολυεθνικής επιχείρησης. 

2. επιδίωξη της απόκτησης ενεργητικού: στην εφαρµογή αυτής της στρατηγικής οι 

επιχειρήσεις αναθεωρούν και αναβαθµίζουν το ρόλο της τεχνολογίας στη στρατηγική 

τους. Οι καθιερωµένες πολυεθνικές ανανεώνουν την τεχνολογία τους υιοθετώντας µια 

«παγκόσµια προσέγγιση» για τη δηµιουργία, απόκτηση και εφαρµογή βασικών 

στοιχείων της γνώσης, καθώς επίσης και για την εµπορική εκµετάλλευση και τη 

δηµιουργία νέων καινοτοµικών προϊόντων και διαδικασιών  

3. επιδίωξη ανάπτυξης στρατηγικών συµµαχιών: οι στρατηγικές συµµαχίες 

αναδεικνύονται ως κύρια µορφή διεθνοποίησης όταν η ένταση του ανταγωνισµού 

υποχρεώνει τις επιχειρήσεις σε αναδιάρθρωση που µπορεί να απαντά στην ανάγκη 

δραστηριοποίησης σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. 

4. διεθνή στρατηγική ηγεσίας κόστους ή χαµηλού κόστους: ακολουθείται από σηµαντικό 

µέρος των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά 

χωρών µε µεγάλη εγχώρια ζήτηση, διότι επιτυγχάνουν έτσι οικονοµίες κλίµακας που 

τις εξασφαλίζουν πλεονέκτηµα κόστους 

5. διεθνή στρατηγική διαφοροποίησης: προτιµάται από εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες 

κατέχουν εξειδικευµένους παραγωγικούς συντελεστές 

6. διεθνή στρατηγική εστίασης: επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου είναι δυνατόν να 

διαφοροποιούν µερικώς το προϊόν τους, δίνοντας βαρύτητα σε διαφορετικούς 

παραγωγικούς συντελεστές και εστιάζοντας σε διαφορετικές οµάδες – στόχους 

7. διεθνή στρατηγική ταυτόχρονης επίτευξης ηγεσίας κόστους και διαφοροποίησης: 

πρόκειται σαφώς για την ιδανικότερη µορφή στρατηγικής αλλά ταυτόχρονα και την 

πιο απαιτητική 
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Όσον αφορά τώρα τις στρατηγικές εταιρικού επιπέδου, αυτές αφορούν κυρίως σε 

αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε το εύρος τόσο της γεωγραφικής διαφοροποίησης όσο και 

της διαφοροποίησης του προϊόντος. Οι στρατηγικές αυτής της κατηγορίας είναι τρεις: 

1) πολυτοπική στρατηγική: οι επιχειρήσεις που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική 

αντιλαµβάνονται τις αγορές ως τµηµατοποιηµένες και το βασικό τους µέληµα είναι να 

προσαρµόσουν το προϊόν τους ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της 

τοπικής αγοράς. Αυτή η στρατηγική είναι πολύ δαπανηρή καθώς απαιτεί άριστη 

γνώση της αγοράς και κατά συνέπεια εξ’ αρχής επένδυση της επιχείρησης 

2) παγκόσµια στρατηγική: σε αντίθεση µε την αµέσως προηγούµενη στρατηγική, εδώ η 

επιχείρηση δεν πιέζεται να διαφοροποιήσει το προϊόν της, αλλά βασικός της στόχος 

είναι να επιτύχει παραγωγή µε χαµηλό κόστος για να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Η επιχείρηση συγκεντρώνει την παραγωγή της σε µία ή σε λίγες 

άριστες περιοχές και προσπαθεί να επιτύχει οικονοµίες κλίµακας 

3) διεθνική στρατηγική: αυτή η τελευταία στρατηγική υποστηρίζει ότι το ιδανικό για µια 

επιχείρηση είναι να καταφέρνει να συνδυάζει τις δύο προηγούµενες στρατηγικές, 

δηλαδή να ανταποκρίνεται αφενός στις ανάγκες της αγοράς και να το κάνει µε χαµηλό 

κόστος αφετέρου. Τονίζει τη σηµασία της αµφίδροµης µεταφοράς ικανοτήτων 

ανάµεσα σε µητρική και θυγατρικές       

 

11..33..11..  ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  

 

      Υπάρχουν πέντε κύρια θεωρητικά µοντέλα για τη διεθνοποίηση:  

1. η προσέγγιση της δύναµης της αγοράς, 

2. η θεωρία της διεθνοποίησης, 

3. οι µακροοικονοµικές προσεγγίσεις, 

4. η προσέγγιση της διεθνούς ανταγωνιστικής βιοµηχανίας και 

5. το εκλεκτικό παράδειγµα.   

  

11..33..11..11..  ΗΗ  ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηη  ΤΤηηςς  ∆∆ύύννααµµηηςς  ΤΤηηςς  ΑΑγγοορράάςς  

 

Η προσέγγιση αυτή απαντά στο ερώτηµα γιατί επιχειρήσεις από µια εθνικότητα έχουν 

µεγαλύτερη ικανότητα να εισαχθούν σε διεθνείς αγορές από ότι οι ενδογενείς επιχειρήσεις σε 

αυτές τις αγορές, καθώς και το λόγο που θέλουν να ελέγχουν δραστηριότητες προστιθέµενης 

αξίας που πραγµατοποιούνται εκτός των εθνικών τους συνόρων.  
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Αυτή η προσέγγιση είχε υιοθετηθεί αρχικά από τον Hymer (1960) σε µια απόπειρα 

ανάλυσης των κινήτρων των επιχειρήσεων να µετακινηθούν εκτός των συνόρων τους και να 

εγκαταστήσουν διεθνή παραγωγή.  

Ο Hymer εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του µε τη θεωρία του χαρτοφυλακίου για τρεις 

κυρίως λόγους: 

� Πρώτον, υποστήριξε ότι οι ατέλειες της αγοράς στην αγορά των τελικών προϊόντων ήταν 

ο βασικός παράγοντας που επιδρούσε στις παραµέτρους συµπεριφοράς που επηρεάζουν 

τη διοίκηση και την απόδοση των επιχειρήσεων και ειδικότερα τη στρατηγική τους όσον 

αφορά την εξυπηρέτηση ξένων αγορών.  

� ∆εύτερον, οι άµεσες ξένες επενδύσεις περιλαµβάνουν τη µεταφορά πόρων και όχι µόνο 

οικονοµικού κεφαλαίου. Αυτοί οι πόροι υποτίθεται ότι είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των επιχειρήσεων, όπως η τεχνολογία και οι τεχνικές management & marketing.  

� Ο τρίτος λόγος είναι ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις δεν περιλαµβάνουν καµία µεταβολή 

στην ιδιοκτησία των πόρων ή των δικαιωµάτων που µεταφέρονται. 

 Ο αρχικός πυρήνας για τη σύγχρονη θεωρία για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ήταν η 

θεώρηση του Hymer ότι οι επιχειρήσεις, προκειµένου να ελέγχουν τις ξένες µονάδες 

παραγωγής προστιθέµενης αξίας, θα έπρεπε να κατέχουν κάποιου είδους πλεονεκτηµάτων 

στην παραγωγή ή στο marketing – συγκεκριµένα ως προς την ιδιοκτησία – που θα υπερείχαν 

σε αξία και σπουδαιότητα των µειονεκτηµάτων που θα αντιµετώπιζαν στον ανταγωνισµό µε 

τις ενδογενείς επιχειρήσεις στη φιλοξενούµενη χώρα.  

Τα µειονεκτήµατα είναι άγνωστες συνθήκες της αγοράς και των επιχειρήσεων  καθώς 

και πλεονεκτήµατα που κατέχουν οι τοπικές επιχειρήσεις, όπως η γνώση του τοπικού 

περιβάλλοντος και οι καλύτερες επαφές και διασυνδέσεις µε τους πελάτες.  

Ο Kindleberger (1969), προσεγγίζοντας τις ιδέες του Hymer για ένα µοντέλο από τα 

νεοκλασικά οικονοµικά και λαµβάνοντας υπόψη τις θεωρήσεις για τον τέλειο ανταγωνισµό, 

συµπέρανε ότι σε έναν κόσµο µε τέλειο ανταγωνισµό, οι άµεσες ξένες επενδύσεις δεν 

µπορούν να υφίστανται.  

Αν η ξένη αγορά χαρακτηρίζεται από τέλειο ανταγωνισµό, τότε οι τοπικές 

επιχειρήσεις θα έπρεπε πάντα να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται επιτυχώς τους ξένους 

εισερχόµενους. Εποµένως, οι ατέλειες της αγοράς ήταν ο λόγος για άµεσες ξένες επενδύσεις.  

Ο ίδιος παρείχε τέσσερα διαφορετικά είδη για τις ατέλειες στην αγορά:  

� Πρώτον, οι ατέλειες στην αγορά των αγαθών, µε την ύπαρξη της διαφοροποίησης των 

προϊόντων και του ανταγωνισµού εκτός από τις τιµές.  

� ∆εύτερον, οι ατέλειες στις αγορές παραµέτρων όπως οι πατέντες ή η «ιδιοκτησιακή 

τεχνογνωσία». 
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� Τρίτον, οι εσωτερικές και εξωτερικές οικονοµίες κλίµακας, όπως αυτές που προκύπτουν 

από την καθετοποίηση.  

� Τέταρτον, οι κρατικά επιβαλλόµενες ρυθµίσεις, όπως οι περιορισµοί στην παραγωγή.  

Η πολυεθνική επιχείρηση στην προσέγγιση αυτή αντιµετωπίστηκε ως µια λειτουργία 

της δοµής της αγοράς που χαρακτηρίζεται από µονοπωλιακό ανταγωνισµό ανάµεσα σε 

διαφοροποιηµένα προϊόντα, βαθµό συγκέντρωσης και συντεχνία.  

Ουσιαστικά ένας ορισµός της δύναµης της αγοράς είναι ότι αφορά την ικανότητα 

συγκεκριµένων επιχειρήσεων, δρώντας είτε µεµονωµένα είτε σε συντεχνίες, να επιβληθούν 

στις αντίστοιχες αγορές - και εποµένως να απολαµβάνουν µεγαλύτερα κέρδη - και να είναι 

πιο ασφαλείς ή ακόµα και λιγότερο αποδοτικές σε συνθήκες µε πιο αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό.  

Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης οι επιχειρήσεις συνεχώς αυξάνουν το µερίδιό τους 

στην τοπική αγορά µέσω συγχωνεύσεων καθώς και µέσω της επέκτασης της δυναµικότητάς 

τους και αυτά ως µέτρο βιοµηχανικής συγκέντρωσης αυξάνονται όσο αυξάνονται και τα 

κέρδη. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα σηµείο στο οποίο δεν υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα 

επέκτασης της δυναµικότητας στην τοπική αγορά, καθώς παραµένουν λίγες τοπικές 

επιχειρήσεις και στο σηµείο αυτό τα κέρδη που αποκτώνται από το υψηλό βαθµό 

µονοπωλιακής δύναµης στη χώρα προέλευσης επενδύονται σε ξένες δραστηριότητες, 

οδηγώντας σε µια παρόµοια διαδικασία αυξηµένης συγκέντρωσης στις ξένες αγορές. 

Αυτή η προσέγγιση απευθύνεται κυρίως στην ερµηνεία της διαδικασίας και του λόγου 

για τον οποίο οι επιχειρήσεις γίνονται πολυεθνικές παρά για την αξιολόγηση του τρόπου 

λειτουργίας των πολυεθνικών.  

Η κριτική που δέχεται η εν λόγω θεωρία εστιάζεται στη διατύπωση των ακόλουθων 

τριών ερωτήσεων:  

� Πρώτον, για πόσο χρονικό διάστηµα  θα υφίστανται εµπόδια εισόδου, καθώς η διεθνής 

εξάπλωση της επιχείρησης περιορίζεται; 

� ∆εύτερον, για ποιο λόγο δε θα έπρεπε οι τοπικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τα εµπόδια 

εισόδου στις σχετικές αγορές και εποµένως να καθυστερήσουν την είσοδο και τη δύναµη 

της αγοράς που εφαρµόζουν οι πολυεθνικές; 

� Τρίτον, για πόσο χρονικό διάστηµα θα παραµένει άγνωστη η ξένη αγορά στο 

υποκατάστηµα; 

Οι καθιερωµένες πολυεθνικές έχουν αποκτήσει παγκόσµια κυριαρχία και έχουν 

αναπτύξει τεχνικές έτσι ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων της τοπικές συνθήκες. Έτσι, τα 

πλεονεκτήµατα από µια τοπική επιχείρηση σε µια συγκεκριµένη βιοµηχανία µπορούν να 

προεξοφληθούν από µια πολυεθνική εταιρεία. 
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11..33..11..22..  ΘΘεεωωρρίίαα  ∆∆ιιεεθθννοοπποοίίηησσηηςς  

 

Η θεωρία αυτή αντιµετωπίζει το ερώτηµα γιατί οι διασυνοριακές εµπορικές 

συναλλαγές των ενδιάµεσων προϊόντων είναι οργανωµένες κατά ιεραρχίες και όχι 

προσδιοριζόµενες από τις δυνάµεις της αγοράς.  

Η θεωρία αυτή, λόγω της έµφασης που δίνει στην οργάνωση της επιχείρησης 

χαρακτηρίζεται από µια «µεταστροφή» στην προσοχή από την εκτέλεση ξένων άµεσων 

επενδύσεων, στην επιχείρηση – φορέα που πραγµατοποιεί την επένδυση. 

Ο Coase αντιµετωπίζει την επιχείρηση ως ένα φορέα που αυξάνει την 

αποτελεσµατικότητά του µέσω της διοργάνωσης εµπορικών συναλλαγών από τον 

επιχειρηµατία. Με άλλα λόγια, αντιµετωπίζει την επιχείρηση ως ένα µέσο αύξησης της 

αποτελεσµατικότητας µέσω της αντικατάστασης αγορών.  

Σε αντίθεση µε τις «ορθόδοξες» θεωρίες παραγωγής και εµπορίου, οι θεωρητικοί της 

διεθνοποίησης υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τα κέρδη τους σε έναν κόσµο 

µε ατελείς αγορές. Οι δύο βασικές θεωρήσεις της ορθόδοξης θεωρίας είναι: 

• η µεγιστοποίηση των κερδών και 

• ο τέλειος ανταγωνισµός. 

Η θεωρία της διεθνοποίησης κρατά τη θεώρηση της µεγιστοποίησης των κερδών, ενώ 

ασκεί κριτική στη θεώρηση του τέλειου ανταγωνισµού. 

Το θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης βασίζεται στην ανταλλαγή ανάµεσα στους 

ιδιώτες και τα συναλλακτικά κόστη αυτής της ανταλλαγής. Όταν τα συναλλακτικά κόστη 

µιας καθορισµένης συναλλαγής είναι χαµηλότερα από αυτά της ανταλλαγής της αγοράς, τότε 

η αγορά είναι διεθνοποιηµένη και η συλλογική αποτελεσµατικότητα της οµάδας αυξάνεται.  

Η καθορισµένη συναλλαγή περιλαµβάνει τη µετάβαση κάτω από κοινή ιδιοκτησία και 

έλεγχο των δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στην αγορά. Αυτές οι αγορές αφορούν 

ενδιάµεσα προϊόντα και υποτίθεται ότι δεν είναι τέλειες. Η διεθνοποίηση αγορών κατά µήκος 

εθνικών συνόρων οδηγεί σαφώς στη δηµιουργία πολυεθνικών. 

Έχουν αναγνωριστεί πέντε τύποι ατελειών στην αγορά: 

1. Oι συναλλαγές ανάµεσα στις αγορές συµπεριλαµβάνουν σηµαντικά χρονικά κενά µε 

αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις να θέλουν να δηµιουργήσουν τις δικές τους εσωτερικές 

αγορές προθεσµιακών συναλλαγών, θέτοντας τις ανεξάρτητες δραστηριότητες κάτω 

από κοινό έλεγχο. 

2. Οι ατέλειες στην κοστολόγηση σε µια εξωτερική αγορά και ειδικότερα η διακριτική 

τιµολόγηση των ενδιάµεσων προϊόντων ως µέσο εκµετάλλευσης της δύναµης της 

αγοράς. Λόγω της απουσίας ενός αποτελεσµατικού συστήµατος τιµολόγησης, η 



 21 

επιχείρηση διεθνοποιεί τους εξωτερικούς παράγοντες και εφαρµόζει ένα κατάλληλο 

σύστηµα τιµολόγησης µεταφέροντάς τα µελλοντικά. 

3. Η τρίτη µορφή ατέλειας προκύπτει όταν µια διµερής συγκέντρωση της δύναµης της 

αγοράς οδηγεί σε µια ασταθή διαπραγµατευτική κατάσταση. Οι επιχειρήσεις 

αποφεύγουν τα κόστη, στις περιπτώσεις της αυξηµένης διαπραγµατευτικής δύναµης, 

είτε µέσω της επίτευξης µιας συµφωνίας µ’ ένα µακροχρόνιο συµβόλαιο ή µέσω µιας 

πιο µόνιµης συµφωνίας που προκύπτει από συγχωνεύσεις ή εξαγορές. 

4. Η τέταρτη µορφή προκύπτει όταν υπάρχει «ανισότητα» ανάµεσα στον αγοραστή και 

τον πωλητή αναφορικά µε τη γνώση της φύσεως και της αξίας του προϊόντος. Ο 

πωλητής ενός ενδιάµεσου προϊόντος έχει το κίνητρο να εξαγοράσει τον αγοραστή 

όταν δεν είναι σε θέση να τον πείσει ότι η τιµή που απαιτείται είναι λογική. Η 

εναλλακτική λύση είναι να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός προστιθέµενης αξίας και 

να εφοδιάζει την τελική αγορά του προϊόντος προκειµένου να υπάρχει ανταγωνισµός 

µε τον αγοραστή. 

5. Ο πέµπτος τύπος ατελειών στην αγορά πηγάζει από τον κρατικό παρεµβατισµό στις 

διεθνείς αγορές και τις ασυµφωνίες ανάµεσα στις χώρες σε όρους εισοδήµατος και 

φορολόγησης των κερδών. Η επιχείρηση διεθνοποιεί αυτήν την αγορά µέσω της 

µεταφοράς της τιµολόγησης. 

Μια από τις αγορές όπου το κίνητρο για διεθνοποίηση είναι ιδιαίτερα ισχυρό είναι η 

αγορά της γνώσης, ενώ στις αγορές των πρώτων υλών, των ενδιάµεσων προϊόντων και των 

«φθαρτών» αγροτικών προϊόντων το κίνητρο για διεθνοποίηση είναι πιθανό να έχει πολλά 

πλεονεκτήµατα.  

Η δηµιουργία µιας εσωτερικής αγοράς πιθανό να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος 

παραγωγικών πόρων και επικοινωνιών συγκριτικά µε µια εξωτερική αγορά και θα έχει 

µεγαλύτερη προδιάθεση για πολιτική παρέµβαση. Εποµένως, η διεθνοποίηση 

πραγµατοποιείται µέχρι εκείνο το βαθµό όπου τα οφέλη είναι ίσα µε τα κόστη. 

Η ανάπτυξη και η κερδοφορία των πολυεθνικών εντάσεως έρευνας µπορεί να 

εξηγηθεί από τη διεθνοποίηση της «αγοράς της γνώσης» και ειδικότερα από τη διεθνοποίηση 

της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D). Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα τείνουν να 

αναπτύσσονται ταχύτερα από το κανονικό όχι µόνο λόγω των καθαυτών πλεονεκτηµάτων της 

διεθνοποίησης, αλλά κυρίως γιατί και η διεθνοποίηση αλλά και η ανάπτυξη συνδέονται µε 

την Έρευνα & Ανάπτυξη µέσω της διεθνοποίησης της γνώσης. Εποµένως, µια σχέση 

ανάµεσα στη διεθνοποίηση και την κερδοφορία υφίσταται όχι µόνο λόγω της σχέσης 

ανάµεσα στη διεθνοποίηση και την ένταση της έρευνας, αλλά και λόγω της σχέσης ανάµεσα 

στην κερδοφορία και την ένταση της έρευνας. 

Στην προσέγγιση αυτή η Έρευνα & Ανάπτυξη παρουσιάζεται ως εξωγενής µεταβλητή 

προς την επιχείρηση, αλλά συγκεκριµένη ως προς την «αγορά της γνώσης». Η πολυεθνική 
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επιχείρηση αυξάνει την κερδοφορία της µέσω της διεθνοποίησης της αγοράς της γνώσης και 

όχι µέσω της αύξησης ή διατήρησης των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων της. Εποµένως, κάποιες 

φορές οι θεωρητικοί της διεθνοποίησης υποστηρίζουν ότι τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα δεν 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη πολυεθνικών επιχειρήσεων.  

Επίσης, στη θεωρία του Coase τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα δεν παίζουν κάποιο 

ουσιαστικό ρόλο και η κοινή ιδιοκτησία οικονοµικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις 

ερµηνεύεται από την αντικατάσταση των αγορών. Εποµένως, στη θεωρία της διεθνοποίησης 

τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα υιοθετούνται ως εξωγενείς µεταβλητές προς την επιχείρηση.   

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολλοί υποστηρικτές της άποψης ότι τα ιδιοκτησιακά 

δικαιώµατα είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κάθε επιχείρησης και για το λόγο αυτό 

εξ’ ορισµού ενδογενή χαρακτηριστικά της επιχείρησης.  

Η βάση αυτού του επιχειρήµατος έγκειται στη θεώρηση ότι οι επιχειρήσεις σε κάθε 

δεδοµένη βιοµηχανία έχουν τα ίδια κίνητρα για διεθνοποίηση αφού οι οποιασδήποτε φύσεως 

αποτυχίες στην αγορά είναι συνεχείς και ισοβαρείς για όλες τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην ίδια βιοµηχανία.  

Εν τούτοις, στην πραγµατικότητα, εκτός αυτής της «θεωρητικής ισότητας», κάποιες 

επιχειρήσεις έχουν µεγαλύτερη ικανότητα στο να διεθνοποιούν κάποιους εξωτερικούς 

παράγοντες ή/και µπορούν να το επιτύχουν µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο από άλλες 

επιχειρήσεις.  

Αυτό οφείλεται ενδεχοµένως στο γεγονός ότι έχουν αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση 

των παραγωγικών τους συντελεστών, καλύτερες επιχειρηµατικές ικανότητες ή 

επιχειρηµατική ευελιξία. Αυτό το δεδοµένο υποθέτει την ύπαρξη κάποιων πλεονεκτηµάτων 

που δεν είναι επιµερισµένα ισάξια ανάµεσα στις επιχειρήσεις και µπορεί να µην προϋπήρχαν 

της διεθνοποίησης των αγορών ή/και να προκύπτουν ως απόρροια των πλεονεκτηµάτων της 

διεθνοποίησης αυτής καθ’ αυτής. Αυτό το επιχείρηµα εξηγεί το λόγο για τον οποίο κάποιες 

επιχειρήσεις διεθνοποιούνται ενώ κάποιες άλλες παραµένουν µόνο στο εσωτερικό. Ένα 

επιπλέον επιχείρηµα στην προϋπόθεση αυτή αποτελεί και το γεγονός ότι η ανάγκη για 

απόκτηση ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων ισχύει τόσο για τις πολυεθνικές όσο και για τις 

τοπικές επιχειρήσεις. 

Η κριτική που δέχτηκε η συγκεκριµένη θεωρία εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι ενώ 

δίνεται έµφαση στην αγορά ενδιάµεσων προϊόντων, οι υποστηρικτές της προσέγγισης της 

διεθνοποίησης έχουν αναγνωρίσει το ενδεχόµενο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να αυξάνουν τα 

κέρδη τους µέσω του περιορισµού του ανταγωνισµού στην αγορά των τελικών προϊόντων.  

Σε αυτήν την προσέγγιση η διεθνοποίηση πλησιάζει πάρα πολύ στην ανάλυση του 

Hymer για τις ατέλειες στις αγορές των τελικών προϊόντων. Η µόνη αντίθεση προέρχεται από 

τον Buckley ο οποίος υποστήριξε ότι η προσέγγιση της δύναµης της αγοράς και της θεωρίας 

της διεθνοποίησης δεν είναι δυο θεωρίες που αποκλείει η µια την άλλη ή συναγωνίζεται η µια 
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την άλλη, αλλά αντιθέτως πρέπει να συνδυαστούν προκειµένου να δοθεί µια πλήρης και 

πλούσια ερµηνεία για την ανάπτυξη πολυεθνικών επιχειρήσεων. Βέβαια, µια τέτοια ερµηνεία 

γίνεται περίπλοκη λόγω της αλληλεπίδρασης που υπάρχει ανάµεσα στις αποφάσεις για τη 

διεθνοποίηση και τη συµπεριφορά της αγοράς. 

 

11..33..11..33..  ΜΜαακκρροοοοιικκοοννοοµµιικκάά  ΜΜοοννττέέλλαα  ΑΑννάάππττυυξξηηςς    

  

Η κύρια ερώτηση στη µακροοικονοµική προσέγγιση είναι για ποιο λόγο οι 

επιχειρήσεις πραγµατοποιούν άµεσες ξένες επενδύσεις ή ποιες δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων αναπτύσσονται καλύτερα σε συγκεκριµένες χώρες.  

Η προσέγγιση που εφαρµόζουν βασίζεται στη θεωρία του κύκλου ζωής του προϊόντος 

που ανέπτυξε ο Vernon το 1966.  Το µοντέλο αυτό δηµιουργήθηκε στην απόπειρα να 

ερµηνευτεί η συµπεριφορά των επιχειρήσεων των Η.Π.Α. στη µεταπολεµική περίοδο.   

Υποστηρίζεται ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων των Η.Π.Α. 

καθορίζονται από τη δοµή και το πρότυπο των παραγωγικών συντελεστών και αγορών τους. 

Τα µεγαλύτερα ενδιαφέροντα ήταν η ικανότητα καινοτοµίας µιας επιχείρησης και η 

τοποθεσία της παραγωγής.  

Αναγνωρίστηκαν τρεις διαφορετικές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και 

αντίστοιχες δραστηριότητες των επιχειρήσεων: 

� Αρχικά, το προϊόν παραγόταν από την επιχείρηση για την πλούσια εγχώρια αγορά των 

Η.Π.Α. κοντά και στις καινοτοµικές της δραστηριότητες και ικανότητες.  

� Έπειτα, σε επόµενο στάδιο της ζωής του προϊόντος, το προϊόν γινόταν πιο ώριµο και είχε 

επιπλέον τυποποιηµένα χαρακτηριστικά και εποµένως µπορούσε να εξαχθεί σε αγορές µε 

όµοια χαρακτηριστικά τόσο σε θέµατα ζήτησης όσο και σε ικανότητες προσφοράς.  

� Σταδιακά το προϊόν έγινε ακόµη πιο τυποποιηµένο, οι µιµητές έµπαιναν στην αγορά του 

προϊόντος, η ζήτηση έγινε πιο ελαστική ως προς την τιµή και η εργασία αποτέλεσε 

καθοριστικό παράγοντα στη διαµόρφωση του κόστους. Σε αυτό το τελικό στάδιο, αν οι 

συνθήκες στη φιλοξενούµενη χώρα είναι ευνοϊκές, τότε το υποκατάστηµα θα µπορούσε 

να υποκαταστήσει τις εξαγωγές από τη µητρική χώρα.  

Οι επενδύσεις µε στόχο την υποκατάσταση των εισαγωγών αντιµετωπίζονταν ως ένα 

υποκατάστατο του εµπορίου σε συνέπεια µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Το µειονέκτηµα 

είναι ότι το µοντέλο επικεντρωνόταν µόνο σε εξωγενείς άµεσες ξένες επενδύσεις των 

επιχειρήσεων των Η.Π.Α. και χρειαζόταν κάποιες απαραίτητες µετατροπές για να µπορεί να 

εξηγεί τις άµεσες ξένες επενδύσεις άλλων χωρών εκτός των Η.Π.Α. και τον τρόπο 

προσαρµογής και συµπεριφοράς των εν λόγω χωρών.  



 24 

Η κριτική που ασκήθηκε σε αυτό το µοντέλο βασίστηκε στο διαχωρισµό των άµεσων 

ξένων επενδύσεων ανάµεσα σε αυτές που στοχεύουν στην υποκατάσταση εισαγωγών και σε 

αυτές που στοχεύουν στην ενίσχυση – δηµιουργία εµπορίου.  

Οι άµεσες επενδύσεις των Η.Π.Α. ήταν επενδύσεις υποκατάστασης εισαγωγών, 

αντανακλώντας µια ολιγοπωλιακή δοµή της εσωτερικής αγοράς των Η.Π.Α.. Ήταν ενάντια 

στη δηµιουργία εµπορίου και ο τρόπος διαχείρισής τους οδηγούσε σε µακροχρόνια 

µειονεκτήµατα τόσο για την εσωτερική όσο και για τις διεθνείς αγορές.  

Με άλλα λόγια, αυτού του είδους οι επενδύσεις έβλαπταν την οικονοµική ευηµερία 

των Η.Π.Α., ενώ οι αντίστοιχες επενδύσεις δηµιουργίας εµπορίου τη βελτίωναν.   

Ο αντίλογος είναι ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις θα έπρεπε να λειτουργούν ως ένας 

αποτελεσµατικός αγωγός για το εµπόριο των ενδιάµεσων προϊόντων, αλλά ο χρόνος και ο 

προσανατολισµός µιας τέτοιας επένδυσης θα έπρεπε να καθορίζεται από τις δυνάµεις της 

αγοράς και όχι από κάποιας φύσεως ιεραρχικό έλεγχο.  

Με άλλα λόγια, η διεθνής ευηµερία αυξάνεται όταν η διεθνής παραγωγή συµβάλλει 

στην αναδόµηση της βιοµηχανίας των εκάστοτε χωρών µε γνώµονα τη δηµιουργία ενός 

δυναµικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος.  

Επιπλέον ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε επενδύσεις για φυσικούς πόρους. Το 

επιχείρηµα στηρίζεται στο γεγονός ότι όταν µια επιχείρηση έχει ταχεία βιοµηχανική 

ανάπτυξη, αλλά δεν έχει επάρκεια φυσικών πόρων, ο ρυθµός της εγχώριας επέκτασης είναι 

πιθανό να είναι περιορισµένος.  

Οι εγχώριες πολυεθνικές εµπλέκονται σε τέτοιου είδους επενδύσεις µε στόχο την 

προµήθεια των εγχώριων αγορών τους. Η λειτουργία απλών βιοµηχανικών δραστηριοτήτων 

σε άλλες βιοµηχανοποιηµένες χώρες και η επέκταση των εµπορικών συναλλαγών µε άλλες 

χώρες, φέρνει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις σε ίδια πορεία µε τις αναπτυξιακές στρατηγικές 

των φιλοξενούµενων χωρών. 

 

11..33..11..44..  ΗΗ  ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηη  ΤΤηηςς  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκήήςς  ΒΒιιοοµµηηχχααννίίααςς  

  

Όπως και η θεωρία της δύναµης της αγοράς, έτσι και η προσέγγιση αυτή σχετίζεται µε 

την αγορά τελικού προϊόντος και την έµφαση στην ολιγοπωλιακή βιοµηχανία.  

Παρ΄ όλα αυτά, σε αντίθεση µε τη θεωρία της δύναµης της αγοράς, η προσέγγιση της 

διεθνούς ανταγωνιστικής βιοµηχανίας καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη της διεθνούς παραγωγής 

τείνει να συνδέεται µε τον ανταγωνισµό και τη διατήρηση της διαδικασίας του τεχνολογικού 

συναγωνισµού ανάµεσα στις πολυεθνικές.   

Σε αυτή τη νέα προσέγγιση, ο Vernon έθεσε στο µοντέλο του κάποιες ολιγοπωλιακές 

παραµέτρους. Οι εδραιωµένες πολυεθνικές υποτίθεται ότι διατηρούν τη θέση τους λόγω της 
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ύπαρξης οικονοµιών κλίµακας όσον αφορά την τεχνολογική υπεροχή. Σε µια απόπειρα να 

µειωθεί ο κίνδυνος πιθανής πτώσης των τιµών των υποκαταστηµάτων στην εγχώρια αγορά, οι 

πολυεθνικές συµµετέχουν σε ενδοβιοµηχανική παραγωγή ακολουθώντας στρατηγικές 

ελαχιστοποίησης του κόστους. Επιπλέον, δίνεται έµφαση στα υποκαταστήµατα των 

πολυεθνικών, τα οποία διαδραµατίζουν έναν ακόµη πιο δυναµικό ρόλο όσον αφορά την 

προώθηση των νέων προϊόντων στην αγορά τους.   

Επεκτείνοντας τη θεωρία για τον κύκλο ζωής των προϊόντων, η ολιγοπωλιακή 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στις επιχειρήσεις µιας βιοµηχανίας αυξάνεται καθώς οι επιχειρήσεις 

µεγεθύνονται και η ένταση κεφαλαίου στην παραγωγή και οι οικονοµίες κλίµακας γίνονται 

πιο σηµαντικές καθώς η γραµµή παραγωγής ωριµάζει.  

Η ενδοβιοµηχανική παραγωγή είναι το αποτέλεσµα µιας «ανταλλαγής απειλών» 

ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Η διείσδυση σε εθνικές αγορές από τις πολυεθνικές που εδρεύουν 

σε διαφορετικές χώρες – µε δεδοµένο ότι δε γίνεται καµία συγχώνευση – λειτουργεί ως µέσο 

ελαχιστοποίησης της πιθανότητας η συµπαιγνία να µπορεί επιτυχώς να εφαρµοσθεί διεθνώς. 

Στη θεωρία αυτή υποστηρίζεται η άποψη ότι η διεθνοποίηση της κατασκευαστικής 

παραγωγής και του τεχνολογικού ανταγωνισµού είναι θετικά εξαρτηµένες, η οποία άποψη 

πηγάζει από την προσέγγιση της τεχνολογικής συγκέντρωσης. Η συγκεκριµένη θεωρία 

απαντά στο ερώτηµα του γιατί η τεχνολογία αναπτύσσεται περισσότερο σε διεθνή δίκτυα, απ΄ 

ότι σε ένα σύνολο ξεχωριστών ιδιόκτητων εγκαταστάσεων.  

Η προσέγγιση της τεχνολογικής συγκέντρωσης αντιµετωπίζει την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας σε µια επιχείρηση ως µια αθροιστική διαδικασία. Η δηµιουργία νέας τεχνολογίας 

πρέπει να γίνει αντιληπτή ως µια συνεχής και δύσκολη διαδικασία συνεχούς προσαρµογής 

και τελειοποίησης, καθώς νέες παραγωγικοί µέθοδοι δοκιµάζονται και υιοθετούνται βάσει 

της εµπειρίας. Εποµένως, ακόµα και αν ένα σύνολο επιχειρήσεων σε µια δεδοµένη 

βιοµηχανία είναι πιθανό να έχει παρόµοια εξέλιξη τεχνολογικής ανάπτυξης, η τεχνολογική 

πορεία της κάθε µιας είναι σε ένα µεγάλο βαθµό µοναδική και διαφοροποιηµένη.  

Μια επιχείρηση σε µια δεδοµένη ολιγοπωλιακή βιοµηχανία πρέπει να υιοθετήσει 

καινούριες δεξιότητες και να αναπτύξει καινούριες τεχνολογικές ικανότητες αν θέλει να 

διατηρήσει και ενισχύσει τα κέρδη της. Στην περίπτωση που η τεχνολογία αποκτάται εκτός 

της επιχείρησης, θα πρέπει σταδιακά να υιοθετηθεί και να προσαρµοστεί στις ήδη 

υπάρχουσες παραγωγικές µεθόδους. 

Και εδώ η έµφαση είναι η ίδια όπως και µε τη θεωρία διεθνοποίησης, αν και η 

προσέγγιση της τεχνολογικής συγκέντρωσης δε θεωρεί την τεχνολογία ως µια µη τέλεια 

αγορά, αλλά ως µια διαδικασία που σχετίζεται µε τη δηµιουργία και την αξιοποίηση ενός 

συγκεκριµένου τύπου τεχνολογίας µέσα στην επιχείρηση.  
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Η διασυνοριακή επέκταση µιας επιχείρησης εκτείνει το δικό της δίκτυο και τη δική 

της τεχνολογική εξέλιξη. Η επιχείρηση, εφαρµόζοντας την τεχνολογία της κάτω από νέες 

συνθήκες, τροφοδοτεί µε νέες ιδέες την εξέλιξη του συστήµατός της. 

Παράλληλα, προσφέρονται δύο ερµηνείες για το λόγο που σχετίζεται η ανάπτυξη της 

διεθνούς παραγωγής µε τη διατήρηση του τεχνολογικού ανταγωνισµού ανάµεσα στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις στις βιοµηχανικές χώρες: 

� Πρώτον, η διεθνοποίηση υποστηρίζει την τεχνολογική διαφοροποίηση, καθώς το είδος 

της τεχνολογικής ανάπτυξης διαφέρει από τοποθεσία σε τοποθεσία καθώς και ανάµεσα 

στις επιχειρήσεις.  

� ∆εύτερον, σήµερα υπάρχει ακόµη µεγαλύτερη συγγένεια ανάµεσα στις τεχνολογίες, που 

προηγουµένως ήταν αρκετά διαχωρισµένες.     

Μολαταύτα, οι θεωρητικοί αυτής της προσέγγισης επιτρέπουν στα µοντέλα τους 

συντεχνίες ανάµεσα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές τελικών 

προϊόντων και αποδέχονται τη µη ανταγωνιστική συµπεριφορά των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων στις φιλοξενούµενες χώρες, που µπορεί να οδηγήσει σε µια αδύναµη θέση για 

τις ενδογενείς επιχειρήσεις.  

Εκεί όπου οι ενδογενείς επιχειρήσεις έχουν µια ισχυρή τεχνολογική παράδοση στον 

εξεταζόµενο τοµέα, η ανάπτυξη της διεθνούς παραγωγής προσφέρει διεθνή ανταγωνισµό και 

ένα ανταγωνιστικό έρεισµα που ενθαρρύνει µια αύξηση στην τοπική ερευνητική 

δραστηριότητα. Αντίστοιχα, εκεί όπου η παράδοση δεν είναι τόσο ισχυρή, η έρευνα που 

πραγµατοποιείται από τις τοπικές επιχειρήσεις µπορεί να αντικατασταθεί από πιο απλές, 

συναρµολογούµενου τύπου µεθόδους παραγωγής που οργανώνονται από τις  ξένες 

πολυεθνικές. 

 

11..33..11..55..  ΤΤοο  ΕΕκκλλεεκκττιικκόό  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  

 

To πέµπτο θεωρητικό υπόδειγµα είναι το εκλεκτικό παράδειγµα που αναπτύχθηκε από 

τον Dunning. Όπως υπονοεί και το όνοµά του, συνθέτει στοιχεία από όλα τα προηγούµενα 

µοντέλα, καθώς ήταν το αποτέλεσµα της προσπάθειας να δηµιουργηθεί ένα ευρύτερο 

θεωρητικό πλαίσιο που θα περιλαµβάνει στοιχεία από πολλές διαφορετικές ατοµικές 

προσεγγίσεις.  

Το εκλεκτικό παράδειγµα είναι ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο για τον προσδιορισµό 

του µεγέθους και του είδους της παραγωγής ξένης ιδιοκτησίας που αναλαµβάνεται από τις 

ίδιες τις επιχειρήσεις µιας χώρας, καθώς και την εγχώρια παραγωγή που ικανοποιείται από 

ξένες επιχειρήσεις. Ο Dunning συνδύασε τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας της επιχείρησης, 

µαζί µε τη θεωρία διεθνοποίησης και τη θεωρία τοποθεσίας. 
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A. Η κύρια δοµή της θεωρίας 

Το εκλεκτικό παράδειγµα ορίζει ότι η ικανότητα και η προθυµία των επιχειρήσεων 

µιας χώρας να προµηθεύσουν είτε µια ξένη ή την εγχώρια αγορά από µια ξένη τοποθεσία, 

εξαρτάται από τρεις παράγοντες: 

� Από τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας (Ι):  

Η επιχείρηση κατέχει, ή είναι σε θέση να κατέχει, συγκεκριµένα οικονοµικά στοιχεία 

που δεν είναι διαθέσιµα (ή τουλάχιστον όχι σε τόσο ευνοϊκούς όρους) στις επιχειρήσεις 

κάποιας άλλης χώρας. Αυτά τα οικονοµικά στοιχεία θα προσδιορίζονται ως πλεονεκτήµατα 

ιδιοκτησίας καθώς θεωρείται ότι είναι µοναδικά για επιχειρήσεις συγκεκριµένης ιδιοκτησίας 

ή εθνικότητας.  

Η κατοχή πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας επιτρέπει την επιχείρηση να συναγωνίζεται µε 

τη φιλοξενούµενη χώρα στη δική της αγορά, αλλά επίσης είναι απαραίτητα για να 

ανταποδώσουν στην επιχείρηση για τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την παραγωγή 

σε ξένη χώρα. 

� Από τα πλεονεκτήµατα διεθνοποίησης (∆): 

Υποθέτοντας ότι ισχύει η προηγούµενη συνθήκη, πρέπει να είναι πιο κερδοφόρο για 

την επιχείρηση να προσθέτει αξία στα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας της µε το να τα αξιοποιεί η 

ίδια µέσω της µεταφοράς αυτών των πλεονεκτηµάτων καθώς και κεφαλαίου στη 

φιλοξενούµενη χώρα παρά µε το να τα πουλάει ή να τα ενοικιάζει στη φιλοξενούµενη χώρα. 

Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση διεθνοποιεί τα πλεονεκτήµατά της µέσω της επέκτασης 

των δραστηριοτήτων της και όχι µέσω της εξωτερίκευσής τους µέσω της παροχής άδειας 

παραγωγής ή/και άλλων παρόµοιων συµβολαίων µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις.  

� Από τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας (Τ): 

Είναι προς το µεγαλύτερο συµφέρον για την επιχείρηση (περισσότερο κερδοφόρο) να 

δηµιουργήσει ή αξιοποιήσει αυτά τα πλεονεκτήµατα σε συνδυασµό µε κάποιους 

παραγωγικούς συντελεστές (συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικών πόρων) σε µια ξένη 

τοποθεσία. Εφόσον η διανοµή αυτών των πόρων και των δυνατοτήτων δεν είναι ισοµερής, 

επιχειρήσεις από µια συγκεκριµένη εθνικότητα θα έχουν πλεονέκτηµα τοποθεσίας σε σχέση 

µε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες. 

Η συγκεκριµένη µορφή και χαρακτήρας που θα αποκτήσει η διεθνής παραγωγή θα 

εξαρτηθεί από τη διαµόρφωση των (Ι) οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης και των (Τ) 

οικονοµικών στοιχείων των χωρών, καθώς και στον τρόπο που εκτιµούν οι επιχειρήσεις 

(περισσότερο από τις αγορές) ότι διαθέτουν καθαρά πλεονεκτήµατα από την αξιοποίηση 

αυτών των (Ι) και (Τ) πλεονεκτηµάτων. ∆εδοµένων αυτών των µεταβλητών, θα εξαρτηθεί 

επίσης και από τις εναλλακτικές στρατηγικές δυνατότητες που έχει η επιχείρηση και από τον 

τρόπο που θα εκτιµήσει τις συνέπειες αυτών των επιλογών. 
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B. Τα Ι.∆.Τ. πλεονεκτήµατα 

Αν οι πολυεθνικές ήταν ακριβώς ίδιες µε τις τοπικές επιχειρήσεις, δε θα είχαν κάποιο 

συµφέρον από την είσοδό τους σε µια ξένη (φιλοξενούµενη) αγορά.  Οι τοπικές επιχειρήσεις 

έχουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα στις αγορές που δραστηριοποιούνται και, εκτός των 

άλλων, η πολυεθνική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων µπορεί να έχει ιδιαίτερες 

δυσκολίες, οι οποίες θα µεταφραστούν ως επιπλέον κόστος δραστηριοποίησης στο 

εξωτερικό. 

Σύµφωνα µε το παράδειγµα, για κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητη η χρήση δύο 

διαφορετικών ειδών συντελεστών παραγωγής:  

� Το πρώτο είδος αναφέρεται σε παραγωγικούς συντελεστές που µπορούν να 

δηµιουργηθούν (ή να αποκτηθούν) από την επιχείρηση (είναι χαρακτηριστικά της κάθε 

επιχείρησης). Τέτοιοι συντελεστές παραγωγής θεωρούνται ότι είναι µετακινούµενοι 

ανάµεσα στα εθνικά σύνορα, αλλά µοναδικοί για τις επιχειρήσεις µιας συγκεκριµένης 

εθνικότητας - ήδη έχουν αναφερθεί ως (Ι) πλεονεκτήµατα. Οι πολυεθνικές έχουν ένα 

σύνολο (Ι) πλεονεκτηµάτων που τις κάνουν να υπερτερούν των αντίστοιχων εγχώριων 

επιχειρήσεων. Η κατοχή τέτοιων πλεονεκτηµάτων υπονοεί την ύπαρξη ατελειών στις 

αγορές και µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 

I. Πλεονεκτήµατα που µπορούν να δηµιουργηθούν (ή να αποκτηθούν) από την επιχείρηση 

και είναι συγκεκριµένα ως προς την επιχείρηση και µετακινούµενα σε διαφορετικές 

τοποθεσίες, όπως: 

• Η δοµή των πόρων της επιχείρησης 

• Τα συστήµατα οργάνωσης και marketing 

• Τα νοµικά προστατευόµενα δικαιώµατα (πατέντες, όνοµα κατασκευαστή) 

• Τα εµπορικά µονοπώλια (απόκτηση στρατηγικών οικονοµικών στοιχείων, 

απαραιτήτων πρώτων υλών, έλεγχος της αγοράς αγαθών) 

• Ικανότητα να µειωθεί το κόστος από τις συναλλαγές της επιχείρησης 

(αποτελεσµατικότητα) 

II. Πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την κοινή διακυβέρνηση των δραστηριοτήτων 

προστιθέµενης αξίας που είναι διασκορπισµένες γεωγραφικά και της διεθνοποίησης 

αυτής καθ’ αυτής, όπως: 

• Αυτά που τα καθιερωµένα υποκαταστήµατα (ή βοηθητικά των υποκαταστηµάτων) 

µπορούν να απολαµβάνουν έναντι των επιχειρήσεων που είναι εξ’ αρχής 

εγκατεστηµένες εκεί. Αυτά περιλαµβάνουν: 

� το µέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
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� αποκλειστική πρόσβαση σε πρώτες ύλες, 

� πρόσβαση σε «µητρικούς» πόρους σε οριακό κόστος κ.λ.π. 

• Αυτά που προκύπτουν από τη διεθνοποίηση τα οποία περιλαµβάνουν: 

� τη µεταφορά του κόστους, 

� την κερδοφορία από την αξία συναλλαγών, 

� την ειδίκευση σε διεθνή προγράµµατα και 

� τις διεθνείς µάρκες των προϊόντων. 

Τα πλεονεκτήµατα του δεύτερου είδους είναι συγκεκριµένα ως προς την τοποθεσία. 

Βέβαια, είναι µεταφερόµενα ανάµεσα στις επιχειρήσεις στην εν λόγω τοποθεσία, αλλά µη 

µεταφερόµενα ανάµεσα σε διαφορετικές τοποθεσίες. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκαν ως 

πλεονεκτήµατα τοποθεσίας.  

Αυτά µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν: 

           (α) Ρικαρντιανού τύπου πλεονεκτήµατα (φυσικοί πόροι, διαφορετικές κατηγορίες 

ανθρώπινου δυναµικού) 

           (β) Το νοµικό και εµπορικό περιβάλλον στο οποίο αυτά τα πλεονεκτήµατα 

αξιοποιούνται (η δοµή της αγοράς, θεσµικό και πολιτικό περιβάλλον) 

Για κάποια είδη εµπορίου είναι επαρκές για την επιχείρηση να κατέχει µόνο 

πλεονεκτήµατα τοποθεσίας, αλλά το εµπόριο ανάµεσα σε διαφοροποιηµένα προϊόντα απαιτεί 

το συνδυασµό πλεονεκτηµάτων τόσο τοποθεσίας, όσο και ιδιοκτησίας. 

Παρ’ όλα αυτά, η κατοχή των παραπάνω πλεονεκτηµάτων δεν είναι επαρκής για να 

καθορίσει τη διεθνή παραγωγή µιας επιχείρησης. Ακόµα είναι δύσκολο να διακριθούν οι 

πολυεθνικοί παραγωγοί από τους εγχώριους παραγωγούς µε βάση αυτή τη διάκριση µόνο. Η 

διαφορά προκύπτει όταν οι επιχειρήσεις µιας εθνικότητας διαπερνούν διασυνοριακές αγορές 

(µέσω της διεθνοποίησης) και συνδυάζουν τα µεταφερόµενα ιδιοκτησιακά πλεονεκτήµατα µε 

τα µη µεταφερόµενα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας των χωρών. 

Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρατίθενται οι διαφορές ανάµεσα στον εγχώριο και διεθνή 

σχεδιασµό. 

 

Πίνακας 1: ∆ιαφορές ανάµεσα στον εγχώριο και διεθνή σχεδιασµό  

          Εγχώριος Σχεδιασµός               ∆ιεθνής Σχεδιασµός 

1. Μια κοινή γλώσσα και εθνικότητα   1. Πολυεθνικοί, πολιτισµικοί και    πολυγλωσσικοί 

παράγοντες 

2. Σχετικά οµοιογενής αγορά  2. Πολλές και διαφορετικές αγορές 

3. Υπάρχουν αρκετά δεδοµένα, συνήθως  3. Η συγκέντρωση δεδοµένων είναι ένα δύσκολο 
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          Εγχώριος Σχεδιασµός               ∆ιεθνής Σχεδιασµός 

ακριβή και η συγκέντρωσή τους είναι 

εύκολη 

καθήκον που απαιτεί σχετικά υψηλό 

προϋπολογισµό και ενασχόληση προσωπικού 

4. Οι πολιτικοί παράγοντες δεν είναι τόσο 

σηµαντικοί 

 4. Οι πολιτικοί παράγοντες είναι ζωτικής σηµασίας 

5. Υπάρχει σχετική ελευθερία από άποψης 

πολιτικών παρεµβάσεων 

    5. Υπάρχει εµπλοκή στα εθνικά  οικονοµικά πλάνα, 

ενώ οι κυβερνητικές αποφάσεις επηρεάζουν τις 

επιχειρηµατικές αποφάσεις 

6. Η ατοµική επιχείρηση ασκεί µικρή 

επίδραση στο οικονοµικό – επιχειρηµατικό 

περιβάλλον 

 6. Οι µεγάλες επιχειρήσεις επηρεάζουν τις 

ισορροπίες 

7. Ο σωβινισµός βοηθά  7. Ο σωβινισµός αποτελεί εµπόδιο 

8. Υπάρχει σχετικά σταθερό επιχειρηµατικό 

περιβάλλον 

 8. Πολλαπλά περιβάλλοντα, πολλά εκ των οποίων 

είναι αρκετά ασταθή (αλλά µπορεί να είναι 

εξαιρετικά κερδοφόρα) 

9. Υπάρχει οµοιόµορφο οικονοµικό κλίµα  9. Υπάρχει ποικιλία οικονοµικών περιβαλλόντων 

που ποικίλλουν από υπερβολικά συντηρητικά έως 

άκρως πληθωριστικά 

10.  Υπάρχει ένα κοινό νόµισµα 10. Τα νοµίσµατα των χωρών διαφέρουν σε 

σταθερότητα και πραγµατική αξία 

11. Οι επιχειρηµατικοί «κανόνες του 

παιχνιδιού» ωριµάζουν και είναι καλύτερα 

αντιληπτοί  

11. Οι κανόνες διαφέρουν, είναι ευµετάβλητοι και 

ασαφείς 

12. Η διοίκηση είναι συνηθισµένη στην 

ανάθεση αρµοδιοτήτων και στην 

αξιοποίηση οικονοµικών ελέγχων 

12. Η διοίκηση είναι συνήθως αυτόνοµη και µη 

συνηθισµένη σε προϋπολογισµούς και ελέγχους 

 

Η φύση και ο συνδυασµός των Ι.∆.Τ. πλεονεκτηµάτων θα καθορίσει το είδος και το 

βαθµό της διεθνούς εµπλοκής. Έτσι, προκύπτουν και τα βασικά πλεονεκτήµατα – κίνητρα της 

διεθνοποίησης που είναι τα εξής:  

1. η αποφυγή του κόστους της έρευνας και των διαπραγµατεύσεων,  

2. η αβεβαιότητα του καταναλωτή,  

3. η αδυναµία της αγοράς να επιτρέψει διάκριση τιµών,  

4. η πρόσβαση και πλήρης εκµετάλλευση αγορών ανεξαρτήτων δραστηριοτήτων,  

5. η αποζηµίωση της απουσίας αγορών προθεσµιακών συναλλαγών,  

6. η αποφυγή του κρατικού παρεµβατισµού κ.λ.π. 
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Τέλος, µια ακόµη σηµαντική παράµετρος είναι η στρατηγική των επιχειρήσεων. Όπως 

ισχύει και στη βιοµηχανική οργάνωση, κάθε επιχείρηση αντιδρά µε διαφορετικό τρόπο στις 

εξωγενείς µεταβλητές. Παρ’ όλα αυτά, ο αντίλογος είναι ότι δεν έχει αναγνωριστεί ακόµη 

κάποια άλλη µεταβλητή χαρακτηριστική της επιχείρησης που να ερµηνεύει συστηµατικά τις 

άµεσες ξένες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στις χώρες και τις βιοµηχανίες. 

  

11..33..22..  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙ  ««ΕΕΞΞΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ»»  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ    

 

H όποια αγορά για κάποιο τελικό προϊόν µπορεί να εξυπηρετηθεί µε τέσσερις 

τρόπους: 

1. από εγχώριες επιχειρήσεις, 

2. από υποκαταστήµατα πολυεθνικών στην αγορά, 

3. από εξαγωγές στην αγορά από εγχώριες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες εκτός 

της αγοράς και  

4. από εξαγωγές από υποκαταστήµατα πολυεθνικών. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνουν δύο σηµαντικές επισηµάνσεις για τη διάκριση των 

παραπάνω τεσσάρων µέσων: 

1) η τοποθεσία της παραγωγής (η οποία ξεχωρίζει τις πρώτες δύο από τις επόµενες δύο) 

και 

2) η ιδιοκτησία της παραγωγής (η οποία ξεχωρίζει την 1η από τη 2η και την 3η από την 

4η).  

Η διάκριση µε βάση την παραγωγή καθορίζει το πού υλοποιούνται οι δραστηριότητες 

που προσδίδουν προστιθέµενη αξία, ενώ η διάκριση µε βάση την ιδιοκτησία καθορίζει το 

ποιος κατέχει και ελέγχει τις παραπάνω δραστηριότητες.  

Ανεξάρτητα από την ιδιοκτησία των ξένων εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι τελευταίες 

δυο µέθοδοι µπορούν να αντιµετωπιστούν ως µία. Παρ΄ όλα αυτά, µια επιχείρηση µπορεί να 

µην πουλάει µόνο τα προϊόντα της, αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τα 

τµήµατά της.  

Οι ξένες επιχειρήσεις µπορούν να εµπλακούν εµµέσως σε εθνικές συµβάσεις 

µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας µε εγχώριους παραγωγούς και/ή υποκαταστήµατα 

θυγατρικών. Συνεπώς, η φιλοξενούµενη αγορά µπορεί να εξυπηρετηθεί από ξένες 

επιχειρήσεις µέσω τριών διαφορετικών τρόπων: 

I. εξαγωγές, 

II. συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας & τεχνογνωσίας και 

III. προγράµµατα συµµετοχής σε επενδύσεις. 
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Πολλοί µελετητές στο παρελθόν έχουν ασχοληθεί µε το εάν µια επιχείρηση πρέπει να 

µείνει στο στάδιο των εξαγωγών ή αν θα πρέπει να αναπτύξει επιχειρηµατική δράση στη 

χώρα αυτή. Για παράδειγµα, οι νεοκλασικοί υποστηρίζουν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την επιλογή µεταξύ εξαγωγών και άµεσης επένδυσης είναι το κόστος και η απόδοση. 

Το να εξάγει µια επιχείρηση σηµαίνει ότι είναι εγκατεστηµένη και διοικητικά 

ελεγχόµενη στο εσωτερικό. Το δικαίωµα άδειας (foreign licensing) στο εξωτερικό σηµαίνει 

εγκατάσταση στο εξωτερικό και συµβατικά ελεγχόµενη διοικητικά, ενώ η άµεση ξένη 

επένδυση σηµαίνει εγκατάσταση και διοικητικός έλεγχος από το εξωτερικό. Επιπλέον, µια 

επιχείρηση µπορεί να κάνει µια επιθετική εξαγορά µιας άλλης στο εξωτερικό, µπορεί να 

κάνουν συµφωνία ως προς το η µία να παράγει και η άλλη να διανέµει ή µπορεί απλά να 

χρησιµοποιεί κάποιον ή κάποιους πελάτες ή αντιπροσώπους που να πραγµατοποιούν το 

στάδιο της διανοµής στη χώρα της αλλοδαπής. 

Η κάθε περίπτωση εµφανίζει συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα, 

τα οποία είναι περισσότερο σύνθετα ή απλά, ανάλογα µε την πολυπλοκότητα της κάθε 

µορφής εισόδου. Πριν όµως αποφασιστεί το ποια στρατηγική εισόδου είναι η επικρατέστερη 

και η πιο κερδοφόρα, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάποιοι 

από αυτούς είναι: 

� τα κόστη εγκατάστασης 

� οι χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές 

� πολιτισµικοί παράγοντες 

� η δοµή της αγοράς 

� η ανταγωνιστικότητα των στρατηγικών κ.λπ. 

Οι ίδιοι πάντα µελετητές έβγαλαν κάποια συµπεράσµατα, όσον αφορά το ποια 

περίπου στρατηγική είναι η καταλληλότερη, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά. Έτσι, όταν υπάρχουν µονοπώλια που σχετίζονται µε υψηλό κόστος ανταγωνισµού, 

προτείνονται στρατηγικές που δίνουν στην εισερχόµενη εταιρεία µακροχρόνιο έλεγχο πάνω 

στην παραγωγή ή τη διανοµή του αντιπάλου ενώ οι συνέργιες προτείνονται όταν υπάρχουν 

πολύ υψηλά κόστη εγκατάστασης. Γενικά, η ανάλυση των µελετητών επιβεβαιώνει ότι η 

δοµή της αγοράς είναι κρισιµότατος παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή 

στρατηγικής διείσδυσης. 

 

11..33..33..  ΟΟ  ΡΡΟΟΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΩΩΝΝ  

 

Οι εξαγωγές διαφέρουν από τις άλλες δύο προσεγγίσεις λόγω της επίδρασης της 

τοποθεσίας: οι δραστηριότητες παραγωγής προστιθέµενης αξίας γίνονται στη χώρα 
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προέλευσης, ενώ οι άλλες δυο προσεγγίσεις µεταφέρουν το µεγαλύτερο µέρος της 

προστιθέµενης αξίας στη φιλοξενούµενη χώρα.  

Τα προϊόντα εξάγονται είτε άµεσα, µέσω ενός αντιπροσώπου στη φιλοξενούµενη 

χώρα, είτε έµµεσα, µέσω ενός αντιπροσώπου στη χώρα προέλευσης ή µέσω µιας θυγατρικής 

εταιρείας στη φιλοξενούµενη χώρα (ενδοεταιρικό εµπόριο).  

Αν και οι πρώτες µορφές εξαγωγών δεν απαιτούν τη µεταφορά κεφαλαίου στη 

φιλοξενούµενη χώρα, η τελευταία µορφή απαιτεί επενδύσεις στη φιλοξενούµενη χώρα. Η 

εταιρεία που εξάγει αναλαµβάνει χαµηλούς κινδύνους για δεσµεύσεις σε κεφάλαιο και 

πόρους και σε κάποιες περιπτώσεις λαµβάνει και εξαγωγικές επιδοτήσεις.  

Από την άλλη µεριά, υπάρχουν υψηλά συναλλακτικά κόστη: 

� εµπόδια στο εµπόριο στη φιλοξενούµενη χώρα – συµπεριλαµβανοµένων των 

φορολογικών και µη εµποδίων,  

� αβεβαιότητα λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης για τα χαρακτηριστικά της τοπικής 

αγοράς και τις καταναλωτικές συνήθειες  

καθώς οι διαµορφωτές της κοινής γνώµης µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόφαση 

για εξαγωγή. 

  

11..33..44..  ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΡΡΡΡΟΟΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΙΙΑΑΣΣ  

 

Οι συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας χαρακτηρίζονται από 

µακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας ανάµεσα σε διεθνείς επιχειρήσεις και οντότητες στην 

ξένη αγορά – στόχο και περιλαµβάνουν τη µεταφορά τεχνολογίας ή ανθρωπίνων δεξιοτήτων 

στην αγορά – στόχο.  

Οι συµβάσεις αυτές µπορούν να αφορούν παραχώρηση δικαιωµάτων παραγωγής – 

κατασκευής – προώθησης ενός προϊόντος (licensing), παραχώρηση δικαιωµάτων µεταπρατών 

(franchising), τεχνολογικές & τεχνικές συµφωνίες καθώς και τη δυνατότητα συµπαραγωγής.  

Η παραχώρηση δικαιωµάτων παραγωγής είναι ο πιο συνήθης και σηµαντικός τύπος 

συµβολαιακών διευθετήσεων, καθώς περιλαµβάνει την απαραίτητη γνώση αυτού που 

παραχωρεί την άδεια και την τοπική γνώση και φήµη αυτού που αποδέχεται την άδεια. Όπως 

και µε το εµπόριο, υπάρχουν υψηλά συναλλακτικά κόστη που προκύπτουν από δοµικές και 

άλλες αποτυχίες της αγοράς. Αυτά τα κόστη σχετίζονται µε προβλήµατα που προκύπτουν στο 

σχεδιασµό και τη διατήρηση συµβολαιακών διευθετήσεων κυρίως λόγω του γεγονότος ότι 

δεν υπάρχει αγορά για την τεχνογνωσία. Επίσης, η αβεβαιότητα του καταναλωτή, το κόστος 

από την εφαρµογή των πολιτικών και ο κίνδυνος της δηµιουργίας ενός ανταγωνιστή κατά τη 

µεταφορά τεχνολογίας στη φιλοξενούµενη χώρα είναι υψίστης σηµασίας.  
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Τέλος, υπάρχει διάκριση ανάµεσα στην παραχώρηση δικαιωµάτων παραγωγής και 

στις εξαγωγές και τις άµεσες ξένες επενδύσεις, όσον αφορά τις συνέπειες της εξωτερίκευσης: 

η επιχείρηση παραχωρεί τα δικαιώµατα χρήσης των άυλων οικονοµικών στοιχείων της. Στα 

εξαγωγικά και επενδυτικά µοντέλα η χρήση αυτών των οικονοµικών στοιχείων είναι 

εσωτερική. 

 

11..33..55..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΕΕ  ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

Τα προγράµµατα αυτά σχετίζονται µε τις άµεσες ξένες επενδύσεις και συχνά 

θεωρούνται συνώνυµα της διεθνοποίησης. Παραδοσιακά, η γεωγραφική διασπορά των 

πολυεθνικών ήταν απόρροια των άµεσων ξένων επενδύσεων. 

Το γεγονός ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, µέσω των παραρτηµάτων τους, έχουν 

φυσική παρουσία σε µια ή περισσότερες χώρες και ενσωµατώνουν όχι µόνο το κεφάλαιο, 

αλλά και τη µεταφορά υλικών και άυλων οικονοµικών στοιχείων όπως: 

� εργατικό δυναµικό, 

� µηχανολογικό εξοπλισµό, 

� τεχνολογία, 

� τεχνογνωσία και 

� επιχειρηµατικότητα, που κατέχει και ελέγχει, 

διαχωρίζει τις άµεσες ξένες επενδύσεις από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.   

Είδη πολυεθνικών επιχειρήσεων 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Στις επιχειρήσεις που αναζητούν φυσικούς  πόρους (φθηνό ανειδίκευτο ή µερικώς 

εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, τεχνολογική ικανότητα, marketing & management, 

δεξιότητες, υλικούς πόρους)  

2. Στις επιχειρήσεις που αναζητούν «πρόσφορη» αγορά (ευνοϊκή φορολογία και χαµηλοί 

δασµοί στη φιλοξενούµενη χώρα, η ανάγκη να ακολουθήσουν τις µονάδες παραγωγής 

στις χώρες που έχουν εγκατασταθεί, η ανάγκη να προσαρµοστούν στις τοπικές 

συνήθειες και συνθήκες, η ανάγκη µείωσης του κόστους παραγωγής και µεταφοράς 

των προϊόντων στη φιλοξενούµενη χώρα, η ανάγκη να υπάρχει µια φυσική παρουσία 

των πολυεθνικών στις αγορές που κυριαρχούν οι ανταγωνιστές τους) 

3. Στις επιχειρήσεις που αναζητούν αποτελεσµατικότητα (η ανάγκη να αξιοποιηθούν 

οφέλη που προκύπτουν από οικονοµίες κλίµακας, σκοπιµότητας και διαχείρισης 

κινδύνου) 
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4. Στις επιχειρήσεις που αναζητούν στρατηγικούς οικονοµικούς πόρους (η ανάγκη µιας 

πολυεθνικής να αποκτήσει µια τοπική επιχείρηση µε στόχο να εκµεταλλευτεί την 

τεχνολογία της, το µερίδιο της στην αγορά, τις δεξιότητες της στο management και 

άλλες επιχειρηµατικές δεξιότητες) 

 

11..33..66..  ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΑΑ  ΕΕΠΠΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  

 

Είναι αβέβαιο αν µια πολυεθνική επιχείρηση θα ακολουθήσει ένα συστηµατικό 

αναπτυξιακό µοντέλο.  

Το σχήµα 1 απεικονίζει τη συνήθη διαδικασία που εφαρµόζεται. Το σηµείο εκκίνησης 

είναι όταν η επιχείρηση παράγει µόνο για την εγχώρια αγορά.  

Η τοπική επιχείρηση µπορεί να έχει περιορισµένες ευκαιρίες ανάπτυξης στην εγχώρια 

αγορά και εποµένως να αποφασίσει να εκµεταλλευτεί διεθνείς αγορές µέσω του εµπορίου. Σε 

αυτό το µοντέλο ανάπτυξης, η επιχείρηση εκµεταλλεύεται µόνο τα πλεονεκτήµατα 

ιδιοκτησίας και τοποθεσίας. Υποτίθεται ότι στο αρχικό στάδιο της διεθνούς εξάπλωσης της 

επιχείρησης θα επιλεχθεί ένας ανεξάρτητος αντιπρόσωπος στη φιλοξενούµενη χώρα.  

Μολαταύτα, µια επιχείρηση µπορεί να αποφασίσει να γίνει πολυεθνική µέσω της 

διεθνοποίησης του αντιπροσώπου και της εγκατάστασης ενός διεθνούς υποκαταστήµατος 

πωλήσεων στη φιλοξενούµενη χώρα. Αυτό το µοντέλο εισόδου περιλαµβάνει την 

εκµετάλλευση όλων των Ι.∆.Τ. πλεονεκτηµάτων. Αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν επαρκώς µε   

έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

� είτε µέσω της δηµιουργίας ενός νέου υποκαταστήµατος (ριψοκίνδυνη επένδυση) ή 

� µέσω της απόκτησης µιας εγκατάστασης στη φιλοξενούµενη χώρα 

Εάν η επιχείρηση έχει περιορισµένα ιδιοκτησιακά πλεονεκτήµατα, µπορεί να 

αποφασίσει να παραχωρήσει την άδεια κατασκευής – παραγωγής σε έναν ξένο παραγωγό 

στην αγορά της φιλοξενούµενης χώρας. 

Τέλος, η επιχείρηση πρέπει να υλοποιήσει την ανάγκη να παράγει στη φιλοξενούµενη 

χώρα και γι’ αυτό το λόγο θα συµµετέχει σε άµεσες ξένες επενδύσεις µεταφέροντας ένα 

µεγαλύτερο πακέτο ιδιοκτησιακών πλεονεκτηµάτων και αξιοποιώντας ένα µεγάλο αριθµό 

άλλων πλεονεκτηµάτων τοποθεσίας, όπως οι φυσικοί πόροι και οι κρατικές επιδοτήσεις. 
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Εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς 

 

 

Σύνθεση των Ι.∆.Τ. πλεονεκτηµάτων 

Ιδιοκτησίας ∆ιεθνοποίησης Τοποθεσίας 

• Μέγεθος επιχείρησης • Εκµετάλλευση & 

καταστρατήγηση των 

αποτυχιών της αγοράς 

• ∆υνατότητες της αγοράς 

• ∆ιεθνής εµπειρία • Ανάγκη προστασίας 

της ποιότητας των 

προϊόντων 

• Φυσικοί πόροι 

• Ικανότητα ανάπτυξης 

εµπορικών σηµάτων 

• Αποφυγή κρατικού 

παρεµβατισµού 

• Κρατικές επιχορηγήσεις 

 

 

Επιλογή τρόπου εισόδου στην αγορά 

 

 

 

Εξαγωγές σε υπερπόντιες αγορές µέσω ανεξαρτήτων καναλιών (Ι,Τ) 

 

 

 

Αδειοδότηση σε ξένο παραγωγό να παράγει για αυτές τις αγορές 

 

 

 

Καθιέρωση πωλήσεων της αγοράς αγαθών σε υπερπόντιες αγορές 

 

Εξαγορά µιας εγχώριας επιχείρησης            Ίδρυση µιας νέας παραγωγικής µονάδας  

 

 

∆ηµιουργία παραγωγικών µονάδων σε υπερπόντιες οικονοµίες 

 

Εξαγορά µιας εγχώριας επιχείρησης            Ίδρυση µιας νέας παραγωγικής µονάδας 

Σχήµα 1 
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11..33..77..  ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  

ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝΕΕΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

 

A. Το διαµάντι του Porter 

Στην σχετικά πρόσφατη έρευνά του για τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των εθνών, ο 

Michael Porter αποπειράται να επανατοποθετήσει το ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον  προς την 

αναγνώριση της συµβολής των µεγάλων χωρών η οποία αντανακλά το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα συγκεκριµένων βιοµηχανιών. Με άλλα λόγια, αποπειράται να εξηγήσει το λόγο 

για τον οποίο ένα έθνος µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για επιτυχή διεθνή συναγωνισµό 

ανάµεσα στις επιχειρήσεις µιας βιοµηχανίας. Κατά την άποψή του, το πολυεθνικό κύρος µιας 

επιχείρησης αντανακλά την ικανότητα µιας επιχείρησης να εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατα 

που απέκτησε στο κράτος της προκειµένου να εδραιώσει τη θέση της έναντι άλλων χωρών. 

Το µοντέλο του βασίζεται στην αλληλεπίδραση τεσσάρων καθοριστικών στοιχείων 

κάθε χώρας, που καθορίζουν το περιβάλλον µέσα στο οποίο συναγωνίζονται οι εγχώριες 

επιχειρήσεις. Αυτές οι παράµετροι είναι: 

1)   Παράγοντες που επηρεάζουν τους οικονοµικούς πόρους: 

Οι εθνικοί παραγωγικοί πόροι, όπως οι υποδοµές, οι φυσικοί πόροι, το εξειδικευµένο 

εργατικό δυναµικό και άλλοι πόροι που δηµιουργούνται και είναι απαραίτητοι για τον 

ανταγωνισµό στη συγκεκριµένη βιοµηχανία 

2) Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση: 

Η φύση της εγχώριας ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες και ο βαθµός ορθολογικών 

καταναλωτικών αποφάσεων 

3) Συσχετιζόµενες και υποστηρικτικές βιοµηχανίες: 

H ύπαρξη ή απουσία ενός εγχώριου προµηθευτή και σχετικών βιοµηχανιών, που είναι 

από µόνες τους διεθνοποιηµένες 

4) Η στρατηγική της επιχείρησης, η δοµή της και οι συντεχνίες: 

Οι εθνικές συνθήκες επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρήσεις διοικούνται, 

είναι οργανωµένες και δηµιουργούνται, όπως επίσης και την εγχώρια συντεχνία. 

Αυτές οι τέσσερις παράµετροι αποτελούν αυτό που ο Porter χαρακτηριστικά αποκαλεί 

ως το εθνικό «διαµάντι» και ο ρόλος τους καθορίζει τη φύση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας.  

Επίσης, το «διαµάντι» λειτουργεί ως ένα σύστηµα που, εκµεταλλευόµενο όλους τους 

παραπάνω παράγοντες (που είναι άµεσα εξαρτηµένοι), µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ανάλυση της επιχειρηµατικής στρατηγικής. 

Παρ΄ όλα αυτά, όταν αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο χρησιµοποιείται για την ανάλυση 

των συστατικών της ανταγωνιστικότητας των πολυεθνικών, ανακύπτουν προβλήµατα. 

Ειδικότερα, από τον Dunning η κριτική που ασκήθηκε αφορά την έλλειψη µιας διεθνούς 

προοπτικής. Για παράδειγµα, δεν εξηγεί το πώς η διεθνοποίηση της οικονοµικής 

δραστηριότητας επηρεάζει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των µεµονωµένων κρατών. 
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        Πιθανότητα                                                                        Στρατηγική της επιχείρησης 

 

 

 

 

 

  Παράγοντες που επηρεάζουν                                                          Ζήτηση 

   τους οικονοµικούς πόρους 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                     Κυβέρνηση 

                              

 

 

Σχετικές και υποστηρικτικές  

                                       βιοµηχανίες 

 

 

Σχήµα 21: Οι καθοριστικοί παράγοντες του εθνικού πλεονεκτήµατος – το πλήρες σύστηµα 

 

Το «διαµάντι» αποτελεί µια πολύ αµερικανική – εθνοκεντρική θεώρηση του κόσµου 

και υποβαθµίζει το ρόλο των πολυεθνικών στη δηµιουργία συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που 

βασίστηκε στα ποικίλα εθνικά διαµάντια, θέτοντας γι’ αυτό το λόγο υπό αµφισβήτηση την 

ύπαρξη µιας καθοριστικής εγχώριας βάσης. Επίσης, υποστήριξε ότι ένα µεγάλο µέρος των 

οικονοµικών στοιχείων µιας επιχείρησης σε µια συγκεκριµένη χώρα είτε αποκτούνται είτε 

δηµιουργούνται σε µια άλλη χώρα. Η υιοθέτηση της άποψης ότι η πλεονεκτική θέση 

πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΙBM, Philips, Nestle κ.ο.κ.) βασίζεται µόνο στην πρόσβαση των 

συστατικών του διαµαντιού στη µητρική τους χώρα είναι άτοπο, καθώς µια βασική αιτία της 

αρχικής τους επέκτασης σε όλον τον κόσµο έχει βασιστεί ακριβώς σε αυτά τα 

πλεονεκτήµατα. 

Ο Narula2 επικρίνει το διαµάντι όσον αφορά την αδυναµία του να ανταποκριθεί στις 

δυναµικές προοπτικές της τεχνολογίας και τις επιπτώσεις της στο πλαίσιο της οικονοµικής 

ανάπτυξης.  

                                                 
1 Porter (1990) 
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Ο συγγραφέας υποστήριξε ότι η τεχνολογία δεν είναι µια εξωγενής µεταβλητή, αλλά 

ούτε ότι είναι αναγκαστικά και καλή. Παρά το γεγονός ότι η κατοχή ή πώληση της 

τεχνολογίας είναι µια ταχύτατη διαδικασία, η κατοχή αυτής της τεχνολογίας έτσι ώστε να 

χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά δεν είναι.  

Ένα επιπλέον σηµείο κριτικής για το διαµάντι Porter έγκειται στην κατοχή 

συγκριτικών ιδιοκτησιακών πλεονεκτηµάτων των πολυεθνικών στη φιλοξενούµενη χώρα, 

που υπερτερούν από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών τους. Αναλύοντας τα συνολικά 

πλεονεκτήµατα της διεθνούς δραστηριοποίησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπως αυτά 

συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα των εγχώριων και των µη πολυεθνικών επιχειρήσεων, ο Porter 

εστιάζεται αποκλειστικά και µόνο σε αυτά που προέρχονται από την κατοχή συγκεκριµένων 

οικονοµικών στοιχείων, που δίνουν στις επιχειρήσεις ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των 

ξένων ανταγωνιστών τους πριν ακόµη αναλάβουν να πραγµατοποιήσουν µια άµεση ξένη 

επένδυση. 

 

B. Η θεωρία των στρατηγικών οµάδων 

Η θεωρία των στρατηγικών οµάδων προέκυψε από την ανάγκη να επεκταθεί το 

υπόδειγµα του κύκλου ζωής ενός προϊόντος για την ανάλυση συστηµατικών διαφορών στην 

ενδοεπιχειρησιακή απόδοση.  

Η κεντρική ιδέα είναι ότι ενώ τα εµπόδια εισόδου υποτίθεται ότι προστατεύουν ισάξια 

όλες τις επιχειρήσεις µιας συγκεκριµένης βιοµηχανίας, η πραγµατικότητα αποδεικνύει το 

αντίθετο. Σε ορισµένες βιοµηχανίες κάποιες επιχειρήσεις διαρκώς υπερτερούν των άλλων 

όσον αφορά την απόδοση των κεφαλαίων που επενδύουν, ενώ στις περισσότερες βιοµηχανίες 

υπάρχουν επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τελείως διαφορετικές επιχειρηµατικές στρατηγικές. 

Αυτές οι στρατηγικές αφορούν τοµείς όπως: 

� ο βαθµός στον οποίο µια επιχείρηση ειδικεύεται στην παραγωγή ενός προϊόντος, 

� στην απόφαση για ανταγωνισµό βάσει των τιµών έναντι ανταγωνισµού βάσει της 

αναγνωρισιµότητας της φίρµας, 

� η επιλογή των µεθόδων προµήθειας, 

� το επίπεδο της ποιότητας του προϊόντος, 

� ο βαθµός στον οποίο αναζητά η επιχείρηση να υπερτερεί τεχνολογικά έναντι της 

αντιγραφής άλλων τεχνολογιών, 

� η απόφαση για κάθετη ή οριζόντια ολοκλήρωση, 

� η σχέση ανάµεσα στο υποκατάστηµα και τη µητρική εταιρεία.  

Αν η επιχείρηση αποτελεί µια µονάδα µε πολλαπλούς κλάδους δραστηριοποίησης, 

τότε η συµπεριφορά της στην εν λόγω αγορά θα εξαρτηθεί από τη σχέση της µε τη µητρική 

εταιρεία. Επιπλέον, αυτές οι στρατηγικές αντανακλούν τη θέση της επιχείρησης όσον αφορά 

τη διαχείριση των οικονοµικών  πόρων και το χρονοδιάγραµµα εισαγωγής τους στην αγορά. 

                                                                                                                                                         
2 Narula (1993)  
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Με το χαρακτηρισµό και την κατηγοριοποίηση της στρατηγικής όλων των 

σηµαντικών ανταγωνιστών σε µια δεδοµένη βιοµηχανία, είναι εύκολο να χωρίσει κανείς τη 

βιοµηχανία σε στρατηγικές οµάδες.  

Ο Porter ορίζει ως στρατηγική οµάδα, µια οµάδα επιχειρήσεων σε µια βιοµηχανία που 

ακολουθούν την ίδια ή παρόµοια στρατηγική σε όλες τις σηµαντικές επιχειρηµατικές 

παραµέτρους. Ενώ είναι κοινό στην επιχειρησιακή βιβλιογραφία κάθε επιχείρηση να 

ακολουθεί τη δική της στρατηγική, οι επιχειρήσεις σε µια συγκεκριµένη στρατηγική οµάδα 

αναµένεται να έχουν αντίστοιχα µερίδια αγοράς και αντίστοιχες στρατηγικές οι οποίες 

επηρεάζονται από και ανταποκρίνονται σε εξωτερικές παραµέτρους. 

 

                                        

Oµάδα Α 

                    Υποκαταστήµατα των πολυεθνικών 

1. ∆εν υπάρχει ανταγωνισµός τιµών 

2. Είναι κάθετα ολοκληρωµένες 

3. Υπάρχει αναγνώριση του  

                       σήµατος κατατεθέν      

       Οµάδα Β 

                                                                                         Εγχώριες επιχειρήσεις 

1. Υπάρχει ανταγωνισµός τιµών 

2. Είναι οριζόντια ολοκληρωµένες 

3. Υπάρχει ειδίκευση προϊόντων 

 

 

 

  

Σχήµα 3: υπόδειγµα ανάλυσης στρατηγικών οµάδων 

 

 Η θεωρία των στρατηγικών οµάδων δέχεται κριτική καθώς κάθε επιχείρηση είναι 

µοναδική. Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε στρατηγικές οµάδες δικαιολογηµένα 

δηµιουργεί ερωτήµατα όσον αφορά την αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο κάθε διαφορά 

στρατηγικής εκτιµάται ως σηµαντική. 

Εάν σκεφτεί κανείς µια ακραία περίπτωση µπορεί να ισχυριστεί ότι µπορούµε να 

έχουµε µόνο µια στρατηγική οµάδα αν όλες οι επιχειρήσεις ακολουθούν την ίδια στρατηγική, 

όπως και αντίστοιχα µπορούµε να έχουµε άπειρες στρατηγικές οµάδες αν κάθε επιχείρηση 

ακολουθεί και µια διαφορετική στρατηγική.  

Συνήθως υπάρχει ένας µικρός αριθµός στρατηγικών οµάδων µέσα σε κάθε 

βιοµηχανία. Τα εµπόδια εισόδου υποτίθεται ότι προστατεύουν ισάξια όλες τις επιχειρήσεις 

στην ίδια βιοµηχανία, αλλά η θεωρία των στρατηγικών οµάδων έχει καταρρίψει αυτό το 
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επιχείρηµα. Επειδή οι επιχειρήσεις υποτίθεται ότι συγκεντρώνονται σε µια συγκεκριµένη 

οµάδα και ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές από ότι επιχειρήσεις σε διαφορετικές 

στρατηγικές οµάδες στην ίδια βιοµηχανία, είναι αναµενόµενο ότι το επίπεδο διαφοροποίησης 

των προϊόντων, το επίπεδο υιοθέτησης της τεχνολογίας και οι άλλες αιτίες που δηµιουργούν, 

αποτελούν εµπόδια εισόδου και είναι διαφορετικές ανάµεσα σε δύο στρατηγικές οµάδες. 

Εποµένως, οι επιχειρήσεις σε µια στρατηγική οµάδα, ακολουθούν παρόµοιες 

στρατηγικές, αυξάνουν τα εµπόδια εισόδου και αποκλείουν πιθανούς «εισβολείς» στην οµάδα 

τους. Τα εµπόδια εισόδου όχι µόνο προστατεύουν τις επιχειρήσεις σε µια συγκεκριµένη 

στρατηγική οµάδα από την είσοδο επιχειρήσεων εκτός της βιοµηχανίας, αλλά και δηµιουργεί 

εµπόδια στην αλλαγή στρατηγικών ανάµεσα στις διαφορετικές στρατηγικές οµάδες.  

Τα εµπόδια µετακίνησης δίνουν µια εξήγηση για τη διατήρηση των επιπέδων 

κερδοφορίας ανάµεσα σε οµάδες επιχειρήσεων στην ίδια βιοµηχανία. Οι διαφορετικές 

στρατηγικές οµάδες έχουν διαφορετικού βαθµού εµπόδια µετακίνησης που προσφέρουν στις 

επιχειρήσεις µε συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα έναντι άλλων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές στρατηγικές οµάδες. Τα εµπόδια µετακίνησης 

συµβάλλουν στην ερµηνεία του λόγου για τον οποίο κάποιες επιχειρήσεις συνεχίζουν να 

εφαρµόζουν διαφορετικές στρατηγικές.  

Αν τα εµπόδια εισόδου δεν υπάρχουν σε κάποια στρατηγική οµάδα, τότε οι 

στρατηγικές που εφαρµόζει η εν λόγω οµάδα είναι ανοικτές προς µίµηση από τις επιχειρήσεις 

σε άλλες οµάδες και η κερδοφορία των επιχειρήσεων θα τείνει να είναι ίση σε µακροχρόνιο 

διάστηµα. Τα εµπόδια εισόδου σε µια στρατηγική οµάδα επηρεάζουν τις στρατηγικές 

αποφάσεις των επιχειρήσεων εντός και εκτός της οµάδας, ενώ ισχύει και η αντίθετη σχέση. 

Οι στρατηγικές οµάδες απολαµβάνουν διαφορετικού βαθµού διαπραγµατευτική 

δύναµη, καθώς διαφορετικές οµάδες συναλλάσσονται µε διαφορετικούς προµηθευτές και 

αγοραστές, ενώ έχουν και διαφορετικά µερίδια αγοράς (δύναµη αγοράς) στην αναφερόµενη 

βιοµηχανία. Οι στρατηγικές οµάδες µπορούν να είναι λιγότερο ή περισσότερο ανοιχτές στον 

ανταγωνισµό από νέα φθηνά προϊόντα ή εισαγόµενα. Η παρουσία στρατηγικών οµάδων σε 

κάθε βιοµηχανία έχει σηµαντικές συνέπειες για τη διαδικασία ανταγωνισµού. 

Ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις στρατηγικές οµάδες βασίζεται: 

• Στην αγοραστική αλληλεξάρτηση ανάµεσα στις οµάδες ή το βαθµό στον οποίο οι 

στρατηγικές οµάδες συναγωνίζονται για την ίδια αγορά προϊόντος ή πελάτες 

• Στη διαφοροποίηση του προϊόντος που επιτυγχάνει η κάθε οµάδα 

• Στον αριθµό τους και τα σχετικά µεγέθη τους 

• Στη στρατηγική ανοµοιογένεια ανάµεσα στις οµάδες 

Τα κέρδη κάθε επιχείρησης µέσα στα πλαίσια της στρατηγικής οµάδας καθορίζονται 

από τρεις παράγοντες: 

1) Χαρακτηριστικά της δοµής της βιοµηχανίας – όπως ο ρυθµός αύξησης της ζήτησης, η 

τεχνολογία που εφαρµόζεται, οι δυνατότητες της βιοµηχανίας και η ωριµότητα – 

αυξάνουν ή µειώνουν το περιθώριο κέρδους για όλες τις επιχειρήσεις στη βιοµηχανία 
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2) Χαρακτηριστικά της στρατηγικής οµάδας, το ύψος των εµποδίων µετακίνησης που 

προστατεύουν τις επιχειρήσεις σε µια οµάδα, η διαπραγµατευτική δύναµη της κάθε 

οµάδας, η ευαισθησία της στρατηγικής οµάδας της επιχείρησης από υποκατάστατα 

προϊόντα και οι συντεχνίες µέσα στην ίδια τη στρατηγική οµάδα 

3) Η θέση της ίδιας της επιχείρησης µέσα στη στρατηγική οµάδα, ο βαθµός 

συναγωνισµού ανάµεσα στη στρατηγική οµάδα, τα πλεονεκτήµατα κόστους και η 

στρατηγική που εφαρµόζει η επιχείρηση. 

Έστω ότι έχουµε τις επιχειρήσεις Α και Β που ανήκουν σε διαφορετικές στρατηγικές 

οµάδες στην ίδια βιοµηχανία. Και οι δύο επιχειρήσεις έχουν αντίστοιχες ευκαιρίες 

αξιοποίησης στοιχείων που ισχύουν σε όλη τη βιοµηχανία και επωφελούνται από αυτά. Αλλά, 

η επιχείρηση Α θα αποκτήσει περισσότερα κέρδη από την επιχείρηση Β αν έχει µια ισχυρή 

θέση στην στρατηγική της οµάδα, σε όρους οικονοµιών κλίµακας και µεγέθους. Σε αυτήν την 

περίπτωση η επιχείρηση Α προστατεύεται από υψηλά εµπόδια µετακίνησης (όπως 

διαφοροποίηση του προϊόντος µέσω της διαφήµισης) στην περίπτωση ενδεχόµενης εισόδου 

της επιχείρησης Β σε αυτήν την οµάδα. Ακόµα και αν η οµάδα Β έχει την πρόθεση να 

αντιγράψει τη στρατηγική της επιχείρησης Α, δεν έχει τη δυνατότητα (λόγω κόστους, 

έλλειψης κεφαλαίου) να το κάνει. 

Αν και η προσέγγιση του Porter για τα εµπόδια µετακίνησης προσφέρει µια χρήσιµη 

εξήγηση για τις σταθερά διαφορετικές αποδόσεις ανάµεσα στις επιχειρήσεις της ίδιας 

βιοµηχανίας, µπορεί να επικριθεί για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η σύγχρονη 

βιβλιογραφία της επιχειρηµατικής οργάνωσης έχει προχωρήσει αρκετά πέρα από τα µοντέλα 

«κύκλου ζωής προϊόντος».   

Η προσέγγιση του Porter από την άλλη είναι στατική και υποβαθµίζει το δυναµικό 

ρόλο που διαδραµατίζουν οι επιχειρήσεις µέσα σε µια βιοµηχανία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι 

ασχολείται µε το θεωρητικό υπόβαθρο που έχει αναπτύξει ο ίδιος για την επεξήγηση των 

διαφορών ανάµεσα στις επιχειρήσεις, ακόµα και αν αυτές είναι πολυεθνικές ή εγχώριες. Είναι 

προφανές ότι υπάρχουν εµπόδια µετακίνησης που αποτρέπουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

να γίνουν εγχώριες και αντίστροφα. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι τόσο προφανές γιατί υπάρχουν 

εµπόδια που τις αποτρέπουν να υιοθετήσουν τις ίδιες στρατηγικές (π.χ. διαφοροποίηση). 

Γιατί οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν πολιτικές που δεν 

µπορούν οι εγχώριες επιχειρήσεις; Αυτό το ερώτηµα µπορεί να απαντηθεί µόνο βάσει της 

κριτικής του Dunning για το έργο του Porter. Ο τελευταίος αντιµετωπίζει τη σύγχρονη 

πολυεθνική επιχείρηση ως ένα άθροισµα σχεδίων που είναι γεωγραφικά διασκορπισµένες 

και, ενώ αναγνωρίζει τη δηµιουργία ενός διεθνούς δικτύου, υποβαθµίζει τα πλεονεκτήµατα 

που απολαµβάνουν οι πολυεθνικές λόγω της διεθνοποίησης αυτής καθ’ αυτής και της 

δηµιουργίας του δικτύου. Ενδεχοµένως τα υποκαταστήµατα των πολυεθνικών να µην έχουν 

σηµαντικές διαφορές στη στρατηγική τους, όσον αφορά τη διαφοροποίηση των προϊόντων 

στην Ελλάδα, αλλά είναι απλά εκµεταλλεύσιµες οικονοµίες κλίµακας όσον αφορά τη 

διαφήµιση σε πανευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.  
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι σε θέση να µιµούνται τις στρατηγικές marketing των 

υποκαταστηµάτων των πολυεθνικών, αλλά δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν αυτές τις 

οικονοµίες εάν δεν γίνουν πολυεθνικές προς δικό τους όφελος. Παράλληλα, η ανάλυση 

περιορίζεται σε επίπεδο ανταγωνισµού ανάµεσα σε κάθε µία επιχείρηση (ανάµεσα σε 

στρατηγικές οµάδες). Θα ήταν σκόπιµο στην απόπειρα σύγκρισης πολυεθνικών και εγχώριων 

επιχειρήσεων σε µία φιλοξενούµενη χώρα, να ακολουθηθεί µια πιο «στενή» προσέγγιση 

προκειµένου να αποµονωθούν τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας των δύο προαναφερόµενων 

ειδών επιχειρήσεων.  

Τα πλεονεκτήµατα από τη διεθνοποίηση είναι εξίσου σηµαντικά µε τα πλεονεκτήµατα 

ιδιοκτησίας στην αγορά τελικών προϊόντων. Αν και είναι δύσκολο να µετρηθούν τα 

πλεονεκτήµατα των πολυεθνικών αυτά καθ’ αυτά, είναι σηµαντικό να τα αναγνωρίζουµε ότι 

υπάρχουν. Ένα χρήσιµο σηµείο είναι ότι µέρος των διαφορών στην απόδοση µπορούν να 

ερµηνευθούν από το γεγονός ότι οι πολυεθνικές και οι εγχώριες επιχειρήσεις δεν 

ανταγωνίζονται συχνά η µία µε την άλλη, καθώς ανήκουν σε διαφορετικές στρατηγικές 

οµάδες. Για παράδειγµα µπορεί να συναγωνίζονται σε ανόµοια τµήµατα της αγοράς και να 

αντιµετωπίζουν διαφορετικά εµπόδια µετακίνησης. 

 

11..44..  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ    

 

Η διεθνοποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας µέσω της διεξαγωγής 

διασυνοριακών δραστηριοτήτων προστιθέµενης αξίας από τις πολυεθνικές µπορεί να 

ερµηνευθεί µε διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα οικονοµικής ανάλυσης.  

Σε µικροοικονοµικό επίπεδο ανάλυσης το εκλεκτικό παράδειγµα βασίζεται κυρίως 

στην οργανωσιακή θεωρία και τη θεωρία τοποθεσίας. Βάσει του παραδείγµατος, µία 

επιχείρηση θα εµπλακεί στη διεθνή παραγωγή εάν τρεις άµεσα συνδεδεµένες συνθήκες (που 

επιδρούν στην µακροχρόνια στρατηγική της επιχείρησης) ικανοποιούνται: τα πλεονεκτήµατα 

ιδιοκτησίας και διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και οι συγκεκριµένοι παράγοντες τοποθεσίας 

των επιχειρήσεων. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22::  

ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  &&  ΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΗΗ  

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  

  

22..11..  ΟΟΙΙ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  

 

Οι εξαγωγές της Ελλάδας καλύπτουν περίπου το 1/3 των δαπανών για τις εισαγωγές. 

Σύµφωνα δε µε πρόσφατες εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω από το 80% των 

πόρων που εισρέουν στη χώρα από τα προγράµµατα στήριξης επιστρέφουν στην Ε.Ε. υπό 

µορφή εισαγωγών και πάνω από το 50% διατίθενται σε οδικά έργα.  

Επιπλέον, δεν έχουν διαµορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες που θα οδηγούσαν στην 

προσέλκυση αξιόλογων άµεσων ξένων επενδύσεων στους τοµείς παραγωγής διεθνώς 

εµπορεύσιµων αγαθών, µε αποτέλεσµα οι επενδύσεις αυτές να αποτελούν κλάσµα µόνο 

εκείνων που πραγµατοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο η συµµετοχή της 

Ελλάδας στο παγκόσµιο εµπόριο αγαθών διαχρονικά µειώνεται. Ειδικότερα, µέσα στην 

πάροδο 10 χρόνων η συµµετοχή της Ελλάδας έχει µειωθεί κατά 52%, συµβάλλοντας µόνο 

κατά 0,17% στο παγκόσµιο εµπόριο αγαθών.  

Αυτή η συνεχής µείωση της διεθνούς σηµασίας της ελληνικής οικονοµίας πρέπει να 

εξεταστεί µε βάση τη φύση των προϊόντων που παράγει. Τα προϊόντα που θεωρούνται 

σχετικά µειωµένης δυναµικότητας σε σχέση µε εκείνα της υψηλής τεχνολογίας καλύπτουν 

ακόµη υψηλό ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών (τα αγροτικά π.χ. 30% και τα έτοιµα 

ενδύµατα 11%), ενώ ολιγάριθµοι µόνο κλάδοι παράγουν δυναµικά εξαγωγικά προϊόντα, 

δηλαδή εκείνα που χαρακτηρίζονται από υψηλή εισοδηµατική ελαστικότητα ζήτησης.  

Επιπλέον, στις εξαγωγές προϊόντων χαµηλής και µέσης τεχνολογίας η Ελλάδα θα 

αντιµετωπίσει οξύτερο ανταγωνισµό από τις νέες χώρες - µέλη και έχει ήδη την πικρή 

εµπειρία της «αποδηµίας» πολλών επιχειρήσεων προς αυτές, ενώ η άνοδος του πληθωρισµού 

τα τελευταία 2 χρόνια στο 3,4%, διπλάσιο σχεδόν του µέσου κοινοτικού ποσοστού, θα 

επιδράσει αρνητικά στις εξαγωγές. 

Στις εξαγωγές αγροτικών και παρόµοιων προϊόντων η Ελλάδα µπορεί επίσης να 

αξιοποιήσει το σύγχρονο ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα που δεν είναι πια η χαµηλότερη 

τιµή πώλησης. Είναι η βελτίωση στην ποιότητα, η πρόσφορη συσκευασία και η τυποποίηση, 

που επιτυγχάνονται µε την αύξηση στις εισροές σύγχρονων υπηρεσιών ποιότητας 

προσωπικών και επενδεδυµένου κεφαλαίου µε ενσωµατωµένη  σύγχρονη τεχνολογία) στην 

παραγωγή και την επεξεργασία και τη διάθεση των προϊόντων. 
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Οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιµες στην αγορά, ως αποτέλεσµα της µεγάλης ροής 

απόφοιτων µε τεχνικές δεξιότητες και ειδίκευση στη διοίκηση και τη διερεύνηση της αγοράς 

από το εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς και των χαµηλών επιτοκίων δανεισµού  για επενδύσεις 

υλικού κεφαλαίου.  

 

Πίνακας 2: Συµµετοχή της Ελλάδας στο παγκόσµιο εµπόριο αγαθών 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

0,26 0,25 0,21 0,22 0,23 0,21 0,2 0,19 0,17 0,16 0,17 

Πηγή:∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

 

Πολλές εταιρείες του κλάδου τροφίµων, που συµβάλλει κατά 25% περίπου στο 

συνολικό προϊόν της µεταποίησης, έχουν ήδη κατακτήσει θέσεις στις ξένες αγορές σε 

προϊόντα ποιότητας, όπως π.χ. σε γαλακτοκοµικά και χυµούς, µε βάση την καλή διοίκηση, 

την απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού και τις σηµαντικές επενδύσεις κεφαλαίου.  

Με τα ίδια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές και άλλων 

προϊόντων µέσης και προηγµένης τεχνολογίας, ιδιαίτερα στα χηµικά, που τριπλασιάστηκαν 

την περίοδο 1990 – 2002. Οι εξαγωγές περιλαµβάνουν τώρα και µεγάλης αξίας προϊόντα 

διύλισης πετρελαίου, µέταλλα, τσιµέντο, συστήµατα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, έντυπης 

πληροφορικής και µηχανές επεξεργασίας στοιχείων, αλλά και πολλές υπηρεσίες, όπως 

λογισµικού, χρηµατοπιστωτικές, διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, υγείας και λιανικού 

εµπορίου.  

 

22..22..  ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  

 

Με βάση τα στοιχεία του κοινοτικού εµπορίου εξετάστηκε ο ανταγωνισµός που 

αντιµετωπίζει η χώρα µας σε 163 προϊόντα που καλύπτουν το 71% του συνόλου των 

εξαγωγών προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

� Οι 30 πρώτες ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας, στο σύνολο των εξαγόµενων 

προϊόντων, καλύπτουν το 93% του συνολικού ανταγωνισµού της χώρας µας. Το υπόλοιπο 

7% του συνολικού ανταγωνισµού µοιράζεται σε άλλες 68 χώρες. 

� Η Ισπανία και η Ιταλία είναι οι κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες µε ποσοστά στο 

συνολικό ανταγωνισµό 12,9% και 11,3%. Η Ισπανία είναι η κύρια ανταγωνίστρια χώρα 

στα αγροτικά προϊόντα (27,9%), ενώ η Ιταλία µας ανταγωνίζεται τόσο στα αγροτικά όσο 

και στα βιοµηχανικά προϊόντα. Επιπλέον, οι δύο αυτές χώρες καλύπτουν περίπου το ¼ 

του συνολικού ανταγωνισµού που αντιµετωπίζει η χώρα µας.  
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� Η Τουρκία µε ποσοστό 9,4% είναι η τρίτη ανταγωνίστρια χώρα µας κυρίως λόγω του 

έντονου ανταγωνισµού που έχουµε στα βιοµηχανικά προϊόντα. 

� Οι υπόλοιπες θέσεις στην πρώτη δεκάδα ανήκουν στη Γαλλία (9%) µε εντονότερο 

ανταγωνισµό στα αγροτικά από τα βιοµηχανικά προϊόντα, στη Γερµανία (7,6%) λόγω του 

έντονου βιοµηχανικού χαρακτήρα της, στην Ολλανδία (7%) µε ανάλογο ανταγωνισµό 

τόσο στα βιοµηχανικά όσο και στα αγροτικά προϊόντα, στις Η.Π.Α. (5%), στο Βέλγιο – 

Λουξεµβούργο (3,9%), στη Μ. Βρετανία (2,9%) και στην Κίνα (2,8%). 

� Στις επόµενες δέκα θέσεις τοποθετούνται (µε ποσοστό από 0,9% έως 2,1%) τέσσερις 

χώρες – µέλη της Ε.Ε. (Πορτογαλία, Ιρλανδία, Αυστρία και Πολωνία), µια χώρα – µέλος 

της Ε.Ζ.Ε.Σ. και Νοτιοαφρικάνικη Ένωση, Τυνησία, Χονγκ- Κονγκ, Ινδία και Μαρόκο. 

Οι δέκα πρώτες ανταγωνίστριες χώρες καλύπτουν τα 7/10 του συνολικού ανταγωνισµού 

και οι είκοσι πρώτες τα 9/10.  

Άλλα σηµαντικά συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

1. Οι χώρες της Ε.Ε. καλύπτουν το 61% του συνολικού ανταγωνισµού, επτά από 

τις οποίες περιλαµβάνονται στις δέκα πρώτες ανταγωνίστριες χώρες. Έτσι, 

ενισχύεται η άποψη ότι οι χώρες – µέλη της Ε.Ε. δεν είναι µόνο οι κύριοι 

πελάτες των ελληνικών εξαγωγών, αλλά και οι κυριότεροι ανταγωνιστές µας. 

2. Γενικότερα, οι χώρες – µέλη του Ο.Ο.Σ.Α. καλύπτουν το 81% του συνολικού 

ανταγωνισµού  

3. Αξιοσηµείωτη είναι η θέση της Τουρκίας, που είναι ο τρίτος κυριότερος 

ανταγωνιστής µας, µε ποσοστό συµµετοχής στο συνολικό ανταγωνισµό 9,4% 

και µικρή διαφορά, περίπου 3 ποσοστιαίες µονάδες, από τις δύο πρώτες. 

4. Αξίζει να αναφερθεί η παρουσία της Κίνας στη 10η θέση µε τον ανταγωνισµό 

να εντοπίζεται κυρίως στα βιοµηχανικά προϊόντα 

5. Τέλος, µνεία πρέπει να γίνει και για τη Νοτιοαφρικάνικη Ένωση, που µπορεί 

να έρχεται στην 11η θέση στη συνολική κατάταξη, παρ’ όλα αυτά είναι 6η στο 

συναγωνισµό µας στα αγροτικά προϊόντα.  

 

Πίνακας 3: Οι βασικές ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας στις 

εξαγωγές (σύνολο προϊόντων) 

Α / Α Ανταγωνίστρια χώρα 

Ποσοστό (%) 

συνολικού 

ανταγωνισµού 

Προοδευτικό 

άθροισµα (%) 

1 ΙΣΠΑΝΙΑ 12,9% 12,9% 

2 ΙΤΑΛΙΑ 11,3% 24,2% 

3 ΤΟΥΡΚΙΑ 9,4% 33,6% 

4 ΓΑΛΛΙΑ 9,0% 42,5% 
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5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7,6% 50,2% 

6 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 7,0% 57,2% 

7 Η.Π.Α. 5,0% 62,2% 

8 ΒΕΛΓΙΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,9% 66,1% 

9 Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 2,9% 69,0% 

10 ΚΙΝΑ 2,8% 71,8% 

11 ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2,1% 73,9% 

12 ΤΥΝΗΣΙΑ 2,0% 75,9% 

13 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,8% 77,7% 

14 ΕΛΒΕΤΙΑ 1,5% 79,2% 

15 ΧΟΝΓΚ  - ΚΟΝΓΚ 1,4% 80,6% 

16 ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1,1% 81,7% 

17 ΠΟΛΩΝΙΑ 1,1% 82,8% 

18 ΑΥΣΤΡΙΑ 1,1% 83,9% 

19 ΙΝ∆ΙΑ 1,1% 85,0% 

20 ΜΑΡΟΚΟ 0,9% 86,0% 

21 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0,8% 86,6% 

22 ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 0,8% 87,6% 

23 ΚΑΝΑ∆ΑΣ 0,8% 88,4% 

24 ΣΟΥΗ∆ΙΑ 0,8% 89,2% 

25 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 0,7% 90,0% 

26 ΧΙΛΗ 0,7% 90,7% 

27 ∆ΑΝΙΑ 0,7% 91,4% 

28 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0,6% 92,0% 

29 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 0,6% 92,6% 

30 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 0,4% 93,0% 

 ΣΥΝΟΛΟ (98 ΧΩΡΕΣ) 100,0% 100,0% 

 ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. 61,0%  

 ΧΩΡΕΣ Ο.Ο.Σ.Α. 81,0%  

Πηγή:Κέντρο Εξαγωγικών Μελετών και Ερευνών, Κ.Ε.Ε.Μ. 2000 

 

Πίνακας 4: Οι κυριότερες ανταγωνίστρίες χώρες της Ελλάδας στις εξαγωγές και βαθµός 

ανταγωνιστικότητας 

Α  / Α Σύνολο προϊόντων Αγροτικά προϊόντα Βιοµηχανικά προϊόντα 

1 ΙΣΠΑΝΙΑ 12,90% ΙΣΠΑΝΙΑ 27,90% ΤΟΥΡΚΙΑ 12,30% 

2 ΙΤΑΛΙΑ 11,30% ΙΤΑΛΙΑ 13,00% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 11,60% 

3 ΤΟΥΡΚΙΑ 9,40% ΓΑΛΛΙΑ 11,70% ΙΤΑΛΙΑ 10,90% 

4 ΓΑΛΛΙΑ 9,00% ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 8,20% ΓΑΛΛΙΑ 7,10% 

5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7,60% ΤΟΥΡΚΙΑ 6,30% ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 6,30% 

6 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 7,00% 
ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
4,50% ΒΕΛΓΙΟ 5,10% 
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7 Η.Π.Α. 5,00% ΤΥΝΗΣΙΑ 4,00% Η.Π.Α. 5,00% 

8 ΒΕΛΓΙΟ 3,90% Η.Π.Α. 3,60% ΚΙΝΑ 4,40% 

9 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 2,90% ΒΕΛΓΙΟ 2,80% ΒΡΕΤΑΝΙΑ 3,00% 

10 ΚΙΝΑ 2,80% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,50% ΙΣΠΑΝΙΑ 2,70% 

11 
ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
2,10% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,80% ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 2,60% 

12 ΤΥΝΗΣΙΑ 2,00% ΧΙΛΗ 1,80% ΕΛΒΕΤΙΑ 2,50% 

13 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,80% ΜΑΡΟΚΟ 1,50% ΙΝ∆ΙΑ 1,90% 

14 ΕΛΒΕΤΙΑ 1,50% ΒΡΕΤΑΝΙΑ 1,40% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,90% 

15 ΧΟΝΓΚ  ΚΟΝΓΚ 1,40% ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1,00% ΑΥΣΤΡΙΑ 1,80% 

Πηγή:Κέντρο Εξαγωγικών Μελετών και Ερευνών, Κ.Ε.Ε.Μ. 2000 

Σηµείωση:Ο δείκτης ανταγωνισµού και κάθε χώρα υπολογίστηκε ως το άθροισµα των γινοµένων του µεριδίου της σε 

κάθε αγορά επί το ποσοστό της συµµετοχής της αγοράς αυτής στις συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας στο προϊόν αυτό 

 

Εντούτοις, το βασικότερο συµπέρασµα που προκύπτει από τις διάφορες έρευνες που 

κατά καιρούς έχουν δηµοσιοποιηθεί και που βασίζονται σε µελέτη στοιχείων του διεθνούς 

εµπορίου (αγαθά), είναι ότι η ελληνική οικονοµία είναι ιδιαίτερα εσωστρεφής και λιγότερο 

ανταγωνιστική σε σχέση µε τις οικονοµίες άλλων αναπτυγµένων χωρών.  

Τα µέτρα που µπορούν να συµβάλλουν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς και 

ανταγωνιστικού χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας είναι:  

� η απελευθέρωση των αγορών,  

� οι ιδιωτικοποιήσεις και  

� η αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα.  

Η ελληνική οικονοµία διαθέτει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα των 

υπηρεσιών, κυρίως στον τουρισµό και τη ναυτιλία. Αν σε αυτούς τους τοµείς συνυπολογιστεί 

η σπουδαιότητα και άλλων κλάδων όπως το εµπόριο, οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, οι 

χερσαίες µεταφορές, η υγεία, η παιδεία και ο αθλητισµός, τότε η Ελλάδα εκτιµάται ότι θα 

λάβει ξεχωριστή, υψηλή θέση στο διεθνή καταµερισµό εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών.   

Η µακροχρόνια επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονοµίας, υποβαθµίζει τη µακροοικονοµική θέση της χώρας και υποθηκεύει το 

επιχειρηµατικό και κοινωνικό µέλλον της. Παράλληλα, ευθύνεται για το υψηλό έλλειµµα του 

εµπορικού ισοζυγίου το οποίο επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες όπως οι διαρθρωτικές 

αδυναµίες, η ισοτιµία του euro µε τα άλλα νοµίσµατα κλπ.  

Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας αντανακλάται µεταξύ όλων 

των άλλων στην εξέλιξη των µεγεθών της εγχώριας αγοράς εργασίας.  

Για την αποτελεσµατική προώθηση του ανταγωνιστικού χαρακτήρα της ελληνικής 

οικονοµίας απαιτείται η εφαρµογή ολοκληρωµένης δέσµης δράσεων και ενεργειών µεταξύ 

των οποίων διακρίνονται η αύξηση των πραγµατικών αποδοχών στη βάση της βελτίωσης της 
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παραγωγικότητας της εργασίας µετά την πραγµατοποίηση µεγάλων επιχειρηµατικών 

επενδύσεων καθώς και η αποφασιστικότερη προσαρµογή των εθνικών οικονοµικών 

πολιτικών.  

Σύµφωνα µε την πρόσφατη έκθεση για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας του 

Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ, η Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στα 10 νέα κράτη – µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά στα 14 παλαιότερα µέλη. Πιο συγκεκριµένα η Ελλάδα 

κατέχει την 22η θέση µεταξύ των 27 χωρών της Ευρώπης, όσων αφορά την ικανοποίηση των 

στόχων της Λισσαβόνας. 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονοµίας, είναι:  

� Η µακροοικονοµική σταθερότητα,  

� Η αποτελεσµατικότητα των θεσµών καθώς και η εύρυθµη λειτουργία των 

φορέων που έχουν επιφορτιστεί για την τήρησή τους,  

� Η συνεχής δηµιουργία τεχνολογικών καινοτοµιών,  

� Η ποιότητα του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος,  

� Η αποτελεσµατικότητα των µεθόδων παραγωγής και διοίκησης καθώς και η 

στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθούν οι επιχειρήσεις. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που προκύπτουν από την Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα  

(Υπουργείο Ανάπτυξης), οι παράγοντες του οικονοµικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας είναι:  

� Ωριαίο κόστος εργασίας  

� Κόστος τοπικών κλίσεων  

� Τιµή ρεύµατος για βιοµηχανική χρήση  

� Τιµή πετρελαίου κίνησης 

� Τιµή αµόλυβδης βενζίνης κίνησης  

� ∆είκτης τιµών ενέργειας  

� Συνολικά έσοδα από φόρους  

� Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων  

� ∆ηµόσια ακαθάριστη επένδυση πάγιου κεφαλαίου  

� ∆ηµόσιες δαπάνες  

� ∆ηµόσιο χρέος  

� Ιδιωτικές ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου  

� Πληθωρισµός  

� Μεταβλητότητα πληθωρισµού  
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� Ποσοστό ανεργίας  

� Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας  

� Ποσοστό ανεργίας νέων  

� Προσωρινή απασχόληση 

� Μέσος εβδοµαδιαίος αριθµός ωρών εργασίας πλήρως απασχολούµενων 

� Μέσος εβδοµαδιαίος αριθµός ωρών εργασίας ηµιαπασχολούµενων.  

� Μέσος εβδοµαδιαίος αριθµός ωρών εργασίας για το σύνολο της απασχόλησης.  

� Αυτοαπασχόληση ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναµικού.  

� Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (ως ποσοστό του ΑΕΠ)  

� Αποθέµατα εισερχόµενων άµεσων ξένων επενδύσεων (ως ποσοστό του ΑΕΠ)  

� Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ως ποσοστό του ΑΕΠ)  

Η σηµαντική αύξηση των εισαγωγών στην Ελλάδα οφείλεται στις µεγάλες εισαγωγές 

από τις χώρες του ΟΟΣΑ (ειδικότερα από εταίρους της Ε.Ε.), τις χώρες της Μέσης Ανατολής, 

της Βόρειας Αφρικής, την Κίνα και την Νότια Κορέα.  

Η Ελλάδα, όπως προκύπτει από την Παγκόσµια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του 

Institute for Management Development τα τελευταία έτη παρουσιάζει συνεχή πτώση στην 

παγκόσµια κατάταξη των πλέον αναπτυγµένων χωρών.  

Τα νέα δεδοµένα του διεθνούς και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού παγκόσµιου 

περιβάλλοντος απαιτούν από τις οικονοµίες των επιµέρους χωρών (µεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα): 

� γρήγορα αντανακλαστικά,  

� µέγιστη προσαρµοστικότητα, καθώς και,  

� σθεναρή πολιτική βούληση για τη διαµόρφωση µιας νέας και αποτελεσµατικής 

οικονοµικής και αναπτυξιακής πολιτικής.  

Η βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων της Ελλάδας θα πρέπει να πιστωθεί κατά 

βάση στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η αντίδραση των οποίων ήταν αφενός αµυντικού 

χαρακτήρα µε τη χρήση µέσων προφύλαξης και αντιστάθµισης των δυσµενών 

συναλλαγµατικών εξελίξεων και αφετέρου επιθετικά µε φυγή προς τα εµπρός στη βάση 

διεργασιών που είχαν δροµολογηθεί εκ των προτέρων. Μεταξύ των εξελίξεων που 

σηµειώθηκαν είναι οι ακόλουθες:  

� Η αύξηση του µεγέθους και η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών 

επιχειρήσεων.  

� Η «εξαγωγή» µέρους της παραγωγής πολλών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, η 

οποία δεν περιορίζεται µόνο στις γειτονικές χώρες.  
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� Η αύξηση του ποσοστού στο σύνολο των εξαγωγών προϊόντων που είναι 

υψηλότερης τεχνολογίας ή απαιτούν µεγάλη εξειδίκευση εργασίας.  

Σύµφωνα µε την εαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονοµίες των 

χωρών της Ε.Ε., τα θετικά και αρνητικά σηµεία της ελληνικής οικονοµίας εντοπίζονται στα 

ακόλουθα σηµεία:  

Θετικά σηµεία 

� Ώθηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ως αποτέλεσµα των υψηλών µισθολογικών 

αυξήσεων και της µείωσης των φόρων σε συνδυασµό µε το χαµηλό κόστος 

δανεισµού.  

� Ενίσχυση των δηµόσιων επενδύσεων γεγονός το οποίο συνδέεται κυρίως µε 

την εισροή πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

� Ικανοποιητική πορεία υλοποίησης των προγραµµάτων ιδιωτικοποίησης 

� Βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας καθώς η ανεργία ακολουθεί 

πτωτική πορεία λόγω της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον 

κατασκευαστικό τοµέα. Παρόλο αυτά, τα ποσοστά απασχόλησης και 

µακροπρόθεσµης ανεργίας (ιδιαίτερα σε άτοµα νεαρής ηλικίας) παραµένουν 

ιδιαίτερα υψηλά, ενώ η πρόοδος στην αντιµετώπιση της ανεργίας των 

γυναικών είναι ιδιαίτερα µικρή και περιορισµένη.  

Αρνητικά σηµεία  

� Η ελληνική οικονοµία δεν σηµείωσε σηµαντική πρόοδο αναφορικά µε την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κυριότερων διαρθρωτικών προβληµάτων 

που είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο και η ύπαρξη 

δηµοσιονοµικών ανισορροπιών.  

� Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στον τοµέα της 

ανταγωνιστικότητας, εξαιτίας των περιορισµένων επενδύσεων στην έρευνα 

και την τεχνολογία αλλά και της περιορισµένης αποτελεσµατικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Επίσης, το µεγάλο έλλειµµα ανταγωνιστικότητας 

που παρατηρείται στην Ελλάδα οφείλεται στον περιορισµένο ανταγωνισµό σε 

ορισµένους τοµείς της βιοµηχανίας καθώς και στην απουσία επιχειρηµατικού 

δυναµισµού, ο οποίος µε τη σειρά του παρεµποδίζεται από την υψηλή 

γραφειοκρατία.  

Σύµφωνα µε µελέτη που υλοποίησε ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για 

την ελληνική οικονοµία και βιοµηχανία, οι µακροχρόνιες τάσεις του συγκεκριµένου τοµέα 

συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία:  

� Ο τοµέας της ελληνικής µεταποίησης από τα µέσα της δεκαετίας του 90  

εισήλθε σε ανοδική φάση, η οποία συνεχίζεται.  
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� Ο ρυθµός αύξησης/ανάπτυξης της ελληνικής µεταποίησης είναι βραδύτερος 

από την άνοδο του ΑΕΠ.  

� Η άνοδος της παραγωγής στη µεταποίηση επιτυγχάνεται µε µικρή µείωση του 

αριθµού των υπαλλήλων και εργατών που απασχολεί.  

� Η ελληνική µεταποίηση ενσωµατώνεται σταδιακά στην ευρωπαϊκή 

µεταποίηση και οι διακυµάνσεις της παραγωγής ακολουθούν εκείνες του 

συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

� Οι κλάδοι που παρουσιάζουν ανοδική πορεία είναι οι κλάδοι Ιατρικών 

Οργάνων & Οργάνων Ακρίβειας, Προϊόντων Μετάλλων, Καπνού, Ηλεκτρικών 

Μηχανών & Συσκευών, Μεταφορικών Μέσων και Προϊόντων από Πλαστική 

και Ελαστική Ύλη.  

� Οι κλάδοι που ακολουθούν πτωτική πορεία είναι οι κλάδοι των Επίπλων, της 

Κλωστοϋφαντουργίας, του Χαρτιού, των Ειδών Ενδυµασίας, του ∆έρµατος, 

του Ξύλου, των Συσκευών Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης & Επικοινωνιών.  

� Μετριοπαθείς ρυθµούς ανάπτυξης και πτωτικούς σε σχέση µε προηγούµενες 

χρονιές σηµείωσαν οι κλάδοι των Χηµικών Προϊόντων, των Μη Μεταλλικών 

Ορυκτών, των Εκδόσεων – Εκτυπώσεων και της Παραγωγής Πετρελαίου.  

Σύµφωνα µε µελέτη που πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

(ΣΕΒΕ), ο οποίος επεξεργάστηκε στοιχεία της Eurostat, οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν 

το 2006 ετήσια αύξηση προς όλες τις χώρες των Βαλκανίων µε εξαίρεση την Αλβανία και την 

ΠΓ∆Μ. Μάλιστα, το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες των Βαλκανίων την 

πενταετία 1999-2003 κατέγραψε µέση ετήσια αύξηση 9,6%.  

 

Πίνακας 5: Οι Ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες των Βαλκανίων, 1999 – 2003 (χιλ. Ευρώ) 

Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 
ΜΕΡΙ∆ΙΟ 

2003 

ΜΕΡΙ∆ΙΟ 

2002 

ΜΕΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΑΣΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 391.330 487.997 650.200 586.354 726.609 30,5% 27,0% 16,7% 

ΤΟΥΡΚΙΑ 316.055 631.463 393.876 369.071 466.935 19,6% 17,0% 10,2% 

Π.Γ.∆.Μ.  401.133 509.765 461.064 346.962 313.532 13,1% 16,0% -6,0% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 210.599 269.339 376.615 340.972 310.771 13,0% 15,7% 10,2% 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 200.529 415.490 397.013 297.638 304.844 12,8% 13,7% 11,0% 

ΣΕΡΒΙΑ 104.259 142.287 202.876 190.143 205.027 8,6% 8,8% 18,4% 

ΚΡΟΑΤΙΑ 19.467 25.622 27.487 26.663 41.967 1,8% 1,2% 21,2% 

ΒΟΣΝΙΑ 12.508 22.565 13.291 13.079 16.155 0,7% 0,6% 6,6 

ΣΥΝΟΛΟ 1.655.880 2.504.528 2.522.422 2.170.882 2.385.840 100,00% 100,00% 9,60% 

Πηγή: EUROSTAT,  

Επεξεργασία στοιχείων: Τµήµα Τεκµηρίωσης και Μελετών, Σ.Β.Β.Ε. 
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Πίνακας 6: Οι Ελληνικές εισαγωγές από τα Βαλκάνια, 1999 – 2003 (χιλ. Ευρώ) 

Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 336.369 432.106 546.444 328.935 368.896 

ΤΟΥΡΚΙΑ 352.397 429.172 623.666 630.511 768.296 

ΣΚΟΠΙΑ 56.950 75.201 97.601 56.912 91.477 

ΑΛΒΑΝΙΑ 37.662 45.987 71.391 10.212 16.916 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 198.513 326.450 450.140 341.556 391.779 

ΣΕΡΒΙΑ 56.610 93.291 117.460 110.518 98.182 

ΚΡΟΑΤΙΑ 28.852 25.709 28.184 16.667 73.314 

ΒΟΣΝΙΑ 3.353 9.344 20.562 41.099 24.443 

ΣΥΝΟΛΟ 1.070.706 1.437.260 1.955.448 1.536.410 1.833.303 

Πηγή: EUROSTAT 

Επεξεργασία Στοιχείων:Τµήµα Τεκµηρίωσης και Μελετών, Σ.Β.Β.Ε. 

 

Η µεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις εξαγωγές προς την Κροατία και 

ακολουθούν η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Με βάση την αξία των 

εξαγωγών στην πρώτη θέση, µε µεγάλη διαφορά και µε µερίδιο αγοράς 30,5% βρίσκεται η 

Βουλγαρία ενώ τη δεύτερη θέση κατέχει η Τουρκία.  

Ακόµη, σηµαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών σηµειώθηκε την τελευταία 

πενταετία στις χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε εξαίρεση τη 

Λετονία και τη Μάλτα.  

Σύµφωνα µε αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποίησε η ICAP στο σύνολο των 

επενδύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί στα Βαλκάνια από ελληνικές εταιρίες, το 

µεγαλύτερο ποσοστό διείσδυσης της τάξεως του 59% έχει κατευθυνθεί στη Βουλγαρία και το 

43% στη Ρουµανία. Ως δευτερεύοντες προορισµοί µε σειρά σπουδαιότητας είναι η FYROM, 

η Αλβανία, η Σερβία και η Τουρκία.  

Την εντονότερη δράση στις βαλκανικές χώρες έχουν αναπτύξει έλληνες 

επιχειρηµατίες από τον κλάδο της βιοµηχανίας, (76%) και ακολουθούν οι εµπορικές εταιρίες 

(15%) και οι εταιρίες του κλάδου των υπηρεσιών (9%).  

Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τη δραστηριοποίηση των ελλήνων επιχειρηµατιών 

στα Βαλκάνια είναι οι ακόλουθοι:  

� Το φθηνό εργατικό κόστος  

� Οι αναπτυξιακοί νόµοι  

� Οι φθηνές πρώτες ύλες  

� Τα φορολογικά κίνητρα 
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Η στελέχωση των εταιριών που δραστηριοποιούνται στη Ρουµανία αλλά και τα 

Βαλκάνια γενικότερα, γίνεται κυρίως από Έλληνες οι οποίοι καλύπτουν θέσεις εργασίας 

όπως του γενικού διευθυντή, του διευθυντή πωλήσεων και του διευθυντή παραγωγής.  

Τα ερωτήµατα που εύλογα δηµιουργούνται αναφορικά µε την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:  

� Ποιο είναι το τελικό όφελος που προέκυψε από την υλοποίηση δράσεων 

των δύο τελευταίων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και των δράσεων της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

� Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν µε 

απώτερο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της Ελλάδας στο άµεσο µέλλον.  

� Ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές που µπορεί να ακολουθήσει η Ελλάδα 

µε βάση τα στοιχεία και την εµπειρία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Η Ελλάδα κατέχει µία από τις τελευταίες θέσεις του δείκτη καινοτοµίας (0,13), ο 

οποίος είναι πολύ µικρότερος από τον αντίστοιχο δείκτη των υπόλοιπων χωρών – µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από τις υπό ένταξη χώρες.  

Τέλος, για τη βελτίωση της εξαγωγικής ανταγωνιστικότητας της χώρας κρίνεται 

απαραίτητη η λήψη των ακόλουθων «µέτρων»: 

� διαφοροποίηση του «καλαθιού» των εξαγοµένων προϊόντων,  

� αναβάθµιση της τεχνολογικής στάθµης,  

� εξειδίκευση της εξαγωγικής παραγωγής και 

� διεύρυνση της βάσης των ελληνικών επιχειρήσεων που είναι σε θέση να 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες του οξύτατου διεθνούς ανταγωνισµού. 

Φυσικά σε όλα αυτά οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την συµπαράσταση 

της ελληνικής πολιτείας, διότι στην αντίθετη περίπτωση το εγχείρηµα κινδυνεύει να αποτύχει. 

 

Πίνακας 7: Παγκόσµια κατάταξη ανταγωνιστικότητας 

Χώρα - 

Περιφέρεια 

Μεταβολή θέσης  

από το 2003 

Βαθµολογία 

2004 

(Άριστα 100) 

Χώρα - Περιφέρεια 

Μεταβολή 

θέσης από το 

2003 

Βαθµολογία 2004      

(Άριστα 100) 

1.  Η.Π.Α. 0 100 31. Ισπανία  -4 67,4 

2.  Σιγκαπούρη +2 89,0 
32. Ile-de-France 

(Γαλλία) 
-8 64,6 

3.  Καναδάς +3 86,6 33. Ισραήλ 0 63,5 

4.  Αυστραλία +3 86,0 34. Ινδία  +16 63,0 

5.  Ισλανδία +3 86,0 35. Κορέα +2 62,2 

6.  Χονγκ Κονγκ +4 85,8 36. Σκωτία N/d 62,0 
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7.  ∆ανία -2 84,4 
37. Rhone-Alps 

(Γαλλία) 
-5 61,4 

8.  Φινλανδία -5 83,6 
38. Maharashtra 

(Ινδία)  

+6 

59,6 

9.  Λουξεµβούργο -7 83,1 39. Πορτογαλία 0 58,5 

10. Ιρλανδία +1 80,3 
40. ∆ηµ. της 

Σλοβακίας 
+6 57,5 

11. Σουηδία -1 79,6 41. Κολοµβία  +4 57,4 

12. Ταϊβάν  +5 79,5 42. Ουγγαρία -8 57,2 

13. Αυστρία +1 78,9 43. ∆ηµ. της Τσεχίας -8 56,4 

14. Ελβετία -5 78,8 44. Ελλάδα -2 56,3 

15. Ολλανδία -2 78,6 45. Σλοβενία -5 55,5 

16. Μαλαισία  +5 75,9 

46. Λοµβαρδία 

(Ιταλία) 
-10 55,3 

17. Νορβηγία 
-2 

75,5 
47. Sao Paulo 

(Βραζιλία) -4 55,0 

18. Νέα Ζηλανδία -2 74,4 48. Ιορδανία 0 54,1 

19. Zhejiang 

(Κίνα) +19 74,3 49. Νότια Αφρική -2 53,8 

20. Βαυαρία 

(Γερµανία) 
+11 73,7 

50. Ρωσία +4 52,1 

21. Γερµανία  -1 73,4 51. Ιταλία  -10 50,3 

22. Βρετανία  -3 72,2 52. Φιλιππίνες -3 49,7 

23. Ιαπωνία  +2 71,9 53. Βραζιλία  -1 48,1 

24. Κίνα 

(Ενδοχώρα)  +5 70,7 54. Ρουµανία  -3 48,0 

25. Βέλγιο -7 70,3 55. Τουρκία +1 43,5 

26. Χιλή 0 69,9 56. Μεξικό -3 43,3 

27. Καταλονία 

(Ισπανία) 
-1 69,8 

57. Πολωνία -2 42,0 

28. Εσθονία -6 68,4 58. Ινδονησία -1 38,1 

29. Ταϊλάνδη +1 68,2 59. Αργεντινή -1 36,9 

30. Γαλλία -7 67,7 60. Βενεζουέλα -1 24,7 

( N/d): Μη διαθέσιµα στοιχεία  Νέα Χώρα ή Περιφέρεια 

Πηγή: Παγκόσµια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2004 

Επεξεργασία Στοιχείων: Τµήµα Τεκµηρίωσης και Μελετών, Σ.Β.Β.Ε. 

 

22..33..  ΓΓΕΕΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΣΣΠΠΟΟΡΡΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

 

Η γεωγραφική διάρθρωση των εξαγωγών την τελευταία τετραετία παρουσιάζει 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις.  

Συγκεκριµένα, το ποσοστό των εξαγωγών µας προς την Ε.Ε. µειώθηκε το 2002, στο 

43,5% του συνόλου από 47,3% το 2000, αλλά το 2003 ανακάµπτει στο 46,7%. Στις υπό 
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ένταξη χώρες το µερίδιο αυξάνεται από 7,6% το 2000 στο 8,5% το 2003, ενώ ιδιαίτερα 

σηµαντική είναι η αύξηση του µεριδίου προς τις βαλκανικές χώρες, από 14,7% στο 16,4% 

αντίστοιχα, µια αύξηση της τάξεως του 12%. Βέβαια, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθεί 

ότι οι εξαγωγές µας στα Βαλκάνια δεν ακολούθησαν µια ανάλογη πορεία. Έτσι, 

παρατηρήθηκε µια αύξηση κατά 13,9% το 2001, αλλά το 2002 σηµείωσαν τη µεγαλύτερη 

πτώση (συγκριτικά µε τις εξαγωγές µας προς τις άλλες χώρες) κατά 15,6%, ενώ το 2003 

αυξήθηκαν πάλι κατά 6,9%.  

Το ποσοστό των εισαγωγών µας από την Ε.Ε. µειώνεται από 61% του συνόλου το 

2000, στο 54,5% το 2003, ενώ αντίθετα σηµειώνεται σηµαντική άνοδος των εισαγωγών µας 

από τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. εκτός της Ε.Ε. κατά 5 εκατοστιαίες µονάδες 18,9% το 2003. 

Αύξηση εµφανίζουν και οι εισαγωγές µας από την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών από 

4,2% το 2000 στο 7,3% το 2003. Όσον αφορά την πορεία των εισαγωγών µας από τα 

Βαλκάνια, ακολουθούν µια αντίστοιχη πορεία µε τις εξαγωγές, όπου και εδώ το έτος 2002 

παρατηρείται η µεγαλύτερη πτώση κατά 21,2%. 

 

Πίνακας 8: ∆ιάρθρωση ελληνικού εξωτερικού εµπορίου κατά γεωγραφική περιοχή 

Α. Εξαγωγές 

 Εκατοστιαία συµµετοχή στο σύνολο της αξίας 

των εξαγωγών 

Εκατοστιαία µεταβολή της αξίας των 

εξαγωγών 

 2000 2001* 2002* 2003* 2001/00 2002/01 2003/02 

Ε.Ε. 47,3 42,0 43,5 46,7 -18,9 3,3 16,4 

Ζώνη του Ευρώ 38,5 32,3 35,2 37,8 -23,4 1,6 16,6 

Χώρες υπό ένταξη 7,6 9,5 8,8 8,5 14,9 -13,5 4,4 

Ο.Ο.Σ.Α. εκτός Ε.Ε. 13,8 12,9 12,3 14,3 -15,1 -10,6 25,9 

Η.Π.Α. 5,4 5,5 5,3 6,6 -7,7 -9,3 33,1 

Βαλκανικές χώρες1 14,7 18,4 16,6 16,4 13,9 -15,6 6,9 

Κοινοπολιτεία 

Ανεξάρτητων Κρατών 

3,2 4,3 4,3 3,5 22,2 -5,8 -10,5 

Χώρες Β. Αφρικής & 

Μέσης Ανατολής2 

6,8 6,7 7,1 5,5 -10,4 -1,2 -16,0 

Κίνα & Ν.Α. Ασία3 1,5 1,9 2,1 1,6 15,4 4,9 -20,1 

Άλλες χώρες 5,1 4,5 5,2 3,6 -19,7 8,6 -25,1 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 -8,6 -6,7 8,5 
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Α. Εξαγωγές 

 Εκατοστιαία συµµετοχή στο σύνολο της αξίας 

των εξαγωγών 

Εκατοστιαία µεταβολή της αξίας των 

εξαγωγών 

 2000 2001* 2002* 2003* 2001/00 2002/01 2003/02 

1 Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία και χώρες πρώην Γιουγκοσλαβίας (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Π.Γ.∆.Μ. και 

Σερβία-Μαυροβούνιο) 

2 Οι κυριότεροι εµπορικοί εταίροι της Ελλάδας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή 

3 Οι κυριότεροι εµπορικοί εταίροι της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ασία 

* Προσωρινά στοιχεία 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Πίνακας 9: ∆ιάρθρωση Ελληνικού εξωτερικού εµπορίου κατά γεωγραφική περιοχή  

Β. Εισαγωγές 

 Εκατοστιαία συµµετοχή στο σύνολο της αξίας 

των εισαγωγών 

Εκατοστιαία µεταβολή της αξίας των 

εισαγωγών 

 2000 2001* 2002* 2003* 2001/00 2002/01 2003/02 

Ε.Ε. 61,0 54,5 52,2 54,5 -21,6 0,5 25,6 

Ζώνη του Ευρώ 52 47,3 46,3 48,3 -20,2 1,6 25,5 

Χώρες υπό ένταξη 1,8 2 2 1,8 -2,2 4 9,1 

Ο.Ο.Σ.Α. εκτός Ε.Ε. 13,9 13,8 17,9 18,9 -13,0 35,1 26,9 

Η.Π.Α. 3,2 3,5 4,7 5,0 -5,3 40,3 28,2 

Βαλκανικές χώρες1 2,8 3,6 2,7 2,7 14 -21,2 17,7 

Κοινοπολιτεία 

Ανεξάρτητων Κρατών 

4,2 6,8 9,3 7,3 44,2 42,5 -6,1 

Χώρες Β. Αφρικής & 

Μέσης Ανατολής2 

9,8 10,4 7,0 7,2 -6,3 -30,6 24,0 

Κίνα & Ν.Α. Ασία3 4,0 5,2 5,0 4,7 12,7 1,0 12,4 

Άλλες χώρες 2,6 3,7 3,8 2,8 25,0 7,7 -11,3 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 -12,3 3,9 20,1 

1 Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία και χώρες πρώην Γιουγκοσλαβίας (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Π.Γ.∆.Μ. και 

Σερβία-Μαυροβούνιο) 

2 Οι κυριότεροι εµπορικοί εταίροι της Ελλάδας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή 
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Β. Εισαγωγές 

 Εκατοστιαία συµµετοχή στο σύνολο της αξίας 

των εισαγωγών 

Εκατοστιαία µεταβολή της αξίας των 

εισαγωγών 

 2000 2001* 2002* 2003* 2001/00 2002/01 2003/02 

3 Οι κυριότεροι εµπορικοί εταίροι της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ασία 

* Προσωρινά στοιχεία 

Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία για τις κύριες εξαγωγικές αγορές της Ελλάδας για 

τα έτη 2002 και 2003 προκύπτουν τα εξής πολύτιµα συµπεράσµατα: 

� H Ελλάδα εµφανίζει µια έντονη γεωγραφική διασπορά στις εξαγωγές της, καθώς οι είκοσι 

πρώτες αγορές της καλύπτουν το 73% των ελληνικών εξαγωγών το 2002 και το ποσοστό 

αυτό αυξάνεται κατά 11% τον επόµενο χρόνο, φθάνοντας το 80,4% 

� Οι πρώτες πέντε εξαγωγικές µας αγορές για το έτος 2002 αποτελούνται από τη Γερµανία, 

την Ιταλία, τη Βρετανία, τις Η.Π.Α. και την Τουρκία και απορροφούν το 38,3% των 

συνολικών εξαγωγών µας και το 53% των είκοσι πρώτων εξαγωγικών αγορών. 

Αντίστοιχα, λόγω του διπλάσιου όγκου των εξαγωγών προς τη Βουλγαρία το 2003, 

κατακτά την 5η θέση της Τουρκίας τον εν λόγω χρόνο και οι πέντε πρώτες χώρες 

απορροφούν το 2003 το 43,1% των συνολικών εξαγωγών και το 54% των είκοσι πρώτων 

αγορών. 

� Πρωταγωνίστριες εξαγωγικές αγορές στην περιοχή των Βαλκανίων αναδεικνύονται η 

Τουρκία (4,6%), η Π.Γ.∆.Μ. (3,7%), η Βουλγαρία (3,5%), η Ρουµανία (3%), η Αλβανία 

(2%) και η Σερβία (1%), απορροφώντας το 17,8% των συνολικών εξαγωγών µας το 2002 

και αντίστοιχα το 21,5% το 2003. 

 

Πίνακας 10: Οι 20 πρώτες εξαγωγικές αγορές της Ελλάδας τα έτη 2002 και 2003 

 Έτος  2002 2003  

Σειρά κατάταξης Χώρα 

Ποσοστό επί 

συνόλου των 

ελληνικών 

εξαγωγών 

Χώρα 

Ποσοστό επί 

συνόλου των 

ελληνικών 

εξαγωγών 

1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 12,60% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 12,70% 

2 ΙΤΑΛΙΑ 9,90% ΙΤΑΛΙΑ 10,50% 

3 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 6,20% ΒΡΕΤΑΝΙΑ 7,10% 

4 Η.Π.Α. 5,00% Η.Π.Α. 6,60% 

5 ΤΟΥΡΚΙΑ 4,60% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 6,20% 

6 ΚΥΠΡΟΣ 4,00% ΚΥΠΡΟΣ 4,70% 
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7 Π.Γ.∆.Μ. 3,70% ΓΑΛΛΙΑ 4,20% 

8 ΓΑΛΛΙΑ 3,60% ΤΟΥΡΚΙΑ 4,00% 

9 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3,50% ΙΣΠΑΝΙΑ 3,60% 

10 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3,00% Π.Γ.∆.Μ. 2,70% 

11 ΙΣΠΑΝΙΑ 3,00% ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2,70% 

12 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2,50% ΑΛΒΑΝΙΑ 2,70% 

13 ΡΩΣΙΑ 2,00% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2,60% 

14 ΑΛΒΑΝΙΑ 2,00% ΡΩΣΙΑ 2,50% 

15 ΒΕΛΓΙΟ 1,60% ΣΕΡΒΙΑ 1,80% 

16 ΙΣΡΑΗΛ 1,50% ΠΟΛΩΝΙΑ 1,50% 

17 ΣΟΥΗ∆ΙΑ 1,20% ΒΕΛΓΙΟ 1,50% 

18 ΛΙΒΑΝΟΣ 1,10% ΣΟΥΗ∆ΙΑ 1,00% 

19 ΜΑΛΤΑ 1,00% ΕΛΒΕΤΙΑ 0,90% 

20 ΣΕΡΒΙΑ 1,00% ΙΣΡΑΗΛ 0,90% 

  
ΣΥΝΟΛΟ 20 

ΠΡΩΤΩΝ 
73,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 20 

ΠΡΩΤΩΝ 
80,40% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

100,00% 

Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.  

Επεξεργασία στοιχείων: Τµήµα Τεκµηρίωσης και Μελετών, Σ.Β.Β.Ε. 

* Τα  στοιχεία για το 2003 είναι προσωρινά  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33::  

ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  

 

33..11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  

 

 

 

 

 

Η Ρουµανία (ρουµανικά: România) είναι µια πρώην κοµµουνιστική δηµοκρατία στα 

βορειοανατολικά Βαλκάνια. Ο πληθυσµός της Ρουµανίας είναι 22,43 εκ. κάτοικοι εκ των 

οποίων το 89% είναι Ρουµάνοι, το 7% είναι Ούγγροι, το 2% είναι Τσιγγάνοι και το υπόλοιπο 

2% διάφορες άλλες εθνότητες. Η οικονοµία της χώρας δεν έχει συνέλθει ακόµα πλήρως από 

την πτώση του τείχους και την διάλυση του ανατολικού µπλοκ. Το ΑΕΠ κατά κεφαλήν 

προσεγγίζει τα 3.000 ευρώ και η αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια κυµαινόταν στο 4 µε 

5%. Οι Ρουµάνοι θεωρούν τους εαυτούς τους απογόνους Ρωµαίων στρατιωτών στην ρωµαϊκή 

επαρχία της ∆ακίας. Η γλώσσα της χώρας είναι τα ρουµανικά, λατινογενής γλώσσα µε 

κάποιες σλαβικές επιρροές. 

 
3.2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

Η σηµερινή Ρουµανία βρίσκεται στο έδαφος της αρχαίας ∆ακίας, κάτοικοι της οποίας 

ήταν σκυθικά φύλα, όπως οι Γέτες και οι ∆άκες. Οι τελευταίοι δηµιούργησαν και το πρώτο 

κράτος της ∆ακίας, που υποτάχθηκε στο Ρωµαίο αυτοκράτορα Τραϊανό (107 µ.Χ.). Η χώρα 

αποτέλεσε ρωµαϊκή επαρχία και χιλιάδες Ρωµαίοι µετανάστευσαν και εγκαταστάθηκαν στην 

περιοχή. Οι άποικοι έλαβαν κλήρους γης και µε τη µαζική µετοίκηση Ρωµαίων η 

εθνογραφική σύσταση του πληθυσµού µεταβλήθηκε. Η ρωµαϊκή περίοδος άφησε ανεξίτηλα 

ίχνη στην ιδιοσυγκρασία των Ρουµάνων. Η λατινικότητα αυτή διατηρήθηκε ανέπαφη σε όλο 

το µεσαίωνα, αν και από τη Ρουµανία πέρασε πλήθος λαών, όπως ήταν οι Ούννοι, οι Γότθοι, 

οι Άβαροι, οι Βούλγαροι και οι Μαγυάροι. Οι επιδροµές των Σλάβων και των Πετσενέγων 

ήταν οι τελευταίες από χρονική άποψη, πριν τους Μογγόλους που πραγµατοποίησαν µια 

σύντοµη επιδροµή, αλλά γρήγορα ξαναγύρισαν στις εστίες τους (13ος αι.) 

 

 

Σηµαία 

της Ρουµανίας 

Εθνόσηµο 

της Ρουµανίας 
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Το 14ο αι. στην περιοχή διαµορφώθηκαν δύο ηγεµονίες, η Βλαχία και η Μολδαβία, 

και η Τρανσυλβανία, που στο µεγαλύτερο διάστηµα βρισκόταν υπό ουγγρική κηδεµονία. Η 

Βλαχία (1417) και η Μολδαβία (µέσα του 15ου αι.) µεταβλήθηκαν σε υποτελείς της 

Οθωµανικής αυτοκρατορίας, διατηρώντας σηµαντική αυτονοµία στις εσωτερικές τους 

υποθέσεις. Η µοναδική εποχή που η Ρουµανία στο σύνολό της κέρδισε την ανεξαρτησία της 

ήταν την περίοδο της βασιλείας του Μιχαήλ του Γενναίου της Βλαχίας (1593-1601). Ο 

Μιχαήλ επαναστάτησε κατά του σουλτάνου και νίκησε τους Οθωµανούς επανειληµµένα, 

αλλά µετά το θάνατό του το βασίλειό του διαλύθηκε και οι Τούρκοι απεκατέστησαν την 

εξουσία τους. 

Στην κορυφή των πριγκιπάτων αυτών βρίσκονταν οσποδάροι, τοπικοί ηγεµόνες που 

τους διόριζε ο σουλτάνος, συνήθως επί πληρωµή. Στη διάρκεια της υποτέλειας στους 

Τούρκους σηµειώθηκαν επαναστατικά κινήµατα, όπως του ∆ηµητρίου Καντεµίρ (1711), 

ηγεµόνα της Μολδαβίας, µε την υποστήριξη της Ρωσίας, και του µητροπολίτη 

Ουγγροβλαχίας Άνθιµου (1716), µε την υποστήριξη της Αυστρίας. Η αποτυχία των 

κινηµάτων οδήγησε στην αλλαγή του καθεστώτος µε την πλήρη και ολοκληρωτική υποταγή 

των αποκαλούµενων παραδουνάβιων ηγεµονιών στους Τούρκους και την επιλογή των 

οσποδάρων από τους κόλπους των ελληνικών οικογενειών του Φαναριού. Σχεδόν όλοι οι 

οσποδάροι από τις αρχές του 18ου αι. µέχρι την επανάσταση του 1821 ήταν ελληνικής 

καταγωγής (κυρίως Μαυροκορδάτοι και Υψηλάντηδες). Στις παραδουνάβιες ηγεµονίες το 

ελληνικό στοιχείο κυριάρχησε πολιτιστικά και οικονοµικά. Σε πολλές πόλεις κατά µήκος του 

∆ούναβη αναπτύχθηκαν πλούσιες ελληνικές παροικίες και αυτή η ελληνική υπεροχή 

διατηρήθηκε ως την εποχή που η Ρουµανία κέρδισε την ανεξαρτησία της. Σε αντίθεση όµως 

µε λίγους πλούσιους γαιοκτήµονες, ο υπόλοιπος ρουµανικός λαός ζούσε σε συνθήκες 

οικονοµικής εξαθλίωσης και πλήρους ανέχειας. 

Όταν η δράση της Φιλικής Εταιρείας εξαπλώθηκε στις ηγεµονίες, πολλοί Ρουµάνοι 

των ανώτερων κοινωνικών τάξεων έγιναν µέλη της, όπως ο ρουµανικής καταγωγής 

µητροπολίτης Βενιαµίν Κοστάκι, ο βογιάρος (γαιοκτήµονας) Ιορδάνης Ροζνοβάνου, ο 

Γρηγόρης Μπραγκοβεάνου, ο Μπάρµπαν Βακαρέσκου, ο Γραδιστεάνου, ο Φιλιπέσκου κ.ά. 

Επιφανές µέλος της Φιλικής ήταν ο Ρουµάνος Θεόδωρος Βλαδιµηρέσκου, ο οποίος ανέλαβε 

τη στρατιωτική ηγεσία των Ρουµάνων και στην ορκωµοσία του οποίου παραβρέθηκαν οι δύο 

στρατιωτικοί αρχηγοί της Φιλικής Εταιρείας, ο Γεωργάκης Ολύµπιος και ο Γιάννης 

Φαρµάκης. Ο Βλαδιµηρέσκου υποσχέθηκε να ξεσηκώσει το ρουµανικό λαό, αλλά όταν ο 

Υψηλάντης πέρασε τον Προύθο ποταµό κηρύσσοντας την επανάσταση, αθέτησε τις 

υποσχέσεις του. Χρησιµοποιώντας ως πρόσχηµα το γεγονός της επικήρυξής του από τη 

ρωσική κυβέρνηση και την Ιερή Συµµαχία (κάτι που είχε συµβεί µε όλους σχεδόν τους 

άλλους αρχηγούς της επανάστασης), άλλαξε την πολιτική του θέση και άρχισε να εργάζεται 

για λογαριασµό του. Το αποτέλεσµα ήταν να συλληφθεί από τη Φιλική Εταιρεία και να 
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εκτελεστεί σε άγνωστη τοποθεσία. Οι Ρουµάνοι όµως τον θεωρούν αρχηγό και εθνικό ήρωα. 

Αν και ο αγώνας των Ελλήνων για ελευθερία το 1821 ξεκίνησε από τη Μολδοβλαχία, ο 

απλός ρουµανικός λαός δεν ακολούθησε και µάλιστα στο µεγαλύτερο µέρος του συντάχθηκε 

µε τους Τούρκους, ίσως γιατί η κυβέρνησή του από τους Φαναριώτες του είχε αφήσει πικρή 

γεύση. Κάποιοι Ρουµάνοι ποιητές της εποχής εκείνης, συνεπαρµένοι από το ροµαντικό κλίµα 

της εθνικής αφύπνισης, συγκινήθηκαν από το ολοκαύτωµα των Ελλήνων στο ∆ραγατσάνι και 

αφιέρωσαν σελίδες τους στον ηρωικό αγώνα και το θάνατό τους. Το 1847 ο ποιητής 

Αλεξαντρέσκου έγραφε το «Πένθιµο τραγούδι του ∆ραγατσανίου». 

Την περίοδο αυτή οι βογιάροι απέκτησαν σηµαντικό µερίδιο στη νοµή της εξουσίας, 

αλλά ταυτόχρονα η εθνική συνείδηση των Ρουµάνων που είχε αφυπνιστεί ζητούσε την 

ανεξαρτητοποίηση της χώρας, από τους Ρώσους και από τους Τούρκους. Το 1848 

σηµειώθηκαν ταραχές όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ταραχές κατεστάλησαν µε 

συνδυασµένη στρατιωτική δράση Ρώσων και Τούρκων, αλλά ο ρόλος των Ρώσων 

τερµατίστηκε µε τον Κριµαϊκό πόλεµο (1856), όταν τα στρατεύµατά τους στη χώρα 

αντικαταστάθηκαν από αυστριακό στρατό. Στο Συνέδριο των Παρισίων (1856) η Βλαχία και 

η Μολδαβία (στην οποία προσαρτήθηκε η περιοχή της Βεσσαραβίας) αναγνωρίστηκαν ως 

αυτόνοµα πριγκιπάτα, υπό την υψηλή κηδεµονία της Τουρκίας. 

Τα εθνικά συµβούλια των ηγεµονιών είχαν όµως διαφορετική άποψη και αποφάσισαν 

να προχωρήσουν στην ένωση των ηγεµονιών. Έτσι, το 1859 εκλέχτηκε ηγεµόνας της Βλαχίας 

και της Μολδαβίας ο Αλέξανδρος Ιωάννης Κούζα, µε το όνοµα Ιωάννης Α', ενώ το 1862 τα 

δύο πριγκιπάτα ενώθηκαν σε ένα κράτος µε το όνοµα Ρουµανία. 

Το 1866 ο Ιωάννης Α’ εκθρονίστηκε και ηγεµόνας έγινε ο Κάρολος της γερµανικής 

οικογένειας των Χοεντζόλερν, ιδρυτής της ρουµανικής δυναστείας. Το 1878, µετά το τέλος 

του ρωσοτουρκικού πολέµου του 1877-1878, η ανεξαρτησία της χώρας αναγνωρίστηκε, ο 

Κάρολος πήρε τον τίτλο του βασιλιά και το 1881 η Ρουµανία αναγορεύτηκε επίσηµα σε 

βασίλειο. Μοναδικός όρος υπήρξε η παραχώρηση της νότιας Βεσσαραβίας στη Ρωσία, αλλά 

σε αντάλλαγµα η Ρουµανία πήρε τη βόρεια ∆οβρουτσά από τη Βουλγαρία 

Η Ρουµανία παρέµεινε ουδέτερη στον α’ βαλκανικό πόλεµο, ενώ κήρυξε τελευταία 

τον πόλεµο εναντίον της Βουλγαρίας στο β’ βαλκανικό και προσάρτησε τη νότια ∆οβρουτσά. 

Το 1914 ο Φερδινάνδος διαδέχτηκε τον Κάρολο στο θρόνο, και στη διάρκεια του α’ 

παγκόσµιου πολέµου τάχτηκε στο πλευρό των Συµµάχων εναντίον της Γερµανίας, 

διατηρώντας πάντως αρχικά ουδέτερη στάση στις πολεµικές αναµετρήσεις. Το 1916 όµως 

κήρυξε τον πόλεµο κατά της Αυστροουγγαρίας και της Γερµανίας και την ίδια χρονιά 

καταλήφτηκε από τους Γερµανούς. Το Φεβρουάριο του 1918 η Ρουµανία υποχρεώθηκε να 

συνυπογράψει τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου µε τη Γερµανία και την Αυστροουγγαρία, οι 

όροι της οποίας ήταν ταπεινωτικοί για τη Ρουµανία. Όµως, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, η 
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Ρουµανία κήρυξε ξανά τον πόλεµο εναντίον της Γερµανίας και της Αυστροουγγαρίας και η 

Συνθήκη του Βουκουρεστίου ακυρώθηκε. Μετά την ανακωχή η Ρουµανία προσάρτησε τη 

Βεσσαραβία από τη Ρωσία και από την Αυστροουγγαρία, που διαλύθηκε, την Τρανσυλβανία, 

την Μπουκοβίνα και το Βανάτο. Οι εδαφικές προσαρτήσεις αναγνωρίστηκαν από τις 

συνθήκες του Αγίου Γερµανού και του Τριανόν, αλλά η Ρωσία δεν αναγνώρισε την 

ενσωµάτωση της Βεσσαραβίας στη Ρουµανία 

Η Ρουµανία είχε γίνει σηµαντικός παράγοντας των γεωπολιτικών ισορροπιών στην 

κεντρική Ευρώπη και το 1919 εισέβαλε στην Ουγγαρία για να ανατρέψει το κοµουνιστικό 

καθεστώς του Μπέλα Κουν. Οι αγροτικές µεταρρυθµίσεις οµαλοποίησαν κάπως τις 

εσωτερικές ταραχές, αλλά η ισχυρή ουγγρική µειονότητα προκαλούσε συνεχείς τριβές στις 

σχέσεις της Ρουµανίας µε την Ουγγαρία. Στο εσωτερικό µέτωπο οι πολιτικές δολοφονίες 

ήταν το συνηθέστερο µέσο για την επίλυση των πολιτικών διαφωνιών, ενώ ο θάνατος του 

Φερδινάνδου (1927) όξυνε ακόµα περισσότερο την πολιτική σύγχυση. Ο Κάρολος, γιος του 

Φερδινάνδου, αρνήθηκε το θρόνο και έτσι ο Μιχαήλ, εγγονός του Φερδινάνδου, ανέβηκε στο 

θρόνο. Όµως, το 1930, ο Κάρολος µετάνιωσε και επανήλθε στη χώρα, ανέτρεψε το γιο του 

και ανέβηκε ο ίδιος στο θρόνο µε το όνοµα Κάρολος Β’. Ο Κάρολος και η ερωµένη του 

Μάγδα Λουπέσκου δεν ήταν καθόλου αγαπητοί στο λαό, και η αντιπολίτευση στο πρόσωπό 

του ήταν βαθιά διχασµένη 

Τη δεκαετία του ’30 σηµειώθηκε αύξηση της επιρροής των φασιστικών ιδεών. Το 

Εθνικό Χριστιανικό Κόµµα βρισκόταν σε µυστική σύνδεση µε την οργάνωση Σιδηρά 

Φρουρά, µια τροµοκρατική οργάνωση που εµπνεόταν από τις ναζιστικές ιδέες και 

δολοφονούσε τους αντιπάλους της. Μοναδικός αντίπαλος των φασιστών ήταν ο υπουργός 

Εξωτερικών την περίοδο 1927-1936 Νικολάε Τιτουλέσκου, που αναγκάστηκε να παραιτηθεί 

µετά από επανειληµµένες συστάσεις της Σιδηράς Φρουράς. Το 1938 ο Κάρολος αποφάσισε 

να αναλάβει δράση: αφού κάλεσε σε δηµοψήφισµα το λαό για να υπερψηφίσει το Σύνταγµά 

του, οργάνωσε τη δολοφονία του αρχηγού της Σιδηράς Φρουράς Κορνίλιου Κοντρεάνου και 

άλλων 13 ηγετικών στελεχών της και αναγνώρισε ως µοναδικό νόµιµο κόµµα το Μέτωπο 

Εθνικής Αναγέννησης. Ο Κάρολος Β’ φαινόταν λοιπόν να κυριαρχεί στο εσωτερικό πολιτικό 

σκηνικό 

Το 1939 η Ρουµανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει τη Βεσσαραβία στη Σοβιετική 

Ένωση. Στην αρχή της παγκόσµιας σύρραξης η Ρουµανία διατήρησε την ουδετερότητά της, 

αν και τάχθηκε στο στρατόπεδο του Άξονα. Η Ρουµανία αναγκάστηκε να υποχωρήσει στις 

απαιτήσεις της Σοβιετικής Ένωσης και συναίνεσε στην παραχώρηση της βόρειας 

Μπουκοβίνα, ενώ το ίδιο έγινε και µε τις απαιτήσεις της Βουλγαρίας για τη νότια ∆οβρουτσά 

και της Ουγγαρίας για το Βανάτο, που υποστηρίχτηκαν από τη Γερµανία. Οι συνεχείς 

υποχωρήσεις προκάλεσαν την εξέγερση της Σιδηράς Φρουράς που υποστήριξε το 
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πραξικόπηµα του στρατηγού Ίον Αντονέσκου (1940) που έγινε δικτάτορας, εκθρόνισε το 

βασιλιά Κάρολο Β' και επανέφερε το γιο του Μιχαήλ. 

 Casa Poporului, Το Ρουµανικό κοινοβούλιο 

Ο Αντονέσκου, στη διάρκεια του β’ παγκόσµιου πολέµου, οδήγησε τη χώρα στο 

γερµανικό στρατόπεδο. Η Ρουµανία συµµετείχε στη ρωσική εκστρατεία, αλλά το τέλος της 

εκστρατείας υπήρξε καταστροφικό για τη χώρα, αφού εκτός από τις βαριές απώλειες στις 

µάχες του Στάλιγκραντ, η Ρουµανία είδε να κατακλύζεται το έδαφός της από δύο ρωσικές 

στρατιές, που εισήλθαν από διαφορετικές διευθύνσεις. Έτσι ο Μιχαήλ προχώρησε στην 

ανατροπή του Αντονέσκου και τον Αύγουστο του 1944 η Ρουµανία άλλαξε στρατόπεδο και 

συµµάχησε µε τη Σοβιετική Ένωση. Με τη συνθήκη ειρήνης (Παρίσι, 17 Ιανουαρίου 1947) η 

Ρουµανία απώλεσε τη Βεσσαραβία και τη βόρεια Μπουκοβίνα που προσαρτήθηκαν στη 

Σοβιετική Ένωση και τη νότια ∆οβρουτσά που ενσωµατώθηκε στη Βουλγαρία, ενώ σε 

αντάλλαγµα ανέκτησε τη βόρεια Τρανσυλβανία από την Ουγγαρία. 

Πρώτος µεταπολεµικός πρωθυπουργός της Ρουµανίας ήταν ο Πετρ Γκρόζα, 

επικεφαλής ενός συνασπισµού µε το κοµουνιστικό κόµµα ως σηµαντικότερο. Το κόµµα αυτό 

σταδιακά κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας, επωφελούµενο και από την 

ολοκληρωτική εξάρτηση της Ρουµανίας από τη Σοβιετική Ένωση. Το ∆εκέµβριο του 1947 ο 

Μιχαήλ εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και η µοναρχία καταλύθηκε. Το πολίτευµα της χώρας 

έγινε Λαϊκή ∆ηµοκρατία. Το Σύνταγµα του 1945 ανεστάλη και το Σύνταγµα που ψηφίστηκε 

το 1952 προέβλεπε το σοβιετικό πρότυπο στην οργάνωση της κοινωνίας. Η Ρουµανία έγινε 

µέλος της ΚΟΜΕΚΟΝ (1949), του Συµφώνου της Βαρσοβίας και του ΟΗΕ (1955). 

Ουσιαστικός κυβερνήτης της Ρουµανίας την περίοδο 1945-1965 υπήρξε ο γενικός 

γραµµατέας του Κοµουνιστικού Κόµµατος Γκεόργκι Γκεοργκίου Ντεζ. Το 1965 ο Νικολάε 

Τσαουσέσκου διαδέχτηκε τον Γκεοργκίου Ντεζ και µετονόµασε τη χώρα Σοσιαλιστική 

∆ηµοκρατία της Ρουµανίας, θέλοντας να δείξει ότι η Ρουµανία εισήλθε σε µια ανώτερη φάση 

υλοποίησης του σοσιαλισµού. Η διακυβέρνηση της Ρουµανίας από τον Τσαουσέσκου υπήρξε 
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προβληµατική. Τελικά η αγανάκτηση του λαού, αλλά και η δυσαρέσκεια των ανώτερων 

στελεχών του κόµµατος και του στρατού προκάλεσαν την ανατροπή του. 

Το ∆εκέµβριο του 1989 από την Τιµισοάρα ξεκίνησαν µαζικές αντικυβερνητικές 

διαδηλώσεις, που εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Ο Τσαουσέσκου διέταξε το στρατό να 

χτυπήσει τους διαδηλωτές, αλλά οι στρατηγοί αρνήθηκαν και ο Τσαουσέσκου στηρίχτηκε 

στη µυστική αστυνοµία, τη διαβόητη Σεκουριτάτε. Όµως, όταν και η αστυνοµία αντιλήφθηκε 

το µάταιο της αντίστασης παρέδωσε τα όπλα και το αποτέλεσµα των µυστικών 

διαβουλεύσεων ήταν η σύλληψη του Τσαουσέσκου και της συζύγου του Έλενας και η άµεση 

εκτέλεσή τους. Προσωρινός πρόεδρος ανέλαβε ο παλιός συνεργάτης του Τσαουσέσκου Ίον 

Ιλιέσκου, που επανέφερε το πολυκοµµατικό, δηµοκρατικό σύστηµα, αναδείχτηκε νικητής 

στις πρώτες εκλογές το Μάιο του 1990 και ξεκίνησε µαζικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις 

φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά στο δυτικό καπιταλιστικό σύστηµα. 

Στις εκλογές του 1992 ο πρόεδρος Ιλιέσκου επανεξελέγη στο αξίωµά του. Στις αρχές 

του επόµενου χρόνου (1993) χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Βουκουρέστι για την 

άσχηµη οικονοµική κατάσταση της χώρας, την υψηλή ανεργία και τους χαµηλούς µισθούς. 

Το 1993 ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η αποτυχία των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και το κλείσιµο πολλών ορυχείων οδήγησε και 

πάλι τους εργάτες και άλλα λαϊκά στρώµατα σε γενική απεργία το 1994. Το 1995 

ανακοινώθηκε η ιδιωτικοποίηση χιλιάδων κρατικών επιχειρήσεων. Στις εκλογές του 1996 

νικητής αναδείχτηκε ο Εµίλ Κονσταντινέσκου. Το 1997 η χώρα έθεσε υποψηφιότητα για την 

είσοδό της στο ΝΑΤΟ. Το 1998, ύστερα από µαζικές λαϊκές διαµαρτυρίες για την αδυναµία 

της κυβέρνησης να υλοποιήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις της, παραιτείται ο 

πρωθυπουργός Βίκτωρ Τσορµπέα. Πρωθυπουργός αναλαµβάνει ο Ράντου Βασίλιε. Η 

οικονοµική κρίση στη χώρα συνεχίζεται. Το 1999 ανακοινώνει την υποψηφιότητά της για την 

ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και αυτή τοποθετείται χρονικά το 2007. Στις εκλογές του 

2000 πρόεδρος εκλέχτηκε και πάλι ο Ίον Ιλιέσκου, ο οποίος έτσι επανήλθε στην εξουσία. Το 

Μάρτιο του 2004, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η Ρουµανία γίνεται δεκτή ως πλήρες 

µέλος και ο Ρουµάνος υπουργός Άµυνας δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιµη να συµµετάσχει 

σε νατοϊκές επιχειρήσεις. Το ∆εκέµβριο του 2004 στις προεδρικές εκλογές νικητής 

αναδείχτηκε ο Τραϊάν Μπασέσκου, υποψήφιος της κεντροδεξιάς παράταξης, που υπερίσχυσε 

του αντιπάλου του Αντριάν Ναστάζε. Στις αρχές του 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ενέκρινε την αίτηση ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. το 2007. 

 
3.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 Το δυτικό τµήµα της χώρας, στα σύνορα µε τη Σερβία και την Ουγγαρία, 

καταλαµβάνεται από την πεδιάδα του Τίσα. Στα ανατολικά και στα νότια των Καρπαθίων 
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απλώνονται οι ρουµανικές πεδινές εκτάσεις που αποτελούν συνέχεια της νοτιορωσικής 

στέπας. Η πεδιάδα της Βλαχίας, που βρίσκεται ανάµεσα στις Τρανσυλβανικές Άλπεις και τον 

Αίµο, διαρρέεται από το ∆ούναβη και είναι άδεντρη. Στην περιοχή της ∆οβρουτσάς, ανάµεσα 

στα βουλγαρικά και τα µολδαβικά σύνορα, στο ∆ούναβη και τον Εύξεινο Πόντο, απλώνεται 

ένα χαµηλό οροπέδιο µε γρανιτώδες έδαφος και λιµνάζοντα νερά. Με διάφορα τεχνικά έργα 

έχει αποξηρανθεί και παραδοθεί στην καλλιέργεια. Στα βορειοανατολικά της πεδιάδας της 

∆οβρουτσάς απλώνεται το δέλτα του ∆ούναβη µε συνολική έκταση 4.300.000 στρεµµάτων. 

Σχηµατίστηκε από τις προσχώσεις του ποταµού. Στη Βεσσαραβία οι πεδιάδες διακόπτονται 

από χαµηλούς λοφίσκους και αρδεύονται από τους παραποτάµους του ∆ούναβη Προύθο και 

Σιρέτ. 

 Η υδρογραφία της Ρουµανίας κυριαρχείται από τον ποταµό ∆ούναβη (οι Ρουµάνοι τον 

ονοµάζουν «Ντουναρέα») και τους παραποτάµους του. Ο ποταµός σχηµατίζει τα σύνορα µε 

τη Σερβία και τη Βουλγαρία και µέσα στη χώρα διανύει σχετικά λίγα χιλιόµετρα. Μετά τη 

βουλγαρική Σιλίστρα στρέφεται βόρεια, µπαίνει στη Ρουµανία, στο ύψος του Γαλατσίου, 

στρέφεται πάλι ανατολικά και χύνεται, µε πλατύ δέλτα, στον Εύξεινο Πόντο. Τα νερά των 

Καρπαθίων συλλέγονται από τον Τίσα ή Σόµες, που µπαίνει σε Ουγγαρία και Σερβία, όπου 

και χύνεται στο ∆ούναβη. Ο Τίµες και ο Μούρες, παραπόταµοι του Τίσα, συγκεντρώνουν τα 

νερά του τρανσυλβανικού οροπεδίου. Άλλος µεγάλος ποταµός της περιοχής είναι ο Ολτ (700 

χλµ. µήκος), που χύνεται επίσης στο ∆ούναβη. Κοντά στο Γαλάτσι χύνονται ο Προύθος (704 

χλµ.), φυσικό σύνορο της Ρουµανίας µε τη Μολδαβία, και ο Σιρέτ (592 χλµ.), που ρέουν από 

το βόρεια προς τα νότια. Λίµνες υπάρχουν πολλές στις όχθες και στο δέλτα του ∆ούναβη, 

αλλά δεν είναι µεγάλες ούτε αξιόλογες από φυσική ή οικονοµική άποψη. Πολλές µάλιστα 

έχουν αποξηρανθεί, ώστε οι κοίτες τους να αποδοθούν στην καλλιέργεια 

 Γεωφυσικός χάρτης της Ρουµανίας 

 

 Το κλίµα της Ρουµανίας γενικά είναι ηπειρωτικό. Στα βουνά και τα οροπέδια είναι 

ψυχρό ορεινό. Στα δυτικά είναι ηπειρωτικό. Στις πεδιάδες ο χειµώνας είναι ψυχρότατος και 

το καλοκαίρι θερµό και υγρό. Η βλάστηση παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία και εξαρτάται από 

τις κλιµατικές συνθήκες κάθε περιοχής. Οι δυτικές και νότιες πεδιάδες καλύπτονται µε 

χορτάρια και αποτελούν χειµερινούς βοσκότοπους για τα κοπάδια, που το καλοκαίρι 

ανεβαίνουν στα Καρπάθια. Τα βουνά καλύπτονται µε δάση βελανιδιάς, οξιάς και 

κωνοφόρων, ενώ στα µεγαλύτερα υψόµετρα η βλάστηση είναι αλπική. Κοντά στους 

ποταµούς αναπτύσσονται λεύκες, ιτιές και άλλα δέντρα από µαλακό ξύλο. Πολλά είδη 

άγριων ζώων ζουν στα δάση και στα Καρπάθια συναντώνται αρκούδες, λύγκες, λύκοι, 
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αλεπούδες. Στο δέλτα του ∆ούναβη, που είναι σηµαντικός υδροβιότοπος, παρατηρούνται 

εκατοντάδες είδη πουλιών. Εδώ σταµατούν για λίγο πολλά είδη µεταναστευτικών πουλιών. 

 

3.4. ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Οι Ρουµάνοι αποτελούν την πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας και είναι απόγονοι 

των αρχαίων κατοίκων της ∆ακίας, της περιοχής που αποτέλεσε ρωµαϊκή επαρχία µετά την 

κατάκτησή της το 2ο µ.Χ. αι. Εδώ εκτός από τους ∆άκες ζούσαν Σαρµάτες και Σκύθες, που 

διασταυρώθηκαν µε τους Ρωµαίους και αργότερα µε τους Σλάβους. Στη χώρα και κυρίως 

στην Τρανσυλβανία ζει µια σηµαντική ουγγρική µειονότητα. Ο υπόλοιπος πληθυσµός 

αποτελείται από Γερµανούς, Εβραίους, Τσιγγάνους και ολιγάριθµες κοινότητες όλων σχεδόν 

των γειτονικών κρατών. 

Επίσηµη γλώσσα είναι η ρουµανική, νεολατινική γλώσσα µε λίγα σλαβικά στοιχεία 

και µε ελληνικές, γερµανικές και γαλλικές επιρροές στο λεξικό της. Οι µειονότητες οµιλούν 

τις δικές τους γλώσσες. Το µεγαλύτερο ποσοστό των Ρουµάνων είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, 

µε επικεφαλής το Ρουµάνο πατριάρχη. Η ελληνοκαθολική Εκκλησία (ουνίτες), που 

αναγνωρίζει ως αρχηγό της τον πάπα, υποχρεώθηκε το 1968 να αναγνωρίσει τον πατριάρχη. 

 Χάρτης της Ρουµανίας 

 

Πρωτεύουσα της Ρουµανίας είναι το Βουκουρέστι, ιστορική πόλη, παλιά πρωτεύουσα 

της Βλαχίας. Άλλες µεγάλες πόλεις είναι το Ιάσιο (349.000 κάτ.), ιστορική πρωτεύουσα της 

Μολδαβίας και σηµαντικό ιστορικό κέντρο, η Κωνστάντσα (344.876 κάτ.), το λιµάνι της 

Ρουµανίας στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, το Κλουζ (332.350 κάτ.), ιστορική πόλη µε 

ωραία κτίρια που παλιότερα ανήκε στην Αυστροουγγρική αυτοκρατορία, η Κραϊόβα (306.825 

κάτ.), υφαντουργικό και πετροχηµικό κέντρο, το Μπρασόβ (319.908 κάτ.), βιοµηχανικό 

κέντρο, η Τιµισοάρα (334.098 κάτ.), η Βράιλα (242.000 κάτ.), το Πλοέστι (253.600 κάτ.), η 

Σιµπίου (170.000 κάτ.) κ.ά. 

 Παρά τα προβλήµατα, τις εντάσεις, τις αντιφάσεις, τις καθυστερήσεις αλλά και τις 

παλινδροµήσεις που καταγράφονται κατά καιρούς στην πολιτική σκηνή της Ρουµανίας, η 
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πλειονότητα των πολιτικών δυνάµεων της χώρας παραµένει προσηλωµένη στην ευρωπαϊκή 

προοπτική και στο στόχο για τη δηµιουργία µίας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονοµίας 

της αγοράς, αποτελεσµατικά ενσωµατωµένης στον ευρωπαϊκό και διεθνή καταµερισµό της 

εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό οι βασικές επιλογές των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών 

διαφοροποιούνται περισσότερο στην ταχύτητα µε την οποία θα πρέπει να προωθηθούν οι 

αναγκαίες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και κατά συνέπεια στο µέγεθος του τιµήµατος που σε 

κάθε φάση του εγχειρήµατος της µετάβασης θα πρέπει να «καταβάλει» το κοινωνικό σύνολο 

και πολύ λιγότερο έως καθόλου στην ουσία και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των ίδιων των 

µεταρρυθµίσεων. Από την άποψη αυτή η συνέχεια των εφαρµοζόµενων πολιτικών είναι σε 

γενικές γραµµές διασφαλισµένη, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτος ο κίνδυνος εκδήλωσης 

σοβαρών για την ισορροπία του πολιτικού συστήµατος κραδασµών. 

 Η νέα κυβέρνηση της Ρουµανίας έχει δεσµευτεί στο πρόγραµµά της να προωθήσει τη 

δηµοκρατία, την ελεύθερη οικονοµία και τις ευρωπαϊκές αξίες µε σκοπό τη σταθερή 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να εκτελέσει 

το έργο της σύµφωνα µε τους παρακάτω άξονες: 

• Εδραίωση των κανόνων δικαίου και της δηµοκρατίας στη χώρα 

• Επαναπροσδιορισµός του ρόλου του κράτους µέσω του περιορισµού της παρέµβασής 

του στην οικονοµία και µέσω της ενίσχυσης των λειτουργιών του ως εγγυητή της 

νοµιµότητας 

• Ενίσχυση των ατοµικών ελευθεριών και του αισθήµατος ασφάλειας στο άτοµο και 

την οικογένεια 

• Εγγύηση και ανάπτυξη της ατοµικής ιδιοκτησίας, ολοκληρωµένη επιστροφή των 

ιδιοκτησιών που δηµεύθηκαν καταχρηστικά από το κοµµουνιστικό καθεστώς, ισότιµη 

µεταχείριση της ιδιοκτησίας 

• Εδραίωση λειτουργικής οικονοµίας της αγοράς 

• Παρότρυνση του επιχειρηµατικού πνεύµατος 

• Κοινωνική και οικονοµική συνοχή, µείωση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού 

• ∆ιασφάλιση της ισότητας ευκαιριών 

• Σεβασµός των δικαιωµάτων των µειονοτήτων 

• Πλήρη ολοκλήρωση της Ρουµανίας στις ευρωατλαντικές δοµές οικονοµίας και 

ασφάλειας 

 

3.5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
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Στον ρουµανικό πολιτισµό ανιχνεύονται αρκετές και σηµαντικές επιρροές από 

γειτονικούς πληθυσµούς και από άλλους πολιτισµούς, που ευρισκόµενοι σε υψηλότερο 

βαθµό ανάπτυξης άσκησαν έλξη και γοητεία στους Ρουµάνους. Οι Έλληνες, οι Γερµανοί και 

οι Γάλλοι είναι αυτοί που επηρέασαν τους Ρουµάνους χάρη στη δύναµη του πολιτισµού τους, 

ενώ στη µακροχρόνια συµβίωση και στις επιµειξίες µε τους Σλάβους και τους Ούγγρους 

οφείλονται οι επιδράσεις του σλαβικού και του µαγιάρικου πολιτισµού. Τέλος, η υποταγή 

στον τουρκικό ζυγό επέδρασε και στον πολιτισµικό τοµέα. 

Εξέχουσα θέση κατέχουν στη λαϊκή ρουµανική παράδοση οι λαϊκοί µύθοι και 

δοξασίες, τα παραµύθια και τα τραγούδια που αναφέρονται σε σηµαντικά γεγονότα της 

ιστορίας, που διαµόρφωσαν την εθνική συνείδηση και την πολιτιστική ταυτότητα των 

Ρουµάνων. Σε πολλές από αυτές τις φολκλοριστικές εκδηλώσεις εντοπίζονται στοιχεία που 

είναι κοινά σε όλους σχεδόν τους βαλκανικούς λαούς, απόδειξη του ενιαίου πολιτισµικού 

χώρου της Βαλκανικής χερσονήσου, στον οποίο διαµορφώθηκαν οι επιµέρους ιστορικές 

συνειδήσεις. Σηµαντικό ρόλο στη λαϊκή ψυχή κατέχει η µουσική, που ως κύριο όργανο έχει 

το βιολί και τους αυλούς. 

Οι απαρχές της γραπτής ρουµανικής παράδοσης και λογοτεχνίας βρίσκονται στους 

βίους αγίων, στους οποίους οι σκλαβωµένοι Ρουµάνοι ανακάλυπταν την ιδιαιτερότητά τους 

και ένα λόγο ελπίδας για ένα καλύτερο µέλλον. Με τις ιδέες του διαφωτισµού και την 

ανακάλυψη της εθνικής συνείδησης, οι Ρουµάνοι αγωνίστηκαν να διαφυλάξουν την ιδέα της 

αρχαίας καταγωγής τους από τους ∆άκες και της νεολατινικής προέλευσης της γλώσσας τους. 

Με τα δύο αυτά στοιχεία ήθελαν να αποδείξουν ότι αποτελούσαν αναπόσπαστο τµήµα µιας 

ευρύτερης ευρωπαϊκής οικογένειας, στους κόλπους της οποίας θα έπρεπε να επιστρέψουν. 

Βαθµιαία οι ιδέες αυτές απόκτησαν όλο και µεγαλύτερη ωριµότητα, µε ποιητές όπως ο 

Βασίλε Αλεξάντρι, στο έργο του οποίου αντανακλάται ο πόθος για την εθνική χειραφέτηση 

των Ρουµάνων. Εξίσου σηµαντικός είναι και ο Μιχάι Εµινέσκου, ροµαντικός ποιητής που 

αναγνωρίζεται ως ο εθνικός ποιητής των Ρουµάνων. Ο Μιχάιλ Σαντοβεάνου είναι ο 

σηµαντικότερος εκπρόσωπος του µεσοπολέµου, ενώ τη µεταπολεµική περίοδο ο 

σοσιαλιστικός ρεαλισµός και ο κρατικός έλεγχος κυριάρχησαν στη ρουµανική λογοτεχνία. Ο 

µεγαλύτερος συγγραφέας της περιόδου αυτής είναι ο Ευγένιος Ιονέσκο, ο οποίος βέβαια είναι 

Ρουµάνος µόνο στην καταγωγή, αφού το έργο του είναι γραµµένο στα γαλλικά και έζησε στο 

Παρίσι. Το ίδιο είχε γίνει και στο µεσοπόλεµο, µε τον Τριστάν Τζαρά, από τους 

µεγαλύτερους εκπροσώπους του γαλλικού σουρεαλισµού, που ήταν ρουµανικής καταγωγής. 

Η µεσαιωνική ζωγραφική της Ρουµανίας έχει θρησκευτικό περιεχόµενο και είναι 

επηρεασµένη από τη βυζαντινή τέχνη. Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι οι εκκλησίες και 

τα µοναστήρια της Ρουµανίας, ενώ στα κάστρα και στα ανάκτορα αντανακλάται η 

πολυτάραχη ιστορία της χώρας. Στις µονές της Μπουκοβίνα οι τοιχογραφίες και οι 

αγιογραφίες αντανακλούν έντονες βυζαντινές επιρροές. Τα µοναστήρια αυτά είναι τα πρώτα 

που φέρουν ζωγραφιές και στις εξωτερικές τους προσόψεις. Όπως και η λογοτεχνία, έτσι και 
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οι εικαστικές τέχνες έφτασαν στο απόγειό τους το 19ο αι. και ωρίµασαν τον 20ό αι., µε 

ζωγράφους όπως ο Τεοντόρ Αµάν, ο Νικολάε Γκριγκορέσκου και ο Γκαµπριέλ Πόπα. Οι 

Ρουµάνοι συµβάδισαν µε τις τάσεις του 20ού αιώνα και ο γλύπτης Κονσταντίν Μπρανκούζι 

είναι αυθεντικός εκπρόσωπος της σύγχρονης τέχνης. Στο Τάργκου Τζίου, το χωριό που 

γεννήθηκε, σε ένα καλλιτεχνικό πάρκο εκτίθενται διάφορα έργα του. 

Όµως, η τέχνη που κυρίως χαρακτηρίζει τους Ρουµάνους είναι η µουσική, η οποία 

καλλιεργείται ιδιαίτερα στη χώρα, τόσο η λαϊκή όσο και η κλασική και η σύγχρονη. Ο 

βιολονίστας Γκιόργκε Ενέσκου, οι πιανίστες Ράντου Λούπου και Ντίνου Λιπάτι, αλλά και ο 

διάσηµος Γκιόργκι Ζαµφίρ µε τους αυλούς του Πανός είναι γνωστοί εκπρόσωποι της 

ρουµανικής µουσικής 

Στη Ρουµανία υπάρχουν πολλά µουσεία, τα οποία εκθέτουν κάθε µορφή ρουµανικής 

τέχνης. Εκτός από τα µεγαλύτερα µουσεία, όπως το Εθνικό Μουσείο Τέχνης, το Μουσείο 

Συλλογών Τέχνης, το Μουσείο Σατουλούι (στη µεγάλη ανοικτή έκταση του οποίου 

παρουσιάζονται περισσότερα από 300 σπίτια µε τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τους), το 

Μουσείο του Ρουµάνου Αγρότη και το Μουσείο Μπρούκενταλ στο Σιµπίου, υπάρχουν και 

πολλά µικρότερα. 

 

3.6. Ε.Ε. & ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

Η ένταξη της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει νέα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά στη διαδικασία µετεξέλιξης των Βαλκανίων σε περιοχή ειρήνης και 

σταθερότητας, ως αναπόσπαστο τµήµα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης. 

Παράλληλα, δικαιώνει τις προσπάθειες της χώρας για την εδραίωση ενός σύγχρονου 

συστήµατος οικονοµίας της αγοράς, αλλά και την εµπιστοσύνη που εκδήλωσαν έµπρακτα 

καθ’ όλη τη διάρκεια του εγχειρήµατος της «µετάβασης» οι ξένοι επενδυτές, µεταξύ των 

οποίων και οι Έλληνες, προς τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. 

Η ενσωµάτωση της Ρουµανίας στις δοµές της Ε.Ε. προσδίδει επίσης νέα 

χαρακτηριστικά και στην ίδια τη δυναµική ανάπτυξης και διεύρυνσης της Ε.Ε., καθώς το 

ιδιαίτερο «ειδικό βάρος» που διαθέτει η χώρα δεν περιορίζεται στο µέγεθος της αγοράς, το 

φυσικό πλούτο και το εργατικό δυναµικό της, αλλά επεκτείνεται, µεταξύ άλλων, στο ρόλο 

που είναι σε θέση να διαδραµατίσει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης 

Θάλασσας. Από την άποψη αυτή η ευρωπαϊκή πλέον διάσταση του γεωπολιτικού δυναµικού 

που διαθέτει η χώρα είναι εξαιρετικά σηµαντική, όχι µόνο για την ίδια την «εσωτερική» 

ανάπτυξη της Ε.Ε., αλλά και για την ενίσχυση της επιρροής της στην ευρύτερη περιοχή. 

Στο βαθµό που η βαλκανική διάσταση του ελληνικού επιχειρείν συνιστά βασικό 

στήριγµα για τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, ο «σταθµός» Ρουµανία 
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αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περιφερειακή και ευρωπαϊκή τόνωση της 

ελληνικής επιχειρηµατικής εξωστρέφειας. 

Η Ρουµανία κατέχει στην περιοχή µια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήµατα, 

ενισχυµένα από την επικείµενη ευρωπαϊκή ένταξη, όπως: το µέγεθος και η ποιότητα της 

αγοράς (δεύτερη χώρα στην Νοτιανατολική Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον πληθυσµό µε 

διεύρυνση της µεσαίας τάξης), στρατηγική θέση (που προσφέρει πρόσβαση σε 

περισσότερους από 200 εκατοµµύρια καταναλωτές), ειδικευµένο και ακόµη µε χαµηλό 

κόστος εργατικό δυναµικό, σταθερή οικονοµική ανάπτυξη µε ρυθµό περίπου 5% στα 

τελευταία 5 χρόνια και έναν πληθωρισµό που συνεχώς µειώνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

4.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 
  ΗΗ  ααννάάππττυυξξηη  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήήςς  δδρράάσσηηςς  σσττηηνν  ΡΡοουυµµααννίίαα  εείίχχεε  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσεειι  σσττηηνν  ααρρχχήή  

πποολλλλάά  κκααιι  σσηηµµααννττιικκάά  ππρροοββλλήήµµαατταα..  ΚΚααττααρρχχήήνν,,  µµιιαα  υυγγιιήήςς  ααννάάππττυυξξηη  ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι  έένναα  

κκααττάάλλλληηλλοο  µµαακκρροοοοιικκοοννοοµµιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  υυππάάρρχχεειι  

µµαακκρροοοοιικκοοννοοµµιικκήή  σσττααθθεερρόόττηητταα,,  ααννττααγγωωννιισσττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσττιικκέέςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  

πποολλιιττιικκέέςς..  ΤΤοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ααυυττόό  ππρροοσσφφέέρρεειι  σσττοουυςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς  ττηηνν  κκααττάάλλλληηλληη  αασσφφάάλλεειιαα  γγιιαα  

ττιιςς  χχρρηηµµααττιικκέέςς  ττοουυςς  ααµµοοιιββέέςς..  

  ΚΚάάπποοιιαα  ιιδδιιααίίττεερρηη  ββααρρύύττηητταα  δδίίννεεττααιι,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααννοοιικκοοδδόόµµηησσηηςς  ττηηςς  

ΡΡοουυµµααννίίααςς,,  σσεε  ττρρεειιςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  κκιιννήήσσεειιςς  πποουυ  θθεεωωρροούύννττααιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς::  

��  δδιιααχχωωρριισσµµόόςς  ττωωνν  µµεεγγάάλλωωνν  κκρρααττιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  

��  εεµµπποορρεευυµµααττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττοουυςς  κκααιι  

��  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  ττοουυςς  σσττοοιιχχεείίωωνν..  

  ΘΘεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  οοιι  εεννέέρργγεειιεεςς  ααυυττέέςς  θθαα  δδώώσσοουυνν  µµεεγγάάλληη  ώώθθηησσηη  σσττηηνν  οοιικκοοννοοµµίίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  

κκααιι  θθαα  ββοοηηθθήήσσοουυνν  ττοουυςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς  νναα  ααννααππττύύξξοουυνν  ττηηνν  ππλλέέοονν  κκααττάάλλλληηλληη  δδρράάσσηη..  

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  θθεεωωρρεείίττααιι  ααννααγγκκααίίαα  ηη  ύύππααρρξξηη  ιικκααννήήςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..        

 
44..22..  ΗΗ  ∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΡΡΟΟΥΥΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ.. ∆ΕΙΚΤΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ  

  

Στην Ρουµανία καλλιεργούνται κυρίως δηµητριακά, αλλά και καλαµπόκι, 

ζαχαροκάλαµο, πατάτες. Το σιτάρι καλλιεργείται στη δυτική πεδιάδα του Τίσα και στις 

πεδιάδες της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Το καλαµπόκι ευδοκιµεί σε πιο ορεινά µέρη. Το 

κριθάρι καλλιεργείται στη στέπα του Μαραγκάνουλ, στη δυτική Μολδαβία, στη ∆οβρουτσά. 

Στη Μολδαβία υπάρχουν αµπέλια. Η κτηνοτροφία είναι αναπτυγµένη κυρίως στην 

Τρανσυλβανία, όπου υπάρχουν απέραντα λιβάδια. Εκτρέφονται βοοειδή, χοίροι και 

αιγοπρόβατα. 

Τα βουνά της Ρουµανίας, που καλύπτονται από διάφορα δέντρα, αποτελούν έναν από 

τους σηµαντικότερους φυσικούς πόρους της χώρας. Η άφθονη ξυλεία επιτρέπει τη λειτουργία 

βιοµηχανιών επίπλων. 

Το ρουµανικό υπέδαφος δεν είναι πλούσιο σε ορυκτά. Οι διαθέσιµες ορυκτές πρώτες 

ύλες είναι λίγες και έτσι οι ανάγκες καλύπτονται µε εισαγωγές. Όµως η χώρα έχει σηµαντικά 

αποθέµατα πετρελαίου. Αποθέµατα υπάρχουν στη λοφώδη εξωτερική προκαρπαθιακή ζώνη 

και σε όλο το µήκος του τόξου. Ιδιαίτερα πετρελαιοφόρες περιοχές είναι αυτές του Πλοέστι, 
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της Ολτένια και του Νταρµανέστι. Υπάρχουν επίσης λιθανθρακοφόρα στρώµατα σε όλη τη 

χώρα και εξάγεται λιγνίτης στα νότια Καρπάθια και σιδηροµεταλλεύµατα στο Βανάτο και πιο 

βόρεια. 

Αξιόλογη είναι η ανάπτυξη της χηµικής βιοµηχανίας. Μεγάλα εργοστασιακά 

συγκροτήµατα δηµιουργήθηκαν στην Κραϊόβα και στο Τίργκου Μούρες. Επίσης, η 

χαλυβουργία µε κεντρικό κορµό το συγκρότηµα της Χουνεντοάρα, κατέχει σηµαντική θέση 

στη βιοµηχανική παραγωγή. Λειτουργούν ακόµα βιοµηχανίες ηλεκτρονικών, 

µηχανοκατασκευών, ναυπηγεία, αυτοκινητοβιοµηχανίες, ναυπηγεία κ.ά. 

Στις εξαγωγές της χώρας συµπεριλαµβάνονται µηχανήµατα και εργαλεία, χηµικά 

προϊόντα, βιοµηχανικά προϊόντα άµεσης κατανάλωσης, βιοµηχανικά προϊόντα διατροφής και 

προϊόντα από πετρέλαιο, πλαστικά και ελαστικά. Εισάγονται βιοµηχανικά προϊόντα, τρόφιµα, 

βαµβάκι κ.ά. 

 Το κτίριο της εθνικής τράπεζας της Ρουµανίας 

  

 Σύµφωνα τώρα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους World Economic 

Indicators προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• η Τουρκία ηγείται όλων των βαλκανικών χωρών όσον αφορά τη συµµετοχή της στα 

συνολικά µεγέθη. Ειδικότερα, το ποσοστό συµµετοχής της στο σύνολο των 

Βαλκανίων (43,56%), προµηνύει τη µελλοντική βαρύνουσα σηµασία της στα 

δρώµενα και τις οικονοµικές εξελίξεις της περιοχής.  

• ∆εύτερη σε ποσοστά συµµετοχής έρχεται η Ελλάδα, µε ποσοστιαία συµµετοχή στο 

σύνολο των οικονοµιών των Βαλκανικών χωρών της τάξεως του 31,5% και 

καταλαµβάνοντας την 31η θέση στην παγκόσµια κατάταξη 

• Η Ρουµανία είναι η χώρα που ξεχωρίζει µεταξύ των υπολοίπων χωρών των 

Βαλκανίων, συµµετέχοντας κατά 10,05% στο σύνολο των Βαλκανίων και 40,29% 

ποσοστιαία συµµετοχή στο σύνολο των Βαλκανικών χωρών σε µετάβαση. 

Αξιοσηµείωτη είναι επίσης και η 53η θέση που καταλαµβάνει στην παγκόσµια 

κατάταξη. 

 Κάποια επιπλέον συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα παραπάνω στοιχεία είναι τα 

εξής: 
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1. H Τουρκία και η Ελλάδα συµβάλλουν κατά 75% στη διαµόρφωση του οικονοµικού 

περιβάλλοντος των Βαλκανίων και ουσιαστικά καθορίζουν τη συµµετοχή των 

Βαλκανικών χωρών στην Ευρώπη 

2. Η Ελλάδα εµφανίζει το υψηλότερο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα 

ανάµεσα στις Βαλκανικές χώρες µε $ 11.430, µε την αµέσως επόµενη χώρα (Κροατία) 

να έχει µόλις $ 4.550 

3. Η Ρουµανία αν και κατατάσσεται  στην 53η θέση όσον αφορά το Ακαθάριστο Εθνικό 

Εισόδηµά της, ωστόσο το κατά κεφαλήν εισόδηµά της είναι αρκετά χαµηλό (µόλις $ 

1.720) γεγονός που την κατατάσσει στην 110η θέση 

 

Πίνακας 11: Το ειδικό βάρος της Ελλάδας & της Ρουµανίας στη βαλκανική, ευρωπαϊκή και 

παγκόσµια οικονοµία ως προς το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα 

Ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα (ΑΕΙ) ΑΕΙ κατά κεφαλή 
 Χώρα 

∆ΙΣ $ % Β % ΒΜ % Ε % Κ Θέση $ Θέση 

% Αυξ ΑΕΠ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 38,6 10,05 40,29 0,41 0,13 53 1720 110 5,4 

ΕΛΛΑ∆Α 121 31,5  1,27 0,39 31 11430 47 3,8 

Πηγή: World Development Indicators, 2004 

%Β: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ), %ΒΜ: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ), %Ε: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, 

%K: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο "ATLAS" ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Η "ΘΕΣΗ" 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, 

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000 - 2001 

 

Η διατήρηση της ανάπτυξης σε υψηλά επίπεδα, η αύξηση των επενδύσεων, η σταθερή 

υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων και της ανεργίας, η σταθερή ενίσχυση των 

πραγµατικών εισοδηµάτων και η διεύρυνση του εµπορικού ελλείµµατος συνθέτουν την 

εικόνα της µακροοικονοµικής κατάστασης της Ρουµανίας σήµερα. 

Οι κρισιµότεροι από τους οικονοµικούς δείκτες της Ρουµανίας, οι οποίοι µας δίνουν 

µια πολύ καλή εικόνα της ανάπτυξης της χώρας, είναι οι ακόλουθοι: 

• Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν: Ανήλθε σε 79,2 δις € το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 4,1% σε σχέση µε το 2004. Πρόσφατες εκτιµήσεις εµφανίζουν αύξηση του ΑΕΠ 

το 2006, η οποία πιθανόν θα υπερβαίνει το 7%. Για το 2007, ο στόχος της ρουµανικής 

κυβέρνησης είναι το 6,4%.  

• Πληθωρισµός: το 2005 ανήλθε στο 8,6%, όπως ανακοινώθηκε από τη ρουµανική 

στατιστική υπηρεσία (έναντι 7% των αρχικών προβλέψεων). Η πρόσφατη πρόβλεψη 

της Κεντρικής Tράπεζας για τον πληθωρισµό κατά το 2006 είναι 5,5%. 
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• Ανεργία: Σηµείωσε πτώση και περιορίσθηκε στο 5,9% του ενεργού πληθυσµού το 

2005, έναντι 6,3% το 2004 και 7,4% το 2003. Τον Αύγουστο 2006, το ποσοστό 

ανεργίας ανήλθε σε 5,1%. 

• Έλλειµµα κρατικού προϋπολογισµού: περιορίσθηκε στο 0,8% του Α.Ε.Π. 

Πρόσφατες προβλέψεις για το 2006 εκτιµούν ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα 

αντιπροσωπεύει το 2,5% του Α.Ε.Π. 

• Ύψος άµεσων ξένων επενδύσεων: Η σωρευτική αξία των συνολικών ξένων 

επενδύσεων αυξήθηκε κατά 24,8% το 2005, σε σύγκριση µε το 2004, ανερχόµενη σε 

13,2 δις. €, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Yπηρεσίας Εµπορικού Μητρώου. Σηµειωτέον 

ότι το 2005 συστάθηκαν 11.719 νέες εταιρείες ξένων συµφερόντων. Σύµφωνα µε τα 

διαθέσιµα προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουµανίας για το 2005, οι 

σωρευτικές άµεσες ξένες επενδύσεις στη Ρουµανία φθάνουν στο τέλος του 2005 τα 

20,1 δις. €, έναντι 15 δις. € το 2004. Για το α΄ εξάµηνο 2006 αναφέρεται ύψος 

σωρευτικών άµεσων επενδύσεων 23,27 δις. €. Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα 

επίσηµα στοιχεία του µητρώου Εµπορικών Εταιρειών (Αύγουστος 2006), η χώρα µας 

κατέχει τη 10η  θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών µε 3.478 επιχειρήσεις και µε 

συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο 515,7 εκατ. €. Οι ελληνικές επενδύσεις  αντιστοιχούν 

στο 3,58% του συνόλου των ξένων επενδύσεων. Σύµφωνα ωστόσο µε εκτιµήσεις µας 

µε βάση δηλώσεις των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων προς το Γραφείο µας, το 

ελληνικό επενδυµένο κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 δις €, κατατάσσοντας τη χώρα µας 

µεταξύ των κορυφαίων ξένων επενδυτών στη Ρουµανία. Σηµειωτέον ότι οι 

µεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια έχουν πραγµατοποιηθεί στη 

Ρουµανία. 

• Συναλλαγµατικά αποθέµατα: Τα συνολικά (συµπεριλαµβανοµένου χρυσού) 

ανήλθαν σε 19,3 δις € το 2005, έναντι 13,1 δις. € το 2004, εκ των οποίων τα 18,3 δις. 

€ στην Κεντρική Τράπεζα. Τα αποθέµατα της Κεντρικής Τράπεζας σε ξένο 

συνάλλαγµα ανήλθαν σε 16,8 δις. € το 2005, έναντι 10,8 δις. € το 2004. Το οκτάµηνο 

2006 εµφανίζονται συνολικά αποθέµατα 21,3 δις. €, εκ των οποίων 20,1 δις. € στην 

Κεντρική Τράπεζα και αποθέµατα σε ξένο συνάλλαγµα 18,52 δις. €. 

• Εξωτερικό χρέος: Το συνολικό µεσο-µακροπρόθεσµο εξωτερικό χρέος της χώρας για 

τo 2005 διαµορφώθηκε σε 24,59 δις. €, έναντι 18,3 δις. € το 2004. Το εξωτερικό 

µεσο-µακροπρόθεσµο δηµόσιο χρέος το 2005 ανήλθε σε 6,93 δις. €, έναντι 6,37 δις. € 

το 2004. Το ύψος των κρατικών εγγυήσεων ανήλθε σε 4,35 δις. € το 2005, έναντι 3,68 

δις. € το 2004. 

• Έλλειµµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών: αυξήθηκε κατά 35,1% το 2005 και 

έφθασε τα 6,9 δις € από 5,1 δις. € το 2004. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου 

σύµφωνα µε τα προσωρινά επίσηµα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουµανίας 

για το έτος 2005 (σε αξίες FOB) σηµείωσε αύξηση κατά 46,6%, από 5,3 δις. € το 2004 
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σε 7,8 δις. € το 2005. Ο όγκος του ρουµανικού εξωτερικού εµπορίου σηµείωσε άνοδο 

κατά 21,1%, από 43,2 δις. € το 2004 σε 52,3 δις. € το 2005. Οι εισαγωγές σηµείωσαν 

αύξηση κατά 23,9% από 24,3 δις. € το 2004 σε 30,1 δις. € το 2005 και οι εξαγωγές 

αύξηση κατά 17,5% από 18,9 δις. € σε 22,25 δις. €. Τα στοιχεία οκταµήνου 2006 

αναφέρουν εµπορικό έλλειµµα της τάξεως των 8,4 δις. € (τελωνειακές αξίες). 

 

4.3. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

Είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι όπως άλλωστε και στις υπόλοιπες σε µετάβαση 

χώρες της περιοχής των Βαλκανίων, η εµπλοκή σηµαντικών επενδυτών στις αγορές της 

Ρουµανίας καθυστέρησε σηµαντικά εξαιτίας των γνωστών προβληµάτων αναπτυξιακού και 

διαρθρωτικού χαρακτήρα που αντιµετώπιζε η χώρα. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Εµπορικού Μητρώου (Ε.Υ.Ε.Μ.) του 

υπουργείου ∆ικαιοσύνης της Ρουµανίας, το σύνολο των άµεσων ξένων επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) 

που έχει προσελκύσει η χώρα κάθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου µετάβασής της προς τις 

δοµές της οικονοµίας της αγοράς (1991 – 1993) ξεπέρασε το «όριο» των 10 δις. δολ. στα 

τέλη του Ιουλίου 2003, ενώ στα τέλη του 2003 ξεπέρασε τα 10,365 δις. δολ. 

Το µέσο ετήσιο µέγεθος των Α.Ξ.Ε. κατά τη διάρκεια της περιόδου 1991 – 1993 

ανήλθε σε 797,36 εκατ. δολ. ενώ το υψηλότερο ετήσιο µέγεθος σηµειώθηκε το 2001 (1,527 

δις. δολ.) και το χαµηλότερο το 1995 (282,96 εκατ. δολ.). Αξίζει να σηµειωθεί πως το 45,2% 

των συνολικών Α.Ξ.Ε. που έχει προσελκύσει η χώρα πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 

της περιόδου 2000 –2003.  

Από το 1997 και µετά οι Α.Ξ.Ε. ακολουθούν αυξητική τάση, γεγονός που σχετίζεται 

άµεσα τόσο µε την επιτάχυνση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων 

του κλάδου της µεταποιητικής βιοµηχανίας όσο και µε τις γενικότερες διαδικασίες 

σταθεροποίησης και ανάκαµψης της οικονοµικής δραστηριότητας που παρατηρούνται στη 

χώρα από το 2ο εξάµηνο του 2000 και µετά. Ενδεικτικό της ποιότητας και του µεγέθους των 

ξένων επενδυτικών σχεδιασµών που προσελκύει η χώρα κατά τη  διάρκεια των τελευταίων 

τριών ετών είναι το γεγονός πως το µέσο ύψος της αξίας των Α.Ξ.Ε. ανά νεοσυσταθείσα 

εταιρεία µε ξένη συµµετοχή στην τριετία 2001 – 2003 προσεγγίζει τις 182 χιλ. δολ. έναντι 

106,6 χιλ. δολ. καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου 1991 – 2003. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Υ.Ε.Μ., ο συνολικός αριθµός των εν ενεργεία εταιρειών 

µε ξένη συµµετοχή στη χώρα στα τέλη του 2003 προσέγγισε τις 97.203 µονάδες. Παράλληλα, 

βάσει των στοιχειών του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της Ρουµανίας, ο συνολικός 

αριθµός των ενεργών επιχειρήσεων (µη συµπεριλαµβανοµένων των µονοπρόσωπων µορφών 

συγκρότησης της επιχειρηµατικής δράσης) που υπήρχαν στη χώρα το 2001 διαµορφώθηκε 

στις  311.260 µονάδες. 
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Παρά τις πιθανές στρεβλώσεις που εισάγει στην  προσπάθεια εξαγωγής 

συµπερασµάτων η ασυµβατότητα των χρονικών περιόδων αναφοράς των δυο µεγεθών (2003 

και 2001 αντίστοιχα), αλλά και η παραδοχή (ελλείψει στοιχείων), σύµφωνα µε την οποία το 

σύνολο των εταιρειών µε ξένη συµµετοχή είναι ενεργές, το γεγονός πως στο 31% περίπου 

του συνολικού αριθµού των εν ενεργεία ρουµάνικων επιχειρήσεων εµπλέκονται (µε 

µειοψηφικό ή πλειοψηφικό τρόπο) κεφάλαια αλλοδαπής προέλευσης είναι άκρως ενδεικτικό 

όχι µόνο του γενικότερου ενδιαφέροντος που διατηρούν τα τελευταία δώδεκα χρόνια οι ξένοι 

επενδυτές για τη ρουµανική οικονοµία άλλα και της προόδου που έχει σηµειώσει η χώρα στις 

διαδικασίες µετάβασης της προς τις δοµές της οικονοµίας της αγοράς. 

 

Πίνακας 12: Οι Ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουµανία, 1999 – 2003 (χιλ. Ευρώ) 

Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 
ΜΕΡΙ∆ΙΟ 

2003 

ΜΕΡΙ∆ΙΟ 

2002 

ΜΕΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΑΣΗ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 200.529 415.490 397.013 297.638 304.844 12,8% 13,7% 11,0% 

Πηγή: EUROSTAT,  

Επεξεργασία στοιχείων: Τµήµα Τεκµηρίωσης και Μελετών, Σ.Β.Β.Ε. 

 

Πίνακας 13: Οι Ελληνικές εισαγωγές από την Ρουµανία, 1999 – 2003 (χιλ. Ευρώ) 

Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 198.513 326.450 450.140 341.556 391.779 

Πηγή: EUROSTAT 

Επεξεργασία Στοιχείων:Τµήµα Τεκµηρίωσης και Μελετών, Σ.Β.Β.Ε. 

 

Από τις 97.203 επιχειρήσεις µε ξένη συµµετοχή που δραστηριοποιούνται στη 

Ρουµανία, οι 33.647 ή το 34,4% περίπου του συνολικού αριθµού ιδρύθηκαν ή απέκτησαν 

αλλοδαπούς εταίρους κατά τη διάρκεια της τριετίας 1992 – 1994, όταν οι προσδοκίες για την 

επιταχυνόµενη ανάπτυξη της ρουµανικής οικονοµίας µετά από την έναρξη του εγχειρήµατος 

της µετάβασης ήταν εξαιρετικά µεγάλες. Ο µέσος όρος του αριθµού των νέων επιχειρήσεων 

µε ξένη συµµετοχή στην τριετία 1992 –1994 διαµορφώθηκε στις 11.156 µονάδες έναντι µόλις 

7.477 µονάδων καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου 1991 – 2003. Το 1995 ο αριθµός των νέων 

επιχειρήσεων µε ξένη συµµετοχή περιορίζεται στις 3.393 µονάδες και αρχίζει σταδιακά να 

αναπτύσσεται τα επόµενα χρόνια χωρίς όµως να προσεγγίσει τα υψηλότερα επίπεδα της 

τριετίας 1992 – 1994. Το 2003 ο αριθµός των επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας 

διαµορφώθηκε στις 6.594 έναντι 7.438 το 2002 και 7.130 το 2001. 

Στη πρώτη θέση της κατάταξης των χωρών µε τις µεγαλύτερες Α.Ξ.Ε. στη Ρουµανία 

βρίσκεται η Ολλανδία µε 1.858.912 εκατ. δολ. ή το 17,93% του συνόλου της περιόδου 1991 – 

2003. Ακολουθούν η Γαλλία µε 1.068 εκατ. δολ. περίπου (10,3%), η Γερµανία µε 880,3 εκατ. 

δολ. (8,5%), οι Η.Π.Α. µε 704,32 εκατ. δολ. (6,8%) και η Ιταλία µε 624,5 εκατ. δολ. (6%). 
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Από τις 5 αυτές χώρες προήλθε το 49,5% των συνολικών Α.Ξ.Ε. που έχουν πραγµατοποιηθεί 

στη Ρουµανία την περίοδο 1991 – 2003. 

Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε πως τα παραπάνω µεγέθη αναφέρονται µόνο στη 

συµµετοχή των ξένων εταιρειών στο µετοχικό κεφάλαιο (καταβεβληµένο αρχικό ή πρόσθετο 

µετοχικό κεφάλαιο) των ρουµανικών επιχειρήσεων και όχι στο πραγµατικό επενδεδυµένο 

κεφάλαιο, το οποίο στατιστικά αποτιµάται στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας (Εθνική 

Τράπεζα της Ρουµανίας, χωρίς όµως να γίνεται διάκριση των εισερχοµένων κεφαλαίων κατά 

χώρα προέλευσης). 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση των χωρών µε τις µεγαλύτερες επενδύσεις στη 

Ρουµανία µε 318,1 εκατ. δολ. ή 3,07% του συνόλου και 2.555 εταιρείες (2,63% του συνόλου) 

µε ελληνική συµµετοχή. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό (και προκύπτει άλλωστε από το σχετικό 

πίνακα), το ύψος των επενδύσεων ελληνικών συµφερόντων στη χώρα είναι πολλαπλάσιο από 

αυτό που αναφέρεται στα στοιχεία της ΕΥΕΜ. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως η Κύπρος 

βρίσκεται στην 8η της κατάταξης των χωρών µε τις µεγαλύτερες επενδύσεις στη Ρουµανία µε 

505 εκατ. δολ. ή το 4,9% του συνόλου. Ανάλογη «παραµόρφωση» του µεγέθους της 

ελληνικής επενδυτικής παρουσίας προέρχεται και από άλλες χώρες προέλευσης ξένων 

κεφαλαίων. 

Τη µεγαλύτερη σχέση κεφαλαίου ανά επενδυτικό εγχείρηµα (νέα εταιρεία µε ξένη 

συµµετοχή) παρουσιάζουν οι Ολλανδικές Αντίλλες (66,5 εκατ. δολ.   περίπου), τα νησιά 

Μάρσαλ (3,607 εκατ. δολ.) και οι επενδύσεις άνευ εθνικότητας (3,604 εκατ. δολ. ) µε µέσο 

όρο για όλες τις χώρες ύψους 106,6 χιλ. δολ. όπως ήδη προαναφέραµε. Πρόκειται για 

εταιρείες υπεράκτιου (offshore) χαρακτήρα ή επενδύσεις από ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

οικονοµικούς οργανισµούς (κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης) και το Λουξεµβούργο (844,7 εκατ. δολ.) µε µέσο όρο για όλες τις χώρες ύψους 

101 χιλ. δολ. όπως ήδη προαναφέραµε. Η ελληνική επιχειρηµατική παρουσία στη χώρα 

χαρακτηρίζεται από 124,5 χιλ. δολ. ανά επενδυτικό εγχείρηµα. 

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως στη Ρουµανία δραστηριοποιούνται 728 

επιχειρήσεις (0,75% του συνόλου) µε συµµετοχές από χώρες της πρώην ενιαίας 

Γιουγκοσλαβίας µε άµεσες επενδύσεις ύψους 22,7 εκατ. δολ. περίπου (0,22% του συνόλου), 

1.592 (1,64%) της Μολδαβίας µε 13,4 εκατ. δολ. (0,13%) και 460 (0,5%) της Βουλγαρίας µε 

10,3 εκατ. δολ. Η ενίσχυση των εµπορικών συναλλαγών που παρατηρείται το τελευταίο 

διάστηµα, ως αποτέλεσµα των διµερών συµφωνιών για την απελευθέρωση του εµπορίου και 

την προσέγγιση της Ε.Ε., άλλα και η γενικότερη προώθηση της οικονοµικής συνεργασίας 

στην περιοχή προβλέπεται να διευρύνουν στα αµέσως επόµενα χρόνια τις επενδύσεις 

παραγωγικού χαρακτήρα από επιχειρήσεις των βαλκανικών χωρών σε µετάβαση. 
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4.4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ      

 
Η Ρουµανία επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για προσέλκυση ξένων επενδύσεων 

καθώς επιδίωξή της είναι να αυξήσει την συµµετοχή  της  στις παγκόσµιες εµπορικές ροές. Οι 

ξένες  επενδύσεις δεν επιτρέπονται σε ορισµένους τοµείς όπως στον τοµέα της άµυνας. 

Eπιπλέον φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριµένο για τους ξένους επενδυτές (γενικά ή 

ειδικά κίνητρα), αλλά για τους επενδυτές γενικότερα, συµπεριλαµβανοµένων των Ρουµάνων. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της UNCTAD, οι κύριοι αποδέκτες των ξένων επενδύσεων στην 

Κεντρική Ευρώπη το 2002 ήταν η Πολωνία µε 6,9 δις$, η Τσεχία µε 4,9 δις.$, η Ουγγαρία µε 

2,4 δις, η Κροατία µε  1,5, η Ρωσία, η Σλοβενία, η Σλοβακία , χώρες στις οποίες αντιστοιχούν 

τα ¾ των εισροών. 

Η Ρουµανία καθώς και η Βουλγαρία βρίσκονται στο δεύτερο κύµα χωρών 

προσελκύσεως επενδύσεων και σε καλύτερη θέση από άλλες βαλκανικές χώρες, 

παρουσιάζοντας συνήθως υψηλούς αριθµούς αύξησης επενδυτικών εισροών άνω του 1 δις. $ 

η κάθε µία, µε µεγαλύτερα περιθώρια αύξησης επενδύσεων. 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα τις επενδυτικές δυνατότητες που παρουσιάζει σήµερα 

η Ρουµανία, ως δεύτερη σε σηµασία χώρα της Ανατ. Ευρώπης από πλευράς εκτάσεως, 

πληθυσµού και επιχειρηµατικών δυνατοτήτων, είναι χρήσιµο να εξετάσουµε το επενδυτικό 

καθεστώς της χώρας ήτοι: 

o τα γενικά επενδυτικά κίνητρα, 

o τα ειδικά κίνητρα, 

o τα κίνητρα διεθνών οικονοµικών οργανισµών 

καθώς και άλλα στοιχεία, όπως πληροφορίες για εγκατάσταση ξένης εταιρείας στην 

Ρουµανία, και τις συµφωνίες για την προστασία επενδύσεων. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους επενδυτικούς νόµους και τα κίνητρα που 

δίνονται από τη Ρουµανική κυβέρνηση και που αποτελούν το θεσµικό & νοµικό  πλαίσιο  

επενδύσεων που ισχύει για τους αλλοδαπούς επενδύτες στην Ρουµανία σήµερα: 

 
4.4.1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Nο 332/2001) 

 
Τον Ιούλιο του 2001 ετέθη σε εφαρµογή ο νέος επενδυτικός νόµος (Ν. 332/2001), που 

παρά το γεγονός ότι δεν εισάγει πολλά κίνητρα,  προσπαθεί να εγκαινιάσει µία περίοδο 

νοµικής σταθερότητας. Στο άρθρο 1 αναφέρονται τα κίνητρα για επενδύσεις άνω του 1 εκ. 

δολ. µε ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικονοµία. Οι ξένοι επενδυτές δύνανται να εξάγουν το 

συνάλλαγµα, τις µετοχές και το ποσό ρευστοποίησης της εταιρείας στο εξωτερικό. Επίσης τα 

κίνητρα αυτά αναφέρονται για επενδυτικά σχέδια 30 περίπου µηνών. 
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 4.4.1.1. Τα Γενικά Κίνητρα 

 
Οι επενδύσεις που γίνονται σύµφωνα µε τον νόµο 332/2001, απολαµβάνουν τα εξής 

κίνητρα, σε συνδυασµό µε τον νέο φορολογικό κώδικα, που ετέθη σε εφαρµογή από 

1/1/2004. 

• Η χρήση της γρήγορης απόσβεσης για τις επιχειρήσεις, που υπόκεινται στον 

επενδυτικό νόµο 332/2001. 

• Καθυστέρηση καταβολής Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µέχρι την 

ηµεροµηνία της 25ης του επόµενου µήνα για πρώτες ύλες εισαγόµενες µετά την 

συµπλήρωση της επένδυσης σύµφωνα µε τον νόµο 332/2001 (µετά από 30 µήνες). 

• Απαλλαγή από την πληρωµή τελωνειακών δασµών για τεχνολογικό εξοπλισµό, 

εξοπλισµό, µηχανήµατα µετρήσεως και αυτοµατισµού, προϊόντα λογισµικού και άλλα 

προϊόντα, τα οποία έχουν ένα έτος παλαιότητας. Ως γνωστόν για τα βιοµηχανικά 

προϊόντα προελεύσεως Ε.Ε. έχουν καταργηθεί οι τελωνειακοί δασµοί από 1.1.2002. 

• Αφαίρεση του 20% της αξίας του επενδεδυµένου κεφαλαίου της εταιρείας από την 

φορολογία κερδών και τούτο µέχρι την 31.12. 2006. 

• Την µεταβίβαση των ζηµιών της επιχείρησης στα επόµενα 5 έτη, όπου η επιχείρηση 

παρουσιάζει φορολογητέο κέρδος. 

 
4.4.1.2.  Ίδρυση Ειδικού Γραφείου Προσέλκυσης Επενδύσεων 

 
Παρέχεται υποστήριξη στις ξένες επενδύσεις µε τον µεγάλο αριθµόν κινήτρων που 

προσφέρονται. Η παρούσα Κυβέρνηση δίδει µεγάλη σηµασία στις ξένες επενδύσεις, αφού η 

στήριξη αυτών αποτελεί µοχλό για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονοµίας.  

Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί το γραφείο Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων (ARIS) 

το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό µε επικεφαλής υφυπουργό. Στο γραφείο 

αυτό υπάγονται όλες οι επενδύσεις άνω του 1 εκ. δολ. 

 
4.4.2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ. 

 
Εκτός από τα ανωτέρω γενικά κίνητρα επενδύσεων υπάρχουν και τα ειδικά κίνητρα 

επενδύσεων, τα οποία όµως θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσµα των πρόσφατων 

αλλαγών και µελλοντικών αλλαγών που πρόκειται να γίνουν. 

Πιο συγκεκριµένα από 1.1.2004 τέθηκε σε ισχύ ο νέος φορολογικός κώδικας, ο οποίος 

θα πρέπει να µελετηθεί µε ιδιαίτερη προσοχή για τις φοροαπαλλαγές και τις 

φοροελαφρύνσεις, τις διαπραγµατεύσεις της Ρουµανίας µε την Ε.Ε. όσον αναφορά τον 

ανταγωνισµό και τις κρατικές ενισχύσεις. Ιδιαίτερα για κάθε κίνητρο και κρατική ενίσχυση η 

επιχείρηση θα πρέπει να συµβουλεύεται το Συµβούλιο Ανταγωνισµού για την µελλοντική 

ισχύ των ήδη µέτρων ή την κατάργηση αυτών. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο νέος 

εργατικός κώδικας, η θέση σε εφαρµογή του ∆ιεθνούς Λογιστικού συστήµατος και οι 
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αλλαγές όσον αναφορά την ιδιοκτησία και κτήση γης από κοινοτικούς υπηκόους µετά την 

πρόσφατη αναθεώρηση του συντάγµατος. 

Τέλος θα πρέπει να µελετηθούν σοβαρά οι δεσµεύσεις από άλλους ∆ιεθνείς 

Οικονοµικούς Οργανισµούς, όπως το ∆.Ν.Τ. και την Παγκόσµια Τράπεζα. 

 
4.4.2.1. Κίνητρα Φορολόγησης Μικροεπιχειρήσεων – 1,5% Επί Του Κύκλου Εργασιών 

 
Το κυβερνητικό διάταγµα Νο 24/2001 για φορολογία ‘µικρο-επιχειρήσεων’ καθορίζει 

ότι το βασικό κίνητρο είναι ότι το συνολικό τριµηνιαίο εισόδηµα φορολογείται στην πηγή 

µόνο µε ποσοστό 1,5% επί του κύκλου εργασιών. 

Για να απολαµβάνουν οι µικροεπιχειρήσεις το πλεονέκτηµα αυτό θα πρέπει µέχρι την 

31.12 του προηγούµενου έτους να τηρούν τις παρακάτω προσθετικές προϋποθέσεις: 

• να αναπτύσσουν παραγωγικές δραστηριότητες, ή προσφοράς υπηρεσιών ή εµπορικές 

δραστηριότητες. 

• να απασχολούν µέχρι 9 εργαζόµενους. 

• τα εισοδήµατα του κύκλου εργασιών να µην υπερβαίνουν τα 100.000 Ευρώ και 

• να είναι ιδιωτικές εταιρείες. 

Εκτός του ανωτέρω κινήτρου, το οποίο δεν καταργείται από τον νέο φορολογικό 

κώδικα, υπάρχουν και άλλα ειδικά κίνητρα, τα οποία θα πρέπει να εξετασθούν στο πλαίσιο 

των διαπραγµατεύσεων της Ρουµανικής κυβέρνησης µε την Ε.Ε. όσον αφορά τον 

ανταγωνισµό και τις κρατικές ενισχύσεις και τις δεσµεύσεις της Ρουµανίας έναντι των 

∆ιεθνών Οργανισµών. 

 
4.4.2.2. Κίνητρα Σχετικά Με Τις Ελεύθερες Ζώνες (Νόµος 84/1992) 

 
Οι ελεύθερες ζώνες βρίσκονται σε ορισµένες περιοχές συνόρων της Ρουµανίας όπως: 

‘Sulina’, ‘South Constantza’, ‘Basarabi’, ‘Galatsi’, ‘Giurgiu’, ‘Braila’ ‘Curtici’. 

Τα κίνητρα, που προσφέρονται  για τις ελεύθερες ζώνες είναι: 

• Φοροαπαλλαγές από τα κέρδη της επιχείρησης, 

• Φοροαπαλλαγές από τους φόρους καταναλώσεως, 

• Απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασµούς και του Φ.Π.Α. για την εισαγωγή πρώτων 

υλών και µηχανολογικού εξοπλισµού  

Ως γνωστόν υπάρχει µία ορισµένη διάρκεια για τις ανωτέρω φοροαπαλλαγές, αφού 

και η διάρκεια της ελεύθερης ζώνης είναι για 50 έτη. Φαίνεται όµως ότι τα κίνητρα αυτά θα 

καταργηθούν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων της Ρουµανίας µε την Ε.Ε. (κεφάλαιο 

ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων) και τις δεσµεύσεις της στους ∆ιεθνείς 

Οργανισµούς. 

 
4.4.2.3. Κίνητρα Ειδικών Γεωγραφικών Ζωνών (Επείγον Κυβ. ∆ιάταγµα Nο 24/1998) 
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Υπάρχουν διάφορα κίνητρα, για την προσέλκυση επενδύσεων σε λιγότερο 

αναπτυγµένες περιοχές, που έχουν ορισθεί στην Ρουµανία και προσφέρουν ορισµένα κίνητρα 

όπως: 

� απαλλαγή από την φορολογία κερδών επιχειρήσεων για το διάστηµα διάρκειας του 

καθεστώτος της ειδικής γεωγραφικής ζώνης (disadvantaged zones). 

� καθυστέρηση καταβολής του Φ.Π.Α., µη υπερβαίνοντας όµως το ένα έτος από την 

έναρξη της επένδυσης. 

Σηµειώνουµε ότι στην Ρουµανία υπάρχουν σήµερα 35 τέτοιες περιοχές, που 

βρίσκονται σε περιοχές ορυχείων. Μερικές από αυτές είναι οι ‘Baia Mare’, ‘Apuseni’ ,‘Valea 

Jiului’, Αlba, Hunedoara, Harghita, Gorj, Bihor, Caras-Severin, Salaj Maramures, Bistrita-

Nasaud, Prahova, Bacau, Suceava, Covasna, Tulcea κ.λ.π. 

Φαίνεται όµως ότι και τα κίνητρα αυτά θα καταργηθούν στο πλαίσιο των 

διαπραγµατεύσεων της Ρουµανίας µε την Ε.Ε. (κεφάλαιο ανταγωνισµού και κρατικών 

ενισχύσεων) και τις δεσµεύσεις της στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς. 

 
4.4.2.4. Κίνητρα Βιοµηχανικών Πάρκων (Νόµος 490/2002 Και Κυβ. ∆ιάταγµα Nο 

65/2001) 

 
Τα βιοµηχανικά πάρκα, δύνανται να δηµιουργούνται στην Ρουµανία από οποιαδήποτε 

ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα κίνητρα που χορηγούνται  για το καθεστώς βιοµηχανικών πάρκων 

είναι: 

� εξαίρεση από πληρωµή ειδικών φόρων για µετατροπή της εκτάσεως από γεωργική σε   

έκταση βιοµηχανικού Πάρκου. 

� εξαίρεση του 20% της αξίας της επένδυσης από την φορολογία και των εξόδων για    

κατασκευές, µεταφορές και διανοµή  ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. 

� µεταφορά των ζηµιών και τον υπολογισµό από την φορολογία κερδών στα επόµενα 5 

έτη. 

� καθυστέρηση για πληρωµή του Φ.Π.Α. µέχρι την έναρξη δραστηριοτήτων για αγορά 

πρώτων υλών και εξοπλισµού του βιοµηχανικού πάρκου. 

� Απαλλαγή από τελωνειακούς δασµούς και ΦΠΑ για την εισαγωγή µηχανηµάτων, 

εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων και ό,τι σχετικού για µία επένδυση σε βιοµηχανικό 

πάρκο. 

Παράλληλα η Ρουµανική κυβέρνηση θέσπισε το κυβ. ∆ιάταγµα Nο 14/2002, που 

αφορά  κίνητρα που δίδονται από τις τοπικές Αρχές στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε 

καθεστώς τεχνολογικού ή επιστηµονικού πάρκου. 

Τα κίνητρα κυρίως αφορούν: 

� Φοροαπαλλαγές των τοπικών αρχών για τα πάγια κεφάλαια της εταιρείας, 

� προγράµµατα ανάπτυξης υποδοµών, επενδύσεων και εξοπλισµού των τοπικών αρχών, 
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� µειωµένες τιµές ή µη καταβολή διαφόρων εξόδων από τον ∆ιοικητή του 

βιοµηχανικού. πάρκου. 

� επιδότηση µέχρι 10 δις. Λέι  (1 δολ. =32.579 lei) ήτοι 30% της επένδυσης. 

Τέλος, ο νόµος Nο 133/1999 για την εγκατάσταση και ανάπτυξη ΜΜΕ δηµιούργησε 

ένα καθεστώς για την ίδρυση και ανάπτυξη Μικροεπιχειρήσεων (µέχρι 9 εργαζοµένους) 

µικρών επιχειρήσεων (10 – 49 εργαζοµένους) και µεσαίων επιχειρήσεων ( 50 - 249 

εργαζοµένους). 

Ο νόµος Nο 133/1999 προβλέπει τα κατωτέρω κίνητρα: 

• καθυστέρηση πληρωµής για τον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τον νόµο, που να µην  

υπερβαίνει την περίοδο των 12 µηνών από την έναρξη της επένδυσης. 

• την χρήση της ταχύτερης απόσβεσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• απαλλαγή από τελωνειακούς δασµούς και ΦΠΑ για τις εισαγόµενες πρώτες ύλες. 

• απαλλαγή από τελωνειακούς δασµούς και ΦΠΑ για τον εισαγόµενο εξοπλισµό και 

τεχνογνωσία. 

• Μείωση της φορολογίας κατά 20% για τις ΜΜΕ. 

• απαλλαγή από την φορολογία των κερδών των ΜΜΕ που επανεπενδύονται. 

Τα ανωτέρω κίνητρα αναµένεται να καταργηθούν στο µέλλον στο πλαίσιο των 

διαπραγµατεύσεων της Ρουµανίας µε το ∆ΝΤ και την Ε.Ε. 

Από τα ανωτέρω προκύπτουν ότι για πληροφορίες σχετικές µε κίνητρα ΜΜΕ θα 

πρέπει οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία ΜΜΕ 

συµβουλευόµενοι πάντα το Συµβούλιο Ανταγωνισµού, το οποίο είναι ενηµερωµένο για τις 

τελευταίες αλλαγές στο πλαίσιο ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων. 

Παράλληλα υπάρχουν άλλα ειδικά κίνητρα ανά τοµείς, όπως τα κίνητρα για τα 

λιπαντικά και προϊόντα πετρελαίου (νόµος Nο 134/1995), κίνητρα ορυχείων (νόµος Nο 

85/2003), για τις διεθνείς µεταφορές (νόµος Nο 116/1998), τα οποία οι επιχειρήσεις δύνανται 

να αντλήσουν µελετώντας τους νόµους. 

 
4.4.3. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 
Ως γνωστόν εκτός από τα ανωτέρω κίνητρα υπάρχουν και άλλα κίνητρα  τα οποία 

στην Ρουµανία οι επιχειρηµατίες Ελληνικών συµφερόντων δύνανται να επικαλεσθούν, όπως: 

 

1. Εθνικές χρηµατοδοτήσεις της Ελλάδος. 

• Μέσω του ελληνικού Σχεδίου Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων – 

σκέλος Ρουµανία. 

Για την στήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων (άρθρο 6 του νόµου 2996/2002), 

πρόκειται να διατεθεί το 20% των αναλογούντων ανά λήπτρια χώρα πιστώσεων (η Ρουµανία 

έχει 70,4 εκατ. ευρώ στο σύνολο) και θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις του νόµου 2601/1998 

περί ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων. 
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Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία θα πρέπει για να τύχει της ανάλογης παροχής 

κινήτρων θα πρέπει να αποταθεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας στην Ελλάδα - ∆/νση 

ιδιωτικών επενδύσεων. 

• Από τις Ελληνικές Τράπεζες στην Ρουµανία 

Σηµειώνουµε ότι στην Ρουµανία υπάρχουν σήµερα 6 Ελληνικές Τράπεζες, οι οποίες 

δύνανται να χρηµατοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια Ελληνικών επιχειρήσεων. 

 
2. Χρηµατοδοτήσεις ∆ιεθνών Οργανισµών. 

Η Ρουµανία λαµβάνει σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις από ∆ιεθνείς Οικονοµικούς 

Οργανισµούς και µέσω προγραµµάτων της Ε.Ε. (προγράµµατα Phare, Ispa, Sapard), EBRD, 

EIB, IMF, World Bank κ.λ.π. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις λόγω προηγούµενης εµπειρίας θα 

µπορούσαν να επωφεληθούν από τα προγράµµατα αυτά. 

 
• Από την Παγκόσµια Τράπεζα  

• Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for 

reconstruction & Development). 

H ‘EBRD’ χρηµατοδοτεί ως γνωστόν µεγάλα έργα υποδοµής και σχέδια σηµαντικών 

Ιδιωτικών επιχειρήσεων άνω των 5 εκατ $, αλλά και ενισχύει µε δάνεια τις ΜΜΕ µέσω 

Τραπεζών όπως της ALPHA BANK, BANK-POST-EUROBANK,MIRO- Bank κ.λ.π. 

• Από την Τράπεζα Ανάπτυξης Μαύρης Θάλασσας - Παρευξείνιων χωρών, που 

εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, κυρίως για έργα υποδοµής και µεγάλα ιδιωτικά σχέδια. 

• Από τα κοινοτικά προγράµµατα  

Σηµειώνουµε  ότι η Ε.Ε. χρηµατοδοτεί ετησίως την Ρουµανία µε το ποσό των 933 

εκατ. Ευρώ µέσω των προγραµµάτων ‘Phare’, ‘ Ispa’, ‘Sapard’. 

 
Κοινοτικό πρόγραµµα PHARE (330-385 εκατ. Ευρώ ετησίως για την περίοδο 

2000-2006): 

Με το πρόγραµµα αυτό η Ε.Ε. χρηµατοδοτεί την Ρουµανία µε σηµαντικά ποσά, που 

απευθύνονται σε διαφόρους τοµείς της δραστηριότητος, όπως περιφερειακή ανάπτυξη, 

µικρότερα έργα υποδοµής, βιοµηχανικά σχέδια, κοινωνική και οικονοµική συνοχή, 

διοικητική, ενδυνάµωση δηµοσίων υπηρεσιών, επαγγελµατικής εκπαίδευσης στελεχών 

επιχειρήσεων ,εναρµόνιση κοινοτικού κεκτηµένου και µεγάλο φάσµα άλλων δράσεων. 

 

Κοινοτικό πρόγραµµα ISPA (240 εκατ. Ευρώ ετησίως): 

Πρόκειται για το πρόγραµµα ‘ Instrument for structural policies for preaccesion’ που 

υιοθετήθηκε από τον κανονισµό ΙSPA 1267/1999 και αφορά σηµαντική χρηµατοδοτική 

βοήθεια της Ε.Ε. για την Ρουµανία για σηµαντικά έργα µεταφορών και προστασίας του 

περιβάλλοντος µε ελάχιστο ποσό ανά σχέδιο  5 εκατ. Ευρώ.  
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Κοινοτικό πρόγραµµα ‘SAPARD’ (150 εκατ. Ευρώ ετησίως για περίοδο 2000-

2006): 

Σηµειώνουµε ότι το εν λόγω κοινοτικό πρόγραµµα αφορά την ενίσχυση των τοµέων 

γεωργίας, τροφίµων, αλιείας και περιφερειακής ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριµένα από τον Αύγουστο του 2002 υπεβλήθησαν σχέδια για τα τρία 

πρώτα µέτρα (επεξεργασία τροφίµων, τεχνική βοήθεια, έργα υποδοµής), ενώ από το τέλος 

του 2004 µετά την κοινοτική έγκριση των 3 νέων µέτρων, υποβάλλονται σχέδια για τις 

καλλιέργειες, κτηνοτροφία, οργάνωση συνεταιρισµών. 

Σηµειώνουµε ότι για ιδιωτικά σχέδια από 30.000 ευρώ έως 2 εκατ. ευρώ η κοινοτική 

επιχορήγηση φθάνει στο 50% του σχεδίου, ενώ σε περίπτωση σχεδίου περιφερειακής 

υποδοµής, η χρηµατοδότηση µπορεί να ανέλθει στο 100%, ιδίως προς τις τοπικές Αρχές. 

 
4.4.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 
4.4.4.1. Γενικά 

 
Γενικά δεν απαιτείται ειδική άδεια για εγκατάσταση επιχείρησης στην Ρουµανία 

παρά µόνο για ορισµένες κατηγορίες βιοµηχανιών απαιτείται, προηγούµενη άδεια από τις 

αρµόδιες  αρχές.  

Για την εγκατάσταση όµως οποιασδήποτε εταιρείας στην Ρουµανία απαιτείται η 

διενέργεια ορισµένων νοµικών διαδικασιών, όπως, 

• η απόφαση του Πρωτοδικείου  

• η εγγραφή της εταιρείας στο Εµπορικό Μητρώο που ανήκει στο Υπουργείο 

δικαιοσύνης και 

• η εγγραφή στην αρµόδια Εφορία.  

Για τον σκοπό αυτό και προς αποφυγή οποιονδήποτε προβληµάτων θεωρείται 

χρήσιµο για τις Ελληνικές εταιρείες να συµβουλευθούν κατάλληλο ∆ικηγόρο και 

Οικονοµικό Σύµβουλο (Ορκωτό Λογιστή-Φοροτεχνικό), οι οποίοι να γνωρίζουν καλά την 

νοµική διαδικασία και τις διαδικασίες της εφορίας για την αποφυγή των προβληµάτων.  

Σε µερικές περιπτώσεις και δεδοµένου ότι ο οικονοµικός έλεγχος επικεντρώνεται 

στις αλλοδαπές επιχειρήσεις, θα πρέπει  να εξουσιοδοτείται κατάλληλη ρουµανική εταιρεία 

(οικονοµικού ελέγχου και φοροτεχνική), η οποία θα έχει την αρµοδιότητα, αλλά και την 

υπευθυνότητα σε περίπτωση επιβολής ποινών για λογιστικά λάθη. 

Σηµειώνουµε ότι τα δικαιολογητικά και λοιπά παραστατικά, που απαιτούνται για την 

ίδρυση µίας εταιρείας εξαρτώνται από τον τύπο δραστηριοτήτων. 

 
4.4.4.2. Μορφές Εταιρειών 

 
Σύµφωνα µε τον νόµο περί εµπορικών εταιρειών υπ’ αριθ. 31/1990, στη Ρουµανία 

υφίστανται οι ακόλουθες εταιρικές µορφές : 
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α. Η ‘ ΕΠΕ’ ‘S.R.L.’ (limited liability company). 

Είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ). Μπορεί να έχει από 1-50 εταίρους και 

ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 2.000.000 Λέϊ (1 δολ. = 33.000 Λέϊ). Η ελάχιστη αξία κάθε 

εταιρικού µεριδίου είναι 100.000 Λέϊ. Είναι δυνατή η µεταφορά εταιρικών µεριδίων µε 

απόφαση των εταίρων που κατέχουν το 75% του εταιρικού κεφαλαίου.  

Η E.Π.Ε. ‘SRL’ είναι η πλέον συνήθης εταιρική µορφή στη Ρουµανία.  

 
β. Η Α.Ε. ‘S.A’.  

Είναι ανώνυµη εταιρεία µε περιορισµένη ευθύνη. Για την ίδρυσή της απαιτούνται  

εγγεγραµµένο κεφάλαιο ύψους 25.000.000 Λέϊ (1 δολ. = 33.000 Λέϊ) και πέντε µέτοχοι. Το 

καταβεβληµένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 30% επί του εγγεγραµµένου ή σε 100% όταν 

πρόκειται για καταβολή κεφαλαίου σε είδος.  

 
γ. Το υποκατάστηµα 

To υποκατάστηµα έχει περιορισµένη δυνατότητα διενέργειας επιχειρηµατικών 

συναλλαγών για λογαριασµό της µητρικής εταιρείας. Αποτελεί µόνιµη εγκατάσταση της 

µητρικής εταιρίας στη χώρα και φορολογείται κανονικά όπως και οι άλλες εταιρικές µορφές.  

∆εν αποτελεί συνήθη εταιρική µορφή στη Ρουµανία.  

 
δ. Το Γραφείο Αντιπροσωπείας (representative office). 

 
Αποτελεί το συνηθισµένο τρόπο έναρξης εταιρείας µε διαµεσολαβητικές 

δραστηριότητες. ∆εν έχει ξεχωριστή νοµική οντότητα (από τη µητρική) και οι συνήθεις 

δραστηριότητες περιορίζονται στους τοµείς του marketing και λοιπών βοηθητικών 

δραστηριοτήτων για λογαριασµό της µητρικής εταιρείας. ∆εν αποτελεί µόνιµη εγκατάσταση 

της µητρικής εταιρείας στη Ρουµανία. 

∆εν µπορεί να προβεί σε επιχειρηµατικές συναλλαγές µε άλλη εταιρεία. 

 
ε. ’joint- ventures’ 

Πρόκειται για νοµική µορφή στην οποία οι συµβαλλόµενοι εταίροι διατηρούν τη 

νοµική τους αυτοτέλεια. Για το ‘Joint Venture’ δεν υφίστανται ειδικές νοµικές ρυθµίσεις, 

αλλά εφαρµόζονται οι διατάξεις του εµπορικού κώδικα. 

στ. Λοιπές εταιρικές µορφές. 

Aφορούν νοµικές µορφές εταιρειών λιγότερο χρησιµοποιούµενες στη Ρουµανία., 

όπως η ‘societate in nume colectiv’ (οµόρρυθµη εταιρεία), η ‘societate in comandita simpla’ 

(ετερόρρυθµη εταιρεία), η ‘societate in comandita pe actiuni’ (ετερόρρυθµη εταιρεία µε 

µερίδια) κ.λ.π..  

 
4.4.4.3. Λογιστικό Σύστηµα 
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Το Υπουργείο Οικονοµικών θέσπισε το νέο λογιστικό σύστηµα στην Ρουµανία 

(διάταγµα 94/2001), το οποίο προσπαθεί να εναρµονίσει τους προηγούµενους κανόνες 

λογιστικών της Ρουµανίας µε την 4η οδηγία της Ε.Ε. και τα ∆ιεθνή λογιστικά πρότυπα 

(International financial reporting standard (IFRS),  που η Ρουµανία ήδη εφαρµόζει από το 

2006.  

 
4.4.4.4. Η Εργατική Νοµοθεσία – Κοινωνική Ασφάλιση 

 
Η Ρουµανία  υπολογίζεται ότι διαθέτει εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό 10 εκατ. 

ατόµων. Η ανεργία ανέρχεται σε περίπου 8,8% λόγω των ιδιωτικοποιήσεων δηµοσίων 

επιχειρήσεων και πτωχεύσεων. Επισήµως ο µέσος µηνιαίος µισθός του Ρουµάνου 

εργαζόµενου ανέρχεται σε 100$ περίπου. Ο µισθός του λογιστή κυµαίνεται σε 250-450$ 

ΗΠΑ, ενώ ο µισθός ∆/ντού στα 1.000-1.500 $ ΗΠΑ. Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω κόστος 

θεωρείται από τα χαµηλότερα στις χώρες Κ.Α.Ε., ενώ δεν αναµένεται µεσοπρόθεσµα 

τουλάχιστον σηµαντική µεταβολή του. Οι εισφορές των εργοδοτών αντιπροσωπεύουν το 

33,5% του συνόλου της µισθοδοσίας και των εργαζοµένων το 17%. 

Οι σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων ρυθµίζονται από τον εργατικό κώδικα 

και την ετήσια συλλογική σύµβαση εργασίας. Επί πλέον υπάρχουν ιδιαίτερες διατάξεις 

κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες προστατεύουν τα ατοµικά δικαιώµατα των εργαζοµένων σε 

ειδικές περιπτώσεις, όπως ασφάλεια του εργαζοµένου, διακοπές, ώρες εργασίας κ.λ.π. 

 
4.4.4.5. ∆ικαιώµατα Ιδιοκτησίας 

 
Το Σύνταγµα της Ρουµανίας και ο νόµος περί ιδιοκτησίας γης δεν αναγνωρίζει 

δικαίωµα κυριότητας σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. Παρόλα αυτά νοµικά ρουµανικά 

πρόσωπα , ήτοι εταιρείες, που δύνανται να ανήκουν σε αλλοδαπούς, δύνανται να αποκτήσουν 

εκτάσεις γης και κτίρια. 

Σηµειώνουµε όµως ότι ξένα φυσικά πρόσωπα είναι δυνατόν να προχωρήσουν σε 

αγορά κτιρίων - κατοικιών. 

Ενοικίαση ιδιοκτησίας. Τα φυσικά πρόσωπα και νοµικά πρόσωπα (εταιρείες), είτε 

ρουµάνοι είτε  αλλοδαποί έχουν δικαίωµα ενοικίασης ιδιοκτησίας στην Ρουµανία. Παραµένει 

η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για πληρωµή των φόρων ιδιοκτησίας. Οι όροι ενοικιάσεως και οι 

προϋποθέσεις δύνανται να καθορισθούν από ελεύθερη διαπραγµάτευση µεταξύ ενοικιαστή 

και ιδιοκτήτη. 

 
4.4.4.6. Κόστος Στην Ρουµανία 

 
Μέσος όρος αγοράς / ενοικίου: 

• Αγορά γης: 20 –200$  στα περίχωρα Βουκουρεστίου  το m2 
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• Η αγορά γεωργικής γης είναι πολύ φθηνή εξαρτώµενη από την περιφέρεια. Πιο 

συγκεκριµένα σε σύγκριση µε άλλες χώρες η γεωργική γη είναι φθηνή και κυµαίνεται: 

από 30 σέντς µέχρι 1,5 ευρώ το m2. Μία µέση τιµή είναι 200-400 ευρώ το εκτάριο, 

(10 στρέµµατα) 

• Κατασκευή  300-500$   το m2 

• Ενοίκιο 2 - 30$ το m2 .Ιδιαίτερα παρατηρούµε τα ακόλουθα: 

� Ενοίκιο αποθηκευτικού χώρου από 2 – 5 $ το m2 

� Ενοίκιο καταστήµατος εξαρτάται από την περιοχή 

� Ενοίκιο καταστήµατος στο Βουκουρέστι όχι κεντρικό µέρος 10- 20 ευρώ το 

m2 

� Ενοίκιο στους κυριότερους 3 εµπορικούς δρόµους  60-80 ευρώ το m2 

(Magueru, Victoriei, Mossilor) 

� Eνοίκιο σε εµπορικά κέντρα τύπου Carrefour, Cora  55 ευρώ τo m2 

� Eνοίκιο σε εµπορικά κέντρα ‘mall” = 70ευρώ τo m2 µη συµπεριλαµβανοµένων 

άλλων εξόδων λειτουργίας (+10%). 

            Mισθοί: 

� Μέσος επίσηµος καθαρός µισθός, 4.955.273 λέι (123 ευρώ) τον µήνα. 

� Μέσος επίσηµος µεικτός µισθός 6.885.534 λέι τον µήνα (172 ευρώ)                           

� Ο ελάχιστος καθαρός µισθός 2.500.000 λέι (62 ευρώ τον µήνα) 

� Mέσος Μηνιαίος Μισθός Ρουµάνου εργαζοµένου το 2003 (άνευ φόρων): 

� σε Τράπεζα – Λογιστήριο                       450 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 

� σε Επικοινωνίες, Ραδιοτηλεόραση        280 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 

� Μέσος Μηνιαίος µισθός γενικά                   140 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 

� Εργαζόµενος σε Υποδηµατοποιία, δερµάτινα     95 ΕΥΡΏ ΤΟΝ ΜΉΝΑ 

� Εργαζόµενος σε ∆άση          89 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 

� Εργαζόµενος στην Κλωστοϋφαντουργία       81 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 

• Μέσος όρος επένδυσης για ανταγωνιστικό εργατικό χώρο 10.000$ 

συµπεριλαµβάνοντας την τεχνολογία, τα κτίρια, τα έπιπλα, τις διευκολύνσεις και 

χωρίς να συµπεριλαµβάνει µισθούς, µάρκετινγκ, consulting. 

 
4.4.5. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

4.4.5.1. Συµφωνίες Προστασίας Επενδύσεων 

 
Η Ρουµανία έχει υπογράψει συµφωνίες για την προστασία των επενδύσεων µε 92 

χώρες. Με την Ελλάδα η Συµφωνία προώθησης και Αµοιβαίας προστασίας των επενδύσεων 

υπεγράφη την 23/05/1992, η οποία αντικατέστησε την προηγούµενη και κυρώθηκε µε τον 

νόµο 2546/1988 ΦΕΚ 4/13.01.1998. 
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4.4.5.2. Συµφωνίες Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας 

 
Η Ρουµανία υπέγραψε συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας µε 40 περίπου χώρες. 

Με την Ελλάδα η Συµφωνία Αποφυγής ∆ιπλής φορολογίας εισοδήµατος υπεγράφη στην 

Αθήνα στις 17.09.1991 και κυρώθηκε µε τον νόµο 2279/1995 (φεκ 9α /26.01.1995). 

 
4.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (S.W.O.T. ANALYSIS) 

 
 Μετά από την ανάλυση του περιβάλλοντος (πολιτικού, οικονοµικού, νοµικού και 

θεσµικού) της Ρουµανίας, µπορούµε να διαµορφώσουµε τα κυριότερα σηµεία της ανάλυσης 

αυτής, εστιάζοντας βέβαια στις δυνατότητες, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές (S.W.O.T. 

ANALYSIS) της ρουµανικής οικονοµίας, η οποία διαµορφώνεται σε τρία επίπεδα: 

I. Ανθρώπινοι πόροι, κοινωνικό κεφάλαιο, υποδοµές εκπαίδευσης & έρευνας 

II. Εθνικοί πόροι και περιβάλλον 

III. Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε την ανταγωνιστικότητα 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

  
1) Ανθρώπινοι πόροι, κοινωνικό κεφάλαιο, υποδοµές εκπαίδευσης & έρευνας 

• Γενικά καλή ποιότητα και ικανοποιητικά εκπαιδευµένη εργατική δύναµη σε πολλούς 

τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και ειδικά σε «κοµβικούς» και παραδοσιακούς 

κλάδους, όπως η παραγωγή ελαστικών αυτοκινήτων, πετροχηµικών προϊόντων και 

προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας. Σχετικά φτηνή και εξειδικευµένη εργατική δύναµη 

µε δηµιουργικές και καινοτόµες δεξιότητες 

• Ύπαρξη υποδοµών έρευνας και εκπαίδευσης (σχολών και ινστιτούτων), 

εξειδικευµένων σε σηµαντικά πεδία δραστηριότητας, όπως η επεξεργασία ξύλου, η 

κατασκευή µηχανών, η παραγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, βιοµηχανικού 

εξοπλισµού, κλωστοϋφαντουργικών και χηµικών προϊόντων κλπ 

• Παρά τις δυσκαµψίες και τους αδύνατους δεσµούς µε τον επιχειρηµατικό τοµέα, το 

εκπαιδευτικό σύστηµα διαθέτει υποδοµές, θεσµούς και καλά εκπαιδευµένους 

ανθρώπινους πόρους, κατανεµηµένους στους στρατηγικούς τοµείς δραστηριότητας 

της χώρας (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, κλωστοϋφαντουργία, 

παραγωγή επίπλων, χηµική και πετροχηµική βιοµηχανία, κατασκευή 

εργαλειοµηχανών) 

• Καλή συγκέντρωση ανθρωπίνου δυναµικού που γνωρίζει περισσότερες από µία ξένη 

γλώσσα στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας 

• Υψηλά ειδικευµένα στελέχη εγχώριας προέλευσης κατέχουν θέσεις κλειδιά σε 

πολυεθνικές επιχειρήσεις 

• Ειδική πολιτισµική κληρονοµιά στην Ευρώπη 



 90 

 
2) Εθνικοί πόροι και περιβάλλον 

• ∆ιαθέσιµοι εθνικοί πόροι για την ανάπτυξη του κλάδου επεξεργασίας ξύλου (90% των 

βασικών τύπων αναπαραγόµενου ξύλου, υψηλή ποιότητα του εδάφους) 

• Υψηλός βαθµός βιοποικιλιότητας, ευνοϊκές για την υγεία κλιµατολογικές συνθήκες 

και µοναδικά συστήµατα οικολογικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα το δέλτα του 

∆ούναβη 

• Ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής 

 
3) Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε την ανταγωνιστικότητα 

• Οικονοµία προσαρµοσµένη στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί διαυγούς 

ανταγωνισµού, φιλικό προς την επιχειρηµατικότητα περιβάλλον και εθνικές υποδοµές 

σε διαδικασία εκσυγχρονισµού µέσω της αξιοποίησης των πόρων της Ε.Ε. 

• Ύπαρξη αναπτυσσόµενων βιοµηχανιών, ικανών να συµβάλουν και να 

προσαρµοστούν στην εθνική αλληλουχία δηµιουργίας αξίας στα πλαίσια της κάθετης 

ολοκλήρωσης προϊόντων στους στρατηγικούς κλάδους, όπως η παραγωγή επίπλων, 

αυτοκινήτων, χηµικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, ανταλλακτικών 

αυτοκινήτων, η επεξεργασία µετάλλων, οι τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών κλπ 

• ∆υνατότητα για κάθετη εξειδίκευση στον ευρωπαϊκό κλάδο παραγωγής 

µηχανολογικού εξοπλισµού, τµηµάτων αυτοκινήτων κλπ 

• Μακρά παράδοση σε κλάδους της µεταποίησης, όπως η κλωστοϋφαντουργία, η 

επεξεργασία ξύλου, η παραγωγή χηµικών και πετροχηµικών προϊόντων και η 

επεξεργασία µετάλλου 

• Κυβερνητική υποστήριξη των στρατηγικών κλάδων σε συγκεκριµένους τοµείς 

κοµβικής σηµασίας, όπως η ανάπτυξη των υποδοµών τεχνολογιών πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών 

• Εντεινόµενο ενδιαφέρον και ενεργητική στάση των επιχειρηµατικών ενώσεων σχετικά 

µε τον κλάδο των βιολογικών καλλιεργειών και ειδική προτεραιότητα του κλάδου στα 

προγράµµατα µεταξύ Ρουµανίας και Ε.Ε. που αφορούν την ένταξη και την 

ολοκλήρωση σε συνδυασµό µε την εφαρµογή κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου 

• Μέγεθος της εγχώριας αγοράς 

• Ευνοϊκή γεωγραφική θέση, η οποία διευκολύνει τη σύνδεση µε τις αγορές του 

εξωτερικού µέσω ξηράς, θαλάσσης και του ποταµού ∆ούναβη            

 
Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 
      1)   Ανθρώπινοι πόροι, κοινωνικό κεφάλαιο, υποδοµές εκπαίδευσης & έρευνας 
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• Απουσία συγχρονισµού, επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ εταιρειών, 

ερευνητικών κέντρων και δηµοσίου τοµέα, µεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων, 

µεταξύ επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και παρόχων φυσικών πόρων. 

Αναποτελεσµατική διασύνδεση και αναντιστοιχία µεταξύ των αναγκών του 

επιχειρηµατικού τοµέα και των προγραµµάτων σπουδών του εκπαιδευτικού 

συστήµατος (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, παραγωγή επίπλων, 

κλωστοϋφαντουργία) 

• Χαµηλό δυναµικό για τη συνένωση των προσπαθειών σε συγκεκριµένο 

επιχειρηµατικό κλάδο ή µεταξύ διαφορετικών επιχειρηµατικών κλάδων µε σκοπό τη 

δηµιουργία συγκροτηµάτων (clusters), κέντρων έρευνας αγοράς, σύνθετων εµπορικών 

επωνυµιών κλπ 

• Χαµηλό επίπεδο γνώσης των ξένων αγορών και των αποτελεσµάτων από την 

ολοκλήρωση στα πλαίσια της Ε.Ε., την παγκοσµιοποίηση κλπ 

• Σηµαντική απόσταση µεταξύ των πραγµατικών αναγκών της εξαγωγικής κοινότητας 

και των απαιτήσεών της, το οποίο εκφράζεται στις εξής κατευθύνσεις: 

Έλλειψη κατανόησης της αναγκαιότητας 

o Για ποιοτικό έλεγχο και πιστοποίηση 

o Για τη δηµιουργία και την προστασία των εµπορικών επωνυµιών και των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

o Για τις απαιτήσεις, τα πλεονεκτήµατα και τις προτεραιότητες της σταθερής 

οικονοµικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος 

• Αναποτελεσµατικό δυναµικό απορρόφησης των διαθεσίµων πόρων κατά κλάδο 

(τεχνολογίες πληροφορικής, παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίµων), εξαιτίας 

της έλλειψης σχετικής ζήτησης και της απουσίας επιχειρηµατικότητας 

• Έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων, στρατηγικών έρευνας αγοράς και διαµόρφωσης 

δικτύων διανοµής στις εξωτερικές αγορές, αναποτελεσµατική προώθηση και 

ανάπτυξη αγορών σε επιχειρηµατικό, κλαδικό και µακροοικονοµικό – εθνικό επίπεδο 

• Χαµηλό θεσµικό δυναµικό σε µέσο επίπεδο (επιχειρηµατικές ενώσεις) και απουσία 

ενιαίας εκπροσώπησης σε εθνικό επίπεδο των κλαδικών επιχειρηµατικών ενώσεων 

• Απουσία εµπειρίας στην εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδιασµών και στην πρόσβαση 

σε διαθέσιµους πόρους χρηµατοδότησης, όπως το πρόγραµµα SAPARD της Ε.Ε. από 

πλευράς των παραγωγών της αγροτικής οικονοµίας  

2) Εθνικοί πόροι και περιβάλλον 

• Υψηλός βαθµός αποψίλωσης των δασών και χαµηλό επίπεδο πρωτογενούς 

επεξεργασίας του ξύλου, βιοµηχανία χαµηλής προστιθέµενης αξίας µε εξαγωγές 

κορµών και ακατέργαστου ξύλου 

• Χαµηλός βαθµός προστασίας και ανάπτυξης της βιοποικιλιότητας  

 
3) Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε την ανταγωνιστικότητα 
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• Τεχνολογικό κενό και χαµηλό επίπεδο τεχνολογικού εκσυγχρονισµού (ειδικά στους 

κλάδους παραγωγής οίνου, επίπλων και άλλων µεταποιητικών δραστηριοτήτων), 

χαµηλή παραγωγικότητα 

• Απουσία συµβατότητας µε τα σύγχρονα πρότυπα περί ποιότητας και προστασίας του 

περιβάλλοντος 

• Τεχνολογικό κενό στους τοµείς του ηλεκτρονικού εµπορίου και του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν, καθώς και στη χρήση σύγχρονων υπηρεσιών πληροφορικής, υψηλό κόστος 

χρήσης των διαδικτυακών και τηλεφωνικών υποδοµών 

• Απουσία πληροφόρησης για την αγορά και δεξιοτήτων χειρισµού των αγορών 

• Έλλειψη συνεκτικής εικόνας για την ανάπτυξη των επιµέρους τοµέων και κλάδων 

οικονοµικής δραστηριότητας 

• Επιχειρηµατικό περιβάλλον, το οποίο συνεχίζει να παραµορφώνεται από 

µονοπωλιακές συµφωνίες, φαινόµενα διαφθοράς και έλλειψη διασύνδεσης, 

επικοινωνίας και διαφάνειας 

• Οι διασυνδέσεις µεταξύ των εγχώριων παραγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

συναφών ειδών, πρόσθετων προϊόντων κλπ κατά κλάδους παραγωγής τελικών 

προϊόντων (έτοιµο ένδυµα) έχουν διαρραγεί 

• Ασθενείς διασυνδέσεις στην αλληλουχία παραγωγής αξίας µεταξύ τελικών 

παραγωγών πετροχηµικών προϊόντων, όπως ελαστικών αυτοκινήτων, προϊόντων από 

ελαστικό κλπ και προµηθευτών πρώτων υλών, υψηλό κόστος µεταποίησης στους 

βασικούς κλάδους βιοµηχανικής παραγωγής 

• Εµπόδια χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα στην παραγωγική λειτουργία των 

επιχειρήσεων 

• Έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των ξένων επενδύσεων σε κλάδους, οι οποίοι 

θεωρούνται βασικές πηγές τεχνογνωσίας, µεταφοράς τεχνολογίας και πρόσβασης σε 

ξένες αγορές και άλλων µεταποιητικών µονάδων στα πλαίσια του ίδιου κλάδου 

• Αναποτελεσµατικές προσπάθειες αναδιάρθρωσης προς την κατεύθυνση της 

εφαρµογής νέων τεχνολογιών, ικανών να συµβάλλουν στην αναζωογόνηση του 

κλάδου και την αύξηση της παραγόµενης προστιθέµενης αξίας 

• Εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων και συµπληρωµατικών υλών. 

• Ανεπαρκής εγχώρια προσφορά πρώτων υλών και αναποτελεσµατική τεχνολογική 

αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων των βασικών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας 

• Ατελής εγχώρια νοµοθεσία περί εµπορία, εξαγωγή και µεταφορά προϊόντων 

 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 
1)   Ανθρώπινοι πόροι, κοινωνικό κεφάλαιο, υποδοµές εκπαίδευσης & έρευνας 
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• Ένταξη της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα θα επωφεληθεί από τις 

υποδοµές έρευνας και εκπαίδευσης, το νοµικό πλαίσιο και τους υποστηρικτικούς 

µηχανισµούς της Ε.Ε. 

• Αποτελεσµατικότερη διασύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης µε την 

παραγωγική διαδικασία 

• Καλή γνώση ξένων γλωσσών, η οποία δύναται να διευκολύνει την ανάπτυξη 

αποκεντρωµένων υπηρεσιών 

 
2) Εθνικοί πόροι και περιβάλλον 

• Αυξηµένο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλιότητας 

στην Ευρώπη και τον κόσµο 

• Νέος τύπος καταναλωτή, ο οποίος θα είναι ευαισθητοποιηµένος ως προς την 

οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλιότητας 

    
3) Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε την ανταγωνιστικότητα 

• Οι ρουµανικές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από το µέγεθος της ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς 

• Απελευθέρωση του εµπορίου και παγκοσµιοποίηση 

• Εδραίωση ενιαίας ζώνης ελεύθερου εµπορίου σε ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης 

και της Μεσογείου 

• Ανακατανοµή της ισχύος και ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ πολυεθνικών και 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τη δηµιουργία ή την εµπλοκή σε αλληλουχίες 

δηµιουργίας αξίας 

• Η µεγάλη σηµασία που προσδίδει η Ε.Ε. στη «νέα οικονοµία» και τους κλάδους 

υψηλής τεχνολογίας, στην ανάπτυξη των υποδοµών, την αποτελεσµατικότητα στην 

χρήση της ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος 

• Η ύπαρξη σχετικά ανεπτυγµένων κλάδων τεχνολογιών πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λογισµικού καθώς 

και το µεγάλο απόθεµα εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, το οποίο είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στις «ψηφιακές» προκλήσεις του µέλλοντος 

• Η διαµόρφωση συγκροτηµάτων (clusters) σε κλάδους υψηλής δυναµικής, όπως οι 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η παραγωγή επίπλων κλπ    

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

 
1)   Ανθρώπινοι πόροι, κοινωνικό κεφάλαιο, υποδοµές εκπαίδευσης & έρευνας 

• «Αιµορραγία εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού», κυρίως από τον κλάδο 

τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
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• Έλλειψη ανεπτυγµένων σχολών βιοµηχανικού σχεδιασµού, συνδεδεµένων µε την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα σε σηµαντικούς κλάδους της µεταποίησης, όπως η 

κλωστοϋφαντουργία, η παραγωγή έτοιµου ενδύµατος, επίπλων κλπ 

• Συγκέντρωση των ανθρώπινων πόρων σε δραστηριότητες χαµηλής εξειδίκευσης και 

αποτελεσµατικότητας 

• Χαµηλός βαθµός ανησυχίας των επιχειρήσεων σχετικά µε την αξιοποίηση της έρευνας 

και ανάπτυξης, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

• Χαµηλό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων σχετικά µε την εφαρµογή καινοτοµιών 

 
2) Εθνικοί πόροι και περιβάλλον 

• Απώλεια βιοποικιλιότητας και πολιτισµικής παράδοσης εξαιτίας των χαοτικών 

οικονοµικών δραστηριοτήτων 

• Συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα και ανισόρροπη ανάπτυξη 

µεταξύ πόλεων και αγροτικών περιοχών 

 
3) Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε την ανταγωνιστικότητα 

• ∆ιάβρωση της αιχµής του ανταγωνισµού που εδράζεται στο φθηνό εργατικό δυναµικό 

(σηµαντική αύξηση του εργατικού κόστους) σε συνδυασµό µε τη µεταβλητή 

ανατίµηση του εθνικού νοµίσµατος και την περαιτέρω διατήρηση του ανταγωνιστικού 

κενού και της περιφερειακής θέσης που κατέχει η ρουµανική οικονοµία στην 

παγκόσµια αγορά 

• Ολοκλήρωση αλλά όχι σύγκλιση µε την Ε.Ε. 

• Αναποτελεσµατική, «ρηχή» και χαµηλής κερδοφορίας προστιθέµενη αξία σε 

στρατηγικούς τοµείς που εξαρτώνται άµεσα από τις διεθνείς αλληλουχίες παραγωγής 

αξίας 

• Χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης των υποδοµών ηλεκτρονικού επιχειρείν 

• Έλλειψη κατάλληλης πληροφόρησης σχετικά µε τις ιδιαίτερα εξειδικευµένες αγορές 

(outsourcing στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφορικής, βιοµηχανικές υπεργολαβίες, 

οργανική γεωργική παραγωγή κλπ) 

• Ασυνεπείς διαδικασίες προώθησης της εικόνας της χώρας 

• Χαµηλή παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα στην κατανάλωση υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας και πρώτων υλών σε σχέση µε τον ανταγωνισµό 

• Εντεινόµενος ανταγωνισµός µεταξύ των ιδιαίτερα καινοτόµων και εξειδικευµένων 

συγκροτηµάτων (clusters) 

• Ανταγωνισµός επιθετικού χαρακτήρα από το εξωτερικό και απόκτηση ελέγχου σε 

συγκεκριµένα τµήµατα της εγχώριας αγοράς εξαιτίας των διαδικασιών 

απελευθέρωσης και ολοκλήρωσης σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονοµίας, όπως η 

κλωστοϋφαντουργία, η παραγωγή επίπλων, η επεξεργασία ξύλου και µετάλλων κλπ 
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• Μη ανεπτυγµένο τραπεζικό σύστηµα, χαµηλό επίπεδο διείσδυσης των υπηρεσιών 

χρηµατοοικονοµικής  διαµεσολάβησης και υψηλό κόστος του κεφαλαίου. Ανεπαρκής 

πρόσβαση των εγχώριων ιδιωτικών εταιρειών σε πιστώσεις. Υψηλό κόστος 

χρηµατοδότησης εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων 

• Σχετικά υψηλό κόστος των µεταφορών εξαιτίας του χαµηλού βαθµού ανάπτυξης των 

σχετικών υποδοµών 

• Προβλήµατα γραφειοκρατικού και άλλου χαρακτήρα στα τελωνεία της χώρας. Το 

σχετικό εθνικό ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργεί ως φραγµός µη δασµολογικού τύπου 

για την ανάπτυξη του εµπορίου, ενώ οι σχετικές νοµοθετικές διαδικασίες δεν έχουν 

εναρµονιστεί µε τις αντίστοιχες της Ε.Ε. 

• Ειδικά ζητήµατα που αναφέρονται σε τοπικό επίπεδο στην υστέρηση της ανάπτυξης, 

την ανεργία, τη χαµηλή ποιότητα των υποδοµών και τη φτώχεια 

 
Το µέλλον της Ρουµανίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη δυνατότητά της να 

αξιοποιήσει τα πλεονεκτήµατα που διαθέτει, ειδικά στον τοµέα των ανθρώπινων και φυσικών 

πόρων, των παραδόσεων και της πολιτιστικής της κληρονοµιάς. Αυτό προϋποθέτει αλλαγή 

της νοοτροπίας προς την πληρέστερη διαφάνεια, συνεργασία, ευθύνη και πίστη στην 

οικονοµική ζωή µε αποτέλεσµα οι ανθρώπινοι πόροι να αναδεικνύονται σε παράγοντα 

κρίσιµης σηµασίας για τη µελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ρουµανίας. 

Η ενίσχυση του επιπέδου συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων, επιχειρηµατικών 

ενώσεων και υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης αποτελεί το µόνο δρόµο για την αξιοποίηση 

των ευκαιριών, την αντιµετώπιση των αδυναµιών και των απειλών και την κεφαλαιοποίηση 

των πλεονεκτηµάτων.   
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55:: 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

 

5.1. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

 
Οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ Ελλάδας και Ρουµανίας αναπτύσσονται σταθερά 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, καθώς, σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), ο όγκος τους (εξαγωγές και εισαγωγές) αυξήθηκε 

από 639,2 εκατ. ευρώ το 2002 σε 843,13 εκατ. ευρώ το 2005 ή κατά 32% περίπου. 

Συγκεκριµένα, το 2003 ο όγκος των διµερών εµπορικών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 9,4% σε 

σύγκριση  µε το 2002, το 2004 ενισχύθηκε κατά 26,8% σε σύγκριση µε το 2003, ενώ το 2005 

υποχώρησε κατά 4,9% σε σχέση µε το 2004. 

 Η µείωση των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των δύο χωρών το 2005 οφείλεται 

κυρίως στη µείωση των ελληνικών εισαγωγών από τη Ρουµανία κατά 13,8% σε ετήσια βάση, 

καθώς η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αντίστοιχα κατά 6,6% δεν ήταν ικανή να 

αναπληρώσει τις απώλειες που καταγράφηκαν στον τοµέα των εισαγωγών. Ως αποτέλεσµα 

των παραπάνω εξελίξεων, το έλλειµµα που καταγράφει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα στις 

εµπορικές της σχέσεις µε τη Ρουµανία υποχώρησε το 2005 κατά 78,9% σε ετήσια βάση και 

σε απόλυτα µεγέθη προσέγγισε τα 25,41 εκατ. ευρώ (έναντι 120,3 εκατ. ευρώ το 2004). 

Πίνακας 14: Εξωτερικό εµπόριο της Ελλάδας µε τη Ρουµανία κατά βασικές κατηγορίες 

προϊόντων (2004-2005) 

2004 2005 % µεταβολή 

εκατ. ευρώ % συµµ. εκατ. ευρώ  % συµµ. (2005/2004) 

 

Ελληνικές εξαγωγές (εκατ. ευρώ) 

Φρούτα -λαχανικά-φυτικά 

προϊόντα 

18,21 4,7 24,36 6,0 33,8 

Επεξεργασµένα τρόφιµα, 

ποτά, καπνός 

15,70 4,1 17,41 4,3 10,9 

Χηµικά προϊόντα  36,66 9,6 40,24 9,8 9,8 

Κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα, έτοιµο ένδυµα 

40,18 10,5 44,67 10,9 11,2 

Προϊόντα από µέταλλο 68,33 17,8 79,53 19,5 16,4 
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Πλαστικά προϊόντα 31,12 8,1 40,11 9,8 28,9 

Μηχανήµατα συσκευές  120,96 31,5 76,79 18,8 -36,5 

Ορυκτά µεταλλεύµατα 19,56 5,1 27,05 6,6 38,3 

Υλικό µεταφορών, 

οχήµατα  

5,81 1,5 25,79 6,3 343,9 

Λοιπά 26,87 7,0 32,91 8,0 22,5 

ΣΥΝΟΛΟ 383,40 100,0 408,86 100,0 6,6 

 Ελληνικές εισαγωγές (εκατ. ευρώ) 

Ζώντα ζώα, προϊόντα 

ζωικού βασιλείου 

50,63 10,1 42,37 9,8 -16,3 

Ξυλεία 37,44 7,4 34,02 7,8 -9,1 

Προϊόντα από µέταλλο 115,86 23,0 97,87 22,5 -15,5 

Ορυκτά, µεταλλεύµατα 159,85 31,7 138,26 31,8 -13,5 

Μηχανήµατα, συσκευές 71,85 14,3 42,75 9,8 -40,5 

Χηµικά προϊόντα 20,90 4,1 20,52 4,7 -1,8 

Πλαστικά προϊόντα 11,19 2,2 10,30 2,4 -8,0 

Λοιπά 35,98 7,1 48,18 11,1 33,9 

ΣΥΝΟΛΟ 503,70 100,0 434,27 100,0 -13,8 

Πηγή: Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας στο 

Βουκουρέστι  

 
Αξίζει να σηµειωθεί πως το 2005 προς την Ελλάδα κατευθύνθηκε το 2,13% του 

συνόλου των ρουµανικών εξαγωγών, κατατάσσοντας τη χώρα στη 12η θέση των κυριότερων 

εµπορικών εταιριών της Ρουµανίας στον τοµέα των εξαγωγών. Το 2004 η Ελλάδα είχε 

απορροφήσει το 2,67% των συνολικών εξαγωγών της Ρουµανίας, µε αποτέλεσµα να 

καταλάβει τη 10η  θέση της σχετικής κατάταξης. Αντίστοιχα, το 2005 από την Ελλάδα 

προήλθε το 1,15% του συνόλου των ρουµανικών εισαγωγών (21η θέση της σχετικής 

κατάταξης των κυριοτέρων χωρών προέλευσης εισαγωγών) έναντι 1,35%  το 2004 (18η θέση 

αντίστοιχα). 

 Το µεγαλύτερο µέρος των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρουµανία το 2005 αφορούσε 

τις κατηγορίες «προϊόντων από µέταλλο» (19,5% του συνόλου), «µηχανές και συσκευές» 
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(18,8%) και «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και έτοιµο ένδυµα» (10,9%). Οι τρεις αυτές 

κατηγορίες προϊόντων µαζί συµµετείχαν το 2005 κατά 49,2% στο σύνολο των ελληνικών 

εξαγωγών προς τη Ρουµανία, έναντι 59,8% το 2004 (υποχώρηση κατά 10 περίπου 

ποσοστιαίες µονάδες). 

 Με εξαίρεση την κατηγορία των «µηχανηµάτων  και συσκευών» (η ποσοστιαία  

συµµετοχή της οποίας στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών υποχώρησε το 2005 κατά 12,7 

ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2004), το µερίδιο των υπόλοιπων κατηγοριών αγαθών το 

2005 διευρύνθηκε το σε σχέση µε το 2004. Η µεγαλύτερη αύξηση του σχετικού µεριδίου  το 

2005 καταγράφηκε στις κατηγορίες «υλικού µεταφορών και οχηµάτων» (κατά 4,8 

ποσοστιαίες µονάδες) και «ορυκτών, µεταλλευµάτων» (κατά 1,5 ποσοστιαία  µονάδα). 

 Αντίστοιχα, το µεγαλύτερο µέρος των ελληνικών εισαγωγών από τη Ρουµανία το 

2005 αφορούσε τις κατηγορίες«ορυκτών, µεταλλευµάτων» (3,18% του συνόλου) 

και«προϊόντων από µέταλλο» (22,5%). 

 Οι δύο αυτές κατηγορίες αγαθών συµµετείχαν κατά 54,3% στο σύνολο των ελληνικών 

εισαγωγών από τη Ρουµανία το 2005, έναντι 54,7% το 2004. 

Οι ποσοστιαίες συµµετοχές των υπόλοιπων τεσσάρων κατηγοριών αγαθών («ζώντα 

ζώα και προϊόντα ζωικού βασιλείου», «ξυλεία», «µηχανές και συσκευές» και «χηµικά και 

πλαστικά προϊόντα») παρέµειναν το 2005 σε γενικές γραµµές σταθερές µεταξύ 7,1% και 

9,8% του συνόλου. 

 Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ (όπως αυτά αναφέρονται από το Γραφείο   

Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι) 

κατά τη διάρκεια των 7 πρώτων µηνών του 2006 οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρουµανία 

σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 49,2% (από 205,15 εκατ. ευρώ σε 306,12 εκατ. ευρώ) σε 

σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Παράλληλα, οι ρουµανικές εξαγωγές προς την 

Ελλάδα σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 22,7% (από 228,73 εκατ. ευρώ σε 280,56 εκατ. 

ευρώ). 

 Επίσης  ο όγκος του διµερούς εµπορίου (εξαγωγές και εισαγωγές) την ίδια περίοδο 

κατέγραψε αύξηση της τάξης του 35,2% (από 433,88 εκατ. ευρώ στους 7 πρώτους µήνες του 

2005 σε 586,68 εκατ. ευρώ στους 7 πρώτους µήνες του 2006). 

 Ως αποτέλεσµα των παραπάνω εξελίξεων, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου εις 

βάρος της Ελλάδας, ύψους 23,58 εκατ. ευρώ στους 7 πρώτους µήνες του 2005, µετατράπηκε 

σε πλεόνασµα ύψους 25,55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. 

 Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ, οι κυριότερες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων που 

εξήχθησαν στη Ρουµανία κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2006 

εµφανίζονται στον πίνακα 12. Στη συνέχεια αναφέρονται οι κατηγορίες προϊόντων, η 

ποσοστιαία συµµετοχή των οποίων στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρουµανία 

ξεπέρασε το 1,5%. 

• Αργίλιο (εξαγωγές ύψους 23,83 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 7,8% στο 

σύνολο), 
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• Αυτοκίνητα οχήµατα για µεταφορά προσώπων (20,11 εκατ. ευρώ µε µερίδιο 

ύψους 6,6%), 

• Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός (17,43 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 5,7%), 

• Χαλκός (15,33 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 5%), 

• Κατασκευές και µέρη αυτών από σίδηρο (13,7 εκατ. ευρώ µε µερίδιο  ύψους 

4,5%), 

• Φρούτα και καρποί (12,58 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 4,1%) 

• Πλάκες, φύλλα και ταινίες από πλαστικές ύλες (12,24 εκατ. ευρώ µε µερίδιο  

ύψους 4%), 

• Προϊόντα αρωµατοποιίας και καλλυντικά (7,63 εκατ. ευρώ µε µερίδιο  ύψους 

2,5%), 

• Βαφές, χρώµατα και βερνίκια  (7,26 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 2,4%),  

• Μηχανικός εξοπλισµός θερµάνσεως και ψύξεως  (5,96 εκατ. ευρώ µε µερίδιο 

ύψους 1,9%), 

• Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες (5,73 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 1,9%), 

•  Λαχανικά επεξεργασµένα (5,53 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 1,8%), 

• Χαρτί και χαρτόνι κοµµένο σε µεγέθη ή σχήµατα (5,42 εκατ. ευρώ µε µερίδιο 

ύψους 1,8%), 

• Γυναικεία ενδύµατα πλεκτά (5,22 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 1,7%), 

• Είδη ενδύσεως πλεκτά (5,20  εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 1,7%), 

• Υφάσµατα πλεκτά ή κροσέ (5,10 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 1,7%), 

• Μηχανήµατα και εργαλεία για ειδικευµένες βιοµηχανίες (4,98 εκατ. ευρώ µε 

µερίδιο ύψους 1,6%), 

• Πολυµερή στυρενίου σε πρωτογενείς µορφές (4,79 εκατ. ευρώ µε µερίδιο 

ύψους 1,6%), 

• Βιοµηχανικά είδη από κοινά µέταλλα  (4,59 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 

1,5%) 

 

Πίνακας 15: Ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρουµανία κατά βασικές κατηγορίες προϊόντων 

(Ιανουάριος-Ιούλιος 2005, 2006) 

2006 2005 % µετ.  

ευρώ %συµµ. ευρώ %συµµ. (06/05) 

684 Αργίλιο 23.826.894 7,8 17.827,273 8,7 33,7 

781 Αυτοκίνητα οχήµατα για 

µεταφορά προσώπων 

20.106.574 6,6 9.232.344 4,5 117,8 
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764 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, 

Μ.Α.Κ.  

17.433.185 5,7 1,.436.939 5,1 67,0 

682 Χαλκός  15.328.769 5,0 2.376.062 1,2 545,1 

691 Κατασκ. & µέρη αυτών, Μ.Α.Κ., 

από σίδηρο κλπ. 

13.705.422 4,5 8.999.328 4,4 52,3 

057 Φρούτα και καρποί, νωπά ή 

αποξηραµένα 

12.576.252 4,1 11.224.061 5,5 12,0 

582 Πλάκες, φύλλα, ταινίες κλπ. από 

πλαστικές ύλες 

12.236.995 4,0 8.071.320 3,9 51,6 

553 Προϊόντα αρωµατοποιίας, 

καλλυντικά-καλοπ. 

7.631.896 2,5 5.762.744 2,8 32,4 

533 Βαφές, χρώµατα, βερνίκια και 

συναφείς ύλες. 

7.257.645 2,4 7.068.320 3,4 2,7 

741 Μηχανικός εξοπλισµός 

θερµάνσεως & ψύξεων 

5.958.569 1,9 2.713.902 1,3 119,6 

893 Τεχνουργήµατα από πλαστικές 

ύλες, Μ.Α.Κ. 

5.730.099 1,9 5.441.961 2,7 5,3 

056 Λαχανικά παρασκευασµένα ή 

διατηρηµένα 

5.527.060 1,8 1.524.382 0,7 262,6 

642 Χαρτί-χαρτόνι κοµµένο σε 

µεγέθη ή σχήµατα 

5.420.519 1,8 2.581.085 1,3 110,0 

844 Ενδύµατα για γυναίκες ή 

κορίτσια από πλεκτό 

5.217.377 1,7 5.108.904 2,5 2,1 

845 Είδη ενδύσεως από υφαντικές 

ίνες πλεκτά 

5.199.823 1,7 4.420.979 2,2 17,6 

655 Υφάσµατα πλεκτά ή κροσέ 5.097.607 1,7 4.089.609 2,0 24,6 

728 Μηχανήµατα εργαλεία για 

ειδικευµένες βιοµ. 

4.985.366 1,6 3.258.002 1,6 53,0 

572 Πολυµερή στυρενίου σε 

πρωτογενείς µορφές 

4.792.970 1,6 3.231.095 1,6 48,3 

699 Βιοµηχανικά είδη από κοινά 

µέταλλα, Μ.Α.Κ. 

4.591.949 1,5 4.927.208 2,4 -6,8 
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811 Προκατασκευασµένα κτήρια 4.307.873 1,4 140.615 0,1 2963,6 

674 Πλατέα προϊον. ελαστ. από 

σίδηρο ή χαλ. επισ.  

4.127.946 1,3 2.958.543 1,4 39,5 

747 Είδη κρουνοποιίας και παρόµοια 

όργανα 

3.966.456 1,3 2.817.463 1,4 40,8 

778 Λοιπές ηλεκτρικές µηχανές & 

συσκευές, Μ.Α.Κ. 

3.673.697 1,2 3.075.725 1,5 19,4 

542 Φάρµακα (περιλαµβάνονται και 

τα κτηνιατρικά 

3.555.877 1,2 2.158.716 1,1 64,7 

676 Ράβδοι & είδη καθορ. µορφής 

από σιδ. ή χαλ. 

3.446.743 

 

1,1 665.778 0,3 417,7 

Λοιπά προϊόντα 100.412.329 32,8 75.041.889 36,6 33,8 

ΣΥΝΟΛΟ 306.115.865 100,0 205.154.247 100,0 49,2 

Πηγή: Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας στο 

Βουκουρέστι 

Παράλληλα, οι κυριότερες κατηγορίες ρουµανικών προϊόντων που εισήχθησαν στην 

Ελλάδα κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων µηνών του 2006 εµφανίζονται στον πίνακα 13. 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι κατηγορίες προϊόντων, η ποσοστιαία συµµετοχή των οποίων 

στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών από τη Ρουµανία ξεπέρασε το 1,5%.  

• Έλαια  πετρελαίου και ασφαλτωδών ορυκτών (εισαγωγές 43,67 εκατ. ευρώ 

µε µερίδιο ύψους 15,6% στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών  από τη 

Ρουµανία 15,6%) 

•  Απορρίµµατα  σιδήρου και χάλυβα (33,8  εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 12%), 

• Αργίλιο (26,3 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 9,4%), 

• Ηλεκτρική ενέργεια (23,54 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 8,4%), 

• Ξυλεία απλώς κατεργασµένη (15,46 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 5,5%), 

• Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα (14,70 εκατ. ευρώ µε µερίδιο 

ύψους 5,3%), 

• Υλικό για τη διανοµή ηλεκτρισµού (11,94 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 4,3%), 

• Ζώντα ζώα (9,39 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 3,3%), 

• Τεχνουργήµατα για επενδύσεις (9,32 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 3,3%), 

• Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός (6,87 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 2,4%), 
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• Μέρη και εξαρτήµατα µηχανηµάτων (6,29 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 

2,2%), 

• Βιοµηχανοποιηµένα λιπάσµατα (5,18 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 1,8%), 

• Σιτάρι ανάλεστο (5,07 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 1,8%),  

• Μηχανήµατα ηλεκτροπαραγωγής (4,58 εκατ. ευρώ µε µερίδιο ύψους 1,6%). 

 

Πίνακας 16: Ελληνικές εισαγωγές από Ρουµανία κατά βασικές κατηγορίες προϊόντων 

(Ιανουάριος-Ιούλιος 2005, 2006) 

2006 2005 %µετ.  

ευρώ %συµµ. ευρώ %συµµ. (06/05) 

334 Έλαια πετρελαίου και ασφαλτωδών 

ορυκτών 

43.673.493 15,6 53.712.833 23,5 -18,7 

282 Απορρίµµατα & θραύσµατα από 

σίδηρο-χάλυβα 

33.801.554 12,0 15.525.568 6,8 117,7 

684 Αργίλιο 26.302.038 9,4 24.909.795 10,9 5,6 

351 Ηλεκτρική ενέργεια  23.543.365 8,4 20.846.747 9,1 12,9 

248 Ξυλεία απλώς κατεργασµένη & 

ξύλινοι στρωτ. 

15.457.404 5,5 15.876.004 6,9 -2,6 

673 Πλατ. προϊον. ελαστ. από σίδηρο ή 

χάλυβα κλπ. 

14.771.860 5,3 3.398.827 1,5 334,6 

773 Υλικό για τη διανοµή ηλεκτρισµού, 

Μ.Α.Κ. 

11.935.580           4,3 4.726.261 2,1 152,5 

001 Ζώντα ζώα εκτός από τα ζώα της 

οµάδας 03. 

9.931.004 3,3 12.309.564 5,4 -23,7 

634 Τεχνουργήµατα για επενδύσεις  

κλπ. 

9.324.983 3,3 4.062.579 1,8 129,5 

764 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, 

Μ.Α.Κ.  

6.871.297 2,4 5.861.169 2,6 17,2 

759 Μέρη & εξαρτ. των µηχανηµ. που 

υπαγ.751-752 

6.289.609 2,2 3.036.008 1,3 107,2 

562 Λιπάσµατα βιοµηχανοποιηµένα 5.177.754 1,8 4.190.040 1,8 23,6 
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041 Σιτάρι ανάλεστο 5.070.765 1,8 930.721 0,4 444,8 

771 Μηχανήµατα ηλεκτροπαραγωγής 

(εκτός οµ.716)  

4.579.580 1,6 1.545.839 0,7 196,3 

552 Ανόργανα χηµικά στοιχεία, οξείδια 

& αλογόνα 

3.882.512 1,4 2.369.911 1,0 63,8 

573 Πολυµερή του χλωριούχου 

βινυλίου ή αλογόνα 

3.874.685 1,4 2.491.456 1,1 55,5 

024 Τυρί και πηγµένο γάλα για τυρί 3.832.487 1,4 2.382.918 1,0 60,8 

641 Χαρτί και χαρτόνι 2.660,031 0,9 1.839.600 0,8 44,6 

512 Αλκοόλες, φαινόλες, 

φαινοαλκοόλες & παραγ. 

2.602.996 0,9 4.426.404 1,9 -41,2 

821 Έπιπλα και µέρη αυτών 2.554.478 0,9 2.926.860 1,3 -12,7 

666 Πήλινα είδη 2.352.682 0,8 1.822.794 0,8 29,1 

741 Μηχανικός εξοπλισµός 

θερµάνσεως & ψύξεως 

2.259.099 0,8 168.859 0,1 1237,9 

678 Σύρµατα από σίδηρο η χάλυβα 1.908.343 0,7 1.420.668 0,6 34,3 

692 Μεταλλικά δοχεία για εναπόθεση 

& µεταφορά 

1.670.791 0,6 47.271 0,0 3434,5 

775 Οικιακές συσκευές ηλεκτρικές ή 

µη, Μ.Α.Κ. 

1.598.050 0,6 2.195.434 1,0 -18,7 

Λοιπά προϊόντα 35.178.575 12,5 35.706.465 15,6 -1,5 

ΣΥΝΟΛΟ 280.565.015 100,0 228.730.595 100,0 22,7 

Πηγή: Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας στο 

Βουκουρέστι 

 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσία Εµπορικού Μητρώου του υπουργείου 

∆ικαιοσύνης της Ρουµανίας, οι 99 µεγαλύτερες επενδύσεις ελληνικών συµφερόντων στη 

χώρα κατατάσσονται όπως περιγράφεται παρακάτω. Σηµειώνεται πως το µέγεθος της 

επένδυσης αναφέρεται µόνο στο ύψος του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου των 

επιχειρήσεων, όπως αυτό καταγράφεται στο εµπορικό µητρώο της Ρουµανίας. 

1. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications SA, 2. Banca Romaneasca SA, 3. 

Egnatia Bank (Romania) SA, 4. Poarta SA, 5. Piraeus Bank Romania SA, 6. Alpha Bank 
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Romania SA, 7. Emporiki Bank- Romania SA, 8. PMG Development SRL, 9. Sometra SA, 

10. Bancpost SA, 11. Garanta Asigurari SA, 12. Eurorom Constructii 97 SRL, 13. Sarantis 

Romania SA, 14. Intracom Construct SA, 15. Tyrom SA, 16. M. J. Maillis Romania SA, 17. 

NBG Asigurari SA, 18. Best Foods Productions SRL, 19. EFG Eurobank Finance SA, 20. 

Elmec Romania SRL, 21. Interfarm SA, 22. Ifantis Romania SA, 23. Diekat Construct SA, 

24. Intrakat Romania Srl, 25. Kostovolos Romania SRL, 26. Genco Trade Srl, 27. Icme Ecab 

SA, 28. Intracom SA, 29. Lamda-Olympic SRL, 30. Croif Mister P SA, 31. Europroiect SRL, 

32. Aegek Rom Constryct SRL, 33. Black Sea Suppliers SRL, 34.Steelmet Romania SA, 35. 

Radco Trading SRL, 36. Euroblasting Production SRL, 37. Buse Gaz SRL, 38.Prompt 

Investitii International SRL, 39.  Terom Themeliodomi SRL, 40. Vitex Hermes SRL, 41. 

Piraeus Leasing Romania SRL, 42. Lactolymp SA, 43. ABG Insurance SA, 44. A.G. 

Petzetakis Romania SRL, 45. Alumil Rom Industry SA, 46. Romestate-Invest SRL, 47. 

Varxil-Int SA, 48. Imedica SA, 49. Biometric Romania Comimpex SRL, 50. Argo-Rom 

Plastics SA, 51. Hellenica Cosmetics Romania SRL, 52. Schoeller Romania SRL, 53. 

Medrom Invest SRL, 54. Revos Management SRL, 55. Primo Prod SRL, 56 Minco Romania 

SRL, 57. Eteba Romania SA, 58. Eurofruct SRL, 59.IT Investment & Development SRL, 60. 

Cream Line Romania SA, 61. Menley International SRL, 62. Lazaridis Marmura Si Granit 

SA, 63. Croif SRL, 64. Geca SA, 65. Analko Aluminium Industry SRL, 66. Romcolor 2000 

SA, 67. Grerom Import Export SRL, 68. Euro Invest Vision SA, 69. Alinda Ro SRL, 70. 

Rompolykem SRL, 71. Karimba SRL, 72. Athena Romania Conctruction SRL,73. Unit 

Logistic Services SRL, 74. Leader Ro SRL, 75. Dirent Group SA, 76. Alpha Finance 

Romania SA, 77. Elton Corporation SA, 78. Space Romania Real Estate SRL, 79. 

Motodynamics SRL, 80. Continent Merine Enterprise Import Export SRL, 81. Eurial Leasing 

IFN SA, 82. Oteplus Romania SA, 83. Accord Exim SA, 84. Doral Aluminium Industrie 

SRL, 85. Bright Industrial SRL, 86. Roell Group  SA, 87. Ressvanis SRL, 88. EFG Eurobank 

Mytyal Funds Management Romania Sai Sa, 89. DDB Bucuresti SRL, 90. Redra Construct 

Group SA, 91. Ashley & Holmes SRL, 92. Almeka SRL, 93. Inforom Consulting SRL, 94. 

Vassilias SRL, 95. Gets Impex SRL, 96. Constantacatos Bros Romania SRL, 97. Alpha 

Leasing Romania IFN SA, 98. Ginkgo & Sarantis Romania SA, 99. Folor Exim SRL.  

    

Πίνακας 17: Οι 20 µεγαλύτερες επενδύσεις* ελληνικών συµφερόντων στη Ρουµανία (έως 31 

Μαΐου 2006) 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Ρουµανική εταιρεία Έδρα εκατ. RON εκατ. USD 
Ελληνική 

εταιρεία 

% 

συµµετοχής 
Κλάδος 

COSMOTE 

ROMANIAN 
Bucharest 791.435.8 268.038.0 

COSMOTE 

MOBILE 
70.00 Τηλεπικοινωνίες 
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MOBILE 

TELECOMMUNICA

TIONS SA 

TELECOMMUNI

CATIONS SA 

BANCA 

ROMANEASCA SA 
Bucharest 129.197.9 45.896.5 

NATIONAL 

BANK  
88,70 Τράπεζες 

EGNATIA BANK 

(ROMANIA) SA 
Bucharest 55.746,8 27.202,1 

EGNATIA BANK 

SA 
98,98 Τράπεζες 

PORTA SA Bucharest 81.605,2 24.002,0 
PANTECHNIKI 

SA 
93,19 Τράπεζες 

PIRAEUS BANK 

ROMANIA SA 
Bucharest 9.997,9 22.000,8 

PIRAEUS BANK 

SA 
100,00 Τράπεζες 

ALFA BANK 

ROMANIA SA 
Bucharest 34.595,5 19.229,0 ALFA BANK A E 99,44 Τράπεζες 

EMPORIKΙ BANK- 

ROMANIA SA 
Bucharest 5.880,0 12.102,2 

EMPORIKΙ BANK 

OF GREECE SA 
98,13 Τράπεζες 

PMG 

DEVELOPMENT 

SRL 

Bucharest 21.846,4 7.380,6 

PARAVALOS 

MARINOS 

GROUP 

100,0 ∆ιαχείριση ακινήτων 

SOMETRA SA Sidiu 6.695,4 6.779,5 
MYTILINEOS 

HOLDINGS SA 
87,96 Μέταλλα 

BANCPOST  SA Bucharest 12.797,4 6.684,0 
EFG EUROBANK 

ERGASIAS SA 
62,99 Τράπεζες 

GARANTA 

ASIGURARI SA 
Bucharest 15.247,8 6.023,6 

HELLENIC 

GENERAL 

INSURANCE 

COMPANY SA 

93,27 Ασφάλειες 

EUROROM 

CONSTRUCTII 
Bucharest 15.345,1 5.913,0 MOCHLOS S.A. 100,0 Κατασκευές 

SARANTIS 

ROMANIA SA 
Llfov 7.601,1 5.882,5 

GRIGORIS 

SARANTIS –

INDUSTRIAL 

AND 

COMERCIAL SA 

99,20 Εµπόριο 

INTRACOM 

CONSTRUCT SA 
Bucharest 17.557,9 5.845,4 

INTRACOM 

TECHNICAL       
83,00 Κατασκευές 
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CONSTRUCTION

S 

    

SOCIETE 

ANONIME 

(INTRAKAT) 

  

TYROM SA Covasna 16.220,2 5.452,8 TYRAS SA 99,60 Τρόφιµα 

M.J. MAILLIS 

ROMANIA SA 
llfov 8.519,2 5.061,2 M.J. MAILLIS SA 81,67 Υλικά συσκευασίας 

NBG                

ASIGURARI SA 

Bucharest 
15.806,0 4.772,8 

HELLENIC  

GENERAL 

INSURANCE 

COMPANY SA 

99,99 Ασφάλειες 

BEST FOODS 

PRODUCTIONS 

SRL 

Bucharest 
756,0 3.558,5 

OCHONOS 

EPAMEINONDAS 
100,0 Τρόφιµα 

EFG EUROBANK 

FINANCE SA 

Bucharest 
3.687,9 3.391,6 

EFG EUROBANK 

ERGASIAS SA 
100,00 

Χρηµ/µικές 

υπηρεσίες 

ELMEC ROMANIA 

SRL 

Bucharest 
9.078,9 3.176,4 ELMEC SPORT 100,0 Εµπόριο 

*βάσει καταβεβληµένου   µετοχικού κεφαλαίου. 

Πηγή: Εθνική Υπηρεσία Εµπορικού Μητρώου, Υπουργείου ∆ικαιοσύνης της Ρουµανίας 

 
5.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ 

 
Οι αναπτυξιακές προοπτικές της ρουµανικής οικονοµίας που άρχισαν να 

εκδηλώνονται από το  2000 και µετά προσέλκυσαν µεγάλο αριθµό ελληνικών επιχειρήσεων, 

οι οποίες σταδιακά επεκτάθηκαν στο σύνολο σχεδόν των κλάδων και αγορών της χώρας. 

Στις 31 Ιουλίου 2006  ο αριθµός των επιχειρήσεων ελληνικών συµφερόντων που ήταν 

καταγραµµένες στην Εθνική Υπηρεσία Εµπορίου Μητρώου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης της 

Ρουµανίας ανέρχονταν σε 3.446 εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος ήταν «ενεργές» δηλ. 

διεξήγαγαν επιχειρηµατική δραστηριότητα, µέσω της παραγωγής υπηρεσιών ή και 

υπηρεσιών, κατέγραψαν δαπάνες και συνέταξαν ισολογισµό, σύµφωνα µε το σχετικό ορισµό 

της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας). 

Η Ρουµανία παρά τα προβλήµατά της είναι µια ελκυστική αγορά για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Οι στρατηγικές επιλογές διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στη 

ρουµανική αγορά, µε βάση την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε είτε µέσω συνεντεύξεων 

στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στη Ρουµανία είτε µέσω 
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στοιχείων που µας δόθηκαν από το Γραφείο του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών 

Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι είναι οι ακόλουθες: 

� Θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας: η στρατηγική αυτή υπαγορεύεται από τη 

νοοτροπία των ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες πιστεύουν ότι χωρίς πλήρη 

ιδιοκτησία το µακροπρόθεσµο κόστος θα ξεπεράσει την αντίστοιχη ωφέλεια. Έχει το 

πλεονέκτηµα ότι επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας από την 

εταιρεία. Συγχρόνως, εάν είναι επιτυχής, είναι και η πλέον επικερδής λύση. 

Ταυτόχρονα όµως είναι πολυδάπανη, αφού απαιτείται η εγκατάσταση ολόκληρης της 

παραγωγικής διαδικασίας στην Ρουµανία, ενώ είναι και η πιο χρονοβόρα από όλες τις 

υπόλοιπες στρατηγικές. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η τεχνολογίας της παραγωγής 

αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης, το πιθανότερο είναι να 

επιλεγεί αυτό το µοντέλο διεθνοποίησης. 

� Πραγµατοποίηση άµεσης επένδυσης: είναι µια επιλογή µε κάποιο σχετικό κίνδυνο. 

Όµως στην Ρουµανία πλέον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα 

συντελούσαν στο ξέσπασµα µιας οικονοµικής ή κοινωνικής κρίσης. Η συγκεκριµένη 

στρατηγική δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες επιχειρηµατίες να έχουν τον πλήρη 

έλεγχο της κατάστασης. Παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να επιτύχουν 

χαµηλό κόστος λόγω φθηνότερης εργασίας και α’ υλών κατά περίπτωση και να 

εκµεταλλευτούν τα κίνητρα που παρέχει η χώρα προς τους ξένους επενδυτές. Άλλα 

σηµαντικά οφέλη είναι ότι οι επιχειρήσεις µε τον τρόπο αυτό αποκτούν καλύτερη 

γνώση των συνθηκών της αγοράς και προάγουν την εικόνα τους, καθώς δηµιουργούν 

νέες θέσεις εργασίας στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται 

� ∆ηµιουργία µικτής επιχείρησης: είναι µια στρατηγική για τις ελληνικές επιχειρήσεις 

που ενδεχοµένως δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους, τις 

δυνάµεις ή το κατάλληλο management για να πραγµατοποιήσουν µια εξολοκλήρου 

άµεση ελληνική επένδυση. Βέβαια η µικτή επιχείρηση έχει και σηµαντικά 

µειονεκτήµατα, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στην ασυµφωνία των συµµετεχόντων 

επιχειρήσεων. Ένα ειδικότερο πρόβληµα που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσουν όσες 

ελληνικές επιχειρήσεις θέλουν να διεισδύσουν µε τον τρόπο αυτό είναι η απουσία της 

ισχυρής εγχώριας επιχειρηµατικής τάξης και της έλλειψης σύγχρονης επιχειρηµατικής 

κουλτούρας. 

� Εκχώρηση άδειας: ο τρόπος αυτός ενδείκνυται για τις ελληνικές επιχειρήσεις που 

παράγουν κάποια επώνυµα προϊόντα και για αυτές οι οποίες χρησιµοποιούν αυτόν τον 

τρόπο λειτουργίας και στην εγχώρια αγορά (π.χ. αλυσίδες εστιατορίων, ηλεκτρικών 

ειδών κλπ.). Η Ρουµανία παρουσίαζε µέχρι πρότινος ιδιαίτερη έλλειψη στα δίκτυα 

διανοµής και στα πολυκαταστήµατα, γεγονός που φαίνεται πως εκµεταλλεύτηκαν 

άµεσα οι ενδιαφερόµενες ελληνικές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτού του τρόπου 

εντάσσεται και η πώληση συµβολαίων management κατά την οποία οι ελληνικές 

επιχειρήσεις µπορούν να αναλαµβάνουν την διοίκηση ρουµανικών επιχειρήσεων και 
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οργανισµών. Είναι µια στρατηγική αρκετά ενδιαφέρουσα καθώς κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες, αποδίδει κέρδη εξ’ αρχής. Ήδη αρκετές ελληνικές 

επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε αυτήν την στρατηγική διείσδυσης στην ρουµανική 

αγορά. 

� Πραγµατοποίηση εξαγωγών: ο τρόπος αυτός συνεπάγεται τον µικρότερο κίνδυνο για 

µια επιχείρηση που θέλει να εισέλθει στην ρουµανική αγορά. Είναι µια στρατηγική 

διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων που δεν έχουν την δυνατότητα να 

ακολουθήσουν µία από τις προηγούµενες στρατηγικές. Η αύξηση των ελληνικών 

εξαγωγών προς τη Ρουµανία είναι αναγκαία εν λάβουµε υπόψη την επιδείνωση που 

παρουσιάζει το εµπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών εις βάρος της Ελλάδος. 

� Εξαγορές: αυτή τη στιγµή είναι η κυρίαρχη τάση όσον αφορά τη στρατηγική την 

οποία επιλέγουν οι ελληνικές εταιρείες προκειµένου να διεισδύσουν στην Ρουµανία 

και αφορούν στη µεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού µέρους της ιδιοκτησίας 

µιας επιχείρησης σε µια άλλη, η οποία και καταβάλλει το σχετικό αντίτιµο. Η 

µεταβίβαση γίνεται συνήθως µε καταβολή µετρητών ή µε αγορά / ανταλλαγή µετοχών 

µέσω του χρηµατιστηρίου. Να σηµειωθεί εδώ πως ακόµη και η απόκτηση 

µειοψηφικού πακέτου µετοχών ή ανάλογου ποσοστού επί της συνολικής ιδιοκτησίας 

µπορεί να εξασφαλίζει στην εξαγοράζουσα επιχείρηση ουσιαστικό έλεγχο, εάν µε τη 

µεταβίβαση µπορεί να επηρεάσει κρίσιµες επιλογές της ∆ιοίκησης και της 

στρατηγικής της εξαγοραζόµενης ή εάν τα λοιπά µερίδια ιδιοκτησίας αυτής της 

επιχείρησης είναι κατακερµατισµένα. Οι στόχοι µιας τέτοιας στρατηγικής µπορεί να 

είναι: 

i) αµυντική ή επιθετική προσπάθεια προσαρµογής στον ανταγωνισµό 

ii) αύξηση µεγέθους για πιο αποδοτική λειτουργία 

iii) απορρόφηση ανταγωνιστών 

iv) ενίσχυση της θέσης της στην αγορά 

v) αξιοποίηση συµπληρωµατικότητας δραστηριοτήτων 

vi) προοπτική συγχώνευσης και ολοκληρωµένης ανάπτυξης 

vii) συντονισµένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε τη µορφή οµίλου εταιρειών 

viii) ανάπτυξη και επικερδής µεταπώληση της εξαγοραζόµενης επιχείρησης 

ix) επιλεκτική συρρίκνωση ή κλείσιµο εξαγοραζόµενης επιχείρησης 

x) είσοδος σε νέα αγορά / χώρα 

xi) διαφοροποίηση προϊόντων – υπηρεσιών κ.α. 

� Συγχωνεύσεις: Άλλη στρατηγική που ακολουθείται και η οποία είναι συναφής µε τις 

εξαγορές µπορούµε να πούµε ότι είναι η συγχώνευση δύο ή περισσότερων εταιρειών 

σε µία. Συµβαίνει όταν µία επιχείρηση αγοράζει µία άλλη και την απορροφά σε µια 

ενιαία επιχειρησιακή δοµή, συνήθως διατηρώντας την αρχική εταιρική ταυτότητα της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης. 
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Μια εξαγορά δεν οδηγεί πάντοτε σε συγχώνευση της εξαγοράζουσας µε την 

εξαγοραζόµενη επιχείρηση. Η επιχειρηµατική πρακτική δείχνει ότι εάν η εξαγορά µιας 

επιχείρησης, η ένταξη και ο συντονισµός της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οµίλου είναι ήδη 

ένα σύνθετο εγχείρηµα, η συγχώνευση µε την εξαγοράζουσα εταιρεία ή και µε άλλες 

θυγατρικές της είναι ακόµα δυσκολότερο και σπάνια αποφέρει τα αναµενόµενα οφέλη, 

τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα. Συνήθως ο συνδυασµός εξαγοράς µε συγχώνευση εξαρτάται: 

� από τους στόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης 

� από το αντικείµενο και ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά της εξαγοραζόµενης 

επιχείρησης, όπως συναφής δραστηριότητα, συµπληρωµατικότητα λειτουργιών, 

συµβατότητα πολιτισµικών, διοικητικών και εργασιακών δεδοµένων αλλά και της 

προϋπάρχουσας επιχειρησιακής κουλτούρας 

Σε κάθε περίπτωση, η υπάρχουσα εµπειρία για τους συγχωνεύσεις αναδεικνύει τη 

δυσκολία τους και επισηµαίνει, ανάµεσα τους σπουδαιότερες προϋποθέσεις επιτυχίας τους: 

� τον προσεκτικό και λεπτοµερή σχεδιασµό των εξαγορών και συγχωνεύσεων 

� τη σηµασία του παράγοντα «ανθρώπινο δυναµικό» και ειδικότερα της επιτυχούς 

ένταξής του στο νέο ενιαίο επιχειρησιακό και διοικητικό πλαίσιο 

Οι συνέπειες των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην οργάνωση και την πορεία των 

επιχειρήσεων, της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις ανάλογα διαφοροποιηµένες. Σύµφωνα µε την έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί, 

τα βασικά κίνητρα που ωθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στη 

Ρουµανία µέσω των εξαγορών και συγχωνεύσεων, είναι: 

1. η δηµιουργία και αξιοποίηση λειτουργικών συνεργιών ανάµεσα στις επιχειρήσεις µε 

συνέπεια την εξοικονόµηση κόστους και την εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας, 

αφού µε το ίδιο σταθερό κόστος παράγονται περισσότερες µονάδες προϊόντος / 

υπηρεσιών ή και οικονοµιών φάσµατος, όπως διασφάλιση µικρότερου κόστους 

παραγωγής µε προσθήκη συναφών – συµπληρωµατικών παραγωγικών διαδικασιών ή 

δικτύων διανοµής 

2. η δηµιουργία και αξιοποίηση χρηµατοδοτικών συνεργιών, λόγω µεγαλύτερου 

µεγέθους, βελτίωσης της αξιοπιστίας του συνόλου των επιχειρήσεων, καλύτερης 

πρόσβασης σε κεφάλαια 

3. η αντικατάσταση µιας µη αποτελεσµατικής διοίκησης, µε στόχο την εξυγίανση και 

ανάπτυξη της εξαγοραζόµενης επιχείρησης και ενδεχόµενη προοπτική την 

απορρόφηση ή τη µεταπώλησή της µε κέρδος. Αυτό το κίνητρο είναι σύνηθες στις 

λεγόµενες «εχθρικές» (hostile) εξαγορές, δηλαδή σε αυτές που γίνονται χωρίς τη 

συναίνεση της εξαγοραζόµενης επιχείρησης 

4. η ενίσχυση της δύναµης της εξαγοράζουσας επιχείρησης στην εθνική ή και στη διεθνή 

αγορά, µε στόχο τον περιορισµό του ανταγωνισµού και επιπρόσθετα, ολιγοπωλιακά 

κέρδη 
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5. προσωπικές επιδιώξεις των διευθυντικών στελεχών της εξαγοράζουσας επιχείρησης, 

µε στόχο να αυξήσουν το κύρος και τις αµοιβές τους ή να διατηρήσουν τα προνόµιά 

τους. Σε αντίθεση βέβαια µε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις, όπου το βασικό 

κριτήριο είναι η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων και της συνολικής 

χρηµατοοικονοµικής αξίας της εξαγοράζουσας επιχείρησης ή του οµίλου της, το 

κίνητρο αυτό δεν εξυπηρετεί απαραίτητα τα συµφέροντα των µετόχων 

Σε σχέση µε το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις 

φαίνεται να ανταποκρίνονται σε µια διαπιστωµένη τάση της ελληνικής αγοράς για 

δηµιουργία ισχυρών επιχειρήσεων και οµίλων, ικανών: 

� να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, στο 

διεθνή ανταγωνισµό και στις διαρκώς εντεινόµενες διεθνείς νοµισµατικές αναταράξεις 

και πιέσεις, µέσα και έξω από το χώρο της ΟΝΕ 

� να αξιοποιήσουν το συνολικό επιχειρησιακό και ανθρώπινο δυναµικό, µε στόχο τη 

διατήρηση – επέκταση των µεριδίων αγοράς, την αποτελεσµατική προώθηση νέων 

προϊόντων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, τη βελτίωση των επιτελικών 

λειτουργιών, την κεφαλαιακή τους εξυγίανση και ενίσχυση 

� να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες συγκέντρωσης, διαχείρισης και διάχυσης της 

πληροφορίας που ευνοούν και επιβάλλουν την αναδιοργάνωση, την ολοκλήρωση και 

τη δικτύωση στο διεθνές περιβάλλον 

� να αξιοποιήσουν τις συνέργιες που οφείλουν να αναπτύσσονται στα πλαίσια των 

σύγχρονων επιχειρηµατικών οργανισµών, εξαλείφοντας τα µειονεκτήµατα και τις 

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις των επιχειρησιακών σχηµάτων µεγάλου µεγέθους 

Στις περισσότερες περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων ωφελούνται οι µέτοχοι 

της εξαγοράζουσας επιχείρησης και, υπό προϋποθέσεις οι µέτοχοι των εξαγοραζόµενων 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι συνέπειες των εξαγορών και συγχωνεύσεων για το σύνολο της 

οικονοµίας είναι πολλαπλές, σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις αντιφατικές. 

� Στρατηγικές συµµαχίες: πρόκειται για ένα είδος κοινοπραξίας που επιλέγουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις µε ορισµένες ρουµανικές επιχειρήσεις που είναι κυρίαρχες στο 

χώρο τους. Η συνεργασία τώρα αφορά πιο στρατηγικούς, πιο µακροπρόθεσµους 

στόχους. Οι συµµαχίες που συνάπτονται µεταξύ ελληνικών και ρουµανικών 

επιχειρήσεων είναι συνήθως πολύ καλά σχεδιασµένες. Λαµβάνεται φυσικά υπόψη η 

διαφορετική κουλτούρα που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις και η οποία µπορεί να 

αποτελέσει σηµαντικό εµπόδιο στην επιτυχία της συνεργασίας. Ένα άλλο συχνά 

απαντώµενο πρόβληµα είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βλέπουν συνήθως τις 

ελληνικές επιχειρήσεις ως πηγή νέας τεχνολογίας και επενδύσεων, οι οποίες θα τους 

αποφέρουν γρήγορα κέρδη. Οι ελληνικές επιχειρήσεις από την άλλη, βλέπουν τους 

τοπικούς συµµάχους τους ως γνώστες της τοπικής αγοράς και βλέπουν σε πιο 

µακροπρόθεσµα κέρδη. Αυτή η διαφορά στόχων είναι που προκαλεί µερικές φορές 

εντάσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία της συµµαχίας. 
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Αυτό που έχει σηµασία να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο είναι πως, όπως µας 

δηλώθηκε, η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων που σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί 

στη Ρουµανία, προτιµά να το κάνει αυτό µε µικρά αλλά σταθερά βήµατα. Και σε κάθε 

περίπτωση αυτό που είθισται είναι η επιχείρηση να ασχολείται πρώτα µε το εµπόριο και µετά 

µε την παραγωγή. Κάτι τέτοιο είναι πολύ λογικό άλλωστε, αφού το ρίσκο από την επένδυση 

µιας παραγωγικής διαδικασίας είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό µιας απλής εµπορικής 

δραστηριότητας, είτε αυτό λέγεται ‘εξαγωγές’ είτε διακίνηση αγαθών µέσω δικτύου διανοµής 

κλπ.  

 Η παρουσίαση των διαφόρων στρατηγικών των επιχειρήσεων που ακολουθεί, δεν 

φιλοδοξεί να αποτελέσει πλήρη και λεπτοµερή περιγραφή της ελληνικής επιχειρηµατικής 

παρουσίας στη Ρουµανία, αλλά κυρίως να επισηµάνει µερικές από τις σηµαντικότερες 

στρατηγικές διείσδυσης επιχειρήσεων ελληνικών συµφερόντων που πραγµατοποιήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια στη χώρα κατά κλάδο και αντικείµενο δραστηριότητας. 

Έτσι, από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που εγκαταστάθηκαν στην αγορά τροφίµων 

της Ρουµανίας ήταν η ∆έλτα Συµµετοχών ΑΕ, η οποία µέσω της θυγατρικής της ∆έλτα 

Βιοµηχανία Παγωτού ΑΕ, Delta International Holdings SA ελέγχει το 75,7% της Delta 

Romania SA. Η τελευταία απέσπασε σχετικά σύντοµα σηµαντικό µερίδιο της αγοράς 

παγωτού της χώρας. Στις 19 ∆εκεµβρίου 2005 η ∆έλτα Συµµετοχών ΑΕ ανακοίνωσε την 

πώληση της συνολικής συµµετοχής της (96,53 %) στην ∆έλτα Βιοµηχανία Παγωτού ΑΕ στην 

εταιρεία Nestle Ελλάς  ΑΕ, έναντι τµήµατος  ύψους 240 εκατ. ευρώ. 

 Στα τέλη Αυγούστου 2006 ανακοινώθηκε πως οι θεσσαλικές γαλακτοβιοµηχανίες 

Τυράς ΑΕ και Όλυµπος ΑΕ  των αδελφών Σαράντη σχεδιάζουν να υλοποιήσουν, µε χρονικό 

ορίζοντα τετραετίας, επένδυση συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ στη Ρουµανία και 

αντικείµενο την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων. Το 

εγχείρηµα θα υλοποιηθεί µέσω της θυγατρικής εταιρείας Lactolymp, η οποία ιδρύθηκε για το 

σκοπό αυτό. Η µονάδα θα βρίσκεται έξω από την πόλη Μπρασόφ και προβλέπεται να τεθεί 

σε λειτουργία το 2008. Υπενθυµίζεται πως η ΤΥΡΑΣ αναπτύσσει δραστηριότητα στη χώρα 

µέσω της εταιρείας Tyrom (το εργοστάσιο της  οποίας θα συνεχίσει τη λειτουργία του για την 

κάλυψη των αναγκών τρίτων – γειτονικών κυρίως αγορών), ενώ η εταιρεία προχώρησε και 

στην αγορά τεσσάρων εκταρίων στο Βουκουρέστι, προκειµένου να ολοκληρώσει την 

κατασκευή αποθηκευτικών χώρων. 

 Σηµαντική δραστηριότητα στη χώρα αναπτύσσει και ο όµιλος Λούλη, ο οποίος στις 

22 Μαρτίου 2006 ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης των 

θυγατρικών εταιρειών της Loulis International Food Enterprises Ltd. Στη Ρουµανία και 

ειδικότερα της Loulis SA (Romania) µε την Titan SA. Μετά την συγχώνευση η εταιρεία 

L.I.F.E. LTD, θυγατρική κατά 88,35%, της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ κατέχει ποσοστό 86,09% 

της Loulis SA. 

Στον κλάδο παραγωγής και εµπορίας προϊόντων σοκαλατοποιίας και πραλίνας φουντουκιού 

της Ρουµανίας, µε το εµπορικό σήµα Finetti, δραστηριοποιείται και η 100% (από 7 Απριλίου 
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2006) θυγατρική εταιρεία της Chipita International, Cream Line η οποία διαθέτει σύγχρονες 

παραγωγικές εγκαταστάσεις στη χώρα ελέγχοντας µερίδιο της τάξης του 80% της εγχώριας 

αγοράς. 

 Εξάλλου, µέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας ELGEKA (Cyprus) Ltd, η 

ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ ελέγχει ένα µεγάλο αριθµό εταιρειών στη Ρουµανία , διατηρώντας σηµαντική 

παρουσία και όχι µόνο στον κλάδο των τροφίµων. Πιο συγκεκριµένα, η ELGEKA(Cyprus) 

Ltd ελέγχει:  

1. Το 52,63% της ρουµανικής Elgeka Ferfelis Romania SRL. Τον Αύγουστο του 2002, 

µετά από σύναψη σχετικής συµφωνίας, η εταιρεία Ferfelis Line SRL, µε δεκαετή 

παρουσία στην Ρουµανική αγορά, µετέφερε το σύνολο της εµπορικής της 

δραστηριότητας στην Elgeka Romania SRL, η οποία και µετονοµάστηκε σε Elgeka - 

Ferfelis Romania SRL. Είναι εµπορική επιχείρηση, η οποία ασχολείται µε τις 

εισαγωγές, αντιπροσωπείες και διανοµές  τοπικών και εισαγόµενων προϊόντων, κατά 

βάση τροφίµων. Το εµπορικό δίκτυο της εταιρείας καλύπτει ολόκληρη την Ρουµανία. 

Η έδρα της εταιρείας είναι στο Βουκουρέστι και διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους σε 

δέκα πόλεις. Η Elgeka Ferfelis Romania SRL ελέγχει µε τη σειρά της το 70% της 

ρουµανικής εταιρείας Cara Villa Design SRL (εµπορία λοιπών καταναλωτικών 

αγαθών  εκτός τροφίµων). 

2. Το 50% της κυπριακής εταιρείας Gatadoor Holdings Ltd µε έδρα τη Λευκωσία, η 

οποία εξαγοράσθηκε στις αρχές του 2004 µε στόχο τη δηµιουργία εταιρείας 

εκµετάλλευσης ακινήτων στη Ρουµανία. Η Gatadoor Holdings Ltd, µε τη σειράς της, 

ελέγχει το 100% της ρουµανικής SC Gatedoor Holding Com SRL (η οποία προήλθε 

από την εξαγορά του 100% της SC Rady Star SRL και τη σχετική µετονοµασία της, 

αντικείµενο της εταιρείας είναι η εκµετάλλευση ιδιόκτητων ακινήτων στη Ρουµανία 

µε έδρα στο Βουκουρέστι) και το 50% της Grec-Rom Business Group SRL 

(Βουκουρέστι, ιδρύθηκε στα τέλη του 2003 και αντικείµενό της είναι η διαχείριση 

ιδιοκτητών ακίνητων στην Ρουµανία). 

3. Το 49,22% της ρουµανικής Everest Franchising SRL µε έδρα στο Βουκουρέστι και 

αντικείµενο την εκµετάλλευση της επωνυµίας «Everest» µε παραχώρηση του 

δικαιώµατος χρήσης της. Με τη σειρά της η Everest Franchising SRL ελέγχει το 

99,98% της ρουµανικής εταιρείας Everest Franchising SRL (δραστηριοποιείται στον 

κλάδο του έτοιµου φαγητού και διαθέτει δυο καταστήµατα µε το σήµα Everest στο 

κέντρο του Βουκουρεστίου) και το 98% της ρουµανικής εταιρείας Everest Production 

SRL, η οποία ιδρύθηκε µε στόχο τη δραστηριοποίησή στον κλάδο του έτοιµου 

φαγητού και συγκεκριµένα τη δηµιουργία καταστήµατος µε το διακριτικό σήµα 

«Everest». Η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόµη την δραστηριότητά της. 

4. Το 39,48% της ρουµανικής εταιρείας Network Marketing SRL µε έδρα το 

Βουκουρέστι και αντικείµενο την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας και τη διάθεσή 

τους σε επιλεγµένα καταστήµατα λιανικής . 
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5. Το 20,57% της ρουµανικής εταιρείας Highway Trading SRL µε έδρα το Βουκουρέστι  

και αντικείµενο την εκµετάλλευση ακινήτων. Αξίζει να σηµειωθεί πως ο όµιλος 

ΕΛΓΕΚΑ ενδιαφέρεται να αναπτυχθεί περαιτέρω στην αγορά ακινήτων της 

Ρουµανίας και προς το παρόν βρίσκεται σε εξέλιξη η ενοποίηση των ρουµανικών 

εταιρειών εκµετάλλευσης ακινήτων, κάτω από τη Gatedoor Holdings Com SRL και τη 

Grec-Rom Bysiness Group SRL. 

Στις 5 Απριλίου 2006 η Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ αποφάσισε την αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας στη Ρουµανία Karamolegos Bakery SA κατά 

5.274.000 RON (1.590.000 ευρώ), µε αποτέλεσµα αυτό να ανέλθει (µετά την καταβολή της 

αύξησης) στο ποσό των 5.760.000 RON (1.600.000 ευρώ). Το ποσοστό συµµετοχής της 

εταιρείας Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ  στη θυγατρική θα ανέλθει πλέον σε 80%. Η 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα χρησιµοποιηθεί για την αγορά οικοπέδου 15 

στρεµµάτων, στο οποίο θα ανεγερθούν κτιριακές εγκαταστάσεις. Τέλος, η δραστηριότητα της 

θυγατρικής εταιρείας προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του 2007. 

Επίσης, στον κλάδο τροφίµων της Ρουµανίας δραστηριοποιείται µε ιδιαίτερη επιτυχία 

η Coca-Cola 3E (η οποία, µεταξύ άλλων, εξαγόρασε το 2003 σε συνεργασία µε την The Coca 

Cola Company το 94,5% της εγχώριας εταιρείας εµφιάλωσης νερού Dorna  Aremin SA), η 

Chipita International (µέσω της Chipita Romania) και η Υφαντής (µέσω της Ifantis Romania 

SRL µε υποκατάστηµα στην πόλη Clus-Napoca), ενώ το ενδιαφέρον της  για την αγορά 

τροφίµων της Ρουµανίας διατηρεί και η αλλαντοβιοµηχανία Νίκας (διαθέτει τη θυγατρική 

Nikas Romania SA, η οποία ωστόσο δεν λειτουργεί). 

 Στα µέσα Ιουνίου 2006 ο πρόεδρος της συνεταιριστικής καπνοβιοµηχανίας ΣΕΚΑΠ, 

Ν. Παππάς, και ο πρόεδρος της καπνοβιοµηχανίας Galaxy Tobacco (η οποία διαθέτει  πέντε 

εργοστάσια και 400 σηµεία πώλησης στη ρουµανική αγορά και προέρχεται από την 

ιδιωτικοποίηση του ρουµανικού µονοπωλίου καπνού), Αντονέλλο Τσελεστίνι, υπέγραψαν 

συµφωνίες  στρατηγικής συνεργασίας, στις οποίες προβλέπεται η διάθεση της Cooper στη 

Ρουµανία και του νέου βιολογικού  τσιγάρου Natur στις χώρες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Πιο συγκεκριµένα οι συµφωνίες που υπογράφηκαν  προβλέπουν: 

1. Τη συµπαραγωγή του τσιγάρου Natur, το οποίο φέρει το βιολογικό φίλτρο και 

ευγενή καπνά που παράγονται µε βιολογικές µεθόδους. Σε πρώτη φάση το τσιγάρο 

αυτό θα πωλείται στην Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ρουµανία. Το Natur 

παράγεται στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ  στην Ξάνθη. 

2. Τη συµπαραγωγή του τσιγάρου Cooper, το οποίο θα παράγεται στο Βουκουρέστι, 

µε πρώτες ύλες (καπνά) που θα διαθέτει η ΣΕΚΑΠ. Το τσιγάρο θα διατίθεται στη 

Ρουµανία και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης). Η συνεργασία που ξεκίνησε 

αποτελεί σταθµό στην ιστορία της ΣΕΚΑΠ, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να 

κατακτήσει δύσκολές αγορές και ξεκινάει µια νέα προσπάθεια διάδοσης του 

βιολογικού φίλτρου, ενώ επισηµαίνεται πως η τεχνογνωσία της ΣΕΚΑΠ και 
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ιδιαίτερα το βιολογικό φίλτρο αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για να 

περάσει η ρουµανική εταιρεία στην µεγάλη αγορά  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στον κλάδο επεξεργασίας καπνού ξεχωρίζει επίσης η παρουσία Καπνικής Μιχαηλίδης 

(Κραϊόβα) 

 Στις αρχές Ιουνίου 2006 η διευθύνουσα σύµβουλος της Minerva Aφοι Ι. & Β. 

Λαδένης Βιοµηχανία Πλεκτικής ΑΕ, κυρία Ελένη Λαδένη-Φιλίππου, ανακοίνωσε πως η 

εταιρεία σχεδιάζει είσοδο µε αυτόνοµο κατάστηµα στα Βαλκάνια, µε χώρα εκκίνησης τη 

Ρουµανία, εντός του 2006. Υπενθυµίζεται πως η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα , µέσω της 

θυγατρικής της στη Ρουµανία, Minco Romania Srl (έτος ίδρυσης 2001 µε αντικείµενο την 

παραγωγή µέρους των προϊόντων της µητρικής εταιρείας και τη διάθεσή τους στην αγορά της 

Ρουµανίας και των γειτονικών χωρών), την επένδυση συνολικού ύψους 915 χιλ. ευρώ (η 

οποία επιχορηγήθηκε κατά 30% από το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονοµική 

Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων-ΕΣΟΑΒ) για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων 

και την ενίσχυση του µηχανολογικού εξοπλισµού της θυγατρικής, µε σκοπό των αύξηση της 

παραγωγής της δυναµικότητας. 

 Στον κλάδο παραγωγής έτοιµου ενδύµατος της Ρουµανίας δραστηριοποιούνται και 

άλλες επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων. 

 Στις αρχές Οκτωβρίου 2006 υλοποιήθηκε η συµφωνία που είχε υπογράψει η Shelman 

στα µέσα Μαρτίου 2006 για την αγορά του 40%  του µετοχικού  κεφαλαίου της ρουµανικής 

εταιρείας Sofrom Exim SRL  από τον κ. Νικόλαο Σοφιανό, δηλαδή την απόκτηση 1.128 

µετοχών έναντι τµήµατος, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Οι λοιπές µετοχές της Sofrom Exim SRL 

ανήκουν στους κ.κ. Νικόλαο Σοφιανό κατά ποσοστό 50% και Κωνσταντίνο Σοφιανό κατά 

ποσοστό  10%. 

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς και συγκεκριµένα την ίδια ηµεροµηνία 

(2/10/06), η Σέλµαν, η ρουµανική Sofrom Exim SRL και ο κ. Νικόλαος Σοφιανός υπέγραψαν 

πράξη σύστασης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία Σέλµαν Σοφιανός Παρκέτα ΑΕΕ 

ξύλινων δαπέδων, µε µετοχικό κεφάλαιο 400.000 ευρώ, η οποία θα έχει ως αντικείµενο την 

εµπορία και τοποθέτηση πάσης φύσεως ξύλινων δαπέδων. 

Στη  νέα εταιρεία συµµετέχουν η Σέλµαν µε ποσοστό 50%, η Sofrom Exim SRL µε 

ποσοστό 49% και ο κ Νικόλαος Σοφιανός µε ποσοστό 1%. Η παραγωγή των παρκέτων θα 

γίνεται τόσο στην Ελλάδα από την Σέλµαν όσο και από τη ρουµανική Sofrom Exim SRL  στη 

Ρουµανία, ενώ για την ελληνική αγορά η νέα εταιρεία που ιδρύθηκε θα αναλαµβάνει  και την 

τοποθέτησή τους καθώς και την τοποθέτηση κάθε τύπου ξύλινων δαπέδων. 

Στον κλάδο επεξεργασία ξύλου της Ρουµανίας δραστηριοποιούνται και άλλες 

επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων (µικρότερου µεγέθους). 

Στα µέσα Οκτωβρίου 2006 η διοίκηση του οµίλου Μυτιληναίου ανακοίνωσε ότι 

ξεκίνησε η σταδιακή λειτουργία του µεταλλουργικού συγκροτήµατος Sometra στη Ρουµανία, 

µετά την ολοκλήρωση του νέου κύκλου επενδύσεων  για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, 
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την αύξηση της παραγωγής κατά 20-205% και τη βελτίωση των όρων περιβαλλοντικής 

λειτουργίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Sometra είναι η 

µεγαλύτερη µεταλλουργία κατεργασίας θειούχων µεταλλευµάτων και πρωτογενούς 

παραγωγής ψευδαργύρου (περίπου 60 χιλ. τόνοι), µόλυβδου (περίπου 20 χιλ. τόνοι) και 

ασηµιού στη Ρουµανία. 

Το 1998, που εξαγοράστηκε το 57%  της εταιρείας από τον όµιλο Μυτιληναίου - ο 

οποίος σήµερα κατέχει συνολικά το 88% του µετοχικού της κεφαλαίου - η Sometra 

απασχολούσε 3.400 άτοµα και είχε µία συνολική παραγωγή µετάλλων 35.000 τόνων ετησίως. 

Σήµερα, µετά τις επενδύσεις που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια και που υπερβαίνουν τα 

30 εκατ. δολάρια, παραγωγή αναµένεται να ανέλθει στους 80.000 τόνους, ενώ το σύνολο του 

προσωπικού ανέρχεται σε 1.200 άτοµα. 

Σηµαντική παρουσία στη χώρα διατηρεί και ο όµιλος Alumil, ο οποίος αναπτύσσεται 

στον κλάδο εµπορίας και διάθεσης ειδών αλουµινίου  και εξαρτηµάτων αλουµινίου της µέσω 

της θυγατρικής του (κατά 70%) εταιρείας Alumil Rom Industry SRL (έτος ίδρυσης 1997 και 

µετοχικό κεφάλαιο ύψους 1.013.476 ευρώ). Η εταιρεία διαθέτει οικόπεδα συνολικής έκτασης 

75.518 τ.µ., κτήρια συνολικού εµβαδού 15.000 τ.µ. περίπου και 14 αποθήκες (οι τρεις 

ιδιόκτητες) σε 14 µεγάλες  πόλεις της Ρουµανίας, µέσω των οποίων διαθέτει τα προϊόντα της 

απευθείας στους πελάτες της. 

Επίσης, ο όµιλος διαθέτει στη Ρουµανία την θυγατρική (κατά 70%) εταιρεία Alumil 

Extrusion SRL (1999, 58.562 ευρώ), η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής 

θερµοµονωτικών προφίλ. 

Στις 7 Ιουνίου 2006 η διοίκηση της Alumil ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών 

για την εισαγωγή της θυγατρικής της Alumil Rom Industry SΑ στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

του Βουκουρεστίου. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας για την τριετία 2006-2008 ξεπερνά 

τα 8 εκατ. ευρώ και αναφέρεται κυρίως σε ενίσχυση της παραγωγικής δυναµικότητας και 

επέκταση αποθηκών (κέντρο Logistis, ροµποτικής , σύστηµα διαχείρισης αποθηκών κλπ.). 

Ο κύκλος εργασιών της Alumil Rom το 2005 ανήλθε στα 79,3 εκατ. λέι ή 22,97 εκατ. 

ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 85% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη 

διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των 3,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 50%). Το 20% µε 25% των 

κεφαλαίων που θα αντληθούν από το χρηµατιστήριο θα διατεθεί, κυρίως, για τη µεταφορά 

της µονάδας παραγωγής από το Βουκουρέστι στην  πόλη Φιλιπέστι, όπου θα δηµιουργηθεί 

κέντρο Logistics. 

Στον κλάδο παραγωγής και εµπορίας προφίλ αλουµινίου της Ρουµανίας αναπτύσσεται 

και η Ελληνική Βιοµηχανία ∆ιέλευσης Αλουµινίου- Elvial. Στο πλαίσιο υλοποίησης της 
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στρατηγικής της για την ενίσχυση του διεθνούς προσανατολισµού της η εταιρεία ίδρυσε το 

2000 θυγατρική στη χώρα  (Elvial Romania Aluminium Systems Industry SRL µε έδρα το 

Βουκουρέστι), η οποία διαθέτει ιδιόκτητες αποθηκευτικές  εγκαταστάσεις, από τις οποίες  

διανέµονται τα προϊόντα στην τοπική αγορά. 

Με επιτυχία δραστηριοποιείται στη Ρουµανία από τις αρχές του 2004 στον κλάδο 

παραγωγής και εµπορίας ανοξείδωτων νεροχυτών η Pyramis Romania Srl  θυγατρική της 

ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ (Θεσσαλονίκη). 

Το Μάιο του 2005 η εταιρεία του οµίλου Βιοχάλκο ΕΤΕΜ ΑΕ ανακοίνωσε την 

ίδρυση θυγατρικής στη Ρουµανία µε την επωνυµία Etem Systems SRL έδρα το Βουκουρέστι. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25 χιλ. ευρώ  και η συµµετοχή της ΕΤΕΜ 

σε 51%. 

Στα τέλη Νοεµβρίου 2005 η Σιδηρεµπορική Μακεδονίας Σίδµα ΑΕ ανακοίνωσε την 

αγορά οικοπέδου στη Ρουµανία (εµβαδού 35 χιλ. τ.µ.) µέσω της θυγατρικής της, Sid-Pac 

Steel and Construction Products SRL. Η τελευταία ιδρύθηκε το Μάιο του 2005 σε 

συνεργασία (50%-50%) µε την Pachker-Yadpaz Ltd, θυγατρική  της  Packer Plada Ltd, η 

οποία είναι ηγετική εταιρεία του κλάδου µεταποίησης και εµπορίας χάλυβα στο Ισραήλ. 

Μέσω της θυγατρικής της  Alco Rom SRL δραστηριοποιείται στη Ρουµανία και η 

Αλκο Ελλάς ΑΒΕΕ. 

Στις 20 Ιουνίου 2006 η ρουµανική εταιρεία Diakat Construct (θυγατρική της 

ελληνικής κατασκευής εταιρείας ∆ΙΕΚΑΤ ΑΕ) υπέγραψε µε τη ρουµανική εταιρεία  SC 

Exalco Romania SRL (θυγατρική της ελληνικής εταιρείας παραγωγής προφίλ αλουµινίου και 

διαµόρφωσης φύλλων λαµαρίνας Exalco ΑΕ) σύµβαση έργου, ύψους 4,36 εκατ. ευρώ για την 

κατασκευή µεταλλικού κτηρίου, επιφάνειας 8.174 µ2, για την αποθήκευση προφίλ 

αλουµινίου, πλατφόρµες φορτοεκφόρτωσης καθώς και έργα υποδοµής του συγκροτήµατος 

όπως οδούς προσπέλασης, δίκτυα  αποχέτευσης, ύδρευσης κ.α. 

Στον κλάδο παραγωγής καλωδίων παντός τύπου της Ρουµανίας (άκαυστα, ελεύθερα 

αλογόνων, ορυχείων, ναυτικά και τηλεφωνικά καλώδια και σύρµατα περιελίξεως) 

δραστηριοποιείται και η θυγατρική εταιρεία ICME ECAB SA της Ελληνικά Καλώδια ΑΕ 

(όµιλος Βιοχάλκο). Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας η ICME ECAB SA 

πραγµατοποίησε επενδύσεις, ύψους µεγαλύτερου των 20 εκατ. ευρώ. 

∆ικό της δίκτυο πωλήσεων στις χώρες της περιοχής αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια   

και η εταιρεία παραγωγής θερµοκηπίων, πτηνοτροφικών θαλάµων και µεταλλικών 

κατασκευών Γεωθερµική ΑΕ (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), η οποία στη Ρουµανία δραστηριοποιείται 

µέσω των θυγατρικών εταιρειών Agroexprt και Geo-Perek. 
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Η πρόσφατη υπογραφή συµφωνίας συνεργασίας (ίδρυση µεικτής εταιρείας) της 

θυγατρικής εταιρείας Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ της Σιδενόρ ΑΕ (όµιλος Βιοχάλκο) µε το 

ρωσικό όµιλο ΤΜΚ ανοίγει νέους δρόµους και διαµορφώνει νέες προοπτικές για την 

ανάπτυξη της ελληνικής επιχείρησης στη ρουµανική αγορά, καθώς η ΤΜΚ διαθέτει 

παραγωγικές µονάδες  στη χώρα. 

Πριν λίγο καιρό η θυγατρική της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης στη Ρουµανία, 

Romcolor 2000 SA (έτος ίδρυσης 1995) αγόρασε οικόπεδο εµβαδού 30 στρεµ. Σε 

προνοµιακή θέση έξω από το Βουκουρέστι για µελλοντική µετεγκατάσταση των 

παραγωγικών της εγκαταστάσεων, οι οποίες σήµερα στεγάζονται σε ιδιόκτητο ακίνητο στο 

Βουκουρέστι. 

Μέσα στο 2000 ολοκληρώθηκε η επένδυση, ύψους 4,2 εκατ. ευρώ που 

πραγµατοποίησε στη Ρουµανία η θυγατρική εταιρεία της  Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ , Thrace 

Ggeiner Packaging SRL (2002). 

Η θυγατρική εταιρείας της Ντρουκφάρµπεν στη Ρουµανία  υλοποιεί επένδυση ύψους 

3,2 εκατ. ευρώ (κατασκευή µονάδας παραγωγής χρηµάτων), η οποία έχει ενταχθεί στο 

πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου για την Οικονοµική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων και 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί άµεσα. 

Θυγατρικές εταιρείες στη Ρουµανία διαθέτουν επίσης η Νεοχηµική Λ.Β. 

Λαυρεντιάδης ΑΒΕΕ, η Ελτον ΑΕ (Elton Corporation SA Romania, 1997 µε συµµετοχή της 

µητρικής ύψους 99,984%) και η Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις ΑΕ (A.G. Petzetakis Romania  

SRL). 

Μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Isomat Romania δραστηριοποιείται στη Ρουµανία 

η βιοµηχανία παραγωγής και εµπορίας δοµικών χηµικών και κονιαµάτων Isomat ΑΕ 

(Θεσσαλονίκη), η οποία δεν αποκλείει το ενδεχόµενο ανάπτυξης και παραγωγής 

δραστηριότητας στη Ρουµανία, µε άµεσο στόχο τη µείωση του υψηλού µεταφορικού κόστους 

που αφορά κυρίως τα κονιάµατα και τα λοιπά προϊόντα χαµηλής σχετικά αξίας. Η Isomat 

Romania κατέχει ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία στο µέλλον θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

για το σκοπό αυτό ή να αξιοποιηθούν µε άλλους τρόπους. 

Μέσω της νέας µονάδας παραγωγής εξηλασµένης πολυστερίνης που κατασκεύασε 

πρόσφατα η θυγατρική εταιρεία της FIBRAN (Θεσσαλονίκη), Fibran  Bulgaria στην πόλη 

Ρούσε προβλέπεται να καλύπτονται οι ανάγκες των αγορών της Ρουµανίας-Ουκρανίας-

Μολδαβίας και Ρωσίας. 

Στις 30 Αυγούστου  2006 η εταιρεία Cyclon Ελλάς AE ανακοίνωσε πως υπογράφηκε 

η σύµβαση για την πώληση της θυγατρικής της Kartex Trading SRL (µε έδρα το  
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Βουκουρέστι, έτος ίδρυσης το 1994 και αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία 

λιπαντικών), έναντι τµήµατος ύψους 35 χιλ. ευρώ. Την Kartex Trading SRL είχε αγοράσει 

στις αρχές του 2006 η Cyclon Ελλάς µέσω της κυπριακής θυγατρικής της Arcelia Holdingw 

LTD. 

Στις 30 Ιουνίου 2006 η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία ΕΑΒ και η Romaero, η 

µεγαλύτερη αεροναυπηγική και αµυντική βιοµηχανία της Ρουµανίας, συνυπέγραψαν 

Μνηµόνίο Συνεργασίας, ύψους 20 εκατ. ευρώ. 

Το Μνηµόνιο είναι 15ετούς χρονικού ορίζοντα, αφορά τη µεταφορά στη ρουµανική 

εταιρεία µέρους του όγκου εργασίας που σχετίζεται µε ανταλλακτικά εµπορικών 

αεροσκαφών και αποτελεί το πρώτο βήµα για την ένταξη µιας διηνεκούς συνεργασίας στον 

αµυντικό και αεροναυπηγικό  τοµέα, που δηµιουργεί πολύ γόνιµο έδαφος για συνεργασία  και 

µε τη Βουλγαρία στο εγγύς µέλλον, ενώ τα οφέλη για την ΕΑΒ από τη συµφωνία είναι 

ιδιαιτέρως σηµαντικά καθώς επιτυγχάνει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς  και τη 

δυνατότητα αύξησης των παραδόσεων και συνεπώς των εσόδων της ΕΑΒ. 

Στα τέλη Νοεµβρίου 2006 η εταιρεία Kleemann Hellaw ABEE  ανακοίνωσε την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης της θυγατρικής της στη Ρουµανία. (ΕΠΕ, µε έδρα το 

Βουκουρέστι και αρχικό µετοχικό κεφάλαιο ύψους 100 χιλ. ευρώ). Μέσω της θυγατρικής της  

Alexandis Romania SRL δραστηριοποιείται στη Ρουµανία και η εταιρεία Γ.Π. Αλεξανδρής 

ΑΕΤΒΕ  (προϊόντα µετάδοσης ισχύος, µεταφοράς προϊόντων, βιοµηχανικά φίλτρα κ.α.). 

Μέσα στους αµέσως επόµενους µήνες η βιοµηχανία ανελκυστήρων Doppler ΑΕ 

(Πολύκαστρο Κιλκίς) σχεδιάζει να προβεί σε συµµετοχή σε εµπορική εταιρεία της Ρουµανίας   

σε συνεργασία µε τοπικούς εταίρους. 

Η Dopper έχει ήδη βρει εταιρίες εγκαταστάσεων-συντηρητών ανελκυστήρων στη 

χώρα, µε τους οποίους και θα συνεργαστεί σε εµπορικά σχήµατα, έτσι ώστε να µπορέσει 

αποτελεσµατικά να ενισχύσει τις πωλήσεις  της στη ρουµανική αγορά. 

Μέσω θυγατρικής (Spanos Cifa Industria Srl, Βουκουρέστι) δραστηριοποιείται στη 

Ρουµανία και η εταιρεία Σπανός Οδυσσέας ΑΒΕΤΕ (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), η οποία έχει ως 

αντικείµενο την εµπορία, κατασκευή και επισκευή δοµικών µηχανηµάτων  και εξοπλισµών 

καθώς και την παροχή εξειδικευµένων τεχνικών  υπηρεσιών για τον κατασκευαστικό κλάδο. 

Τον Οκτώβριο του 2005 οι εταιρείες Ναυτοσώλ ΑΕ και Κοράλ ΕΠΕ (µε 25ετή πείρα 

στον κλάδο των ναυπηγοεπισκευών) ίδρυσαν από κοινού στη Ρουµανία την εταιρεία 

Navalink Rom SRL, µε έδρα στην Constanta και στόχο την προσφορά εναλλακτικών 

επισκευαστικών λύσεων στις ναυτιλιακές εταιρείες του Πειραιά. 
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Η εταιρεία είναι εγκατεστηµένη εντός των Ναυπηγείων 2Χ1 Ηolding Cape Midia 

Shipyards SA και διαθέτει τον απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό που είναι 

αναγκαίος για ολόκληρο το φάσµα των εργασιών επί του πλοίου, όπως ελασµατουργικές, 

σωληνουργικές, µηχανουργικές εργασίες καθώς και υδροβολές, αµµοβολές, καθαρισµούς και 

βαφές. Η Nevalink Rom SRL έχει ήδη εκτελέσει επισκευές σε πλοία ελληνικών και 

αλλοδαπών συµφερόντων. 

Μετά την υπογραφή της συµφωνίας παραχώρησης δικαιώµατος έκδοσης περιοδικού 

µε την εδρεύουσα στην Μεγάλη Βρετανία εταιρεία Dennis Publishing Limited, η εταιρεία 

Αττικές Εκδόσεις εκδίδει από τα τέλη του 2005  στη Ρουµανία (µέσω της θυγατρικής της 

PBR Publishing) το µηνιαίο ανδρικό περιοδικό Maxim. 

Τον Ιανουάριο του 2006 οι Εκδόσεις Λυµπέρη ανακοίνωσαν την ίδρυση θυγατρικής 

εταιρείας (µέσω της Liberis Publications Cyprus Ltd µε συµµετοχή 75%) µε έδρα τη 

Ρουµανία υπό την επωνυµία Liberis Publications Srl και µετοχικό κεφάλαιο ύψους 250 χιλ. 

ευρώ. 

Στα µέσα Οκτωβρίου 2006 η εταιρεία ΜΕΤΚΑ ΑΕ του οµίλου Μυτιληναίου και η 

γαλλική εταιρεία Alstom υπέγραψαν συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τοµέα των 

σταθµών παραγωγής ενέργειας και περιβαλλοντικών έργων για την Ελλάδα και τη 

νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριµένα τις χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Κύπρο, Αλβανία, 

Fyrom, Σερβία, Μαυροβούνιο (και Κόσοβο) και Σλοβακία. «Πρόκειται για χώρες µε 

τεράστιες δυνατότητες  κατασκευής σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας όλων των τύπων (λιγνίτη, 

φυσικού αερίου και πυρηνικού ακόµη)  και οι οποίες είναι πολύ πίσω στον τοµέα αυτό αν και 

διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών»  δήλωσε σε συνέντευξη του ο κ. Ευάγγελος 

Μυτιληναίος. «Με τη Συµφωνία αυτή και στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς 

ενέργειας στην Ελλάδα αλλά και των ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι εταιρείες τοποθετούνται ώστε να προσφέρουν ολοκληρωµένες 

προτάσεις εξοπλισµού και υπηρεσιών για την κατασκευή αξιόπιστων, περιβαλλοντικά 

φιλικών νέων σταθµών παραγωγής ενέργειας µε καύσιµα το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, και 

το λιγνίτη» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΜΕΤΚΑ ΑΕ. Εξάλλου, 

σύµφωνα µε δηλώσεις του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου των ΕΛ.ΠΕ., κ. Τίµου 

Χριστοδούλου, η εταιρεία σχεδιάζει την είσοδό της στη ρουµανική αγορά ενέργειας 

(αξιοποιώντας προφανώς την ιδιαίτερα θετική εµπειρία της Βουλγαρίας) ενώ η χώρα δεν έχει 

ξεφύγει ποτέ τα τελευταία χρόνια από το στόχαστρο της ∆ΕΗ, η οποία αναζητεί και αξιολογεί 

συνεχώς τις δυνατότητες πραγµατοποίησης επενδύσεων στον κλάδο της ενέργειας. 

Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην κατασκευαστική αγορά της Ρουµανίας 

είναι η πολυπληθέστερη και η σηµαντικότερη που έχει ποτέ επιτευχθεί εκτός των ελληνικών 

συνόρων. Τόσο το µέγεθος της αγοράς όσο και οι προοπτικές ανάπτυξής της που τροφοδοτεί 
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η προσέγγιση και η πλήρης ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν ως πόλος 

έλξης του σηµαντικού επενδυτικού και επιχειρηµατικού δυναµικού που έχει συσσωρεύσει, 

ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ο κλάδος στην Ελλάδα. 

Τον Σεπτέµβριο 2006 η δραση-Χ.  Ψαλλίδας ΑΤΕ ανακοίνωσε την ανάληψη, µέσω 

του υποκαταστήµατός της Edrasis Grecia Sucursala Romania, 4 έργων αναστήριξης-

θεµελίωσης, συνολικού προϋπολογισµού 2 εκατ. ευρώ. Τα έργα είναι: 

1. Επέκταση του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της ελβετικής HOLCIM,  

στο Pitesti: κατασκευή πασσάλων θεµελίωσης, µε συµβατικό προϋπολογισµού 

1 εκατ. ευρώ. 

2. Αναστηρίξεις µε πασσάλους και αγκύρια σε οικόπεδο στο Βουκουρέστι, για 

λογαριασµό της τουρκικής εταιρείας OZER, µε προϋπολογισµό 480.000 ευρώ. 

3. Κατασκευή διαφραγµάτων και πασσάλων αντιστήριξης σε οικόπεδο στο 

Βουκουρέστι, για την τουρκική εταιρεία Β&Α Contructii, προϋπολογισµού 

250.000 ευρώ. 

4. Κατασκευή πασσάλων θεµελίωσης στο Calarasi, για λογαριασµό της 

ρουµανικής εταιρείας Criomec Galati, µε προϋπολογισµό 230.000 ευρώ. Τα 

έργα αυτά προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2007. 

Στα τέλη Σεπτεµβρίου 2006 η εταιρεία ∆ΙΕΚΑΤ ανακοίνωσε την ανάληψη ενός νέου 

έργου στη Ρουµανία. Πρόκειται για την κατασκευή κτηρίου γραφείων έξι ορόφων, στο 

κέντρο του Βουκουρεστίου, προϋπολογισµού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. Το έργο ανέλαβε η 

θυγατρική της εταιρείας στη γειτονική χώρα, Diekat Construct S.A. για λογαριασµό της 

Vision Holdings Property Development  και θα ολοκληρωθεί σε διάστηµα 14 µηνών. 

Υπενθυµίζεται πως πρόσφατα η ∆ΙΕΚΑΤ είχε ανακοινώσει την υπογραφή σύµβασης µε την 

Bemesa OTEL S.A.-θυγατρική της εταιρείας παραγωγής και επεξεργασίας χάλυβα 

ARCELOR-για την κατασκευή ενός ακόµα έργου στη χώρα (πόλη Topoloveni) ύψους 11,1 

εκατ. ευρώ. Το τελευταίο αφορά στην κατασκευή δύο µονάδων επεξεργασίας χάλυβα για την 

παραγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας 14.650 τ.µ. καθώς και κτήριο 

διοίκησης επιφάνειας 1.000 τ.µ.  

Υπενθυµίζεται πως στα µέσα Οκτωβρίου 2005 οι ελληνικές κατασκευαστικές 

εταιρείες Άκτωρ και Ιντρακάτ ανακοίνωσαν πως ενώνουν τις δυνάµεις σε µια κοινή εταιρεία 

στη Ρουµανία µε την ονοµασία Intraktor, προκειµένου να διεκδικήσουν κοµµάτι της 

κατασκευαστικής αγοράς της χώρας. 
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Η Ιντρακάτ, του οµίλου Intracom,δραστηριοποιείται στη Ρουµανία από το 2000, µέσω  

της θυγατρικής εταιρείας Intracom Construct, ενώ το 2004 ίδρυσε την εταιρεία Intrakat Srl. Η 

Ιντρακάτ στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε οικόπεδο 38.000 τ.µ. στην περιοχή 

Pantelimon (Βουκουρέστι) και έχει στην κατοχή της οικόπεδο 34.000 τ.µ. στην περιοχή 

Stefanesti (Βουκουρέστι). Τα έργα που εκτελεί στην παρούσα φάση, µεταξύ άλλων, είναι 

καταδσκευή κτηριακών εγκαταστάσεων του Εκθεσιακού Αγροτικού Κέντρου στην περιοχή 

Cluj, αξίας 3,4 εκατ. ευρώ, κατασκευή  οδικού δικτύου στην περιοχή Mehedinti, αξίας 4,6 

εκατ. ευρώ, ανακατασκευή σιδηροδροµικών σταθµών στην περιοχή Oradea, αξίας 1,7 εκατ. 

ευρώ, κατασκευή της 1ης φάσης βιοµηχανικού κτηρίου στο Βουκουρέστι, αξίας 1,8 εκατ. 

ευρώ. 

Το Φεβρουάριο 2005 η Θεµελιοδοµή ΑΕ  ανέλαβε, σε συνεργασία µε την γερµανική 

Passavant Roediger Anlagendau GmbH, το έργο κατασκευής του Βιολογικού Καθαρισµού 

Λυµάτων της περιοχής βόρειας Eforie της Ρουµανίας, συνολικού προϋπολογισµού 10,8 εκατ. 

ευρώ και διάρκειας κατασκευής 23 µηνών. Με την υπογραφή της σύµβασης η εταιρεία 

ενίσχυσε τη συνεργασία της µε την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής 

Κοστάντζας (RAJA Constanta), για λογαριασµό της οποίας κατασκευάζει ήδη το βιολογικό  

καθαρισµό του κυρίως πολεοδοµικό συγκροτήµατος, δυναµικότητας 255.000 κατοίκων και 

προϋπολογισµού 28,5 εκατ. ευρώ. 

∆ραστηριότητα στη χώρα αναπτύσσει και η εταιρεία Τέρνα του οµίλου ΓΕΚ, ενώ έχει 

ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην αγορά 

ακινήτων. Σηµαντικά έργα έχει επίσης εκτελέσει η συνεχίζει να εκτελεί στη Ρουµανία σε 

συνεργασία µε άλλες εταιρείες η εξολοκλήρου µέσω της θυγατρικής της AEGEF GRUP SRL 

η ΑΕΓΕΚ. Στις αρχές του 2005 η εταιρεία εκτελούσε 11 έργα (οδοποιίας, περιβαλλοντικά 

έργα, υδραγωγεία, χιονοδροµικά κέντρα). Συγκεκριµένα, πρόκειται για δύο οδικά έργα 

(τµήµατα του  οδικού άξονα Buzau-Foscani), συνολικού προϋπολογισµού  4,761 εκατ. ευρώ, 

τµήµα του οδικού άξονα Timisoara-Lugoj, προϋπολογισµού 27,475 εκατ. ευρώ, τµήµα του 

εθνικού δικτύου παράκαµψης της Timisoara, προϋπολογισµού 14,126 εκατ. ευρώ, δύο 

περιβαλλοντικά έργα βιολογικών καθαρισµών στο Calafat, συνολικού προϋπολογισµού 5,193 

εκατ. ευρώ, τµήµα του οδικού άξονα Dej-Cluj, προϋπολογισµού 14.960 εκατ. Ευρώ, 

υδραγωγείο στην περιοχή Motca, για την ύδρευση της πόλης Pascani, προϋπολογισµού 6,731 

εκατ. ευρώ, τµήµα του εθνικού άξονα Rhegin, προϋπολογισµού 3.817 εκατ. ευρώ και δύο 

χιονοδροµικά κέντρα στις περιοχές Busteni και Luna-Borsa, συνολικού προϋπολογισµού 

20,557  εκατ. ευρώ. 

Στον  τοµέα των δηµοσίων έργων αλλά και των  ακινήτων δραστηριοποιείται µε 

ιδιαίτερη επιτυχία και η Παντεχνική. Η εταιρεία εκτελεί το έργο ανακατασκευής του 

τµήµατος Domasnea-Garansedes της Εθνικής Οδού 6  µε σχετική σύµβαση που υπεγράφη µε 

την Εθνική Εταιρεία Αυτοκινητοδρόµων και Εθνικών Οδών Ρουµανίας ΑΕ. Το έργο έχει 
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προϋπολογισµό 23,38  εκατ. ευρώ και χρηµατοδοτείται από κονδύλια του προγράµµατος 

ISPA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, στον τοµέα της ανάπτυξης ακινήτων, η 

Παντεχνική υλοποιεί την αξιοποίηση δύο όµορων οικοπέδων στο κέντρο του Βουκουρέστι, 

τα οποία έχει µισθώσει  µε µακροχρόνια σύµβαση από το ∆ήµο Βουκουρεστίου και σχεδιάζει 

να αναγείρει  δύο πολυώροφα κτήρια µεικτής χρήσης. 

Σηµαντική δραστηριότητα αναπτύσσει στη Ρουµανία και η εταιρεία Προοδευτική, 

καθώς η ανεκτέλεστη αξία των έργων που έχει αναλάβει στη Ρουµανία προσέγγιζε στα τέλη 

του 2005 τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατασκευαστική αγορά της 

Ρουµανίας εκδηλώνει και η J&P Άβαξ. 

Στην κατασκευαστική αγορά της Ρουµανίας δραστηριοποιείται επί σειρά ετών η 

Αθήνα ΑΤΕ. Στις 13 Ιουνίου 2005 η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή σύµβασης για την 

εκτέλεση του έργου ανακατασκευής του σιδηροδροµικού σταθµού της Κωστάντζα, 

προϋπολογισµού ύψους 6,654 εκατ. ευρώ και  χρόνο κατασκευής διάρκειας 36 µηνών, ενώ 

στα τέλη Μαρτίου του ίδιου έτους υπέγραψε σύµβαση µε το ρουµανικό δηµόσιο για την 

εκτέλεση του έργου κατασκευής του  υποθαλάσσιου αγωγού εκβολής λυµάτων των πόλεων 

Κωστάντζα  και Εφορία, προϋπολογισµού 18,859  εκατ. ευρώ. 

Κυρίως έργα οδοποιίας εκτελεί στη Ρουµανία η εταιρεία Μοχλός, η οποία το 

∆εκέµβριο του 2004 προέβη στην ίδρυση υποκαταστήµατος στη χώρα µε έδρα το 

Βουκουρέστι. Στις 30 Αυγούστου 2006 η εταιρεία ανακοίνωσε πως µέσω του 

υποκαταστήµατος της εταιρείας στη Ρουµανία υπεγράφη νέα σύµβαση ιδιωτικού έργου µε 

την εταιρεία GreenLake Fevelopment SRL  ύψους 26,8 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το έργο 

αφορά  την πρώτη από τις τρεις φάσεις κατασκευής έργου οικιστικής ανάπτυξης στα βόρεια 

προάστια του Βουκουρεστίου. Η φάση αυτή περιλαµβάνει την κατασκευή 39 µονοκατοικιών 

και 118 διαµερισµάτων σε τέσσερα κτίρια, συνολικής δοµήσιµης επιφάνειας 35.000 τ.µ. 

Εκτός αυτών  περιλαµβάνει ακόµα αθλητικές εγκαταστάσεις, γυµναστήριο, παιδικό σταθµό,  

εστιατόριο, mini market κλπ. Η διάρκεια κατασκευής θα είναι 2 χρόνια . Τη διοίκηση και τη 

διαχείριση του έργου καθώς και τις πωλήσεις και την προώθησή τους έχει αναλάβει η κατά 

100% θυγατρική εταιρεία της Μοχλός Α.Ε., Eurorom Construttii 97 SRL. Επίσης, στον τοµέα 

των δηµοσίων έργων η Μοχλός ΑΕ έχει δυναµική παρουσία, καθώς εκτελεί ήδη το έργο της 

αναβάθµισης του οδικού τµήµατος Iacobeni-Sadova στο βόρειο τµήµα της χώρας, 

προϋπολογισµού ύψους 35 εκατ. ευρώ. Επίσης έχει υπογράψει δύο νέες συµβάσεις, αφενός 

για την αναβάθµιση του οδικού άξονα του τµήµατος Calafat-Drobeta Turm-Severin, 

προϋπολογισµού 23 εκατ. ευρώ, και αφετέρου  για το έργο επέκτασης του λιµανιού της 

Κωστάντζας (Costantza Port), προϋπολογισµού 18 εκατ. ευρώ.  

Το ∆εκέµβριο του 2004 η ∆έλτα Project AE  ανακοίνωσε την ίδρυση  θυγατρικής στη 

Ρουµανία (µε συµµετοχή ύψους 95%) µε την επωνυµία Delta Project Construct SRL. 
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Αξιόλογη δραστηριότητα αναπτύσσει στη Ρουµανία (ειδικά στον τοµέα των ιδιωτικών 

κτιριακών έργων) η Αχιλλεύς Τεχνική ΑΤΕ µέσω της θυγατρικής της Achilleus Construction 

Romania Srl. (2000). Στα τέλη του 2005 η ρουµανική θυγατρική της εταιρείας υλοποιήθηκε: 

1.  το έργο ανέγερσης κτηρίου µε γραφεία, αποθηκευτικούς και εκθεσιακούς χώρους, 

εµβαδού 4.500  τ.µ. για λογαριασµό της εταιρείας Constantakatos Bros Romania Srl, του 

Οµίλου ηλεκτρολογικού υλικού Αφοι Κωνσταντακάτου, 2. το έργο αποπεράτωσης κτηρίου 

γραφείων συνολικής επιφάνειας 7.500 τ.µ. για λογαριασµό της τοπικής εταιρείας LOI Srl., 3. 

δύο έργα αξιοποίησης ακινήτων µε την ανέγερση συγκροτηµάτων κατοικιών. 

Ιδιαίτερα σηµαντική δραστηριότητα στη χώρα αναπτύσσει ο όµιλος Σαράντη 

(Sarantis Romania SA, 1996), ο οποίος κατατάσσει τη ρουµανική αγορά  στην τρίτη θέση 

(µετά την Ελλάδα και την Πολωνία) της κατάταξης των αγορών µε τη µεγαλύτερη 

συνεισφορά (13,75 εκατ. ευρώ) στις πωλήσεις του οµίλου κατά τη διάρκεια του πρώτου 

εξαµήνου του 2006.Το Σεπτέµβριο του 2005 η Global Finence εξαγόρασε το 80% της 

αλυσίδας σούπερ µάρκετ LA FOURMI στη Ρουµανία. Η LA FOURMI ήταν η πρώτη 

ιδιωτική αλυσίδα σούπερ µάρκετ στη χώρα, καθώς ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 2003              

και σήµερα έχει δυναµική παρουσία στο Βουκουρέστι µε 11 καταστήµατα. Η επένδυση στην 

LA FOURMI πραγµατοποιήθηκε µέσω του Blak Sea Fund της Global Finance. 

Σε κεντρικά  εµπορικά σηµεία της πόλης του Βουκουρεστίου λειτουργούν ήδη µε 

επιτυχία 3 καταστήµατα Mothercare της Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας Α.Ε., ενώ στα σχέδια της 

εταιρείας προβλέπεται η λειτουργία 2 ακόµα καταστηµάτων σε άλλες µεγάλες πόλεις της 

χώρας. 

Το Μάρτιο του 2005, η Μοτοδυναµική εγκαινίασε τις νέες της εγκαταστάσεις στο 

Βουκουρέστι, καθώς βάσει της σχετικής σύµβασης διανοµής για την Ελλάδα, η Yamaha 

Motor Corporation έχει αναθέσει στη Μοτοδυναµική  την αντιπροσώπευσή της στη Ρουµανία 

από το 1994. 

Μέσω θυγατρικής εταιρείας δραστηριοποιείται στη Ρουµανία η Φουρλής 

Συµµετοχών. Ελέγχει το 100% της Genco Trade SRL (1996) µε έδρα το Βουκουρέστι και 

καταστήµατα Intersport στη ρουµανική πρωτεύουσα. 

Ιδιαίτερα αναπτυγµένο δίκτυο καταστηµάτων (περισσότερα από 100) διαθέτει στη 

χώρα και ο όµιλος Γερµανού. Το 2005 η θυγατρική της, Germanos Romania κατέγραψε 

πωλήσεις ύψους 97,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη ύψους 4,98 εκατ. ευρώ. 

Μέσω της θυγατρικής της Leader Romania αναπτύσσεται µε ιδιαίτερη δυναµική στην 

αγορά κατεψυγµένων λαχανικών της Ρουµανίας η Leader Α.Ε. 
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Στον κλάδο εµπορίας προϊόντων θέρµανσης και κλιµατισµού της χώρας 

δραστηριοποιείται η εταιρεία Elitherm AEBE (Θεσσαλονίκη) µέσω της θυγατρικής της 

Elitherm Romania (έτος ίδρυσης 2001). 

Η λειτουργία καταστηµάτων λιανικής στη Ρουµανία περιλαµβάνεται στα 

µεσοπρόθεσµα επενδυτικά σχέδια της Jumbo (µετά επέκτασή της στη Βουλγαρία). Ήδη από 

τον Αύγουστο του 2006 λειτουργεί στη χώρα η νέα θυγατρικής της εταιρεία Jumbo EC.R µε 

έδρα το Βουκουρέστι. Επέκτασή της στην ρουµανική αγορά µέσω καταστηµάτων προβλέπει 

και η στρατηγική ανάπτυξης της Sprider Stores A.E. του οµίλου Χατζηιωάννου. 

Στις αρχές του 2002 στη ρουµανική αγορά εισήλθε επίσηµα η Lacoste µέσω της 

θυγατρικής Notos Romania (Βουκουρέστι) της Notos Hldingh, η οποία κατέχει τα 

δικαιώµατα franchising της Lacoste για  τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Στις αρχές του 20006 ολοκληρώθηκαν σε ιδιόκτητο χώρο 30.000 τ.µ. του 

Βουκουρεστίου οι επενδύσεις ύψους 2,8 εκατ. ευρώ της ελληνικής διαµεταφορικής εταιρείας 

διεθνών µεταφορών Unit Hellas, εδραιώνοντας την παρουσία της στα Βαλκάνια και την 

ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι αποθήκες 

και ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισµός αποθηκών και Logistics θα υποστηρίζουν τις 

δραστηριότητες τόσο της εταιρίας Rohel Trans (ιδίων συµφερόντων διαµεταφορικής 

εταιρείας) όσο και της εταιρείας Unit Logistics που λειτουργεί από το 2005. 

Ιδιαίτερα σηµαντική παρουσία στη χώρα διατηρεί ο όµιλος Ορφέας Βεϊνόγλου µέσω 

της θυγατρικής  του εταιρείας Orbit SRL (Βουκουρέστι). 

Από το Σεπτέµβριο του 2005 δραστηριοποιείται στη χώρα η θυγατρική της 

διαµεταφορικής εταιρείας Ωµέγα ∆ιεθνείς Μεταφορές Α.Ε., Omega International Transpart                        

& Logistics   SRL. Η αρχική δραστηριότητα της εταιρείας σε 3ΡL  έχει πλέον συµπληρωθεί 

µε την υπηρεσία του ∆ιεθνές Freight  Forwarding σε οδικές, αεροπορικές και ναυτιλιακές 

µεταφορές. 

Η AEGEAN  Airlines περιλαµβάνεται µεταξύ των επτά νέων αεροµεταφορέων που 

έκαναν την είσοδο τους στη ρουµανική αγορά κατά τη διάρκεια  του 2006. 

Στη χώρα λειτουργεί, όπως είναι γνωστό και η Olympic Airlines. 

Στις 6 ∆εκεµβρίου 2005 ξεκίνησε επίσηµα η εµπορική λειτουργία της Cosmote 

Romania, θυγατρικής εταιρείας της Cosmote. Η εταιρεία έχει ήδη δηµιουργήσει ένα ευρύ 

δίκτυο πωλήσεων, από τα πιο εκτεταµένα στη χώρα, µε στόχο τη διάθεση των προϊόντων και 

υπηρεσιών της σε ολόκληρη τη Ρουµανία. Η εταιρεία συνεχίζει την ταχεία ανάπτυξη των 

δικτύων 2ης και 2,5ης γενιάς (καθώς δεν κατάφερε να αποκτήσει άδεια παροχής υπηρεσιών 
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κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς στο σχετικό διαγωνισµό που προκήρυξε η αρµόδια αρχή της 

Ρουµανίας τον Οκτώβριο του 2006), τα οποία σύντοµα θα παρέχουν πλήρη κάλυψη στο 

ρουµανικό πληθυσµό. Από την ένταξη της εµπορικής της λειτουργίας η Cosmote Romania 

εστιάζει τις προσπάθειές της στην επέκταση του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου, που σήµερα 

προσφέρει µεγαλύτερη από 90% πληθυσµιακή και 75% γεωγραφική κάλυψη της χώρας. 

Παράλληλα, στο στάδιο της τελικής προετοιµασίας βρίσκονται οι διαδικασίες για την 

εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο  Αξιών Βουκουρεστίου του ποσοστού της Rom Telecom (46%) 

που παραµένει υπό τον έλεγχο του ρουµανικού ∆ηµοσίου. Σύµφωνα µε µερίδα οικονοµικών 

αναλυτών της χώρας η αποτίµηση της εταιρείας ενδέχεται να προσεγγίσει τα 2 δις. Ευρώ. Η 

της Rom Telecom εφαρµόζει ήδη πρόγραµµα για τη µείωση του προσωπικού της (15.242 

άτοµα στα τέλη Ιουνίου 2005 έναντι 26.704  τον Ιούνιο του 2003) και υλοποιεί επενδύσεις 

για την αναβάθµιση του δικτύου της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει την παροχή 

υπηρεσιών ευρυζωνικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου 2006 ο κύκλος 

εργασιών της Rom Telecom ανήλθε σε 440,0 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας µείωση της τάξης 

του 59 % σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Η µεταβολή αυτή οφείλετε κυρίως 

στα µειωµένα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας, ως αποτέλεσµα της πτώσης της κίνησης και 

του αριθµού των συνδέσεων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται µε τη σειρά της κυρίως στην 

υποκατάσταση της σταθερής από την κινητή τηλεφωνία, σε συνδυασµό  µε την αγορά νέων 

εναλλακτικών παροχών, καθώς και στην καθυστέρηση στην εφαρµογή µιας απαραίτητης νέας 

αναπροσαρµογής του µηνιαίου παγίου, επισηµαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.  

Τον Απρίλιο του 2005 η θυγατρική εταιρεία της Μάρακ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ στη 

Ρουµανία Uniaxis SRL (εξαγοράστηκε τον Ιανουάριο του 2005 έναντι 973 χιλ. ευρώ περίπου) 

απέκτησε σε κεντρική περιοχή του Βουκουρεστίου νεοκλασικό κτίριο γραφείων αξίας 

500.000 ευρώ (600 τ.µ.) για την εγκατάσταση των γραφείων της. Η Uniaxis  

δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και είναι η µία από 

τους δύο επίσηµους αντιπροσώπους της πολυεθνικής εταιρείας Motorola στη Ρουµανία. 

Ιδιαίτερα σηµαντική παρουσία αναπτύσσει στη Ρουµανία ο όµιλος Intrakom, µέσω 

της θυγατρικής της Intrarom, µέσω της θυγατρικής της Intrarom SΑ  (πρώτη θυγατρική του 

οµίλου στο εξωτερικό, 1993). 

Συµµετοχή ύψους 25% στο µετοχικό κεφάλαιο της ρουµανικής εταιρείας Nevitel 

International SRL διατηρεί και η HITECH SNT A.E. 

Στην τραπεζική αγορά της Ρουµανίας δραστηριοποιείται σήµερα ο µεγαλύτερος 

αριθµός ελληνικών τραπεζών σε σχέση µε κάθε άλλη χώρα του πλανήτη αλλά και µε κάθε 

άλλη περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Η διαπίστωση αυτή καταδεικνύει όχι µόνο τη δυναµική 
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που αναπτύσσει η συγκεκριµένη αγορά αλλά και τη σηµασία που έχει η Ρουµανία εν γένει για 

την επέκταση της ελληνικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας εκτός συνόρων. 

Στη Ρουµανία δραστηριοποιούνται σήµερα 7 ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα (έναντι 5 

στη Βουλγαρία) και  πιο συγκεκριµένα η EFG Eurobank (µέσω της Bancpost), η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδας (µέσω του υποκαταστήµατος που διατηρεί αλλά και µέσω της Banca 

Romaneasca, την οποία απόκτησε το Σεπτέµβριο του 2003), η Alpha  Bank (µέσω της Alpha  

Bank Romania SΑ), η Τράπεζα Πειραιώς (µέσω της Piraeus Bank Romania), η Εµπορική 

Τράπεζα (µέσω της Emporiki Bank Romania), η Εγνατία Τράπεζα (µέσω της Egnatia Bank 

Romania) και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (µέσω της  τράπεζας Mindbank, την οποία 

εξαγόρασε τον Αύγουστο του 2006 ). Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται στο τελικό στάδιο της 

προετοιµασίας για την άµεση εµπλοκή της στη ρουµανική τραπεζική αγορά (κατά πάσα 

πιθανότητα από τις αρχές  του 2007) µέσω υποκαταστήµατος. 

• EFG Eurobank. Στο πρώτο εξάµηνο του 2006 η Bancpost συνέλαβε µε το 

ποσό των 3,4 εκατ. ευρώ στα καθαρά κέρδη του οµίλου της Eurobank, ενώ µε 

βάση το ενεργητικό, η τράπεζα παραµένει στην όγδοη θέση της κατάταξης των 

ρουµανικών τραπεζών. Το 2004 η τράπεζα ξεκίνησε ένα εκτεταµένο 

πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, µέσω του οποίου τα συστήµατα και οι 

διαδικασίες που εφαρµόζει ενσωµατώθηκαν στις δοµές του οµίλου της EFG 

Eurobank. Στο δεύτερο τρίµηνο του 2006 το µερίδιο αγοράς της έφθασε στο 

4,2%, αυξηµένο κατά 11% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Το ύψος των 

επενδύσεων που σκοπεύει να πραγµατοποιήσει η τράπεζα κατά τη διάρκεια 

του 2006 ανέρχεται στο επίπεδο των 170 εκατ. ευρώ, ενώ σύµφωνα µε το 

σχεδιασµό οργανικής της ανάπτυξης στα τέλη του 2006 θα λειτουργούν στη 

Ρουµανία 210 καταστήµατα έναντι 151 στα τέλη του 2005. 

• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Η Banca Romaneasca SΑ διαθέτει δίκτυο 48 

µονάδων (µε στόχο τα 80 στα τέλη του 2006 και τα 150 στα τέλη του 2007), 

64 ΑΤΜ και προσωπικό 871 ατόµων. Στη χρήση του 2005 η τράπεζα 

κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, ενώ το µερίδιο αγοράς της 

ενισχύθηκε από 0,9% το 2004 σε 2% το 2005 (µε στόχο  το 3% στα τέλη του 

2006 και το 5% στα τέλη του 2007). Το ενεργητικό της Romaneasca στα τέλη 

του 2005 διαµορφώθηκε στα 615 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 

177% σε ετήσια βάση. Η κερδοφόρα του ρουµανικού βραχίονα της Εθνικής 

Τράπεζας ήταν µικρότερη σε σύγκριση µε την αντίστοιχη για το 2004  λόγω 

των αυξηµένων αποσβέσεων που προέκυψαν µετά από επενδύσεις, αλλά και 

λόγω των αυξηµένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που προκάλεσαν 

οι νέοι, αυστηρότεροι κανονισµοί της κεντρικής τραπέζης της χώρας για τη 

λιανική τραπεζική. Μεταξύ των στόχων της τράπεζας για το 2006 
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περιλαµβάνεται η αύξηση των κερδών της σε 8,8 εκατ. ευρώ και η διεύρυνση 

του µεριδίου αγοράς της στον κλάδο της λιανικής τραπεζική ς στο επίπεδο του 

3,6%. Παράλληλα, έως το τέλος του 2006 θα έχει ολοκληρώσει την 

εγκατάσταση ενός εντελώς νέου, σύγχρονου πληροφοριακού συστήµατος που 

θα συµβάλλει στην ανάπτυξή της. 

• Αlpha Βank. Η τράπεζα δραστηριοποιείται στη χώρα από το 1994 µέσω της 

Bucharest Bank, η οποία ονοµάστηκε σε Αlpha Βank Romania. Η τελευταία, 

µε δίκτυο 30 καταστηµάτων, διατηρεί τη σηµαντικότερη ελληνική παρουσία 

στην αγορά, ιδιαίτερα στη στεγαστική πίστη, και απασχολεί 927 υπαλλήλους. 

Έχει µερίδιο αγοράς 4,3% και το 2005 κατέγραψε κέρδη ύψους 28,1 εκατ. 

ευρώ. Στα τέλη του 2006 προβλέπεται να λειτουργούν στη Ρουµανία 70 

καταστήµατα (150 το 2008) έναντι 30 στα τέλη του 2005. Με σκοπό την 

αποτελεσµατική αξιοποίηση των ευκαιριών που διαµορφώνονται σε ένα 

ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον η Αlpha Βank Romania  ακολουθεί 

εδώ και ένα χρόνο περίπου ένα εκτεταµένο και δυναµικό σχέδιο  ανάπτυξης µε  

έµφαση στη λιανική τραπεζική, το οποίο  θα απαιτήσει  σηµαντικές επενδύσεις 

σε ανθρώπινο δυναµικό, συστήµατα και νέα καταστήµατα. 

• Τράπεζα Πειραιώς. Προκάτοχος της Piraeus Bank Romania  ήταν η Banca de 

Credit Pater (έτος ίδρυσης 1995), η οποία τον Ιούνιο του 2000 εξαγοράστηκε 

κατά 99,98% από τον όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Κατά τη διάρκεια του 

2005 η Piraeus Bank Romania δηµιούργησε 16 νέα καταστήµατα και έτσι 

σήµερα διαθέτει δίκτυο 30 καταστηµάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Το 2005 το 

ενεργητικό της αυξήθηκε κατά 95% σε ετήσια βάση και ανήλθε στο επίπεδο 

των 511 εκατ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις της διαµορφώθηκαν σε 380 εκατ . 

ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 1,8 εκατ. ευρώ. Στόχος για τα επόµενα 

χρόνια είναι η απόκτηση µεριδίου αγοράς ύψους 4% η οποία θα επιτευχθεί 

µέσω της ενίσχυσης του δικτύου καταστηµάτων και της παροχής νέων 

εξειδικευµένων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Εµπορική Τράπεζα. ∆ραστηριοποιείται στη χώρα από το 1996 µέσω 

γραφείου αντιπροσώπευσης και από το Σεπτέµβριο του 1999 µέσω της 

Commercial Bank of Greece (Romania), η οποία στα τέλη του 2003 

µετονοµάστηκε σε Emporiki Bank Romania SΑ. ∆ιαθέτει δίκτυο επτά 

καταστηµάτων (τρία καταστήµατα στο Βουκουρέστι και τέσσερα στην 

περιφέρεια), απασχολεί 112 άτοµα και σύµφωνα µε δηλώσεις της διοίκησης 

της αυτή τη στιγµή υλοποιείται πρόγραµµα ανάπτυξης που θα οδηγηθεί σε ένα 

ελάχιστο δίκτυο 18 καταστήµατα έως τα τέλη του 2006, το οποίο θα 

προσφέρει µια εµπλουτισµένη γκάµα τραπεζικών προϊόντων ειδικά 
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προσαρµοσµένη στην τοπική αγορά. Στα τέλη του 2005, οι συνολικές 

καταθέσεις και χορηγήσεις της τράπεζας ήταν ύψους 38,63 εκατ. ευρώ και 

58,88 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. 

• Εγνατία Τράπεζα. Προκάτοχος της Egnatia Bank Romania  ήταν η ΒΝΡ – 

Dresdner Bank (Romania), η οποία εγκαταστάθηκε στη χώρα το 1998 µε 

πλήρη άδεια δραστηριότητας από την Εθνική Τράπεζα της Ρουµανίας και 

εξαγοράστηκε το ∆εκέµβριο του 2000 από την Εγνατία Τράπεζα. Η Egnatia 

Bank Romania προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των 

αναγκών το φάσµα των αναγκών της πελατείας και απευθύνεται τόσο σε 

επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες. Κατά τη διάρκεια του 2005 η τράπεζα 

προχώρησε στην ανάπτυξη δικτύου καταστηµάτων µε τη λειτουργία τριών 

νέων µονάδων και στόχο τη λειτουργία εννέα καταστηµάτων έως το τέλος του 

2006. Σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα της τράπεζας το 2005 ανήλθε 

στα 2,95 εκατ. ευρώ, έναντι 0,24 εκατ. ευρώ το 2004 και το συνολικό 

ενεργητικό προσέγγισε το 2005   τα 104  εκατ. ευρώ έναντι 52,4 εκατ. ευρώ το 

2004. 

• Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Σύµφωνα µε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 

25 Αυγούστου 2008 η τράπεζα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγοράς της 

ρουµανικής τράπεζας Mindbank (κατά 57%). Αναλαµβάνοντας τον έλεγχο της 

τράπεζας η ΑΤΕbank σκοπεύει να προχωρήσει, µέσω της αύξησης του 

µετοχικού κεφαλαίου, στην αναδιοργάνωση της Mindbank, στην εγκατάσταση 

προηγµένων πληροφοριακών και στη ραγδαία επέκταση των υπαρχόντων 12 

τραπεζικών καταστηµάτων. Στόχος, εντός τριών ετών, είναι ο τριπλασιασµός 

του µεριδίου αγοράς της Mindbank στην αναπτυσσόµενη τραπεζική αγορά της 

Ρουµανίας. 

• Τράπεζα Κύπρου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο της Τράπεζας Κύπρου, στο 

οποίο περιλαµβάνεται και ο σχεδιασµός για την επέκταση στη Ρουµανία 

αναµένεται να δηµοσιευτεί τον Ιανουάριο 2007, ενώ σύµφωνα µε δηλώσεις 

του γενικού διευθυντή του συγκροτήµατος, κ. Γιάννη Κυπρή η σχετική 

ανάπτυξη στη χώρα θα είναι οργανικού χαρακτήρα και δεν προβλέπει την 

αγορά εγχώριων τραπεζικών ιδρυµάτων. Στη Ρουµανία η Τράπεζα Κύπρου θα 

ξεκινήσει µε πέντε καταστήµατα στο Βουκουρέστι σε χρονικό ορίζοντα 

διετίας και ακόµη πέντε στις µεγαλύτερες πόλεις της χώρας, αξιοποιώντας και 

το πελατολόγιο που διαθέτει ήδη στη χώρα. Στις 19 Σεπτεµβρίου η τράπεζα 

ανακοίνωσε τη λήψη της τελικής έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου για τη δηµιουργία υποκαταστήµατος στη Ρουµανία. Η ανάπτυξη των 

εργασιών της τράπεζας θα επικεντρωθεί στον τοµέα των µικροµεσαίων 
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επιχειρήσεων όπου η τράπεζα διαθέτει αποδεδειγµένη και επιτυχηµένη 

εµπειρία αλλά και στον τοµέα των µεγάλων επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Τα 

κεντρικά γραφεία, καθώς το κεντρικό κατάστηµα της τράπεζας θα βρίσκονται 

στην οδό Dorobanti, ενώ η έναρξη της δραστηριότητάς της υπόκειται στην 

έγκριση και των εποπτικών αρχών της Ρουµανίας.  

 
Πίνακας 18: ∆ιάρθρωση της αλλοδαπής συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο του τραπεζικού 

τοµέα της Ρουµανίας (%) 

Έτος  Αυστρία Ελλάδα Ιταλία Γαλλία Ολλανδία Άλλες Σύνολο 

∆εκ.2000 3,2 8,5 0,4 6,8 3,1 18,4 40,4 

∆εκ.2001 21,0 6,0 1,1 3,4 8,0 13,7 53,2 

∆εκ.2002 24,0 8,2 2,7 5,7 3,5 11,7 55,8 

∆εκ.2003 21,5 11,1 4,6 5,9 4,5 10,6 58,2 

∆εκ.2004 24,6 10,1 8,4 5,0 4,9 16,6 70,6 

∆εκ.2005 21,8 12,4 5,8 5,6 8,2 15,1 68,9 

∆εκ.2006 20,9 14,7 5,9 5,4 7,9 15,4 70,2 

 

Στα τέλη Ιουλίου εκδόθηκε η απόφαση της εποπτικής αρχής ασφαλειών της 

Ρουµανίας για την επαναδειοδότηση της ασφαλιστικής εταιρείας ABG Insurance – 

θυγατρικής της ΑΤΕ – Ασφαλιστική- και για την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Η 

ABG Insurance σε συνεργασία µε την πρόσφατα εξαγορασθείσα από την ΑΤΕΒank 

ρουµανική Τράπεζα Mindbank, θα δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του bancassurance, καθώς 

και στην εξυπηρέτηση των ελληνικών επιχειρηµατικών συµφερόντων στη χώρα. Ήδη, η 

ΑΤΕΒank και η ΑΤΕ-Ασφαλιστική έχουν προβεί στη σύνταξη επιχειρηµατικού σχεδίου, µε 

στόχο να αξιοποιήσουν και να καταστήσουν µια ανενεργή για τέσσερα χρόνια επένδυση της 

Τράπεζας σε πρότυπη τραπεζοασφαλιστική εταιρεία µε σύγχρονη υποδοµή, χαµηλά κόστη 

διαχείρισης και προσιτά προϊόντα στη ρουµανική αγορά. 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας του στη Ρουµανία, ο Όµιλος της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας προχώρησε τον Οκτώβριο του 2005 στην εξαγορά της Αlpha Βank. Η 

εταιρεία πρόκειται να συγχωνευθεί µε τη θυγατρική της Εθνικής Ασφαλιστικής στη Ρουµανία 

GARANTA. Η νέα εταιρεία που δηµιουργείται εκτιµάται ότι θα αναπτυχθεί ραγδαία  µέσα 

από σειρά στρατηγικών συµφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί µε σηµαντικό αριθµό τοπικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Στη χώρα δραστηριοποιείται η Φοίνιξ Μετρολάιφ Εµπορική (του οµίλου της 

Εµπορικής Τράπεζας) µέσω του καταστήµατος της Fenix (Hellas) Agentie De Asigurari 

S.L.R.(Βουκουρέστι), η οποία παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής µεσιτείας στο πελατολόγιο 

της Emporiki Bank Romania SΑ και στην εκεί ελληνική επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
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Στα τέλη Σεπτεµβρίου 2006 έγινε γνωστό πως η διοίκηση της εταιρεία Eurobrokers 

Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά µεσιτικής ασφαλιστικής 

εταιρείας στη Ρουµανία µε την επωνυµία Eurogroup. 

Σχεδιασµός για την επέκτασή της στη ρουµανική ασφαλιστική αγορά καταστρώνει η 

Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία είτε θα εξαγοράσει  πλειοψηφικό πακέτο σε τοπική  επιχείρηση 

είτε θα συστήσει θυγατρική εταιρεία. 

Ιδιαίτερη παρουσία στην αγορά της Ρουµανίας διατηρεί από το 1996 ο όµιλος σήµερα 

Altec, ο οποίος σήµερα δραστηριοποιείται στη χώρα µέσω της εξής θυγατρικών ή 

συµµετοχών: 1. Sysware Romania (100%), 2. Unisoft Romania (99.6%), 3. Microland 

Romania (ιδιοκτησία κατά 100% της Microland Computers, στην οποία η Altec συµµετέχει 

κατά 48,16%). 

Μέσω των εταιρειών αυτών ο όµιλος Altec διατηρεί µία από τις πρώτες θέσεις στον 

κλάδο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις και 

υπηρεσίες αλλά και εξειδικευµένες λύσεις λογισµικού. Στην πελατειακή βάση των εταιρειών 

αυτών περιλαµβάνονται δηµόσιοι οργανισµοί, τραπεζικοί όµιλοι, εγχώριες και ξένες ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, µεταξύ των οποίων και ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη 

ρουµανική αγορά. 

Σηµαντική δραστηριότητα στη χώρα αναπτύσσει ο όµιλος Mellon Technologies µέσω 

της Mellon Romania SΑ (2001), η οποία παρέχει front-end και back-end λύσεις και 

υπηρεσίες σε οργανισµούς όπως τράπεζες, δηµόσιοι οργανισµοί και εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών, για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των συναλλαγών τους µε ιδιώτες 

και επιχειρήσεις. Στα τέλη Απριλίου 2006 η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση της υποδοµής 

και του δυναµικού της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών call centre. Σήµερα η Mellon 

Romania  παρουσιάζει ένα σταθερό ρυθµό ανάπτυξης, επενδύοντας στις σχέσεις µε τους 

πελάτες της αλλά και στις συνεργασίες της µε καταξιωµένους προµηθευτές, όπως η Diebold 

και η Axelto.  

Από το 2001  δραστηριοποιείται στη Ρουµανία η εταιρεία Athens Technology Center 

ATEBE (ATC) µέσω της θυγατρικής της ATCROM SRL, η οποία διαθέτει περισσότερα από 

25  εξειδικευµένα στελέχη που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων. 

Υποκατάστηµα στο Βουκουρέστι διαθέτει και η Relatiomal AE (παροχή 

ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικού). 

Στις αρχές Σεπτεµβρίου 2006 η εταιρεία Profile ανακοίνωσε πως προχώρησε στη 

σύσταση της θυγατρικής εταιρείας Profile Systems  and Software (100%) στη Ρουµανία  µε 



 131 

έδρα το Βουκουρέστι. Το αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρείας ταυτίζεται µε αυτό της 

µητρικής της και στοχεύει την εδραίωση της παρουσίας και των λύσεων της εταιρείας  στη 

ρουµανική αγορά και στην πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της εν λόγω αγοράς, τόσο  στον 

τραπεζικό όσο και στον επιχειρησιακό  κλάδο. Έως τα τέλη του 2006 η νεοσύστατη εταιρεία 

θα απασχολεί περίπου 8 άτοµα, ενώ έχει ήδη αναλάβει σηµαντικά έργα στο ρουµανικό 

τραπεζικό τοµέα, όπως για την κεντρική τράπεζα της χώρας. 

Στον κλάδο των συστηµάτων αυτοµατοποίησης συναλλαγών της Ρουµανίας 

δραστηριοποιείται µέσω της θυγατρικής της  Printec Group Romania SRL η Printec. 

Το Μάιο του 2005 η   Global  Finance εξαγόρασε το 88% της ρουµανικής εταιρείας 

παραγωγής επιχειρηµατικού λογισµικού TotalSoft (πωλήσεις ύψους 5,2 εκατ. δολ. Και 

λειτουργικά κέρδη ύψους 1,2 εκατ. δολ. το 2004). Το πελατολόγιο της TotalSoft 

περιλαµβάνονται πολυεθνικές εταιρείες (Orange, GlaxoSmithkline, Henkel κ.α.), ελληνικές 

εταιρείες µε παρουσία στη βαλκανική χώρα (Γερµανός, ∆ΙΕΚΑΤ, Τράπεζα Πειραιώς κ.α.), 

καθώς και πολλές µεσαίες και µεγάλες ρουµανικές εταιρείες. 

Στον κλάδο της έντυπης πληροφορικής ξεχωρίζει η δραστηριότητα της Ινφόρµ Λύκος 

µέσω της θυγατρικής της Inform Lykos Romania. Στις αρχές Ιουλίου 2006 η Inform Λύκος 

και η Metro προχώρησαν στην υπογραφή συµφωνίας, η οποία αφορά τη διάθεση προϊόντων 

της Inform Lykos από τη θυγατρική της στη Ρουµανία µέσα από το δίκτυο καταστηµάτων της 

Metro Cash & Carry Romania.  Η συνεργασία έχει ήδη ξεκινήσει από το Μάιο του 2006 και 

για την υλοποίησή της δηµιουργήθηκαν «Fiscal Form Centers» σε κάθε ένα από τα 23 

καταστήµατα της Metro σε όλη τη Ρουµανία. Με τη συνεργασία αυτή, η Inform Lykos 

αυξάνει το δίκτυο των συνεργαζόµενων καταστηµάτων που σε όλη τη χώρα ξεπερνά  τα 150  

και αναµένει να αυξηθεί σηµαντικά το µερίδιο αγοράς της στη συγκεκριµένη κατηγορία 

προϊόντων. Στα τέλη Οκτωβρίου 2006 η Inform Lykos Romania ανακοίνωσε πως ανέλαβε 

την έκδοση των λογαριασµών της ΕΟΝ-GAZ Romania, η οποία έχει αποκτήσει την πρώην 

Distrigaz Nord, εταιρεία παροχής αερίου για το βόρειο τµήµα της χώρας και την Elelctrica 

Moldava, εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος για την περιοχή της Μολδαβίας. Το έργο 

περιλαµβάνει την εκτύπωση των λογαριασµών, την επιτύπωση των µεταβλητών στοιχείων, 

την εµφακέλωση και την αποστολή των φακέλων. Επίσης, η εταιρεία υπέγραψε συµφωνία για 

την έκδοση λογαριασµών της κρατικής εταιρείας Elelctrica Transilvania Sud που 

δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. Τέλος, ανέλαβε τη συνολική 

διαχείριση (Forms Management) των λειτουργικών εντύπων της BRD-SGS, θυγατρικής της 

γαλλικής τράπεζας Societe Generale στη Ρουµανία. 

Στα µέσα Μαΐου 2006 το γραφείο της Premier Destinations International στη 

Ρουµανία συµπλήρωσε τρία χρόνια λειτουργίας. Το γραφείο αναπτύσσει συνεργασίες µε 

σηµαντικές  επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής αγοράς,  όπως οι BI Worldwide, 
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Matiz, World Event Management, Banks Sandler, Rand UK Choise Group, Galenica, Leo 

Pharma  Elpen  κ.α. 

Στις αρχές του 2006 η εταιρεία Markakis Tourism Consultants προχώρησε στη 

σύσταση θυγατρικής στη Ρουµανία µε την επωνυµία MTC ROM. Η θυγατρική  εδρεύει στην 

Τιµισοάρα και θα δραστηριοποιηθεί κυρίως στον κλάδο της τουριστικής ανάπτυξης                     

και προβολής στην εγχώρια και σε τρίτες αγορές. 

Στις αρχές Νοεµβρίου 2005 η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε συµφωνία για την απόκτηση 

πλειοψηφίας συµµετοχής (70%) στο µετοχικό κεφάλαιο της ρουµανικής εταιρείας 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης Eurial Leasing. Η τελευταία είναι εταιρεία χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων µεσαίου µεγέθους, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τοµέα της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων. Η εταιρεία είναι ο κύριος εκµισθωτής αυτοκινήτων 

Peugeot στη Ρουµανία. Η Εθνική σχεδιάζει να ενισχύσει  τη δοµή της εταιρείας και να 

διευρύνει τις δραστηριότητές της,  έτσι ώστε να καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των 

υπηρεσιών χρηµατοδότησης µίσθωσης  στο µέλλων, συµπεριλαµβανοµένων εξοπλισµού , 

στόλου αυτοκινήτων και ακινήτων. 

Από τον Ιούνιο 2005 στη ρουµανική αγορά δραστηριοποιείται η EFG Eurobank 

Leasing SA, η οποία αξιοποιεί, µεταξύ άλλων, τις πελατειακές υποδοµές της τράπεζας του 

οµίλου BancPost. Η Eurobank Leasing SA εκτιµά πως σηµαντική επιχειρηµατική πρόκληση 

για το leasing στη Ρουµανία θα αποτελέσει µεσοπρόθεσµα η αγορά των ακινήτων, όπως και η 

ταχεία ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα. 

Στην αγορά leasing της Ρουµανίας δραστηριοποιείται επίσης η Piraeus Leasing 

Romania, η Egnatia Leasing (Romania) και η DIRENT Operationg Leasing. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στις 

κεφαλαιαγορές και την επενδυτική τραπεζική σε ολόκληρη της περιοχή  ης νοτιοανατολικής 

Ευρώπης το Μάιο του 2005 ο όµιλος της EFG Eurobank Ergasias ολοκληρώθηκε  την 

εξαγορά της ρουµανικής εταιρείας Capital SA και της θυγατρικής εταιρείας Capital Securities 

κατέλαβε την 13η θέση (και την υψηλότερη σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρείες ελληνικών 

συµφερόντων του κλάδου) στην γενική κατάταξη των 73 χρηµατιστηριακών εταιρειών της 

Ρουµανίας µε την υψηλότερη αξία συναλλαγών σε µετοχές και οµόλογα του Χρηµατιστηρίου 

Αξιών Βουκουρεστίου (µε µερίδιο της τάξης του 2,62% του συνόλου). 

Στην χρηµατιστηριακή αγορά της Ρουµανίας δραστηριοποιείται επίσης µε επιτυχία η 

Αlpha Finance Romania (2,01% της συνολικής αξίας των συναλλαγών επί µετοχών και 

οµολόγων το Σεπτέµβριο του 2006 και 16η θέση στη γενική κατάταξη), η ελληνικών 

συµφερόντων leba Trust (0,7% και 32 η θέση αντίστοιχα), η ΕΤΕΒΑ Romania (0,47% και 
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38η θέση) και η Egnatia Securities (0,45% και 40η θέση), ενώ η Ρ&Κ βρίσκεται στο στάδιο 

της προετοιµασίας για την επέκταση της στη ρουµανική αγορά. 

Στα µέσα Σεπτεµβρίου 2006 ο όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς και συγκεκριµένα, η 

Τράπεζα Πειραιώς και η θυγατρική της Πειραιώς Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ολοκλήρωσαν 

την εξαγορά του 97,81% της European Securities SA (0.43% των συναλλαγών επί µετοχών 

και οµολόγων του Χρηµατιστηρίου Αξιών Βουκουρεστίου και 41η θέση στη γενική κατάταξη 

των 73 χρηµατιστηριακών εταιρειών της χώρας το Σεπτέµβριο του 2006), η οποία ιδρύθηκε 

το 1997 και είναι µέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών του Βουκουρεστίου. Ειδικότερα η 

Τράπεζα Πειραιώς  απέκτησε το 78,25% και η Πειραιώς Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ το 

19,56% της εταιρείας. Η εξαγορά της European Securities SA  αποτελεί την πρώτη επένδυση 

του οµίλου στον εκτός Ελλάδος χρηµατιστηριακό χώρο και εντάσσεται στην ευρύτερη 

στρατηγική για περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, στις αγορές κεφαλαίων  και 

την επενδυτική τραπεζική, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της European Securities SA, ενδυναµώνεται η 

παρουσία του Οµίλου στη Ρουµανία και εµπλουτίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους πελάτες της Piraeus Bank Romania SA. 

Το Φεβρουάριο του 2003 η ∆ΙΕΚΑΤ ανακοίνωσε την ίδρυση της εταιρείας Straulesti 

Development Ltd, η οποία είναι θυγατρική  κατά 100% της Diekat Construct SRL µε έδρα το 

Βουκουρέστι και κύριο αντικείµενο δραστηριότητας την αγορά ακινήτων. 

Το Μάιο 2005  η εταιρεία Βογιατζόγλου Systems AE συνέστησε θυγατρική εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης στη Ρουµανία µε την επωνυµία Revos Management SRL στην οποία 

συµµετέχει µε 693 χιλ. ευρώ και ποσοστό 99%. Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά, 

µίσθωση, και εκµετάλλευση ακινήτων που θα ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους. 

Σηµειώνεται πως η Βογιατζόγλου Systems AE δραστηριοποιείται στη χώρα και µέσω της 

άλλης θυγατρικής της εταιρείας Voyatzoglou Systems Romania SRL. 

Στις 11 Οκτωβρίου 2005 η Έδραση – Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ ανακοίνωσε ότι αύξησε το 

ποσοστό συµµετοχής της στη ρουµανική εταιρεία Redra Construct Group SA από 48% σε 

53%. Η Redra Construct Group δραστηριοποιείται από το 2004 στη Ρουµανία στον τοµέα 

των ακινήτων και είναι κάτοχος οικοπέδου σε κεντρικό σηµείο του Βουκουρεστίου, το οποίο 

θα αξιοποιηθεί µελλοντικά µε την ανέγερση πολυώροφου κτιρίου γραφείων και κατοίκων. 

Στις αρχές Σεπτεµβρίου 2006 η Έδραση–Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ αποφάσισε τη συµµετοχή της 

στην αύξηση κατά 200 χιλ. ευρώ του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Redra 

Construct Group SA µε την καταβολή ποσού ύψους 106 χιλ. ευρώ ή ποσοστό 53% του 

µετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής θα 

διαθέτει για την επέκταση των εργασιών της στον τοµέα των ακινήτων της ροµανικής 

πρωτεύουσας. Η εταιρεία χαρτοφυλακίου επενδύσεων ακίνητης περιουσίας Global Emerging 

Property Fund (GEPF), την οποία διαχειρίζεται η Global Finance ανακοίνωσε στις αρχές 
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Φεβρουαρίου 2006 την πρόθεσή της να επενδύσει κεφάλαια ύψους 140 εκατ. ευρώ περίπου 

για την υλοποίηση σχεδιασµού στον τοµέα των ακινήτων. Πιο συγκεκριµένα ο επενδυτικός 

σχεδιασµός της GEPF θα αναπτυχθεί στην περιοχή Pipera και θα περιλαµβάνει την 

κατασκευή εµπορικών κέντρων και κτιρίων γραφείων. Το σχέδιο να αναπτυχθεί σε τρία 

στάδια ενώ έχει ήδη αγοραστεί έκταση συνολικού εµβαδού60 χιλ. τ.µ. κατά µήκους της οδού 

Patrikani στην περιοχή Pipera. Το Fund ιδρύθηκε το 2005 και το σύνολο των διαθέσιµων 

κεφαλαίων του ξεπερνάει τα 125 εκατ. ευρώ. 

Στα µέσα περίπου του 2006 η Παντεχνική ΑΕ υπέγραψε συµφωνία συνεργασίας για 

την υλοποίηση κοινής επένδυσης στον τοµέα των ακινήτων της Ρουµανίας µε την εισήγηση 

στο Χρηµατιστηρίου Αξιών  της Βαρσοβίας  εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων GTC SA και την 

εταιρεία διαχείρισης ακινήτων BlueHouse. Η συµφωνία προβλέπει την ανέγερση δύο κτηρίων 

µε γραφειακούς χώρους Α-Class, συνολικής επιφάνειας 43.000 τ.µ. και υπογείου 

αυτοκινήτων  χωρητικότητας 670 θέσεων. 

Το σύγχρονο αυτό συγκρότηµα γραφείων θα κατασκευαστεί στα δύο όµορα οικόπεδα 

επέκτασης 14,5 στρεµµάτων στην περιοχή Piata Presei Libere του Βουκουρεστίου, τα οποία 

έχει εξασφαλίσει η Παντεχνική ΑΕ µέσω σύµβασης παραχώρησης µε το ∆ήµο 

Βουκουρεστίου για χρονικό διάστηµα 49 ετών και µε δικαίωµα επέκτασης της σύµβασης µε 

τους ίδιους όρους για ακόµη 24 χρόνια. Το ύψος της επένδυσης θα υλοποιήσει το σχήµα 

Παντεχνική ΑΕ-GTC SA- BlueHouse θα ανέλθει στο ποσό των 70 εκατ. ευρώ, ενώ τα ετήσια 

έσοδα στην πλήρη ωριµότητα της ανάπτυξης υπολογίζονται στα 8,6 εκατ. ευρώ. 

Μέσω της LAMDA Olympic Srl δραστηριοποιείται από το 2002 στη Ρουµανία η 

LAMDA Development. Στην LAMDA Olympic Srl συµµετέχουν από κοινού η LAMDA 

Development ΑΕ κατά 50% και η Τεχνική Ολυµπιακή ΑΕ κατά 50%. Σύµφωνα µε τους 

σχεδιασµούς της εταιρείας έως το 2007  θα έχει ολοκληρωθεί το γραφειακό συγκρότηµα στο 

Βουκουρέστι, έργο µε συµµετοχή της Lamda κατά 40% και προϋπολογισµού 5,2 εκατ. 

Επίσης στην αγορά ακινήτων της Ρουµανίας αναπτύσσει δραστηριότητα και η 

Eurobank Properties. 

Σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις για την υλοποίηση επενδύσεων, ύψους 

µεγαλύτερου των 75 εκατ. ευρώ στον κλάδο των ακινήτων σε 4 χώρες την ανατολικής 

Ευρώπης, µεταξύ των οποίων και η Ρουµανία, βρίσκεται εξάλλου η Fund Assos Property 

Investors, αξιοποιώντας τον υψηλό αριθµό ανάπτυξης που παρατηρείται στις οικονοµίες των 

χωρών αυτών, όπως επισηµαίνει έλεγχος της εταιρείας. Η επέκταση στην αγορά της 

Ρουµανίας περιλαµβάνεται στο σχεδιασµό τριετούς ανάπτυξης της εταιρείας Αθωνική 

Τεχνική Α.Ε. 
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Ιδιαίτερα σηµαντική δραστηριότητα στον κλάδο παραγωγής υλικών συσκευασίας της 

Ρουµανίας αναπτύσσει η θυγατρική του οµίλου Μαΐλη, Μ.J.Maillis Romania SA., η οποία 

είναι η πρώτη ξένη εταιρεία που εισήχθηκε στο Χρηµατιστηρίου Αξιών  Βουκουρεστίου 

(2001).  

Σηµαντικό µερίδιο στην αγορά γυάλινων επιτραπέζιων ειδών της Ρουµανίας διατηρεί 

η θυγατρική της εταιρείας Γιούλα Υαλουργική Stirom SA (Βουκουρέστι). Η θυγατρική 

διαθέτει µονάδα µε 2 κλίβανους τήξεως γυαλιού, 4 µηχανές σχηµατοδότησης και παραγωγική 

ικανότητα που ξεπερνάει τους 25.000 τόνους ετησίως. 

Στον κλάδο εµπορίας και επεξεργασίας διακοσµητικών προϊόντων από µάρµαρο και 

γρανίτη της Ρουµανίας δραστηριοποιείται  µέσω της θυγατρικής της Lazaridis Marmor & 

Grenite SA ο όµιλος ΛΑΖΑΡΙ∆Η (∆ράµα). 

Στα µέσα Οκτωβρίου 2006 η εταιρεία Εκδόσεις Λυµπέρη ΑΕ ανακοίνωσε τη σύσταση 

εταιρείας στη Ρουµανία υπό την µορφή ΕΠΕ (SRL), µε έδρα το Βουκουρέστι και την 

επωνυµία ODEON CINEPLEX SRL, στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας                                                         

η Εκδόσεις Λυµπέρη ΑΕ συµµετέχει, µέσω της 100% θυγατρικής της Liberis Publications 

Cyprus Ltd., µε ποσοστό 50% και η εταιρεία ODEON Α.Ε., µέσω της θυγατρικής της 

Stargate Eight ltd µε ποσοστό επίσης 50% µε µετοχικό  κεφάλαιο 200, χιλ. ευρώ και µε 

καταστατικό σκοπό την λειτουργία πολυκινηµατογράφων και τη διανοµή κινηµατογραφικών 

ταινιών στη Ρουµανία. 

Μέσω της θυγατρικής της Prooptiki Romania η εταιρεία Προοπτική ΑΕ (ιδιοκτησίας 

της Audio Visual Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας ΑΕ από το ∆εκέµβριο του 2005) 

αναπτύσσει σηµαντική δραστηριότητα στη χώρα και ελέγχει πάνω από το 45% της 

ρουµανικής αγοράς στο Home Entertainment, εκπροσωπώντας τα µεγαλύτερα 

κινηµατογραφικά  studios. 

Στον κλάδο της υγείας ξεχωρίζει η παρουσία της εταιρείας Ιατρικό Αθηνών, η 

διοίκηση της οποίας στις αρχές Ιουνίου 2006 ανακοίνωσε πως προχωρεί στη λειτουργία και 

τρίτου διαγνωστικού κέντρου στη Ρουµανία ως το τέλος του έτους. Η εταιρεία 

δραστηριοποιείται  στη Ρουµανία από το 1997, µέσω της κατά 100% θυγατρικής του 

εταιρείας Madsana και από το 2000 συγκαταλέγεται ανελλιπώς µεταξύ των 10 καλύτερων 

ξένων επιχειρήσεων της χώρας. 

Στον κλάδο της µαζικής εστίασης δραστηριοποιείται η Γρηγόρης Μικρογεύµατα 

(Gregorys Romania SA), η οποία λειτουργεί ήδη δίκτυο 11 µονάδων, ενώ το τέλος του 2006 

το σύνολο των σηµείων πώλησης της εταιρείας προβλεπόταν να περιλαµβάνει 220 σηµεία. 
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Στα τέλη του 2005 ο όµιλος Εύρηκα ανακοίνωσε την εξαγορά της ρουµανικής 

εταιρείας Intersahr Chim, η  οποία είναι µια από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής 

ειδών οικιακής φροντίδας της χώρας. Μέσω της εξαγοράς ο ελληνικός όµιλος αποκτά 

παραγωγική πρόσβαση και στην αγορά της Ουκρανίας όπου η ρουµανική επιχείρηση διαθέτει 

παραγωγικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την επέκταση της σειράς των 

προϊόντων Εύρηκα που ήδη εξάγονται από το εργοστάσιο του Οµίλου στο Βόλο. 

Σύµφωνα µε δηλώσεις του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Yalco, µέσα στο 2007 

η εταιρεία θα επεκταθεί και στη Ρουµανία , είτε µέσω εξαγοράς, είτε µέσω συνεργασίας µε 

τοπικό εταίρο. 

Θυγατρική στη Ρουµανία µε την επωνυµία Polichromo Romani SRL και έδρα το 

Βουκουρέστι ίδρυσε εντός του 2006 και η εταιρεία ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Α.Ε., ενώ έως το 2010 

στοχεύει να δραστηριοποιηθεί στη χώρα ο όµιλος Σπύρου. 

Μέσω της θυγατρικής της V+O ROMANIA δραστηριοποιείται στη διαφηµιστική 

αγορά της χώρας η V+O Communication. Στον κλάδο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών 

της Ρουµανίας δραστηριοποιείται η Ευρωσύµβουλοι (στα µέσα του 2005 ανακοίνωσε τη 

σύσταση επιχειρηµατικών σχηµάτων από κοινού µε την DEMCO στη Βουλγαρία και τη 

Ρουµανία), η KRP Rokas & Partners, η KSP Consultants, η Klitou and Partners κ.α. 

 

5.3. ΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΡΡΟΟΥΥΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑ..  

ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

 
Η σταδιακή προσέγγιση της ρουµανικής οικονοµίας από τις επιχειρήσεις ελληνικών 

συµφερόντων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών, συνέλαβε, µεταξύ 

άλλων και στην αναδιαµόρφωση του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο διεξάγονται οι διµερείς 

εµπορικές σχέσεις, καθώς πολλές ελληνικές εταιρείες διαπίστωσαν «επιτόπου» πολλά από τα  

συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η χώρα, τόσο στον τοµέα της κάλυψης των εγχώριων 

αναγκών από εισαγωγές όσο και στον τοµέα της αποτελεσµατικότερης αξιοποίησης 

συγκεκριµένων τοµέων της εγχώριας παραγωγής για την ικανοποίηση της ελληνικής ζήτησης 

µέσω των εξαγωγών.  

 Η διεύρυνση των εµπορικών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών προβλέπεται να 

συνεχιστεί µε ακόµα ταχύτερους ρυθµούς κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών, καθώς η 

ένταξη της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενίσχυση της εµπιστοσύνης των 

εγχώριων και ξένων επενδύσεων προς τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές ανάπτυξής της θα 

συµβάλουν στην ενίσχυση των εξαγωγικά προσανατολισµένων κλάδων οικονοµικής 

δραστηριότητας και στη διεύρυνση του βαθµού εξωστρέφειας της ρουµανικής οικονοµίας εν 

γένει.     

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα που διεξήχθη µέσω 

ερωτηµατολογίων, για την καταγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές 
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επιχειρήσεις στις εµπορικές συναλλαγές τους µε τη Ρουµανία, τα σηµαντικότερα από αυτά 

εντοπίζονται στους ακόλουθους τοµείς: 

• στο ύψος των δασµών,  

• στον τρόπο διακανονισµού των πληρωµών,  

• στην πρόσβαση στην ενηµέρωση για κρατικές προµήθειες & δυσκολίες στις 

διαδικασίες συµµετοχής,  

• στην γραφειοκρατία που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων,  

• στις τελωνειακές διατυπώσεις.  

ενώ ακολουθούν µε πολύ µικρή διαφορά από τα παραπάνω, προβλήµατα που σχετίζονται µε: 

• το ανεπαρκές θεσµικό και νοµικό πλαίσιο 

• την υποδοµή στις µεταφορές 

• το τραπεζικό σύστηµα 

• την ανεπαρκή διαφάνεια στις διαδικασίες πώλησης κρατικών επιχειρήσεων 

• την ποιότητα των προϊόντων. 

Μια πρώτη προσέγγιση των αναφερθέντων προβληµάτων, µας αποκαλύπτει τη 

βαρύνουσα σηµασία που έχει η πολιτική που εφαρµόζει το κάθε κράτος µε σκοπό την 

ενίσχυση της εξαγωγικής ανταγωνιστικότητάς του. Προκύπτει εύλογα το συµπέρασµα ότι η 

εξαγωγική πολιτική της Ελλάδας αποτελεί τροχοπέδη για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς µας. Η γραφειοκρατία και ο πολύπλοκος τρόπος οργάνωσης του 

ελληνικού συστήµατος διαπερνά όλες τις εκφάνσεις τις εξαγωγικής µας δραστηριότητας. 

Προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τον τρόπο οργάνωσης της τελωνειακής διαδικασίας 

µπορούν να προσπελασθούν αποτελεσµατικά και ουσιαστικά µόνο µε µια απλοποίηση των 

προβλεπόµενων διαδικασιών. Όσον αφορά τα προβλήµατα που είναι απόρροια  της 

οικονοµικής κατάστασης της Ρουµανίας, η λύση αναµένεται να έρθει µόνο υπό το πρίσµα της 

µετάβασης της Ρουµανίας ως νέα χώρα – µέλος στα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Πίνακας 19: Τα προβλήµατα στις συναλλαγές που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

Προβλήµατα Ρουµανία (κλίµακα 1 – 10) 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 6,9 

ΜΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 4,9 

ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2,9 

ΥΨΗΛΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 3,4 

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6,8 

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
4,1 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 4,3 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 5,8 

ΥΨΟΣ ∆ΑΣΜΩΝ 7,1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 3,2 

ΑΛΛΑ ΜΗ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1,9 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 6,6 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3,4 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7,1 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ 6,9 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5,8 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 5,1 

 
5.4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  

 
Από την συζήτηση που έγινε τόσο µε υπεύθυνους του Γραφείου 

Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι 

όσο και µε στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εδώ και 

χρόνια στη Ρουµανία, ο έλληνας εξαγωγέας ή επενδυτής, που ενδιαφέρεται να 

προωθήσει  τα προϊόντα του ή να συνάψει οικονοµική  συνεργασία  στην Ρουµανία, 

είναι σκόπιµο να έχει υπόψη  του τα ακόλουθα: 

1. Για την είσοδό  του στην Ρουµανία δεν απαιτείται η κατοχή διαβατηρίου. 

Αρκεί η νέου τύπου ταυτότητα. 

2. Η επίσηµη γλώσσα είναι τα Ρουµανικά ενώ οι εµπορικές τα  αγγλικά και τα 

γαλλικά 

3. Το πρόβληµα της αποπληρωµής των προϊόντων. Οι Ρουµάνοι επιχειρηµατίες 

είναι έτοιµοι να λάβουν ελεύθερα οποιαδήποτε προσφορά προϊόντων. 

Παρατηρείται όµως σε πολλούς ρουµάνους επιχειρηµατίες έλλειψη 

ρευστότητας  και δυσκολία  στην ανεύρεση εγγυητικών επιστολών. Συνεπώς 

οι ελληνικές εταιρείες πρέπει να βρουν τους τρόπους καταβολής των 

οφειλόµενων ποσών  στις οριζόµενες  ηµεροµηνίες. Για τον σκοπό αυτό  και 

προς αποφυγή των επιχειρηµατικών κινδύνων πολλές από τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις έχουν δηµιουργήσει τα δικά τους κανάλια διανοµής. Με την 

χρησιµοποίηση των καναλιών αυτών οι επιχειρήσεις αυτές έχουν 

εξασφαλίσει την προκαταβολική πληρωµή των προϊόντων. 

4. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η τοποθέτηση ικανού στελέχους από Ελλάδα µε 

ειδική εµπειρία και γνώση της  Ρουµανικής αγοράς. Τα στελέχη αυτά θα 

µπορούσαν εκ των υστέρων να αναλάβουν την εκπαίδευση άλλων στελεχών 

από Ρουµανία, που ως γνωστόν είναι και το δυσκολότερο έργο. 
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5. Πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε επενδυτικής ή εξαγωγικής 

δραστηριότητας θα πρέπει να γίνει προσεκτική διερεύνηση της Ρουµανικής 

αγοράς, των καναλιών διανοµής και των συνεργατών ή αντιπροσώπων. 

6. Η διάρθρωση του δικτύου διανοµής στην Ρουµανία είναι συγκρίσιµη µε 

εκείνη άλλων βιοµηχανικών χωρών (εισαγωγέας - χονδρέµπορος - 

λιανοπωλητής). Παρόλα αυτά η αγορά δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη, αφού 

παρουσιάζονται περιπτώσεις µη ώριµης αγορά και αναµένονται πολλές 

εξελίξεις στο µέλλον. Το κόστος παρουσίας στην  αγορά και αντιπροσώπου 

ανέρχεται σε 2%-5% (αναλόγως του κύκλου εργασιών) 

7. Για την επιτυχία του στην Ρουµανική αγορά ο Έλληνας επιχειρηµατίας θα 

πρέπει να καταλάβει την νοοτροπία του Ρουµάνου επιχειρηµατία. Πιο 

συγκεκριµένα θα πρέπει να δηµιουργήσει προσωπικές σχέσεις µαζί τους και  

η συµπεριφορά του να βασίζεται περισσότερο σε σχέσεις  ισοτιµίας και όχι  

σε σχέσεις υπεροχής. 

8. Η παραµονή στην Ρουµανία για προώθηση προϊόντων και επενδύσεων, θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον διαρκείας 5 εργασίµων ηµερών. Επί πλέον ο 

΄Έλληνας επιχειρηµατίας θα πρέπει να είναι σε συνεχή προσωπική επαφή. 

Είναι γνωστόν ότι µόνο η ανταλλαγή επιστολών και διαφηµιστικών εντύπων 

δεν είναι δυνατόν να  αντικαταστήσουν την συνεχή προσωπική επαφή. Σε 

πιθανή δε επαφή µε δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς θα πρέπει να τηρούνται 

επακριβώς τα ωράρια στις συναντήσεις χωρίς καθυστερήσεις. Για τον  

Έλληνα επιχειρηµατία θα ήταν επίσης σκόπιµο και επωφελές να 

συνεργάζεται µε τις εγκατεστηµένες στην Ρουµανία  Ελληνικές Τράπεζες 

και  µε το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής 

Πρεσβείας στο Βουκουρέστι . 

9. Οι διάφορες έρευνες αγοράς δεν έχουν παρά σχετική αξία, οι σηµαντικές  

αλλαγές στο τοπίο και στις συνθήκες της αγοράς αλλάζουν συχνά τα 

δεδοµένα. 

10. Πριν την υπογραφή των συµβολαίων θα πρέπει να ελέγχεται η φερεγγυότητα 

της Ρουµανικής επιχείρησης, κάτι το οποίο δύνανται να βοηθήσουν οι 

Ελληνικές Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη Ρουµανία και το Γραφείο 

Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο 

Βουκουρέστι. 

11.  Η αξία των επαγγελµατικών γευµάτων έχει ιδιαίτερη σηµασία  στην 

Ρουµανία, όπως ακριβώς  και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

12.  ∆εν θα πρέπει να γίνονται παραχωρήσεις κατά την διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων (πλην µερικών εκπτώσεων) και οι θέσεις θα πρέπει να 

είναι σταθερές απέναντι στους Ρουµάνους επιχειρηµατίες. 
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13.  Τέλος εκείνο που πρέπει να έχει υπόψη του ο Έλληνας εξαγωγέας ή 

επενδυτής είναι το χαµηλό διαθέσιµο εισόδηµα του Ρουµάνου καταναλωτή. 

  Ως γνωστό τα προβλήµατα που υπήρχαν παλαιότερα µεταξύ της Ρουµανίας 

και της Ε.Ε. αρχίζουν να µειώνονται µε την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε 

την αντίστοιχη κοινοτική. 

Παρά το γεγονός ότι ο γενικός επενδυτικός νόµος (γενικά κίνητρα) και οι ειδικοί 

νόµοι δεν διακρίνουν τους αλλοδαπούς από τους Ρουµάνους επενδυτές για την παροχή 

κινήτρων, το σηµαντικότερο θέµα για τους ξένους επενδυτές δεν είναι  η χορήγηση κινήτρων, 

αλλά η σταθεροποίηση του επενδυτικού καθεστώτος και η µη εναλλαγή της νοµοθεσίας µε 

διάφορα ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις και Νόµους. 

Πιστεύουµε ότι η Ρουµανία αποτελεί τον φυσικό χώρο προέκτασης και ενδυνάµωσης 

των Ελληνικών επιχειρήσεων, διότι αποτελεί χώρα  πρώτης προτεραιότητας για την Ελλάδα  

και αυτό για τους κατωτέρω λόγους: 

� είναι η δεύτερη σε σηµασία χώρα της Ανατολικής Ευρώπης µετά την Πολωνία από 

πλευράς έκτασης, πληθυσµού και επιχειρηµατικών δυνατοτήτων 

� αποτελεί χώρα µε πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές 

� κατά 60% είναι αυτάρκης στον τοµέα ενέργειας 

� είναι γεωγραφικός κόµβος σηµαντικός οικονοµικά 

� διαθέτει ανεπτυγµένο εργατικό δυναµικό 

� οι προοπτικές ένταξης στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. δηµιουργούν ένα σταθερό περιβάλλον 

� τα µακροοικονοµικά δεδοµένα έχουν σταθερή θετική εξέλιξη τα τελευταία 5 έτη. 

� τα φορολογικά κίνητρα, όπως φορολογία επιχειρήσεων κατά 25% επί των κερδών και 

των µικροεπιχειρήσεων µε ποσοστό 1,5% επί του κύκλου εργασιών. 

� µεταξύ των άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζει ιδιαίτερα 

πλεονεκτήµατα  για την Ελλάδα (κοινοί πολιτιστικοί, θρησκευτικοί και ιστορικοί 

θεσµοί) και έχει εξαιρετική προοπτική για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονοµικών 

και εµπορικών σχέσεων των δύο χωρών.                           

� και τέλος η κοινή νοοτροπία µεταξύ των Ελλήνων και Ρουµάνων έχει συντελέσει 

σηµαντικά στο γεγονός ότι η Ελλάδα µε επενδεδυµένο κεφάλαιο ύψους 2,4 δις ευρώ 

βρίσκεται µεταξύ των τριών πρώτων ξένων επενδυτών στην Ρουµανία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ 

  
6.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
 Στην παραδοσιακή άποψη ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός, η τεχνολογία και οι 

παραγωγικές εγκαταστάσεις είναι οι κύριοι παράγοντες που παράγουν αξία σε µια 

επιχείρηση, έρχεται να αντιπαρατεθεί η σύγχρονη αντίληψη, η οποία αναγνωρίζει τον κρίσιµο 

ρόλο της πολιτικής ανθρωπίνων πόρων. Η στελέχωση, εκπαίδευση, ανάπτυξη, αξιολόγηση, 

αµοιβή και οι άλλες εφαρµοζόµενες επιµέρους πολιτικές διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναµικού αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιµες επενδύσεις, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα την 

υποκίνηση των εργαζοµένων και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που εκτιµώνται 

από τους πελάτες. 

 Πράγµατι, στις µεγάλες ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να διεισδύσουν στην 

Ρουµανία, το ανθρώπινό τους δυναµικό παρουσιάζει σαφή δοµή και διάρθρωση ενώ και ο 

ρόλος της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι σηµαντικά αναβαθµισµένος. Και αυτό 

συµβαίνει γιατί οι διοικήσεις των εταιρειών αυτών αντιλαµβάνονται ότι σε αυτό το έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαµορφώνεται και στο οποίο επιβιώνουν κυρίως οι µεγάλοι 

όµιλοι εκτός από προσεκτική οικονοµική διαχείριση πρέπει να εφαρµόσουν και σύγχρονες 

µεθόδους διοίκησης ανθρωπίνων πόρων για την επίτευξη των στόχων τους. 

 Σηµαντικοί οικονοµικοί, πολιτικοί, τεχνολογικοί και πολιτιστικοί παράγοντες 

διαµορφώνουν το εξωτερικό περιβάλλον και το κλίµα των επιχειρήσεων σήµερα. Από αυτούς 

τους παράγοντες άλλοι είναι τοπικοί, άλλοι είναι εθνικοί και άλλοι είναι παγκόσµιοι. Όλοι σε 

µικρό ή µεγάλο βαθµό συνεισφέρουν στην αυξανόµενη σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα 

και ιδιαίτερα στη σηµασία της λειτουργίας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στις 

επιχειρήσεις. 

 Αυτές οι επιρροές µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες: 

� Το µεταβαλλόµενο περιβάλλον 

� Τις αλλαγές στη φύση της εργασίας 

� Το µεταβαλλόµενο εργατικό δυναµικό 

� Τις µεταβαλλόµενες προσδοκίες στον επαγγελµατικό τοµέα 

Σαφώς ο παράγοντας άνθρωπος είναι εκείνος που διαδραµατίζει το σηµαντικότερο 

ρόλο στην εξέλιξη των πραγµάτων όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον. ∆ηλαδή 

λαµβάνοντας υπόψη τα εξωτερικά ερεθίσµατα, η πορεία των εταιρειών π.χ. η δηµιουργία 

οµίλων, οι συγχωνεύσεις, η σύναψη κοινοπραξιών είναι αποτέλεσµα ενός συµπλέγµατος 

αποφάσεων που λαµβάνουν οι εµπλεκόµενοι άνθρωποι. Ακόµη, η πορεία της παραγωγής, της 

παρεχόµενης υπηρεσίας ή της εµπορικής δραστηριότητας, όσον αφορά την ανάθεσή τους, της 
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φάσης παραγωγής ή ανάθεσής τους και του τρόπου µε τον οποίο αυτές θα διεξαχθούν έχει να 

κάνει µε ανθρώπινες αποφάσεις και µεθόδους διοίκησης. 

 
6.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 Οι εξελίξεις και οι θεµελιώδεις µεταβολές που συντελούνται στο διεθνές και εγχώριο 

περιβάλλον είναι ραγδαίες. Πολλές και ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές, 

πολιτισµικές και τεχνολογικές αλλαγές διαµορφώνουν ένα νέο πλαίσιο µέσα στο οποίο δρουν 

και κινούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. 

 Έτσι λοιπόν και οι ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν 

στη Ρουµανία επηρεάζονται άµεσα και καταλυτικά από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Επιβάλλεται να είναι σταθερά προσανατολισµένες προς αυτό και να ανταποκρίνονται 

διαρκώς στις µεταβαλλόµενες ανάγκες και απαιτήσεις (π.χ. νέο θεσµικό πλαίσιο, 

διαφορετικοί τρόποι χρηµατοδότησης, κατασκευή ή παραγωγή έργων ή προϊόντων υψηλών 

προδιαγραφών κλπ.). 

 Τελική επιδίωξη κάθε επιχείρησης είναι να εδραιώσει την ανταγωνιστική της θέση 

στην αγορά επιτυγχάνοντας παράλληλα τη συνεχή ανάπτυξη και κερδοφορία της. 

Καθοριστικοί παράγοντες που ενεργούν καταλυτικά αποτελούν ταυτόχρονα και τις κύριες 

προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει και από τις οποίες θα κριθεί η τελική της επιτυχία. 

Αυτές είναι: 

� Η πρόκληση της παγκοσµιοποίησης: εκτίµηση περιβάλλοντος, συµµαχίες και 

συγχωνεύσεις, επέκταση σε ξένες αγορές 

� Η πρόκληση της ποιότητας: ανταπόκριση στις ανάγκες και σε έργα και προϊόντα 

υψηλών προδιαγραφών, υπεροχή και συµµόρφωση σε νέους κανόνες και πρότυπα 

� Η κοινωνική πρόκληση: χρήση ποικίλων δυνάµεων, µέσων και πόρων, κοινωνική 

υπευθυνότητα και εταιρική κοινωνική ευθύνη, διαµόρφωση ισχυρής κουλτούρας, νέα 

προσέγγιση στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, ανάπτυξη των ικανοτήτων του 

προσωπικού 

� Η πρόκληση των συστηµάτων υψηλής απόδοσης: τεχνολογία πληροφορικής – 

επικοινωνιών, ενιαία συγκρότηση τεχνολογίας και κοινωνικών συστηµάτων, αλλαγή 

εργασιακών ρόλων 

Η ∆ιοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων παίζει κρίσιµο ρόλο στην ικανότητα των 

επιχειρήσεων να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις ανταγωνιστικές προκλήσεις. Οι πολιτικές 

της έχουν αποδειχθεί πολύτιµες, µολονότι η παλαιά αντίληψη θεωρεί ότι η οικονοµική αξία 

προέρχεται µόνο από τον µηχανολογικό εξοπλισµό, την τεχνολογία και τις παραγωγικές 

εγκαταστάσεις. 

Η στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων θεωρείται ότι ασπάζεται και προάγει 

νέες προσεγγίσεις διοίκησης και οργάνωσης, στις οποίες η δέσµευση και η ευελιξία του 

προσωπικού µαζί µε την προσπάθεια γρήγορης ανταπόκρισης στις µεταβαλλόµενες συνθήκες 
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της αγοράς, αναγνωρίζονται ως κύρια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Οι επιµέρους 

πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων διασφαλίζουν ότι η κουλτούρα, οι αξίες και η δοµή 

των επιχειρήσεων µαζί µε την ποιότητα, την υποκίνηση και την δέσµευση των µελών τους 

συµβάλλουν πλήρως στην επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων. Ειδικότερα, οι πολιτικές 

αυτές αντιµετωπίζουν από τη σκοπιά της διοίκησης των ανθρώπων τις ανταγωνιστικές 

προκλήσεις και ρυθµίζουν τα κύρια θέµατα που σχετίζονται µε τη διοίκηση της απόδοσης και 

της ποιότητας, εξασφαλίζοντας τη δέσµευση των εργαζοµένων και αναπτύσσοντας εσωτερικό 

περιβάλλον αρµονικών σχέσεων. 

Στη φάση της χάραξης της στρατηγικής προβάλλει η ανάγκη της συµµετοχής της 

∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων ώστε να επηρεάσει θετικά την όλη στρατηγική διαδικασία. 

Έχει τη δυνατότητα είτε να προτείνει περιορισµό των εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών 

είτε να επισηµάνει στη ∆ιοίκηση την ανάγκη προβληµατισµού για το πώς και µε ποιο κόστος 

η επιχείρηση θα αναπτύξει τους κατάλληλους ανθρώπους για την επιτυχία της στρατηγικής 

της. 

Η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων συνήθως πραγµατοποιείται στα 

υψηλότερα επίπεδα της ∆ιοίκησης. Κάθε συστατικό στοιχείο της διαδικασίας ασχολείται µε 

επιχειρησιακά θέµατα που σχετίζονται µε ανθρώπους. Για το λόγο αυτό η ∆ιεύθυνση 

Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να εµπλέκεται σε καθένα από αυτά τα στοιχεία. 

Στη φάση της εφαρµογής της στρατηγικής ο ρόλος της ∆ιεύθυνσης υλοποιείται µέσω 

της διαµόρφωσης και εφαρµογής των κατάλληλων πολιτικών ανθρωπίνων πόρων. Για να 

υλοποιηθεί η στρατηγική επιλογή θα πρέπει να εξετασθεί σε σχέση µε τις συγκεκριµένες 

απαιτήσεις που εγείρει ως προς τις ικανότητες, τη συµπεριφορά και την κουλτούρα των 

ανθρώπων. Εφόσον υπάρχει κενό ανάµεσα στην παρούσα και την επιθυµητή κατάσταση, 

καλείται η ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, ώστε µέσω κατάλληλων πολιτικών να συµβάλλει 

Στην κάλυψη του κενού και να υποκινήσει το προσωπικό στην εκδήλωση της 

επιθυµητής συµπεριφοράς. Ο βαθµός επιτυχίας της παρέµβασης θα κριθεί από τις επιδόσεις 

της επιχείρησης στα θέµατα παραγωγικότητας, ποιότητας και οικονοµικών αποτελεσµάτων. 

Με την κατάλληλη διαµόρφωση, οι πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων µπορούν 

να βοηθήσουν την επιχείρηση να εδραιώσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα. Με την 

κατάλληλη µεθοδολογία  µπορεί να διαµορφωθεί το περιεχόµενο κάθε επιµέρους πολιτικής 

κατά τρόπο συµβατό και υποστηρικτικό προς τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης. 

Ο ρόλος της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων έχει εξελιχθεί µε το πέρασµα του 

χρόνου και σήµερα θεωρείται ότι βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή. Μολονότι είχε ξεκινήσει 

ως µια απλή διοικητική λειτουργία, καθίσταται προφανές ότι ο κύριος ρόλος της εντοπίζεται 

πλέον ολοένα και περισσότερο στη στρατηγική σφαίρα. Αυτή η εξέλιξη έχει δηµιουργήσει 

ένα κενό µεταξύ των ικανοτήτων των στελεχών της ∆ιεύθυνσης και των νέων απαιτήσεων 

που συνεχώς προβάλλουν. Στην πραγµατικότητα διέρχεται από µια φάση µετασχηµατισµού 

ώστε να διαδραµατίσει το νέο στρατηγικό ρόλο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εκπληρώνει µε 

επιτυχία και τις άλλες δραστηριότητες µε τις οποίες είναι επιφορτισµένη. 
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Από όσα έχουν µέχρι τώρα εκτεθεί, προκύπτει ότι για να γίνει όσο το δυνατόν 

περισσότερο αποτελεσµατική η ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, θα πρέπει να εµπλέκεται 

ολοκληρωτικά στην γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης. Ο διευθυντής ανθρωπίνων 

πόρων θα πρέπει: 

� Να συµµετέχει στο στρατηγικό σχεδιασµό  και για τα θέµατα που συνδέονται µε τους 

ανθρώπους και για τη συµβολή του στην εφαρµογή της στρατηγικής 

� Να έχει σαφή γνώση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης 

� Να γνωρίζει ποιου τύπου ικανότητες και συµπεριφορές του προσωπικού χρειάζονται 

για να στηρίξουν το στρατηγικό σχεδιασµό και 

� Να δηµιουργεί τα κατάλληλα προγράµµατα, ώστε να διασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι 

έχουν τις απαιτούµενες ικανότητες και την επιθυµητή συµπεριφορά 

 
6.3. ΡΟΛΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 
 Προβλήµατα για την ελληνική επιχείρηση µπορεί να δηµιουργηθούν και κατά την 

πορεία της υλοποίησης της στρατηγικής, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Τα προβλήµατα 

αυτά, ενώ δεν είναι έντονα ή ακόµα και εµφανή αρχικά, είναι δυνατόν αργότερα να ενταθούν 

και να οδηγήσουν σε αποτυχία. 

 Όπως είναι φυσικό, κυρίαρχο ρόλο στις διάφορες διεργασίες που συντελούνται έχουν 

τα στελέχη της επιχείρησης-επενδυτή. Βασικό ρόλο όµως κατέχει και ένα πλήθος άλλων 

ατόµων µε διάφορες ειδικότητες είτε από την ίδια την εταιρεία είτε ανεξάρτητα από αυτή. Τα 

εν λόγω άτοµα, που συνήθως δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ µεταξύ τους, καλούνται να 

αναλύσουν, να επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν από κοινού την άποψή τους για την 

επικείµενη απόφαση που πρέπει να ληφθεί από την επιχείρηση, σε πολύ σύντοµο χρόνο. Τα 

στελέχη δίνουν πολύ µεγάλη έµφαση στη διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής, ώστε να 

επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Όµως πολλές φορές, αδυνατούν να οργανώσουν 

αποτελεσµατικά τους υπόλοιπους αναλυτές και να δηµιουργήσουν το κλίµα συνεργασίας που 

απαιτείται. Κατά συνέπεια η ανάλυσή τους ενδέχεται να µην έχει συνοχή και να αγνοούνται 

κάποια άλλα θέµατα που προκύπτουν από την διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής 

διεθνοποίησης που επιλέγεται από την ελληνική επιχείρηση. 

 Η έλλειψη συνοχής οφείλεται στο ότι κάθε στέλεχος µελετά από τη δική του οπτική 

γωνία την ελκυστικότητα της στρατηγικής και δεν προσπαθεί να την αντιµετωπίσει ως 

σύνολο. Κάτω από αυτό το σκεπτικό, συχνά συγκεντρώνονται πολλές απόψεις που αφορούν 

διαφορετικούς τοµείς της επιχείρησης και όχι µια σφαιρική ανάλυση, όπως θα ήταν αναγκαίο. 

Επιπλέον, οι αναλυτές αγνοούν ορισµένα θέµατα, διότι υπολογίζουν ότι θα τα επιλύσουν οι 

αρµόδιοι, µετά την υλοποίησης της στρατηγικής. Τα θέµατα αυτά όµως µπορεί να είναι 

ζωτικής σηµασίας για το νέο βήµα της επιχείρησης, όπως είναι για παράδειγµα (στην 

περίπτωση εξαγοράς, συγχωνεύσεως, στρατηγικών συµµαχιών, δηµιουργία µικτής 
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επιχείρησης κλπ.) κατά πόσο οι δύο επιχειρήσεις είναι συµβατές οργανωτικά και οι δυσκολίες 

που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία ενοποίησης. 

 Κατά την πορεία των διαπραγµατεύσεων, και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη βρίσκονται 

σε κατάσταση αβεβαιότητας, όσον αφορά στο αποτέλεσµα της συµφωνίας που πρόκειται να 

συνάψουν. Μπορεί να συµφωνήσουν στα περισσότερα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και να 

διαφωνήσουν ή να αφήσουν για αργότερα κάποια θέµατα που τους δυσκολεύουν. Όµως, όταν 

έρθει η στιγµή να αντιµετωπίσουν αυτά τα θέµατα, οι δυσκολίες που αγνόησαν µπορεί να 

γίνουν αιτία για την αποτυχία της συµφωνίας. 

 Τι είναι αυτό που επισπεύδει η διαδικασία των διαπραγµατεύσεων και πιθανότατα 

οδηγεί σε λάθος εκτιµήσεις, που µπορεί να αποβούν καταστροφικές για την επιχείρηση; 

Πρώτον, µόλις διαρρεύσει η πληροφορία ότι οι επιχειρήσεις εξετάζουν το ενδεχόµενο 

κάποιας µορφής συµφωνίας επικρατεί κλίµα αβεβαιότητας. Το εργατικό δυναµικό και των 

δύο επιχειρήσεων θορυβείται και στην αγορά οι ανταγωνιστές προβαίνουν σε διάφορες 

κινήσεις για να αντιµετωπίσουν τον επικείµενο κίνδυνο. Το αποτέλεσµα είναι τα στελέχη να 

προσπαθούν να κλείσουν τα θέµα όσο γίνεται γρηγορότερα, µε την τελική επίτευξη της 

συµφωνίας. 

 ∆εύτερον, τα στελέχη της επιχείρησης- επενδυτή, που πιθανότατα έχουν προτείνει ή 

ασχοληθεί ιδιαίτερα µε την υιοθεσία αυτής της συµφωνίας, είναι φυσικό να έχουν ταυτιστεί 

µε αυτή και να επιθυµούν να γίνει, ακόµα και αν οι προβλέψεις δεν είναι και τόσο ευοίωνες. 

Για να αποφύγουν αντιρρήσεις, επισπεύδουν τη διαδικασία και κλείνουν τη συµφωνία. Τέλος, 

σε µια διαδικασία εξαγοράς, συγχωνεύσεως, στρατηγικής συµµαχίας, δηµιουργίας µικτής 

επιχείρησης κλπ., πολλοί είναι εκείνοι που θα επωφεληθούν αν τελικά πραγµατοποιηθεί, 

άσχετα µε το αν είναι απόλυτα συµφέρουσα ή όχι. Τίθεται, δηλαδή, θέµα συµφερόντων. 

 Μελετώντας πιο εµπεριστατωµένα το ρόλο που παίζουν τα στελέχη και των δύο 

επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης µιας συµφωνίας και µετά από την 

πραγµατοποίηση αυτής, συµπεραίνουµε ότι φέρουν σηµαντικό µέρος της ευθύνης για µια 

πιθανή αποτυχία της. Οι παράµετροι ευθύνης πηγάζουν από τη συµπεριφορά και τη στάση 

των στελεχών της επιχειρήσεως του επενδυτή απέναντι στο στόχο και τα στελέχη του, αλλά 

και γενικότερα απέναντι στην όλη ιδέα της υλοποίησης της στρατηγικής. 

 Τα στελέχη της επιχείρησης-επενδυτή συχνά µπαίνουν στις διαπραγµατεύσεις µε την 

αυτοπεποίθηση του επιτυχηµένου, θεωρώντας τα στελέχη της επιχείρησης-στόχου κατώτερα 

σε αξία, αφού η επιχείρησή τους έφτασε στο σηµείο να διαπραγµατεύεται, συνήθως, από 

δυσµενέστερη θέση. Στη συνέχεια, µετά το κλείσιµο της συµφωνίας προκύπτει το ερώτηµα 

ποιος είναι ο καταλληλότερος για να αναλάβει τη διοίκηση των τµηµάτων της επιχείρησης-

στόχου: τα στελέχη της επιχείρησης-επενδυτή ή τα στελέχη της επιχείρησης-στόχου; 

Αποτέλεσµα είναι το ξέσπασµα διαµάχης µεταξύ των στελεχών και η µεγέθυνση της έντασης 

που ήδη υφίσταται. Πολλές συµφωνίες αναδείχτηκαν σε µεγάλες επιτυχίες, ενώ άλλες 

κατέληξαν σε “διαζύγιο”, λόγω της αδυναµίας ύπαρξης συνεργασίας και σύµπνοιας µεταξύ 

των στελεχών των δύο επιχειρήσεων. 
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 Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε το Πανεπιστήµιο της Columbia, “όσο µεγαλύτερη 

είναι η αλαζονεία του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, τόσο µεγαλύτερη είναι η υπεραξία που η 

επιχείρηση είναι πιθανόν να πληρώσει”, δηλαδή, διαπιστώνουµε πόσο ισχυρά είναι τα 

υψηλά ιστάµενα στελέχη, αφού είναι σε θέση να δεχθούν να πληρώσουν µια µεγάλη 

υπεραξία που δεν είναι εύλογη, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τη συµφωνία που 

επιθυµούν. Για το λόγο αυτό, τίθενται υπό αµφισβήτηση τα κίνητρα για µερικές από τις 

ακριβότερες συµφωνίες, αφού πιστεύεται ότι υποκινήθηκαν από την επιθυµία των στελεχών 

για ενδυνάµωση της θέσης τους. Επίσης, σύµφωνα και µε τη θεωρία του χτισίµατος 

αυτοκρατορίας, πολλά στελέχη πληρώνουν ακριβά για την απόκτηση επιχειρήσεων είτε γιατί 

είναι υπερβολικά αισιόδοξα για την έκβασή τους είτε γιατί τα συµφέροντά τους διαφέρουν 

από αυτά των βασικών οµάδων ενδιαφεροµένων (stakeholders) . 

 Αναµφισβήτητα, το µέγεθος µιας επιχείρησης είναι συνδεδεµένο άµεσα µε το γόητρο 

και τη θέση των στελεχών: όσο µεγαλύτερη είναι µια επιχείρηση, τόσο ισχυρότερο θεωρείται 

ένα ανώτερο στέλεχος και τόσο µεγαλύτερη διαπραγµατευτική δύναµη έχει στην αγορά. 

Συνεπώς, µια θετική κατάληξη όσον αφορά την υλοποίηση µιας στρατηγικής, συµβάλλει 

στην ενδυνάµωση της θέσης των στελεχών και γι αυτό το λόγο είναι οι πιο ένθερµοι 

υποστηρικτές της, αγνοώντας τις περισσότερες φορές τις αντιδράσεις των µετόχων. 

Παρατηρείται, δηλαδή, το φαινόµενο συγκρουόµενων συµφερόντων µεταξύ στελεχών και 

µετόχων, όπου επικρατεί συνήθως η άποψη των στελεχών, αφού θεωρούνται οι ειδήµονες σε 

θέµατα οικονοµικής ανάλυσης και διαχείρισης. 

 Συχνά, τα στελέχη στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν την επιχείρηση, 

καταστρέφουν παρά δηµιουργούν αξία. Εξετάζοντας τις επιπτώσεις που έχει η υλοποίηση 

µιας στρατηγικής διεθνοποίησης στη λειτουργία της επιχείρησης- επενδυτή, διαπιστώνουµε 

ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να παραµεληθούν οι τρέχουσες εργασίες της, λόγω επικέντρωσης 

του ενδιαφέροντος στην αγορά-στόχο. 

 Όσον αφορά τα στελέχη της επιχείρησης-στόχου, έχουν και αυτά µερίδιο ευθύνης. 

Μέσα στο γενικότερο κλίµα αναδιάρθρωσης, που ακολουθεί µια στρατηγική διεθνοποίησης, 

αισθάνονται ευάλωτα λόγω της ευρύτερης  τάσης για απολύσεις, και αποφεύγουν να πάρουν 

σηµαντικές αποφάσεις. Σηµειώνεται, δηλαδή µια περίοδος στασιµότητας στις λειτουργίες της 

επιχείρησης-στόχου: όλα µπαίνουν σε αναµονή µέχρι την τελική συµφωνία µε την 

επιχείρηση-επενδυτή. Ο φόβος των στελεχών έγκειται στο ότι υπάρχει η πιθανότητα κάποιες 

αποφάσεις τους να µη φέρουν το αποτέλεσµα και θα γίνουν λόγος επίσπευσης της λύσης της 

συνεργασίας τους µε την επιχείρηση, µετά την υλοποίηση της στρατηγικής. 

 Συµπεραίνουµε λοιπόν, όπως η εµπειρία έχει δείξει, ότι δεν είναι λίγες οι φορές που 

όταν δεν γίνονται προσεκτικά βήµατα κατά την υλοποίησης µιας στρατηγικής διεθνοποίησης, 

το κύµα των συµφωνιών που επιτυγχάνονται κάθε άλλο παρά θετικά αποτελέσµατα φέρνει 

στις επιχειρήσεις.                                            
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6.3.1. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
 Οι περισσότερες επιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην απασχόληση και 

τις εργασιακές σχέσεις είτε αυτές εξετάζονται σε µικροοικονοµικό (επιχείρηση) είτε σε 

µακροοικονοµικό επίπεδο (εθνική οικονοµία), περνούν µέσα από αλλαγές σε βασικά στοιχεία 

ή και στη γενικότερη φιλοσοφία των πολιτικών ∆ιοίκησης Ανθρώπίνου ∆υναµικού στις 

αντίστοιχες επιχειρησιακές ενότητες. 

 Η σηµασία των παραγόντων: 

� φιλοσοφία ∆ιοίκησης 

� υποκίνηση και 

� επιχειρησιακή κουλτούρα 

παίζει σηµαντικό ρόλο στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, µε άµεσο αντίκτυπο στην οµαλότητα 

των εργασιακών σχέσεων, στην απόδοση του προσωπικού καθώς και στην ίδια την 

αποτελεσµατικότητα των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ανεξάρτητα από τη σηµασία που 

αποδίδεται από τη θεωρία και την πρακτική στους κοινωνικούς παράγοντες επιτυχίας των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας 

και η αποτελεσµατική υποκίνησή του στο πλαίσιο υλοποίησης των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων είναι κρίσιµος για την επιτυχία ή την αποτυχία κάθε σχετικού εγχειρήµατος. 

Εποµένως απαιτείται προσεκτικός σχεδιασµός και υλοποίηση κατάλληλων πολιτικών 

Ανθρώπινου ∆υναµικού αλλά και επαρκής πληροφόρηση, διαφάνεια, κατάκτηση της 

απαιτούµενης εµπιστοσύνης και αποδοχής στις σχέσεις των εµπλεκόµενων µερών (∆ιοίκηση, 

συλλογική εκπροσώπηση, εργαζόµενοι και στελέχη). 

 Η εµπειρία από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις καταδεικνύει τη σηµασία και άλλων 

παραγόντων, όπως: 

� η στρατηγική 

� οι σχέσεις της ∆ιοίκησης µε τη συλλογική εκπροσώπηση 

� το θεσµικό πλαίσιο και τα πολιτιστικά δεδοµένα της χώρας 

� η κουλτούρα της επιχείρησης κλπ. 

οι οποίοι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για τη χάραξη της στρατηγικής της ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων και την εφαρµογή της. Συγκεκριµένα τα πρότυπα ∆ιοίκησης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού στις εξαγοραζόµενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να εστιάζονται σε 

στοιχεία όπως: 

� µακροχρόνιοι στόχοι διαχείρισης και επένδυσης στο Ανθρώπινου ∆υναµικό 

� µεγαλύτερη βαρύτητα στην υποκίνηση και συµµετοχή του στους στόχους της 

επιχείρησης 

� βαρύτητα στην εκπαίδευση και την ποιοτική ευελιξία της εργασίας (πολυδυναµία του 

εργαζόµενου) 

� θεσµική αναγνώριση της συλλογικής εκπροσώπησης 
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� σαφείς κανόνες και ανεπτυγµένο θεσµικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων 

� παράδοση σχέσεων συνεννόησης ή και συνεργασίας µε τα συνδικάτα 

Η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι οι επιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην 

απασχόληση και στα εργασιακά δικαιώµατα του προσωπικού είναι συνήθως σηµαντικές και 

κατά κανόνα αρνητικές για την απασχόληση και τους όρους εργασίας πολλών οµάδων 

εργαζοµένων, κυρίως εκείνων µε ξεπερασµένη ή χαµηλή επαγγελµατική ειδίκευση. Είναι 

γνωστό ότι οι γενικές διασφαλίσεις απασχόλησης και των υφιστάµενων εργασιακών 

δικαιωµάτων, που ρητά παρέχονται από την εθνική και την κοινοτική νοµοθεσία, σε 

περίπτωση µεταβίβασης ή συγχώνευσης επιχειρήσεων τίθενται σε δοκιµασία. Μπορούν 

µάλιστα να καταστούν αναποτελεσµατικές σε περίπτωση τεχνικοοργανωτικών αλλαγών, 

ανασχεδιασµού δραστηριοτήτων (reengineering) ή συρρίκνωσης εργασιών µετά τη 

µεταβίβαση, ιδίως εάν αυτή συνοδεύεται από απορρόφηση ή συγχώνευση επιχειρήσεων µε 

επικαλυπτόµενες δραστηριότητες ή και µε τελείως διαφορετικά εργασιακά καθεστώτα. Από 

τη διεθνή εµπειρία έχει διαπιστωθεί ότι σε κάθε περίπτωση ιδιοκτησιακής µεταβολής 

λειτουργούν, κατά κανόνα σε βάρος της απασχόλησης και του εργασιακού status quo οι 

κάτωθι βασικές επιδράσεις: 

� επίδραση εξαγοράς: οδηγεί σε γενικότερες περικοπές κόστους, κυρίως εργασιακού, 

ανασχεδιασµό – εξορθολογισµό – κατάργηση επικαλυπτόµενων λειτουργιών, 

εξωτερίκευσης άλλων, αλλά και µε ευρύτερες εφαρµογές αυτοµατοποίησης και 

κατάργησης θέσεων εργασίας που συνήθως οδηγούν σε απολύσεις, περικοπές 

παροχών, επιλεκτική υποβάθµιση ή και κατάργηση εργασιακών κεκτηµένων, µε 

στόχο την άµεση και κατά το δυνατόν θεαµατική βελτίωση της κερδοφορίας 

� πολυεθνική επίδραση (εάν ο αγοραστής είναι ξένη πολυεθνική επιχείρηση): αξιοποιεί 

τις υφιστάµενες διαφορές στα εθνικά συστήµατα εργασιακών σχέσεων και τη 

δυνατότητα του «διαίρει και βασίλευε» για την απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων 

και τη µείωση του εργατικού κόστους. Πέρα από τα παραπάνω, αξιοποιούνται και οι 

αδυναµίες συντονισµού των συνδικάτων σε υπερεθνικό επίπεδο ή και οι υφιστάµενες 

αντιθέσεις µεταξύ τους ανά χώρα ή εκµετάλλευση 

� επίδραση στην επιχειρησιακή κουλτούρα: τάση για την επιβολή ενός νέου (συχνά 

εισαγόµενου) στυλ διοίκησης και διαµόρφωσης των εργασιακών σχέσεων, µε βάση 

τις προδιαγραφές οργάνωσης και τη φιλοσοφία διοίκησης της αγοράστριας εταιρείας. 

Η τάση αυτή θέτει συχνά σε δοκιµασία κάθε έννοια ίσης µεταχείρισης, ανατρέποντας 

τα υπάρχοντα εργασιακά δεδοµένα, τα συστήµατα διοίκησης, η ιεραρχία ή και το ίδιο 

το σύστηµα των υφιστάµενων εργασιακών σχέσεων, µε αποτέλεσµα πολώσεις, τριβές 

και πολυάριθµες εστίες βλαπτικών µεταβολών για µεγάλες οµάδες εργαζοµένων 

Παλαιότερες έρευνες Εταιρειών Συµβούλων για λογαριασµό της Ε.Ε. ανέδειξαν τους 

κάτωθι ως κρίσιµους παράγοντες που µειώνουν την κοινωνική αποτελεσµατικότητα και 

επιτυχία των εξαγορών και συγχωνεύσεων: 
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� το φόβο των εργαζοµένων για την απώλεια της θέσης εργασίας και των εργασιακών 

δικαιωµάτων 

� τις συχνά βίαιες και αποσπασµατικές αλλαγές στη ∆ιοίκηση του Ανθρώπίνου 

∆υναµικού και στην υπάρχουσα εργασιακή πρακτική 

� την ασάφεια και την ανασφάλεια του προσωπικού και των στελεχών σχετικά µε τις 

προοπτικές του νέου επιχειρησιακού σχήµατος, τη θέση τους στην ιεραρχία και την 

εξέλιξη των αρµοδιοτήτων τους 

Σηµειώνοντας ότι η απασχόληση δεν είναι κατά κανόνα ο κύριος λόγος που προκαλεί 

τις συγχωνεύσεις, αλλά συνιστά µεταβλητή που επηρεάζεται σηµαντικά από αυτές, οι ίδιες 

έρευνες εντοπίζουν σηµαντικές ποσοτικές και κυρίως ποιοτικές επιπτώσεις των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων στην απασχόληση µεταξύ των οποίων: 

� µείωση της απασχόλησης στις κατηγορίες µε χαµηλότερη εξειδίκευση 

� σηµαντικές µεταβολές στο ρόλο και τα καθήκοντα των στελεχών, προς την 

κατεύθυνση της µεγαλύτερης πολυπλοκότητας και ευελιξίας 

� σχετική αύξηση της απασχόλησης εξειδικευµένων και νεώτερων στελεχών 

� «απαλλαγή» της επιχείρησης από πλεονάζον δυναµικό χαµηλότερης εξειδίκευσης ή 

από ηλικιωµένα στελέχη, µε διάφορα προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης και 

εθελουσίας εξόδου 

� σοβαρά προβλήµατα ενσωµάτωσης και εναρµόνισης διαφορετικών συστηµάτων 

∆ιοίκησης, εργασιακών σχέσεων και οργάνωσης εργασίας που απαιτούν σοβαρή 

προπαρασκευή και µπορούν να προβούν κρίσιµα για την επιτυχία της συγχώνευσης, 

ξεκινούν από διαφορετικά συστήµατα διαπραγµάτευσης, συλλογικής ρύθµισης και 

διαµόρφωσης των όρων αµοιβής και εργασίας 

Οι προβληµατισµοί που αναπτύχθηκαν στα προηγούµενα, µε βάση ευρήµατα από την 

ευρωπαϊκή εµπειρία, φαίνεται να επιβεβαιώνονται και στον ελληνικό χώρο. Ειδικότερα 

αναδείχθηκαν τα ακόλουθα σηµεία προβληµατισµού για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις: 

� είναι συχνές οι απόπειρες µονοµερούς επιβολής νέων συστηµάτων αξιολόγησης 

απόδοσης, προαγωγών, επιλογής, ανάδειξης και τοποθέτησης στελεχών αλλά και 

νέων Κανονισµών Εργασίας που συχνά ανατρέπουν σηµαντικό µέρος των 

δεσµεύσεων του προηγούµενου εργοδότη προς το προσωπικό ή αρνούνται ευθέως το 

δικαίωµα της συλλογικής εκπροσώπησης στη διαβούλευση και τη διαπραγµάτευση 

των νέων εργασιακών δεδοµένων, ακόµα και αυτό το δικαίωµα της πληροφόρησης 

� έντονη είναι και η απαίτηση για πλήρη χρονική, γεωγραφική, επαγγελµατική 

κινητικότητα – διαθεσιµότητα των εργαζοµένων, προκειµένου να «έχουν θέση και 

προοπτική» στην ενιαία επιχείρηση. Κατάσταση που οδηγεί σε συστηµατικές 

παραβιάσεις συλλογικών ρυθµίσεων και συµφωνηµένων, ακόµα και σε κλαδικό 

επίπεδο (ωράριο, άδειες, υπερωρίες κλπ.) 

� παράλληλα γίνονται προσπάθειες άµεσης, αν όχι και βίαιης, αλλαγής της υπάρχουσας 

επιχειρησιακής ιεραρχίας, κουλτούρας και πρακτικής 
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� δηµιουργείται και συχνά διατηρείται ηθεληµένα προσωπικό «πολλών ταχυτήτων» στο 

εσωτερικό της ενιαίας επιχείρησης. Η κατάσταση αυτή παίρνει ορισµένες φορές 

διαστάσεις «επιχειρησιακού ρατσισµού», συνήθως σε βάρος του προσωπικού της 

εξαγορασθείσας επιχείρησης 

� σηµειώνονται σοβαρά προβλήµατα στην ενότητα της συλλογικής έκφρασης, στην 

αρµοδιότητα, στην αντιπροσωπευτικότητα, γενικότερα στην αναγνώριση των 

υφιστάµενων συνδικαλιστικών φορέων από τον νέο εργοδότη. Απόπειρες επιλεκτικού 

χειρισµού της συλλογικής εκπροσώπησης από αυτόν, δεν είναι καθόλου άγνωστες στο 

χώρο 

� ακόµη και αν υφίστανται εγγυήσεις για την απασχόληση γενικά, εκφράζονται 

ανησυχίες ως προς τους όρους, τη διάρκεια και τις προοπτικές διατήρησης των 

θέσεων εργασίας για τους ήδη απασχολούµενους, µε κύρια αιχµή τη φύση της 

εργασιακής σχέσης ( ορισµένου ή αορίστου χρόνου) και την προοπτική διατήρησής 

της στο µέλλον 

� ανησυχίες εκφράζονται και για την αποσταθεροποίηση – υποβάθµιση των 

υφιστάµενων ασφαλιστικών δικαιωµάτων και προσδοκιών, µε τη δηµιουργία 

ιδιαίτερα ετερογενών καταστάσεων στην ίδια επιχείρηση, ανάλογα µε την αρχική 

προέλευση των εργαζοµένων 

� η επιλεκτική εξοικονόµηση ή δραστική περικοπή κόστους εργασίας που συνοδεύει 

συνήθως µια ακριβή εξαγορά µε στόχο να υπάρξουν άµεσα αποτελέσµατα για τους 

επενδυτές – µετόχους, συµβαδίζει µε αλλαγές στον τρόπο αµοιβής και µε τη 

δηµιουργία αδιαφάνειας στη σχέση ελαχίστων νοµίµων και καταβαλλόµενων 

αποδοχών. Παρουσιάζεται αδυναµία σύγκρισης µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 

εργαζοµένων και θέσεων εργασίας και αύξηση της σηµασίας των πρόσθετων αµοιβών 

(bonus κλπ.), χωρίς σαφή κριτήρια αξιολόγησης και διανοµής 

� γίνονται απόπειρες παράκαµψης ή και αµφισβήτησης των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων σε κλαδικό ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο, µε ανάλογη 

προσπάθεια διεύρυνσης του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη και αναγόρευσής 

του σε απόλυτη και ρυθµιστική αρχή για τα εργασιακά θέµατα της επιχείρησης 

Είναι φυσικό ότι µέσα σε ένα περιβάλλον όπου καταπατείται η επιχειρησιακή 

κουλτούρα που προϋπήρχε και το γενικότερο σύστηµα αξιών επηρεάζονται τόσο οι 

εργασιακές σχέσεις, όσο και η απόδοση της επιχείρησης. Για να µην υπάρχουν λοιπόν 

βλαπτικές συνέπειες για την επιχείρηση θα πρέπει να µην εισάγονται διακρίσεις στις 

προαγωγές, στα οικονοµικά κίνητρα, στην ανάδειξη και αξιοποίηση στελεχών και να 

διασφαλίζεται µέσα από τον απαιτούµενο διάλογο, η κατάλληλη ένταξη και συνύπαρξη 

διαφορετικών εργασιακών συνόλων και δικαιωµάτων, σε ένα κατά το δυνατόν ενιαίο και 

λειτουργικό εργασιακό, µισθολογικό και διοικητικό σχήµα. 

 
6.4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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 Υπάρχει µια αµφίδροµη σχέση µεταξύ των επιχειρήσεων και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, άµεσου ή έµµεσου. Το έµµεσο περιβάλλον διαχωρίζεται σε πολιτικό, 

οικονοµικό, κοινωνικό και τεχνολογικό ενώ το άµεσο έχει να κάνει µε τους έµµεσους 

συνεργάτες της επιχείρησης, π.χ. προµηθευτές, µετόχους, πελάτες κλπ. 

 Η σχέση των επιχειρήσεων µε το εξωτερικό περιβάλλον σε πολιτικό επίπεδο 

εκδηλώνεται κυρίως µε τη µορφή της προσέγγισης των πολιτικών και οικονοµικών φορέων, 

όπως π.χ. υπουργείων, δηµόσιων οργανισµών κλπ. ή µε τη συνεργασία µε τα ΜΜΕ για την 

προώθηση ζητηµάτων και µηνυµάτων της επιχείρησης µε σκοπό την ικανοποίηση κάποιων 

συµφερόντων της. 

 Το φαινόµενο της άσκησης πίεσης σε πολιτικό επίπεδο, µε απώτερο σκοπό την 

προάσπιση των συµφερόντων της εταιρείας και τη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος είναι 

γνωστό µε τον όρο Lobbying και έχει µπει πλέον για τα καλά στην επιχειρηµατική ζωή. Έτσι 

υπάρχει ένα πρόσωπο ή µία οµάδα ατόµων που µεσολαβούν για να επηρεάσουν κάποιες 

πολιτικές εξελίξεις, νοµοθετικά σχέδια, ακόµη να επηρεάσουν θετικά την έκβαση κάποιων 

καταστάσεων καθώς επίσης και την κοινή γνώµη. 

 Το Lobbying εποµένως θεωρείται πολιτική µεσολάβησης και επηρεασµού προσώπων 

και οµάδων που έχουν εξουσίες και θεωρείται ότι µπορούν να φανούν χρήσιµοι στην 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγµα πολιτικοί, συνδικάτα, ισχυρές 

προσωπικότητες, οργανώσεις, σύλλογοι κλπ. Στις Βρυξέλλες σήµερα, δραστηριοποιούνται 

πάνω από 2.000 ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται µε Lobbying (όχι δηµόσιες 

σχέσεις) προς τα ευρωπαϊκά όργανα, κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Council). 

Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα σε οικονοµικό επίπεδο λαµβάνει χώρα µέσω 

των συνεργασιών των εταιρειών µε τις τράπεζες και µέσω των επαφών µε φορείς – δηµόσιους 

και ιδιωτικούς – για την επιρροή τους σε θέµατα οικονοµικά και φορολογικά. Οι νέοι τρόποι 

χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων αποτελούν εργαλεία στα χέρια των κατάλληλων 

στελεχών, τα οποία µε τις σωστές κινήσεις και µε τη χρήση καλών σχέσεων συνεργασίας 

µπορούν να επιτύχουν µια βελτιωµένη οικονοµική πορεία και διευρυµένη επενδυτική βάση. 

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι ο αναβαθµισµένος ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα είναι και 

αποτελεσµατικός και οδηγεί µέσω προσοδοφόρων συνεργασιών στην επίτευξη στόχων, σε 

καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα και στη δηµιουργία µιας βελτιωµένης εικόνας προς τα 

έξω.  

 Η υιοθέτηση κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρηµατικών πρακτικών 

εκτός του ότι ενισχύει – έµµεσα τουλάχιστον – την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 

στέλνει ταυτόχρονα και ένα σηµαντικό µήνυµα ότι τα ουσιώδη θέµατα που αντιµετωπίζει η 

κοινωνία είναι σηµαντικά και για τις επιχειρήσεις – µέλη επίσης του κοινωνικού συνόλου στο 

οποίο λειτουργούν και για το οποίο παράγουν αγαθά και υπηρεσίες. Παρατηρούµε έτσι ότι οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων εφαρµόζουν πρακτικές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας 

επηρεάζοντας θετικά την κοινή γνώµη. 
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 Αξίζει σε αυτό το σηµείο να διευκρινίσουµε ότι οι πρωτοβουλίες που καλούνται να 

αναλάβουν οι επιχειρήσεις ως υπεύθυνοι κοινωνικά πολίτες ξεπερνούν τα στενά όρια της 

όποιας νοµοθεσίας. Προσδίδουν κυρίως προστιθέµενη αξία στην καθαυτή επιχειρηµατική 

τους δράση µέσα από το σεβασµό στους ανθρώπινους και φυσικούς πόρους τους οποίους 

αξιοποιούν και από τους οποίους αντλούν για να παράγουν το έργο τους. Το κράτος έχει 

διαφορετικό θεσµικό ρόλο να διαδραµατίσει, ο οποίος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ανταγωνιστικός στη µέριµνα για το κοινό καλό. 

 Όλες οι σχετικές έρευνες, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, συγκλίνουν στο 

ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα επιχειρήσεων που εµπιστεύονται, 

θεσµικοί µέτοχοι επενδύουν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν µε κοινωνική και 

περιβαλλοντική ευαισθησία, νέοι επαγγελµατίες επιλέγουν για απασχόληση εκείνες τις 

επιχειρήσεις που υιοθετούν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και πολίτες 

προσδοκούν ενεργότερη και ουσιαστικότερη συµµετοχή των επιχειρήσεων στην κοινωνική 

συµµετοχή και πρόοδο. Οι εταιρείες παράλληλα ενσωµατώνουν εθελοντικά στις στρατηγικές 

τους κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ανθρώπινες αξίες για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες 

των καταναλωτών και να µειώσουν τους επιχειρηµατικούς κινδύνους. 

 Σηµειώνουµε εδώ, ότι Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ονοµάζουµε την πολιτική των 

επιχειρήσεων να δαπανούν οικονοµικούς πόρους, πέραν των νοµικών τους υποχρεώσεων, σε 

δραστηριότητες µε κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση που συµβάλλουν: 

� στην κοινωνική συνοχή 

� στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και 

� στην πολιτισµική ανύψωση του κοινωνικού συνόλου 

Μια επιχείρηση που έχει προσχωρήσει στην ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

οφείλει να εντάσσει στις πολιτικές της οικειοθελείς δαπάνες για: 

� το ανθρώπινο δυναµικό της 

� το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και  

� τις σχέσεις της µε τους stakeholders 

H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) όπως ορίζεται έχει δύο διαστάσεις: 

� την εσωτερική (∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Υγιεινή και Ασφάλεια στην 

εργασία, προσαρµογή στις αλλαγές, διαχείριση περιβαλλοντικών συνεπειών και 

φυσικές πηγές) και 

� την εξωτερική (τοπική κοινωνία, επιχειρησιακοί συνεργάτες, προµηθευτές και 

πελάτες, ανθρώπινα δικαιώµατα, παγκόσµιες περιβαλλοντικές ανησυχίες) 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ΕΚΕ είναι κάθε οικειοθελής µέριµνα για το προσωπικό, 

όπως: 

1. πρόσθετη ασφάλιση, 

2. συµβολή στη δια βίου εκπαίδευση, 

3. υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, 

4. εδραίωση του αισθήµατος αξιοκρατίας, 
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5. ανάπτυξη εθελοντισµού κλπ. 

Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή: 

1. δραστηριότητες µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και οικονοµία φυσικών 

πόρων, 

2. αποκατάσταση του διαταραγµένου τοπίου, 

3. αντιρρυπαντική λειτουργία κλπ. 

∆ιατυπώνονται παρόλα αυτά κάποιες αµφιβολίες για το εάν ΕΚΕ είναι κάθε 

κοινωνική προσφορά της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα: 

� χορηγία στη στήριξη των γραµµάτων και των τεχνών 

� συνδροµή στην εκπαίδευση, τις επιστήµες και τη διαφύλαξη της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς του τόπου 

� αντιµετώπιση εκτάκτων κοινωνικών αναγκών και θεοµηνιών 

� συµπαράσταση στις µη κυβερνητικές / µη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΜΚΟ) κλπ. 

Το ανθρώπινο στοιχείο είναι εκείνο που τελικά µπορεί να καθορίσει το εξωτερικό 

περιβάλλον µέσα στο οποίο θα κινηθεί η επιχείρηση. Και όταν αναφερόµαστε στο ανθρώπινο 

στοιχείο δεν εννοούµε µόνο το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας, το οποίο όπως 

προαναφέρθηκε επηρεάζει ως ένα βαθµό τη διαµόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος σε 

πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, αλλά και τα συνδικάτα, τις οργανώσεις και τους συλλόγους 

που µπορούν να ασκήσουν πίεση. 

Οι συναφείς εργασίες που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της διείσδυσης των 

ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρουµανία, γίνονται µε ολοένα και πιο σύγχρονες µεθόδους, 

πράγµα το οποίο βελτιώνει τις αποδόσεις των στελεχών που απασχολούνται και µειώνει τα 

λάθη και το χρόνο. Τέτοιες εργασίες, όπως µας αναφέρθηκε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, είναι: 

� η εκπόνηση µελετών, 

� η έρευνα αγοράς, 

� τα συνεχή reports από τις επισκέψεις στελεχών στην Ρουµανία 

� ο εντοπισµός του τµήµατος της αγοράς που ταιριάζει µε το προφίλ της επιχείρησης-

επενδυτή 

� ο έλεγχος του κόστους που θα είχε µια διαφαινόµενη διείσδυση, 

� η παρακολούθηση όλων αυτών µέσω αναβαθµισµένων πληροφοριακών 

προγραµµάτων κλπ. 

 
6.5. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

  
Ο ανθρώπινος παράγοντας συµβάλλει σηµαντικά στη δηµιουργία ενός βέλτιστου 

εργασιακού περιβάλλοντος στο εσωτερικό της επιχείρησης. Είναι καθαρά θέµα ανθρώπινων 

επιλογών και εφαρµοζόµενων πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων το τι κλίµα θα 

επικρατεί στην επιχείρηση. Στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα είναι ιδιαίτερα κρίσιµο το 
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πώς αντιµετωπίζονται οι άνθρωποι. Η δηµιουργία του βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος 

αποτελεί βάσιµο στόχο κάθε επιχείρησης. Αυτό έρχεται σε κάποια αντίθεση µε τη συµβατική 

επιχειρηµατική παραδοχή ότι ο αποκλειστικός θεµιτός στόχος µιας εταιρείας είναι να αυξάνει 

τα κέρδη της. Σε ένα βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον και οι δύο στόχοι αντιµετωπίζονται µε 

την ίδια βαρύτητα. 

 Σε µια επιχείρηση µε βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον οι αποστάσεις µεταξύ διοίκησης 

και εργατικού προσωπικού εξασθενούν. Ο εργασιακός χώρος γίνεται µια κοινότητα, όπου οι 

εργαζόµενοι νοιώθουν υπερήφανοι για την δουλειά τους, την οµάδα τους, την εταιρεία τους. 

 Πράγµατι, οι εργοδότες που δηµιουργούν ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 

µπορούν και ενισχύουν τη δυνατότητα του οργανισµού να αποδίδει καλά και οικονοµικά. 

Βέβαια το να αποκτήσεις ένα βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον δεν µπορεί και δεν πρέπει να 

είναι µία ακόµη στρατηγική για να βγάλεις χρήµατα. Ίσα – ίσα το αντίθετο θα πρέπει να 

συµβαίνει. Ένα βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον πρέπει να αντιµετωπίζει τα κέρδη και σαν 

µέσο αναβάθµισης της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης. Οι εταιρείες µε τα βέλτιστα 

εργασιακά περιβάλλοντα έχουν συνολικά καλύτερες επιδόσεις και πετυχαίνουν καλύτερα 

κέρδη από ότι οι υπόλοιπες, γιατί όταν ένας οργανισµός επενδύει στους ανθρώπους του, 

επενδύει ταυτόχρονα και στην επιτυχία του και δηµιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την 

δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  &&  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  

Οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε όσον αφορά 

την  ΡΡοουυµµααννίίαα,,  µµααςς  έέδδεειιξξαανν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::   

1. Η Ελλάδα αποτελεί σηµαντικό εµπορικό εταίρο και έναν από τους µεγαλύτερους 

επενδυτές στη Ρουµανία. Η ένταξη της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, 

δηµιουργεί νέες προοπτικές για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε τοµείς όπως οι 

τηλεπικοινωνίες και οι τράπεζες.  

2. Η Ρουµανία αναδεικνύεται σε σηµαντικό προορισµό για τις ελληνικές επενδύσεις 

στους τοµείς των τροφίµων & ποτών, των υπηρεσιών, της ενέργειας και των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

3. Κοµβικό σηµείο για την επιτυχή πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρουµανία 

αποτελούν: 

� η εκπαίδευση προσωπικού,  

� οι δεξιότητες,  

� η εµπειρία και 

� η ανάδειξη των ικανοτήτων 

4. Για τη δραστηριοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρουµανία, ισχύουν τα 

ακόλουθα:   

� Το 56% των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη 

Ρουµανία απασχολεί άνω των 31 εργαζόµενων.  

� Βασικό κίνητρο για την πραγµατοποίηση προσλήψεων αποτελεί το φθηνό 

κόστος προσλήψεων κυρίως νέων εργαζόµενων.  

� Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων και ανεξάρτητα από το µέγεθός τους, η 

πρόσληψη εργαζοµένων γίνεται από το διευθυντή της εταιρίας.  

 Οι γενικότερες διαπιστώσεις που αφορούν τις στρατηγικές διείσδυσης ελληνικών 

επιχειρήσεων στη Ρουµανία, µας οδηγούν στα κάτωθι: 

1. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ρουµανία, τα σηµαντικότερα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει ο ελληνικός επιχειρηµατικός κόσµος στη χώρα αυτή είναι τα 

ακόλουθα:  

� Το µέγεθος, η δοµή και η λειτουργία του δηµόσιου τοµέα  

� Η οικονοµική αστάθεια  

� Η περιορισµένη αγοραστική δύναµη των καταναλωτών  
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� Τα φτωχά µακροοικονοµικά µεγέθη  

� Το προβληµατικό θεσµικό και νοµικό περιβάλλον  

� Η συµβατότητα των λογιστικών προτύπων  

� Η στελέχωση του ανθρωπίνου δυναµικού  

� Τα έντονα κρούσµατα διαφθοράς του δηµόσιου τοµέα  

2. Όπως προκύπτει από την έρευνα τα βασικότερα κίνητρα που ωθούν τις ελληνικές 

επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στη Ρουµανία, είναι τα 

ακόλουθα:  

� Η νέα αγορά των 22 εκ. αγοραστών, οι καταναλωτικές συνήθειες των 

οποίων αποκτούν ολοένα και περισσότερο τα χαρακτηριστικά του έντονου 

καταναλωτισµού που υπάρχει στις χώρες της ∆ύσης 

� Η διείσδυση στην τοπική αγορά και η απόκτηση µεριδίου πριν τον 

ανταγωνισµό  

� Η αξιοποίηση των κενών (έλλειψη προϊόντων & υπηρεσιών) που 

εµφανίστηκαν µετά το «άνοιγµα» των αγορών του πρώην ανατολικού 

µπλοκ  

� Η εγκατάσταση ανταγωνιστικής επιχείρησης  

� Το χαµηλό κόστος του ανθρώπινου δυναµικού 

� Η αναπόφευκτη πορεία της Ρουµανίας προς τη συµµόρφωση µε τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, η οποία θα οδηγήσει στη δηµιουργία της απαραίτητης 

για ευηµερία και ανάπτυξη υποδοµής.  

3. Στη Ρουµανία οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης παρουσιάζουν σηµαντική πρόοδο. 

4. Την τελευταία δεκαετία οι ελληνικές επιχειρήσεις και τράπεζες έχουν ανοίξει το 

δρόµο για τις αγορές των νέων χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 

αποτέλεσµα σήµερα που οι θετικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, το ελληνικό 

επιχειρηµατικό στοιχείο είναι πολύ καλά τοποθετηµένο ώστε να επιτύχει περαιτέρω 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων. 

5. Για περισσότερο από 10 χρόνια η ελληνική επενδυτική και επιχειρηµατική 

δραστηριότητα στη Ρουµανία αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες συνιστώσες της 

πορείας της προς τις δοµές της οικονοµίας της αγοράς. Με σηµαντική και εκτεταµένη 

παρουσία σε όλους σχεδόν τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις κατάφεραν να ξεπεράσουν τα γνωστά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 

χώρα αυτή στο απώτερο και εγγύτερο παρελθόν της και να εδραιώσουν τη θέση τους 

στην εγχώρια αγορά. 
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6. Ο αριθµός των εταιριών ελληνικών συµφερόντων που δραστηριοποιείται στη 

Ρουµανία ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες. 

7. Η πορεία σταθεροποίησης και ανάκαµψης της οικονοµικής δραστηριότητας που 

ξεκίνησε πριν από µερικά χρόνια στη Ρουµανία, συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια 

του 2006. Οι θετικοί ρυθµοί οικονοµικής µεγέθυνσης, η διατήρηση σε χαµηλά 

επίπεδα ή η αποκλιµάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, η προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων παραγωγικού χαρακτήρα κλπ αποτελούν µερικές από τις σηµαντικότερες 

επιδόσεις της Ρουµανίας κατά τη διάρκεια του 2006. 

8. Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για την ελληνική επιχειρηµατική 

παρουσία στη Ρουµανία, προκύπτουν τα ακόλουθα:  

� Η ιδιοµορφία της Ρουµανίας αναφορικά µε το µακροοικονοµικό 

περιβάλλον της χώρας, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις.  

� Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στη Ρουµανία έχουν συµβάλλει 

σηµαντικά στην αλλαγή του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, αφού οι 

επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί από ξένες αλλά και εγχώριες 

επιχειρήσεις, έχουν ως αποτέλεσµα την κινητοποίηση της οικονοµίας και 

την καλλιέργεια πνεύµατος ανταγωνιστικότητας.  

� Η επιτυχία των επενδύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί στη Ρουµανία δεν 

είναι εύκολο να αποτιµηθεί εξαιτίας των διαφορετικών αποτελεσµάτων 

που έχει επιφέρει η κάθε επενδυτική προσπάθεια.  

�  Η Ελλάδα για περισσότερο από µία δεκαετία εξακολουθεί να διατηρεί 

ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις που παρατηρούνται στη Ρουµανία, παρά την 

ύπαρξη σηµαντικών δυσκολιών που προκύπτουν εξαιτίας της αστάθειας 

στις γειτονικές της χώρες. 

9. Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται τόσο η έκταση όσο και η ένταση µε την 

οποία η συγκεκριµένη χώρα προσελκύει άµεσες ξένες επενδύσεις, µπορούν να 

διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: (α). ενδογενείς και (β). εξωγενείς.  

� Οι ενδογενείς παράγοντες για την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων 

εντοπίζονται στο σύνολο των οικονοµικών, θεσµικών, πολιτικών και 

νοµοθετικών υποδοµών µέσω των οποίων διαµορφώνεται και 

διασφαλίζεται το κατάλληλο περιβάλλον για τη διεξαγωγή της επενδυτικής 

και επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

� Το σχετικά εκτεταµένο µέγεθος της επιµέρους εθνικής αγοράς, η ευνοϊκή 

γεωγραφική θέση της Ρουµανίας καθώς και η ύπαρξη καθοριστικών για 

την ανάπτυξη της εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας φυσικών πόρων 

(κοιτασµάτων πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα, εναλλακτικών πηγών 
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ενέργειας κλπ) συνθέτουν την εικόνα της «εξωγενούς ελκυστικότητας» της 

περιοχής.  

10. Μεταξύ των ενδογενών παραγόντων για την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων 

θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επισηµανθούν οι ακόλουθοι:  

� Οικονοµία: Μακροοικονοµική σταθερότητα συµπεριλαµβανοµένων και 

των προσδοκιών για την επίτευξη σταθερής ανάπτυξης σε µεσοπρόθεσµο 

χρονικό ορίζοντα. Σε γενικές γραµµές οι παράµετροι από τις οποίες 

εξαρτάται η µακροοικονοµική σταθερότητα και η διαµόρφωση των 

συνθηκών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης σε µεσοπρόθεσµο χρονικό 

ορίζοντα καταγράφουν σηµαντική βελτίωση στη Ρουµανία κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών.  

� Εµπόριο: Η προώθηση των διαδικασιών απελευθέρωσης του 

περιφερειακού εµπορίου όπως αυτές αντανακλούνται στην πρόοδο που 

σηµειώνει η πρωτοβουλία του Συµφώνου Σταθερότητας της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τη διµερή υπογραφή συµφωνιών 

απελευθέρωσης των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των χωρών της 

περιοχής, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την ενίσχυση των «ενιαίων 

παραµέτρων» της αγοράς και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη 

Ρουµανία.  

� Νοµοθεσία: Προβλέπονται επίσης συνταγµατικές εγγυήσεις σχετικά µε την 

ισότιµη µεταχείριση των ξένων επενδυτών, την προστασία των ξένων 

επενδύσεων από εθνικοποιήσεις και απαλλοτριώσεις ή πράξεις ανάλογων 

αποτελεσµάτων καθώς και αναφορικά µε τον ελεύθερο επαναπατρισµό 

των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στα αρνητικά σηµεία του 

ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για την προσέλκυση άµεσων ξένων 

επενδύσεων περιλαµβάνονται οι συνταγµατικοί περιορισµοί για την 

απόκτηση γης από φυσικά, αλλοδαπά πρόσωπα και η γενικότερη αδυναµία 

που χαρακτηρίζει τους θεσµούς και τους µηχανισµούς προστασίας των 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας.  

� Πολιτική σταθερότητα και οργανωµένο έγκληµα: Η πρόοδος που έχει 

σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση της εδραίωσης των 

βασικών θεσµών, οι οποίοι διασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία του  

πολιτεύµατος είναι αναµφισβήτητη. Ωστόσο το οργανωµένο έγκληµα, η 

εκτεταµένη διαφθορά της δηµόσιας διοίκησης και η γενικότερη 

ανωριµότητα που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστηµα αποτελούν τις κύριες 

προκλήσεις που θα πρέπει ξεχωριστά να αντιµετωπίσει η Ρουµανία. 
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11. Μεταξύ των κινδύνων και των αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζουν την περιοχή της 

Ρουµανίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα, δυσχεραίνοντας την 

εµπορική και επενδυτική δραστηριότητα, διακρίνονται τα ακόλουθα:  

� Το ασθενές επιχειρηµατικό περιβάλλον  

� Η βραδεία πρόοδος της θεσµικής µεταρρύθµισης, ιδιαίτερα στον τραπεζικό 

και χρηµατοπιστωτικό τοµέα  

� Τα ισχυρά κατάλοιπα κρατικισµού  

� Τα ισχυρά ιδιωτικά συµφέροντα που επηρεάζουν και δεσµεύουν την 

κρατική πολιτική σε συνδυασµό µε υποανάπτυκτες κρατικές δοµές και 

πολιτικό σύστηµα, διαφθορά κλπ.  

� Η δυσµενής φορολογική πολιτική  

� Το χαµηλό επίπεδο περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας  

� Ο χαµηλός βαθµός απελευθέρωσης των ενδοπεριφερειακών συναλλαγών 

 Τα κυριότερα προβλήµατα που φαίνεται να αντιµετωπίζουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να διεισδύσουν στην ρουµανική αγορά, είναι τα 

ακόλουθα: 

• Έλλειψη διαφάνειας σε θέµατα ιδιωτικοποιήσεων 

• Αθέµιτος ανταγωνισµός λόγω επιλεκτικής χορήγησης κινήτρων σε ανταγωνιστές 

• Μη εφαρµογή της νοµοθεσίας σε θέµατα προστασίας βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

• ∆ηµιουργία δασµολογικών και άλλων εµποδίων 

• Αγορά γης µόνο στα φυσικά πρόσωπα  

• Υψηλοί δασµοί εισαγωγής για ηλεκτρονικά προϊόντα από χώρες που φθάνουν 

εκτός Ε.Ε. (TV 45%, videorecorders 8%, videocameras 15%, DVD players 42% 

κλπ.)    

• Πολλαπλότητα των διαδικασιών που απαιτούνται για την σύσταση εταιρείας 

• Προβλήµατα οργάνωσης και λειτουργίας των Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων 

• Έλλειψη συνεργασίας και συντονισµού µεταξύ διαφόρων υπηρεσιών 

• Αθέµιτος ανταγωνισµός που υφίστανται τα Ελληνικά προϊόντα, από τα 

εισαγόµενα προϊόντα χωρών φθηνού κόστους 

• Η µη εκτέλεση πολλές φορές αποφάσεων από τα Ρουµανικά δικαστήρια, σε 

περιπτώσεις δικαίωσης Ελληνικών επιχειρήσεων 

• ∆εν υπάρχει προθεσµία για επιστροφή Φ.Π.Α., σοβαρό πρόβληµα για τους 

εξαγωγείς από Ρουµανία 

• Πολύ υψηλές εργοδοτικές εισφορές που φθάνουν και το 40 % 
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 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες 

για την επίλυση των προβληµάτων µέσω της συνεχούς εναρµόνισης της νοµοθεσίας 

µε την αντίστοιχη της Ε.Ε. 

 Οι προοπτικές συνεργασίας µεταξύ Ελληνικών και Ρουµανικών 

επιχειρήσεων δεν περιορίζονται µόνο στις επενδύσεις και το εµπόριο. Θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη διεύρυνση των οικονοµικών δεσµών των δύο χωρών. 

 Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις  Ελληνικές επιχειρήσεις στον 

επενδυτικό τοµέα αφορούν κυρίως τους στρατηγικούς τοµείς υποδοµής και λοιπούς 

όπως: 

 
Ο τοµέας των Τηλεπικοινωνιών 

Οι ανάγκες στον τοµέα είναι τεράστιες λόγω υπανάπτυξης (16 τηλέφωνα 

ανά 100 κατοίκους) (Ελλάδα 61 ανά 100 κατοίκους). Υπάρχουν σήµερα 5.000 

κοινότητες που δεν διαθέτουν ακόµη τηλεφωνική σύνδεση. Ο Ρουµανικός 

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών (Romtelecom) εξαγοράσθηκε το 1998 (ποσοστό 

35%) από τον Ελληνικό ΟΤΕ και από το 2002 µετά την εξαγορά πακέτου µετοχών 

έναντι 273 εκ. δολ. ο ΟΤΕ κατέχει το 54% της Romtelecom. 

 
Ο τοµέας ενέργειας 

∆εδοµένης της βαρύνουσας σηµασίας του ενεργειακού τοµέα στη Ρουµανία, 

θα πρέπει να  εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόµενο εξαγοράς ή συνεργασίας στον τοµέα 

του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξαγορά και συνεργασία της ∆ΕΗ 

µε τις ρουµανικές δηµόσιες επιχειρήσεις ηλεκτρικού ρεύµατος (µετά την 

ιδιωτικοποίηση εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας) θα πρέπει να είναι από τους 

πρώτους στόχους της ελληνικής πλευράς. Η  σύνδεση δικτύου ηλεκτρικού ρεύµατος 

και αγωγών φυσικού αερίου της Ρουµανίας µε τις χώρες της Ε.Ε. θα είναι επίσης 

ιδιαίτερα σηµαντική για την χώρα µας. Μεγάλης σηµασίας για την Ελλάδα είναι η 

κατασκευή αγωγού πετρελαίου Κωνστάντζας – Omisalif που θα κατασκευαστεί από 

το 2005 ή 2006 και αποτελεί εναλλακτική δίοδο µεταφοράς πετρελαίου µέσω 

FYROM όπου υπάρχουν τα ΕΛ.ΠΕ. 

 
Ο τοµέας Μεταφορών 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει 26 συγκεκριµένα σχέδια για την 

αναβάθµιση του οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας. Είναι γνωστή η 

σηµασία που έχει για την Ελλάδα η βελτίωση του οδικού δικτύου της Ρουµανίας για 

την σύνδεση της χώρας µας µε την Ευρώπη. Επιπλέον η κατασκευή της Εγνατίας 

οδού θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην οδική σύνδεση των δύο χωρών. 

Η συµµετοχή των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις µεταφορές 

προσώπων και εµπορευµάτων θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερη στην Ρουµανία.  
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Ο Τραπεζικός τοµέας 

Ήδη στον τοµέα αυτόν επτά Ελληνικές Τράπεζες  δραστηριοποιούνται στην 

Ρουµανία (Όµιλος ALPHA, Εθνική, Εµπορική, Πειραιώς, Εγνατία, EFG Eurobank, 

Αγροτική). 

 
Ο τοµέας κατασκευών 

Όπως προαναφέραµε, τα έργα οδοποιίας και υποδοµής στην χώρα, τα οποία 

χρηµατοδοτούνται από ∆ιεθνείς Οργανισµούς έχουν προξενήσει το ενδιαφέρον 

πολλών Ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών, που ήδη είναι εγκατεστηµένες 

στην Ρουµανία (ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ, Προοδευτική, ΕΚΤΕΡ, Κ. Μπαλάφας, 

ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ, ∆ΙΕΚΑΤ,  Ολυµπιακή Τεχνική, PROODEFTIKI, ΑΘΗΝΑ, 

LAMDA INVESTMENTS) και έχουν αναλάβει την εκτέλεση σηµαντικών έργων. 

 
Ο τοµέας των κλωστοϋφαντουργικών 

Στην Ρουµανία ο τοµέας των κλωστοϋφαντουργικών και των ενδυµάτων 

καταλαµβάνει σηµαντικό µερίδιο στην βιοµηχανική παραγωγή και ειδικότερα στις 

εξαγωγές της χώρας (πλέον του 26% του συνόλου). 

Ο τοµέας των ενδυµάτων δεν έχει αναπτυχθεί σηµαντικά, κυρίως λόγω της 

ανυπαρξίας καλής ποιότητας υφασµάτων. Παρόλα αυτά επιχειρήσεις από την 

Ιταλία, Γαλλία και Γερµανία έχουν δηµιουργήσει σηµαντικές παραγωγικές µονάδες. 

 
Τουρισµός 

Παρότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας µεταξύ των Οργανισµών τουρισµού 

των δύο χωρών, η συνεργασία θα µπορούσε να γίνει στενότερη για την δηµιουργία 

κοινών τουριστικών πακέτων και την αύξηση του τουριστικού ρεύµατος και από τις 

δύο πλευρές. Η χώρα µας µε την τεχνογνωσία, που διαθέτει στον τουριστικό τοµέα 

θα µπορούσε να  αξιοποιήσει την συνεργασία αυτή. 

Άλλοι τοµείς ιδιαίτερης σηµασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ο 

τοµέας της βιοµηχανίας ξυλείας. Ως γνωστόν η Ρουµανία έχει σηµαντικό πλούτο σε 

ξυλεία και οι ελληνικές βιοµηχανίες ξυλείας, χάρτου και επίπλων θα έπρεπε να 

εξετάσουν την δυνατότητα παραγωγής στην Ρουµανική αγορά. 

Επίσης ο τοµέας αλουµινίου, πληροφορικής, ηλεκτρικών συσκευών, 

φαρµάκων, ιατρικών µηχανηµάτων, τροφίµων, δηµιουργίας καναλιών διανοµής, 

υποδηµάτων, προστασίας περιβάλλοντος κλπ. Οι προοπτικές για διεύρυνση της 

Ελληνο-Ρουµανικής οικονοµικής συνεργασίας είναι πολύ ευνοϊκές και ιδιαίτερα σε 

όλους τους παραπάνω  τοµείς. Επιπρόσθετα µπορεί να υπάρξει συνεργασία για την 

από κοινού εκµετάλλευση κοινοτικών προγραµµάτων. 
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Στην Ρουµανία υπάρχουν πολλά χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ε.Ε. 

(PHARE, ISPA, SAPARD), τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν στήριγµα για 

την µελλοντική ανάπτυξη της ρουµανικής οικονοµίας. 

∆εδοµένου ότι η χώρα µας είναι η µόνη κοινοτική χώρα και συγχρόνως 

βαλκανική χώρα, η κοινή εκµετάλλευση προγραµµάτων της Ε.Ε. και άλλων 

∆ιεθνών Οργανισµών θα µπορούσε να επιφέρει πολλά οφέλη για τις Ελληνικές και 

Ρουµανικές επιχειρήσεις. 

Τέλος θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για τη  προώθηση  ελληνικών 

προϊόντων. 

Παρά το γεγονός ότι η αγοραστική δύναµη του Ρουµάνου καταναλωτή είναι 

µικρή προς το παρόν, υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη των 

εξαγωγών µας σε ένα µεγαλύτερο φάσµα προϊόντων, ιδιαίτερα µετά την πάροδο της 

µεταβατικής αυτής περιόδου και την ένταξη της Ρουµανίας στην Ε.Ε. και την 

αναµενόµενη αύξηση της αγοραστικής δύναµης του ρουµάνου καταναλωτή. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής προϊόντα: 

φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τρόφιµα, οικοδοµικά υλικά, προϊόντα 

αλουµινίου, είδη οικιακής χρήσεως, ηλεκτρικές συσκευές, φαρµακευτικά προϊόντα, 

ιατρικός και νοσοκοµειακός εξοπλισµός, έπιπλα-φωτιστικά, ενδύµατα και υποδήµατα 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι λόγω των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν τα ελληνικά προϊόντα στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας θα 

πρέπει να επεναξετασθεί σοβαρά το θέµα της επαναλειτουργίας της εξαγωγικής 

πίστωσης. 

Εν κατακλείδι µπορούµε να πούµε ότι η Ρουµανία παρουσιάζει πολλά 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα για τους Έλληνες επιχειρηµατίες και την Ελλάδα 

γενικότερα: 

• Είναι η δεύτερη αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης µε 

πληθυσµό 22,5 εκατ. κατοίκους 

• Είναι µία χώρα κοντά στο κέντρο της Ευρώπης 

• Έχει πολύ φθηνό εργατικό δυναµικό 

• Έχει άφθονες πρώτες ύλες 

• Η γη είναι πολύ φθηνή 

• Αποτελεί µία εναλλακτική λύση για µετάβαση στην Μαύρη Θάλασσα µέσω 

∆ουνάβεως. 

Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ήδη σηµαντική, αφού εκτός 

από τους επτά τραπεζικούς οµίλους, που δραστηριοποιούνται ήδη και σε άλλες 

βαλκανικές χώρες, πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ήδη µόνιµα στην 

Ρουµανία και θα πρέπει ο αριθµός τους να αυξηθεί στο µέλλον, αφού η Ρουµανία 
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και οι άλλες χώρες της περιοχής των Βαλκανίων αποτελούν την µόνη διέξοδο για 

την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών  επιχειρήσεων. 

Η αναµενόµενη ανάπτυξη της Ρουµανικής οικονοµίας και η µελλοντική 

ένταξή της στην Ε.Ε. θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση 

των επενδύσεων και αύξηση της κατανάλωσης, η οποία θα καλυφθεί από ξένης 

προελεύσεως προϊόντα. 

Παράλληλα στο µέλλον θα σταθεροποιηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο των 

επενδύσεων, ενώ οι κίνδυνοι υποτιµήσεως της αξίας του νοµίσµατος θα 

εξανεµισθούν. 

Οι δύο χώρες αποτελούν χώρες γειτονικές - βαλκανικές και η συνεργασία 

τους θα  επιφέρει ευνοϊκά αποτελέσµατα. Ο ρόλος της Ελλάδος σαν κράτος µέλος 

της Ε.Ε. και σαν βαλκανική – γειτονική χώρα έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους 

Ρουµάνους. 

Οι ευκαιρίες και οι προοπτικές για επιχειρηµατικές συνεργασίες µε την 

Ρουµανία είναι πολλές και θετικές. Εξαρτάται από τους επιχειρηµατίες να τις  

εκµεταλλευθούν αφού πρώτα τις διερευνήσουν. 

 Για την ενίσχυση όλων των στρατηγικών διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων 

στην αγορά της Ρουµανίας, θα µπορούσαµε να κάνουµε τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. Οργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων µε θέµα την ανάγκη προβολής µιας νέας 

εικόνας για τα ελληνικά προϊόντα. Η δηµιουργία αντίληψης για την αξία και τα οφέλη  

των προϊόντων µας µέσα από τη διαφήµιση, τη συσκευασία και η απαγκίστρωση από 

τον παράγοντα τιµή είναι θέµατα άµεσης προτεραιότητας. 

2. Συνειδητή διαφοροποίηση από τα ανταγωνιστικά προϊόντα και προβολή της 

διαφορετικότητας 

3. Ανάθεση µελέτης για τον εντοπισµό του βέλτιστου ελληνικού «συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος» που θα δράσει ως  προωθητικό κεντρικό µήνυµα στην αγορά της 

Ρουµανίας 

4. ∆ηµιουργία δυνατών επώνυµων προϊόντα (brand names) καθώς και επενδύσεις σε 

αυτά µακροχρόνια 

5. Οργανωµένη, συστηµατική και µακροχρόνια προσπάθεια 

6. Χρήσιµο θα ήταν να ξεχωρίσουν οι κλάδοι που δηµιουργούν το µεγαλύτερο εύρος 

των εξαγωγών στη Ρουµανία, να ορισθούν product managers από ιδιωτικούς φορείς 

για τον κάθε κλάδο και σε συνεργασία µε το αρµόδιο υπουργείο αλλά µε 

ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια να αναπτύξουν το πλάνο επικοινωνίας για το 

συγκεκριµένο προϊόν ελληνικής παραγωγής ανά κλάδο, διαθέτοντας πόρους ικανούς 

να δηµιουργήσουν ζήτηση και οικονοµικό αποτέλεσµα 

7. Επιµερισµός της συνολικής προωθητικής δαπάνης ανά κλάδο από την πολιτεία 

αλλά και τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 
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8. Σύνδεση της προσπάθειας και συντονισµένες κινήσεις µε τις παράλληλες 

προσπάθειες για τον τουρισµό και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων 

9. Κεντρικός πυρήνας των ελληνικών επενδύσεων πρέπει να είναι 

� η ποιότητα, 

� οι ανθρώπινες αξίες, 

� ο υγιεινός τρόπος ζωής και 

� η µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία. 

Όσον αφορά στα περισσότερα προϊόντα, η χαµηλή τιµή µακροπρόθεσµα δεν έχει 

µέλλον για την Ελλάδα.  

10. Παροχή ισχυρών κινήτρων συνένωσης των δυνάµεων, εξειδίκευσης και κοινής 

δράσης 

11. Ανάπτυξη των δυνατοτήτων αντιµετώπισης του διεθνούς ανταγωνισµού (ανά κλάδο-

στόχο) µέσα από τη διάρθρωση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων και των 

θεσµοθετηµένων κινήτρων, όπως: 

� ∆ικτύωση (clustering), 

� Κλαδική χρηµατοδότηση, 

� Ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

� Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας, 

� Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, 

� Στήριξη νέων εξαγωγέων, 

� Κοινές οµάδες προώθησης προϊόντων 

12. Επιβράβευση της εξωστρέφειας, των νέων προσπαθειών, των νέων κατακτήσεων 

και των επιτυχηµένων συνεργασιών και προβολής αυτών σε εθνικό επίπεδο 

13. Να περιληφθούν πολιτικές δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, οι οποίες, σε αντίθεση µε 

την παραδοσιακή ανάπτυξής τους, θα παροτρύνονται να ξεκινούν µε εξαγωγικό 

προσανατολισµό και όχι από την τοπική αγορά 

14. Αντιµετώπιση του προβλήµατος µε συντονισµένες και συνεχείς προσπάθειες σε όλους 

τους τοµείς και µε όλα τα µέσα διεθνούς µάρκετινγκ 

15. Επένδυση σε ενέργειες (δηµιουργία πανεπιστηµιακών εξαγωγικών τµηµάτων, 

χρηµατοδοτούµενα σεµινάρια, κ.α.) που θα αναδείξουν ικανά στελέχη 

16. Συνεχής προσπάθεια για 

� αλλαγή νοοτροπίας, 

� επιχειρηµατική συνεργασία, 

� συνένωση δυνάµεων, 

� κοινή δράση, 

� εµπιστοσύνη στις δυνάµεις µας, 

� αποφασιστικότητα, 

� σωστός προγραµµατισµός, 

� επαγγελµατισµός και 
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� επενδύσεις 

17. Ανταµοιβή εξαγωγικών επιδόσεων (φορολογικά & αναπτυξιακά κίνητρα, 

µεγαλύτερη βοήθεια και συµµετοχή του κράτους στην ασφάλιση των εξαγωγικών 

πιστώσεων, κλπ.) 

18. Να περάσουν οι επιχειρήσεις από το «χύµα» σε συσκευασµένα προϊόντα και από τα 

ανώνυµα σε επώνυµα προϊόντα µε µεγάλη προστιθέµενη αξία 

19. Να συνδεθεί πρακτικά το εκπαιδευτικό και ερευνητικό σύστηµα µε αυτό της 

Βιοµηχανίας           

20. Να θεσµοθετηθεί µια ∆ιαδικασία Βελτιώσεων & Ανάπτυξης νέων εξαγώγιµων 

προϊόντων 

21. Να ενθαρρυνθεί η παραγωγή νέων προϊόντων γενικά και ειδικότερα εκείνων που 

ενσωµατώνουν περισσότερη γνώση και νέες τεχνολογίες 

22. Τα ΜΜΕ πρέπει να βοηθήσουν προβάλλοντας την «άλλη Ελλάδα» – αυτή της 

προσπάθειας, της συνεχούς βελτίωσης και της επιτυχίας 

23. Να συστηµατοποιηθεί η ενηµέρωση και προώθηση των Ελληνικών βιολογικών 

προϊόντων 

24. Να επιλεγούν οι πρώτοι κλάδοι και οι ταχύτερα αναπτυσσόµενοι και να 

επικεντρωθούν οι επιχειρήσεις σε αυτούς για την επίτευξη συγκεκριµένων 

αποτελεσµάτων σε συγκεκριµένες αγορές 

25. Οι κλαδικοί φορείς κατά περίπτωση να θέτουν τις γεωγραφικές προτεραιότητες, 

δεδοµένου ότι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων των επιχειρήσεων-µελών 

τους 

26. Οργάνωση ενοποιηµένου συστήµατος πληροφοριών για περιοχές της Ρουµανίας, 

κλάδους και επιχειρηµατικές ευκαιρίες 

27. Αναλυτική έρευνα και µελέτη αγοράς πριν την όποια προσπάθεια 

28. Συστηµατική προσέγγιση προτεραιοτήτων µέσα από συνεργασία επιχειρήσεων, 

κλαδικών φορέων και του Γραφείου Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων στο 

Βουκουρέστι 

29. ∆ραστική οικονοµική ενίσχυση και βελτίωση µέσω των εµπορικών αντιπροσωπειών 

µας στην Ρουµανία 

30. Συνειδητά, προγραµµατισµένα, συντονισµένα και αποτελεσµατικά κοινά 

προγράµµατα προσέγγισης ή επέκτασης 

31. Επιλογή των πρώτων (µε τις µεγαλύτερες εισαγωγές από την Ελλάδα) κλάδων και 

των ταχύτερα αναπτυσσόµενων και επικέντρωση για την επίτευξη συγκεκριµένων 

αποτελεσµάτων 
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32. Επιλεκτική και στοχευόµενη συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις µε προετοιµασία εκ των 

προτέρων 

33. Συστηµατική προσπάθεια καταγραφής των οµογενειακών αλλά και των υπολοίπων 

επιχειρήσεων ελληνικών συµφερόντων στην Ρουµανία 

34. Συνεχείς και συντονισµένες προσπάθειες, ανταγωνίσιµοι προϋπολογισµοί, 

ολοκληρωµένες προσπάθειες µε σταθερό µήνυµα και εικόνα 

35. Συντονισµός µε τις κατά τόπους προσπάθειες προβολής του τουρισµού και της 

προσέλκυσης ξένων επενδύσεων – µε ίδια εικόνα – λογότυπο – µουσική και 

αισθητικό αποτέλεσµα 

36. ∆έσµευση σηµαντικών οικονοµικών πόρων διεθνούς προβολής των ελληνικών 

προϊόντων 

37. Συγχρηµατοδότηση προβολής από το κράτος και επιχειρήσεις συγκεκριµένου 

κλάδου στην Ρουµανία και συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσµάτων των δράσεων 

των ανταγωνιστών 

38. Γρήγορη προσαρµογή της τακτικής που ακολουθείται όταν προκύπτει ανάγκη 

39. Προωθητικά έντυπα στην ρουµανική γλώσσα 

40. Ισχυρές και συστηµατικές δηµόσιες σχέσεις, µε αγορά χρόνου και χώρου στα 

οργανωµένα δίκτυα διανοµής, µε ειδικές εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων 

(ελληνικές εβδοµάδες, εκδηλώσεις για το περιβάλλον, για την υγεία, για την ελληνική 

κουζίνα, την ελληνική µουσική, την ιστορία, την παράδοση) 

41. Εκµετάλλευση της τεχνολογίας του διαδικτύου, που λόγω της ταχείας εξάπλωσής 

της έρχεται να επιλύσει ή να καλύψει µια σειρά προβληµάτων-αναγκών των 

σύγχρονων αγορών.  

Εν κατακλείδι, η ανταγωνιστικότητα των ανθρώπων, είτε αποτελούν µέρος ενός 

έθνους, µιας επιχείρησης, είτε ως µεµονωµένα άτοµα, είναι ο πιο θεµελιώδης παράγοντας 

ανταγωνιστικότητας για τη δηµιουργία του πλούτου. Η προθυµία τους να πετύχουν και να 

εργαστούν σκληρά είναι αναντικατάστατες ιδιότητες για να επιτύχουν τα υψηλότερα επίπεδα 

ανταγωνιστικότητας.  

Περισσότερο από ποτέ, η ανταγωνιστικότητα αναπτύσσεται στη δυνατότητα της 

διαχείρισης ενός συνόλου ικανοτήτων και της κεφαλαιοποίησης του απέραντου µεγέθους και 

της ποικιλοµορφίας των διαθέσιµων δεξιοτήτων της χώρας ή των επιχειρήσεων. Η 

συµπεριφορά επηρεάζει επίσης. 

Από αυτήν την άποψη η ανταγωνιστικότητα µπορεί επίσης να εξαρτηθεί καθοριστικά 

από την προθυµία του να είναι κανείς, στην πραγµατικότητα, ανταγωνιστικός. Υπάρχουν 

διάφορα έθνη σήµερα όπου το κυρίαρχο σύστηµα αξιών φαίνεται να είναι περισσότερο η 

διατήρηση αυτών των ανθρώπινων χαρακτηριστικών, παρά η επίτευξη υψηλότερων επιπέδων 

ευηµερίας. Η «ποιότητα ζωής» επικρατεί έναντι του «βιοτικού επιπέδου». 
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Η φιλοδοξία είναι εποµένως θεµελιώδης για την ανταγωνιστικότητα. Εν συντοµία τα 

πετυχηµένα έθνη και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν το γενικό επίπεδο 

φιλοδοξιών παντού και για τον καθένα. Μια τέτοια αντίληψη µπορεί κάλλιστα να είναι η 

τέλεια «µηχανή» για την ανταγωνιστικότητα. Αυτό εκφράστηκε άριστα από τις λέξεις του 

ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί: «Στην ηλικία των έξι, ήθελα να γίνω µάγειρας, στα επτά ήθελα να 

γίνω ο Ναπολέων. Από τότε οι φιλοδοξίες µου έχουν αυξηθεί σταθερά!»    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
Πίνακας 20: Κατανοµή της απασχόλησης (εκτός αυτοαπασχολούµενους) κατά κλάδους 

οικονοµικής δραστηριότητας της Ρουµανίας (2000-2004, χιλ. άτοµα) 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Χιλ. άτοµα 

Βιοµηχανία 1.913,0 1.923,8 1.911,3 1.854,3 1.807,5 

Αγροτική 

οικονοµία 

163,6 150,6 140,5 138,7 139,4 

Μεταφορές, 

επικοινωνίες 

368,2 353,1 344,8 341,4 323,4 

Κατασκευές 313,5 291,3 305,5 332,8 328,0 

Εµπόριο 581,6 602,2 585,5 624,7 639,5 

Λοιποί κλάδοι 1.306,4 1.292,1 1.327,1 1.363,1 1.414,9 

ΣΥΝΟΛΟ 4.646,3 4.613,1 4.614,7 4.655,0 4.652,7 

Ποσοστιαία κατανοµή % 

Βιοµηχανία 41,2 41,7 41,4 39,8 38,8 

Αγροτική 

οικονοµία 

3,5 3,3 3,3 3,0 3,3 

Μεταφορές, 

επικοινωνίες 

7,9 7,7 7,5 7,3 7,0 

Κατασκευές 6,7 6,3 6,6 7,1 7,0 

Εµπόριο 12,5 13,1 12,7 13,4 13,7 

Λοιποί κλάδοι 28,1 28,0 28,8 29,3 30,4 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Πηγή:  ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, 2006. 

 
Πίνακας 21: Ποσοτική αξιολόγηση των βασικών συνιστωσών διαµόρφωσης του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος στη Σιγκαπούρη (1η θέση στη σχετική κατάταξη των 175  

χωρών) την Ελλάδα και τη Ρουµανία (2005-2006) 

Σιγκαπούρη Ελλάδα Ρουµανία 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 

 

1. Έναρξη Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 

Αριθµός διαδικασιών 6 6 15 15 5 5 

Αριθµός ηµερών 6 6 38 38 11 11 

Κόστος (%του κατά κεφαλή 

εισοδήµατος) 

0,9 0,8 24,6 24,2 5,3 4,4 

Ελάχιστο αναγκαίο κεφάλαιο 

(% του κ.κ.  εισοδήµατος   

0,0 0,0 121,4 116,0 0,0 0,0 

2. Καθεστώς Αδειοδοτήσεων 

Αριθµός διαδικασιών 11 11 17 17 15 17 
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Αριθµός ηµερών 129 129 176 176 291 242 

Κόστος (% του κατά κεφαλή 

εισοδήµατος) 

24,0 22,0 71,9 68,8 185,8 332,6 

3. Προσλήψεις και Απολύσεις Προσωπικού 

∆είκτης ∆υσκολίας των 

Προσλήψεων (1) 

0 0 44 44 67 33 

∆είκτης Ανελαστικότητας των 

Ωρών Εργασίας (1) 

0 0 80 80 80 80 

∆είκτης ∆υσκολίας των 

Απολύσεων (1) 

0 0 50 50 40 40 

∆είκτης Ανελαστικότητας της 

Απασχόλησης (2) 

0 0 58 58 62 51 

Κόστος  Πρόσληψης  (% του 

µισθού) 

13,0 13,0 31,2 31,2 33,3 33,3 

Κόστος Απόλυσης (εβδοµάδες 

ηµεροµισθίου) 

4,0 4,0 69,3 69,3 3,0 3,0 

4. Καταγραφή Ιδιοκτησίας 

Αριθµός ∆ιαδικασιών 3 3 12 12 8 8 

Αριθµός Ηµερών 9 9 23 23 170 150 

Κόστος (% της αξίας της 

ιδιοκτησίας) 

2,8 2,8 13,7 3,8 2,0 1,9 

5. Πρόσβαση σε Πιστώσεις 

∆είκτης Νοµικών 

∆ικαιωµάτων (3) 

9 9 3 3 4 4 

∆είκτης Πληροφόρησης περί 

Πιστώσεων (4) 

4 4 4 4 4 5 

Βαθµός Κάλυψης των 

Κρατικών Μητρώων (% 

ενηλίκων) 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,6 

Βαθµός Κάλυψης των  

Ιδιωτικών Μητρώων (% 

ενηλίκων) 

38,6 38,6 17,7 37,5 1,0 5,5 

6.Προστασία των Επενδυτών 

∆είκτης ∆ηµοσιοποίησης (5) 10 10 1 1 8 9 

∆είκτης Ευθύνης των 

∆ιευθυντικών Στελεχών (5) 

9 9 3 3 5 5 

∆είκτης Ανταπόκρισης στις 

Ανάγκες των Μετοχών (5) 

9 9 5 5 4 4 

∆είκτης  Προστασίας των 

Επενδυτών (6) 

9,3 9,3 3,0 3,0 5,7 6,0 

7. Πληρωµή Φόρων 

Αριθµός πληρωµών (κατά τη 

διάρκεια του έτους) 

16 16 33 33 89 89 

Αναγκαίος Χρόνος (ώρες) 30 30 204 204 188 198 

Σύνολο Καταβεβληµένων 28,8 28,8 62,3 60,2 57,7 48,9 
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Φόρων (% επί του ακαθ. 

κέρδους) 

8. Εξωτερικό Εµπόριο 

Αριθµός Απαραίτητων 

Εγγράφων για Εξαγωγές 

5 5 7 7 7 4 

Αναγκαίος Χρόνος για 

∆ιεκπεραίωση Εξαγωγών 

(ηµέρες) 

6 6 29 29 27 14 

Κόστος Εξαγωγών (δολ. ανά 

εµπορευµ/ κιβώτιο) 

… 382 … 1.328 … 1.300 

Αριθµός Απαραίτητων 

Εγγράφων για Εισαγωγές 

6 6 11 11 15 4 

Αναγκαίος Χρόνος για 

∆ιεκπεραίωση Εισαγωγών 

(ηµέρες)  

3 3 34 34 29 14 

Κόστος Εισαγωγών (δολ. ανά 

εµπορευµ/ κιβώτιο) 

… 333 … 1.443 … 1.200 

9. Επιβολή Συµβολαίων 

Αριθµός ∆ιαδικασιών 29 29 22 22 43 43 

Αριθµός Ηµερών 120 120 730 730 335 335 

Κόστος (%  της οφειλής) 14,6 14,6 12,7 12,7 10,7 10,7 

10. Παύση Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 

Αναγκαίος Χρόνος (έτη) 0,8 0,8 2,0 2,0 4,6 4,6 

Κόστος (% επί της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων) 

1,0 1,0 9,0 9,0 9 9 

Ποσοστό Ανάκτησης της 

Απαίτηση (λεπτά του 

δολαρίου) 

91,3 91,3 45,9 46,3 17,5 19,9 

Σηµειώσεις: 

  (1) Ο δείκτης λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και 100 µε τις υψηλότερες τιµές να 

αντιστοιχούν σε µεγαλύτερο βαθµό ανελαστικότητας του ρυθµιστικού πλαισίου. 

 (2) Αριθµητικός µέσος όρος των τριών παραπάνω δεικτών. 

 (3) Ο δείκτης λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και 10 µε τις υψηλότερες τιµές να αντιστοιχούν 

σε ευνοϊκότερο για την επέκταση των πιστώσεων νοµοθετικό πλαίσιο. 

 (4) Ο δείκτης αναφέρεται στο εύρος, την πρόσβαση και την ποιότητα της 

πληροφόρησης που διατίθεται σχετικά µε τις πιστώσεις από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. 

Λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και 6 µε τις υψηλότερες τιµές να αντιστοιχούν σε καλύτερη 

πληροφόρηση. 

 (5) Οι δείκτες αναφέρονται σε τρεις διαστάσεις της προστασίας των επενδυτών: τη 

διαφάνεια των συναλλαγών (∆είκτης ∆ηµοσιοποίησης), των ευθύνη για τη διεξαγωγή 

συναλλαγών από τα διευθυντικά στελέχη για ίδιο όφελος (∆είκτης Ευθύνης των 

∆ιευθυντικών Στελεχών) και τη δυνατότητα των µετοχών να υπερασπιστούν δικαστικά τα 

συµφέροντά τους από φαινόµενα κακοδιαχείρισης των διευθυντικών στελεχών (∆είκτης 



 171 

Ανταπόκρισης στις Ανάγκες των Μετόχων). Οι δείκτες λαµβάνουν τιµές µεταξύ 0 και 10 µε 

τις υψηλότερες  να αντιστοιχούν σε αυστηρότερες ευθύνες για τη δηµοσιοποίηση των 

συναλλαγών, υψηλότερη ευθύνη των διευθυντικών στελεχών και µεγαλύτερη δυνατότητα 

των µετοχών να αµφισβητήσουν τις δράσεις της διοίκησης, 

 (6) Αριθµητικός µέσος όρος των τριών παραπάνω δεικτών. 

 Τα στοιχεία του 2005 έχουν υπολογιστεί εκ νέου προκειµένου να ανταποκριθούν: α) 

στις µεταβολές της σχετικής µεθοδολογίας του 2006, β) στη συµπερίληψη  άλλων 20 χωρών 

στις διαδικασίες αξιολόγησης.   

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα, 2006    

 
Πίνακας 22: Θέση της Ελλάδας και της Ρουµανίας στην Παγκόσµια Κατάταξη των Χωρών 

(175 χώρες) Βάσει του Βαθµού «Άνεσης» του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος (2005-2006) 

 Ελλάδα Ρουµανία 

 Θέση 

2005 

Θέση 

2006 

Μεταβ. 

θέσης 

Θέση 

2005 

Θέση 

2006 

Μεταβ. 

θέσης 

1.Έναρξη Επιχειρ. 

∆ραστηριότητας 

134 140 -6 6 7 -1 

2.Καθεστώς 

Αδειοδοτήσεως  

53 55 -2 98 116 -18 

3.Προσλήψεις και 

Απολύσεις 

166 166 0 134 101 33 

4.Καταγραφή 

Ιδιοκτησίας 

146 94 +52 115 114 -1 

5.Πρόσβαση σε 

Πιστώσεις 

76 83 -7 41 48 -7 

6.Προστασία 

Επενδυτών 

156 156 0 43 33 +10 

7.Πληρωµή Φόρων 100 108 -8 142 131 +11 

8.Εξωτερικό Εµπόριο 119 123 -4 121 35 +8,6 

9.Επιβολή Συµβάσεων 48 48 0 44 45 -1 

10.Παύση Επιχειρ . 

∆ραστηριότητας 

33 34 -1 112 108 +4 

Θέση Γενικής 

Κατάταξης 

111 109 +2 71 49 +22 

 

 
Πίνακας 23: Αριθµός Επιχειρήσεων µε Αλλοδαπή Συµµετοχή και Ύψος Μετοχικού 

Κεφαλαίου κατά Έτος της Περιόδου 1991-2005 

Έτος Αριθµός 

επιχειρήσεων 

Σε ron Ισάξιο σε δολ. Ισάξιο σε ευρώ 

 Αριθµ. % Εκατ. λέι % Χιλ. δολ % Χιλ. ευρώ % 

1991 5.499 4,6 258.165,5 0,8 1.058.260,8 6,3 813.949,1 6,3 

1992 11.756 9,9 65.153,0 0,2 573.271,2 3,4 440.925,0 3,4 

1993 10.583 8,9 92.793,2 0,3 417.844,8 2,5 321.380,5 2,5 
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1994 11.053 9,3 230.535,9 0,7 881.673,3 5,3 678.128,9 5,3 

1995 3.400 2,9 67.893,9 0,2 237.717,0 1,4 182.837,3 1,4 

1996 3.630 3,0 229.256,3 0,7 573.594,2 3,4 441.173,4 3,4 

1997 5.251 4,4 232.229,8 0,7 359.912,8 2,2 276.822,8 2,2 

1998 8.801 7,4 728.612,4 2,1 755.475,3 4,5 581.065,2 4,5 

1999 7.383 6,2 1.214.843,7 3,6 944.365,3 5,6 726.347,7 5,6 

2000 8.567 7,2 1.870.247,9 5,5 839.143,8 5,0 645.417,8 5,0 

2001 7.175 6,0 4.820.820,8 14,2 1.540.810,8 9,2 1.185.096,9 9,2 

2002 7.518 6,3 3.541.822,9 10,4 1.078.746,2 6,4 829.705,2 6,4 

2003 6.609 5,5 4.441.402,8 13,1 1.288.885,0 7,7 991.331,1 7,7 

2004 10.167 8,5 9.040.577,5 26,6 3.032.218,4 18,1 2.332.195,9 18,1 

2005 11.719 9,8 7.173.157,1 21,1 3.149.681,6 18,8 2.422.541,4 18,8 

ΣΥΝΟΛΟ 119.120 100,0 34.007.512,8 100,0 16.734.600,5 100,0 12.868.918,2 100,0 

Πηγή: National Register , Ministry of Justice, Romania 

 
Πίνακας 24: Κατανοµή Επιχειρήσεων µε Αλλοδαπή Συµµετοχή και Μετοχικού τους 

Κεφαλαίου στη Ρουµανία κατά χώρα Προέλευσης (31 Ιουλίου 2006*) 

Χώρα προέλευσης Αριθµός 

επιχειρήσεων 

Σε ron Ισάξιο σε δολ. Ισάξιο σε ευρώ 

 Αριθ. % Εκατ. ron % Χιλ. δολ. % Χιλ. ευρώ % 

1.Ολλανδία 2.523 2,00 9.537.102,4 26,06 2.924.367,5 16,61 2.300.093,8 16,96 

2.Αυστρία 3.908 3,10 4.415.504,8 12,7 2.458.962,8 13,97 1.934.040,4 14,26 

3.Γαλλία 4.431 3,51 3.818.051,0 10,43 1.949.750,0 11,08 1.533.530,9 11,31 

4.Γερµανία 13.657 10,82 3.486.422,9 9,53 1.737.709,2 9,87 1.366.519,1 10,08 

5.Ιταλία 20.346 16,12 1.835.393,9 5,02 1.002.324,0 5,69 788.354,8 5,81 

6.ΗΠΑ 4.701 3,72 954.518,8 2,61 837.260,0 4,76 658.527,5 4,86 

7.Μεγάλη 

Βρετανία 

2.428 1,92 1.607.684,7 4,39 770.230,4 4,38 605.807,0 4,47 

8.Ολλανδικές 

Αντίλλες 

11 ** 1.961.749,9 5,36 716.063,5 4,07 563.203,2 4,15 

9.Κύπρος 2.083 1,65 1.118.453,6 3,06 668.385,6 3,80 525.703,3 3,88 

10.Ελλάδα 3.446 2,73 1.390.335,1 3,80 656.490,9 3,73 516.347,8 3,81 

11.Τουρκία 9.365 7,42 646.395,5 1,77 526.770,2 2,99 414.319,0 3,06 

12.Ελβετία 1.616 1,28 847.160,1 2,32 522.408,5 2,97 410.888,3 3,03 

13.Ουγγαρία 6.085 4,82 632.595,5 1,73 433.113,6 2,46 340.655,5 2,51 

14.Παρ. Νήσοι 

(Βρετ.) 

240 0,19 1.090.896,4 2,98 409.844,0 2,33 322.353,4 2,38 

15.Ισπανία 1.482 1,17 386.249,2 1,06 279.793,1 1,59 220.064,8 1,62 

16.Λουξεµβούργο 361 0,29 374.494,0 1,02 195.048,7 1,11 153.411,0 1,13 

17.Κίνα 8.447 6,69 465.521,9 1,27 207.893,3 1,18 163.513,7 1,21 

18.Σουηδία 892 0,71 274.196,6 0,75 123.365,8 0,70 97.030,6 0,72 

19.Ιαπωνία 187 0,15 208.660,5 0,57 89.640,8 0,51 70.504,9 0,52 

20.Βέλγιο 1.638 1,30 116.406,5 0,32 86.581,1 0,49 68.098,3 0,50 

21.Άνευ 

εθνικότητας*** 

23 0,02 779,1 *** 79.139,3 0,45 62.245,2 0,46 
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22.Λιχτενστάιν 168 0,13 92.969,5 0,25 77.435,5 0,44 60.905,1 0,45 

23.Συρία 5.062 4,01 66.844,2 0,18 61.150,0 0,35 48.096,2 0,35 

24.Νότια Κορέα 96 0,08 18.574,3 0,05 60.601,8 0,34 47.665,0 0,35 

25.Λίβανος 3.201 2,54 97.289,0 0,27 60.596,5 0,34 47.660,8 0,35 

26.Καναδάς 1.173 0,93 54.307,3 0,15 58.885,4 0,33 46.314,9 0,34 

27.Νήσοι Μάρσαλ 11 ** 139.724,2 0,38 50.692,1 0,29 39.870,7 0,29 

28.Ιράκ 5.171 4,10 61.850,5 0,17 42.219,1 0,24 33.206,5 0,24 

29.Πολωνία 303 0,24 83.011,9 0,23 36.002,2 0,20 28.316,7 0,21 

30.Πολωνία 3.649 2,89 55.946,4 0,15 35.138,2 0,20 27.637,1 0,20 

31.∆ανία 375 0,30 70.138,9 0,19 31.068,3 0,18 24.436,1 0,18 

32.Ιρλανδία 406 0,32 23.771,6 0,06 27.826,2 0,16 21.886,1 0,16 

33.Νορβηγία 191 0,15 46.502,2 0,13 19.480,6 0,11 15.322,0 0,11 

34.Παναµάς 131 0,10 14.009,3 0,04 18.781,8 0,11 14.772,4 0,11 

35.Ιράν 2.449 1,94 25.801,3 0,07 18.020,6 0,10 14.173,7 0,10 

36.Μολδαβία 2.408 1,91 27.459,4 0,08 17.819,7 0,10 14.015,7 0,10 

37.Ιρλανδία 2.942 2,33 19.853,8 0,05 16.577,8 0,09 13.038,8 0,10 

38.Σλοβενία 75 0,06 38.586,1 0,11 16.389,6 0,09 12.890,9 0,10 

39.Ισλανδία 23 0,02 16.392,9 0,04 16.160,3 0,09 12.710,5 0,09 

40.Αργεντινή 29 0,02 60.718,6 0,17 14.733,9 0,08 11.588,6 0,09 

Άλλες χώρες**** 10.490 8,00 410.124,0 1,11 250.019,0 1,42 196.781,0 1,42 

ΣΥΝΟΛΟ 126.223 100,0 36.592.447,6 100,0 17.604.441,3 100 13.846.500,9 100,0 

 
Σηµειώσεις: * Κατάταξη βάσει µεγέθους σε εκατ. δολ., **  Μικρότερο από 0,01%, 

***Πρόκειται για επενδύσεις διεθνών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών και κυρίως της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ****Πορτογαλία, 

Βουλγαρία, Γιβραλτάρ, Αυστραλία, Ταϊλάνδη, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, Λιθουανία, 

Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, πρώην Ο.∆. Γιουγκοσλαβίας κ.ά. 

 
Πηγή: National Register , Ministry of Justice, Romania 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ & ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

 

Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες έχει αποκλειστικά ακαδηµαϊκούς 

στόχους. Σκοπός του είναι η διεκπεραίωση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας και αφορά 

τη διερεύνηση των στρατηγικών διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στην Ρουµανία & 

το πόσο επιδρά ο ανθρώπινος παράγοντας σε αυτό. 

Ζητούµενο είναι τα στοιχεία τα οποία µπορούν να µας δοθούν από την εµπειρία που έχει 

αποκοµίσει η εταιρεία, µέσω της δραστηριοποίησής της στην Ρουµανία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου είναι η εταιρεία σας 

να έχει µία οποιασδήποτε µορφής επιχειρηµατική παρουσία στην Ρουµανία. 

Γνωρίζουµε ότι ο χρόνος που µπορείτε να διαθέσετε για τη σηµαντική µας έρευνα, είναι 

περιορισµένος. Σας παρακαλούµε θερµά να αφιερώσετε λίγο παραπάνω χρόνο από τον 

προκαθορισµένο για τέτοιες ενέργειες, έτσι ώστε να συµβάλλετε το δυνατόν περισσότερο 

στην προσπάθειά µας για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου θέµατος της διπλωµατικής 

εργασίας ώστε να µπορεί αυτή στη συνέχεια να αξιοποιηθεί από Ελληνικές επιχειρήσεις 

οι οποίες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ρουµανία. 

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007. 

Σας ευχαριστούµε προκαταβολικά για το χρόνο που διαθέσατε. 
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Α.          ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

Παρακαλούµε, σηµειώστε παρακάτω τα γενικά στοιχεία δραστηριότητας της εταιρείας 

σας. 

 

Επωνυµία   

∆ιεύθυνση  

Τηλέφωνο   

Fax  

e-mail  

Ιστοσελίδα  

Έτος Ίδρυσης  

Νοµική Μορφή  

Ονοµατεπώνυµο Στελέχους που 

απαντά 

 

Θέση Στελέχους στην Εταιρία  

Ανήκει σε Όµιλο Εταιρειών ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 
Β. ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Παρακαλούµε, σηµειώστε µε � τον τοµέα 

δραστηριότητας της µητρικής εταιρείας και για κάθε θυγατρική,  τη δραστηριότητα και το έτος 

πρώτης  λειτουργίας στην Ρουµανία. Ακολούθως, παρακαλούµε σηµειώστε µε � τις περιοχές 

εγκατάστασης άλλων θυγατρικών σας – εφόσον υπάρχουν – και τον αριθµό τους. 

 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Βιοµηχανία ���� 

Εµπόριο ���� 

Υπηρεσίες ���� 

 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ρουµανία ���� ���� ����  

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΛΛΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ – ΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

Να σηµειωθεί εφόσον η 

επιχείρηση διαθέτει στη 

συγκεκριµένη περιοχή 

θυγατρική εταιρεία 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 

Βαλκάνια ����  
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ΗΠΑ – Αγγλία ����  

Γερµανία ����  

Σκανδιναβία  ����  

Υπόλοιπη ∆υτική Ευρώπη ����  

Αραβικές χώρες ����  

Ανατολική Ευρώπη ����  

Λατινική Αµερική ����  

Μεσογειακές χώρες της Ε.Ε. ����  

Άλλη περιοχή (παρακαλούµε σηµειώστε) ����  

 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑ

ΣΤΑΣΗΣ  

Μονάδα 

Παραγ

ωγής 

Ανάπτυξη 

∆ικτύου 

∆ιανοµής 

Λειτουργία  

Υποκαταστ

ήµατος 

Μονάδα 

Παραγ

ωγής 

και 

∆ίκτυο 

∆ιανοµή

ς 

Μονάδα 

Παραγ

ωγής 

και 

Υποκατ

άστηµα 

∆ίκτυο 

Παραγ

ωγής 

και 

Υποκατ

άστηµα 

Μονάδα 

Παραγ

ωγής, 

δίκτυο 

διανοµή

ς και 

υποκατ

άστηµα 

Άλλο … 

(αναφέρατε) 

Ρουµανία ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ 

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  Θυγατρική, 

αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας 

Κοινοπραξία Μερική 

εξαγορά 

τοπικής 

εταιρείας 

Άλλο … 

(αναφέρατε) 

Ρουµανία ���� ���� ���� ���� 

 
Γ. ΚΙΝΗΤΡΑ – ΟΦΕΛΗ ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Στην ερώτηση 

αυτή παρακαλούµε σηµειώστε µε   τα κίνητρα και τα λοιπά οφέλη, για τα οποία αποφασίσατε 

τη ∆ιεθνοποίηση της επιχείρησής σας. Ακολούθως, αξιολογείστε τη βαρύτητα των κινήτρων 

που σηµειώσατε σε κλίµακα από 1 (καµία βαρύτητα) έως 5 (µεγάλη βαρύτητα). 

 
Γ.1.Α. Πρόσβαση σε πόρους και υποδοµές, µέσω: 

 



 177 

 
Γ.1.Β. Πρόσβαση στην ξένη αγορά, µέσω: 

 
ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Εκµετάλλευσης 

του µεγέθους 

της τοπικής 

αγοράς 

Εκµετάλλευσης 

µιας γειτονικής 

αγοράς 

Ανοίγµατος 

της αγοράς 

(first 

mover 

advantage) 

Ανάπτυξης 

της 

αγοράς 

Άλλο… 

(αναφέρατε) 

Ρουµανία ���� ���� ���� ���� ���� 

 
Γ.1.Γ. Απόκτηση ενεργητικού ανταγωνιστών, µέσω: 

 
ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Ευκαιριών από 

ιδιωτικοποιήσεις 

Απόκτησης 

άϋλου 

ενεργητικού 

(φήµη και 

πελατεία) 

Απόκτησης 

παγίων 

στοιχείων 

Άλλο… 

(αναφέρατε) 

Ρουµανία ���� ���� ���� ���� 

 
Γ.1.∆. Εκµετάλλευση χρηµατοδοτικών και άλλων κινήτρων, µέσω: 

 
ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Επιδοτήσεων Επιχορηγήσεων Φορολογικών 

απαλλαγών 

Άλλο… 

(αναφέρατε) 

Ρουµανία ���� ���� ���� ���� 

 
Παρακαλούµε, αξιολογείστε τη βαρύτητα των κινήτρων που σηµειώσατε σε κλίµακα από 1 

(καµία βαρύτητα) µέχρι 5 (µεγάλη βαρύτητα) µε �. 

 
 Ρουµανία 

Εκµετάλλευση πρώτων υλών στις χώρες εγκατάστασης 1 2 3 4 5 

Καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία 1 2 3 4 5 

ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΗΣ  

Εκµετάλλευσης 

πρώτων υλών 

στη χώρα 

εγκατάστασης 

Καλύτερης 

πρόσβασης 

σε 

τεχνολογία 

και 

τεχνογνωσί

α 

Χρήσης 

φθηνού 

εργατικ

ού 

δυναµικ

ού 

Χρήσης 

εξειδικευµέ

νου 

εργατικού 

δυναµικού 

Πρόσβασης 

σε 

υποδοµές  

Άλλο… 

(αναφέρατε) 

Ρουµανία ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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 Ρουµανία 

Χρήση φθηνού εργατικού δυναµικού 1 2 3 4 5 

Χρήση εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού 1 2 3 4 5 

Πρόσβαση σε υποδοµές 1 2 3 4 5 

Εκµετάλλευση του µεγέθους της τοπικής αγοράς 1 2 3 4 5 

Εκµετάλλευση µιας γειτονικής αγοράς 1 2 3 4 5 

Άνοιγµα της αγοράς (first mover advantage) 1 2 3 4 5 

Ανάπτυξη της αγοράς 1 2 3 4 5 

Απόκτηση άϋλου ενεργητικού (φήµη και πελατεία) 1 2 3 4 5 

Ευκαιρίες από ιδιωτικοποιήσεις 1 2 3 4 5 

Απόκτηση πάγιων στοιχείων 1 2 3 4 5 

Επιδοτήσεις  1 2 3 4 5 

Επιχορηγήσεις 1 2 3 4 5 

Φορολογικές απαλλαγές 1 2 3 4 5 

Άλλος λόγος (αναφέρατε) 1 2 3 4 5 

 
Γ.2. ΚΙΝΗΤΡΑ – ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΕ: 

 
Γ.2.Α. Άµβλυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων, λόγω: 

 

 
Γ.2.Β. Εκµετάλλευση ευκαιριών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, µέσω: 

 
       ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Εκµετάλλ

ευσης της 

γεωγραφι

κής θέσης 

της 

χώρας 

εγκατάστ

ασης 

«Εναρµόνισ

ης» µε τις 

στρατηγικέ

ς οµοειδών 

επιχειρήσε

ων 

Ισχυροποίησης 

της θέσης της 

επιχείρησης 

στην εγχώρια 

αγορά, στον 

τοµέα της 

παραγωγής 

Ισχυροποίησης 

της θέσης της 

επιχείρησης στην 

εγχώρια αγορά, 

στον τοµέα των 

πωλήσεων  

Ισχυροποίησης 

της θέσης της 

επιχείρησης 

στην εγχώρια 

αγορά, στον 

τοµέα του 

marketing  

Άλλο

… 

(ανα

φέρα

τε)  

ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥ

ΣΗΣ 

Κορεσµού 

της 

εγχώριας 

αγοράς 

Αύξησης της 

έντασης του 

ανταγωνισµο

ύ 

Αύξηση

ς του 

κόστους 

παραγω

γής 

«Αδυναµίας» 

παρακολούθηση

ς του 

ανταγωνισµού 

Υψηλής 

εξάρτηση

ς από 

πελάτες 

Άλλο… 

(αναφέρατε) 

Ελλάδα ���� ���� ���� ���� ���� ���� 



 179 

Ελλάδα ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 
Παρακαλούµε, αξιολογείστε τη βαρύτητα των κινήτρων που σηµειώσατε σε κλίµακα από 1 

(καµία βαρύτητα) µέχρι 5 (µεγάλη βαρύτητα) µε �. 

 
 ΕΛΛΑ∆Α 

Κορεσµός της εγχώριας αγοράς 1 2 3 4 5 

Αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού 1 2 3 4 5 

Αύξηση του κόστους παραγωγής 1 2 3 4 5 

«Αδυναµία» παρακολούθησης του ανταγωνισµού 1 2 3 4 5 

Υψηλή εξάρτηση από πελάτες 1 2 3 4 5 

Εκµετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας εγκατάστασης 1 2 3 4 5 

«Εναρµόνιση» µε τις στρατηγικές οµοειδών επιχειρήσεων 1 2 3 4 5 

Ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, 

στον τοµέα της παραγωγής 

1 2 3 4 5 

Ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, 

στον τοµέα των πωλήσεων  

1 2 3 4 5 

Ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, 

στον τοµέα του marketing 

1 2 3 4 5 

Άλλο 1 2 3 4 5 

 
Γ.3. ΚΙΝΗΤΡΑ – ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΕ: 

 
Γ.3.Α. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, µέσω: 

 
ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Οικονοµιών 

κλίµακας 

Οικονοµιών 

γνώσης 

(εµπειρία) 

Οικονοµιών 

που 

συνδέονται 

µε 

συνέργιες 

και 

συνεργασίες 

Ανάπτυξης 

δικτύων και 

συνεργασιών 

(international 

clusters) 

Άλλο… 

(αναφέρατε) 

Ρουµανία ���� ���� ���� ���� ���� 

 
Γ.3.Β. Ανάπτυξη των θεµελιωδών ικανοτήτων της επιχείρησης, δηλ. σε: 

 
ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤ

Ανάπτυξη 

νέων 

Ενίσχυση 

των 

Ανάπτυξη 

δραστηριοτή

Βελτίωση 

παραγωγικώ

Βελτίωση 

της 

Βελτίωση 

των 

Άλλο… 

(αναφέρατε) 
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ΑΣΤΑΣ

ΗΣ  

προϊόντων 

και 

υπηρεσιών 

δικτύων 

πωλήσεων 

των Ε & ΤΑ 

(R&D) 

ν 

διαδικασιών 

εµπορίας διαδικασιώ

ν 

marketing 

Ρουµανία ���� ���� ���� ���� ���� ����         ���� 

 
Παρακαλούµε, αξιολογείστε τη βαρύτητα των κινήτρων που σηµειώσατε σε κλίµακα από 1 

(καµία βαρύτητα) µέχρι 5 (µεγάλη βαρύτητα) µε �. 

 
 Ρουµανία 

Οικονοµίες κλίµακας 1 2 3 4 5 

Οικονοµίες γνώσης (εµπειρία) 1 2 3 4 5 

Οικονοµίες που συνδέονται µε συνέργιες και συνεργασίες 1 2 3 4 5 

Ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων (international clusters) 1 2 3 4 5 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 1 2 3 4 5 

Ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων 1 2 3 4 5 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε & ΤΑ (R&D) 1 2 3 4 5 

Βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών 1 2 3 4 5 

Βελτίωση της εµπορίας 1 2 3 4 5 

Βελτίωση των διαδικασιών marketing 1 2 3 4 5 

Άλλος λόγος (αναφέρατε) 1 2 3 4 5 

 
 
∆.         ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ  

Παρακαλούµε σηµειώστε µε �  τη στρατηγική η τις στρατηγικές που εφαρµόσατε για τη 
διεθνοποίηση της επιχείρησής σας.  

 

 
 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Εξαγωγές  

Συµφωνίες Παραγωγής Προϊόντων  

Συµφωνίες Παραχώρησης 

∆ικαιωµάτων εκµετάλλευσης 

 

Συµφωνίες δικαιόχρησης  

∆ιοικητικά συµβόλαια  

Συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το 

κλειδί στο χέρι» 

 

Άµεσες ξένες επενδύσεις  
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� θυγατρική, αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας  

 

� κοινοπραξία   

� µερική εξαγορά   

∆ιεθνές εµπόριο αγαθών  

∆ιεθνές εµπόριο υπηρεσιών   

∆ιεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου   

Άλλος τύπος διεθνοποίησης ή / και 

συνδυασµός των παραπάνω 

 

 
 
Ε. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: Παρακαλούµε σηµειώστε µε �  τα 3 κύρια προσκόµµατα, 

θεωρώντας µε το βαθµό 1 το σπουδαιότερο και µε το βαθµό 3 το λιγότερο σπουδαίο από 

αυτά. 

 
 ΕΛΛΑ∆Α 

Γραφειοκρατία  

Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας 

επιχειρήσεων 

 

Λειτουργία δηµόσιου τοµέα  

∆ιαφάνεια  

∆ιαφθορά  

Εργατική νοµοθεσία  

Καθεστώς ανταγωνισµού  

Πολιτική αστάθεια  

Λειτουργία τραπεζικού συστήµατος  

Εγκληµατικότητα  

Έλλειψη στελεχών  

Οικονοµική αστάθεια  

Άλλο … (αναφέρατε)  

 
 
ΣΤ. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Παρακαλούµε σηµειώστε µε � τα 

3 κύρια προσκόµµατα, στη χώρα εγκατάστασης,  θεωρώντας µε το βαθµό 1 το σπουδαιότερο 

και µε το βαθµό 3 το λιγότερο σπουδαίο από αυτά.  
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 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Γραφειοκρατία  

Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας 

επιχειρήσεων 

 

Λειτουργία δηµόσιου τοµέα  

∆ιαφάνεια  

∆ιαφθορά  

Εργατική νοµοθεσία  

Καθεστώς ανταγωνισµού  

Πολιτική αστάθεια  

Λειτουργία τραπεζικού συστήµατος  

Εγκληµατικότητα  

Έλλειψη στελεχών  

Οικονοµική αστάθεια  

Άλλο … (αναφέρατε)  

 
 
Ζ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ: Παρακαλούµε, σηµειώστε µε � τον αντικειµενικό στόχο της θυγατρικής σας 

εταιρείας  

 

• Leader        ���� 

• Ακόλουθος       ���� 

• Μικρός ανταγωνιστής      ����  

 
 
Η. ΜΕ ΤΙ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ; Παρακαλούµε, 

σηµειώστε µε �  το είδος του προϊόντος µε το οποίο διεισδύσατε στην Ρουµανία   

 

• Εντελώς νέο προϊόν      ���� 

• Απλά διαφοροποιηµένο προϊόν    ���� 

• Το ίδιο προϊόν       ���� 

 
 
Θ. ΠΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ; 

Παρακαλούµε, σηµειώστε µε � το είδος της πολιτικής τιµολόγησης της εταιρείας σας στην 

Ρουµανία   

 

• Υψηλή τιµή – υψηλή ποιότητα    ���� 
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• Μεσαία τιµή - υψηλή ποιότητα    ���� 

• Υψηλή τιµή – µέτρια ποιότητα    ���� 

• Μεσαία τιµή – µέτρια ποιότητα    ���� 

 
 
Ι. ΠΟΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ; 

Παρακαλούµε, σηµειώστε µε � το µοντέλο διανοµής της εταιρείας σας στην Ρουµανία   

 

• Παραγωγή – χονδρεµπόριο – λιανική – καταναλωτής ���� 

• Παραγωγή – χονδρεµπόριο – καταναλωτής   ���� 

• Παραγωγή – λιανική – καταναλωτής    ���� 

 
 
ΙΑ. ΑΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   

 
Μέσω ποιου είδους δράσεων θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να ενισχυθεί περαιτέρω η 

διεθνοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων και η δραστηριοποίησή τους τόσο στη 

Ρουµανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων; 

 

 
Ποιες περιοχές της Ρουµανίας πρέπει να τύχουν ενίσχυσης και γιατί; Ποιες θα 

µπορούσαν να είναι οι ενισχύσεις που πρέπει ν’ «απολαµβάνουν» οι επιχειρήσεις; 

 

 
Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησής σας πριν την ίδρυση της 

θυγατρικής στην Ρουµανία (1 – χαµηλή θέση και 5 – ισχυρή θέση) 

 1 2 3 4 5 

Ελληνική Αγορά      

Βαλκανικές Αγορές       

Αγορές Ε.Ε.      

Υπόλοιπες Αγορές 

∆ραστηριοποίησης 
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Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησής σας µετά την ίδρυση της 

θυγατρικής στην Ρουµανία (1 – χαµηλή θέση και 5 – ισχυρή θέση) 

 1 2 3 4 5 

Ελληνική Αγορά      

Βαλκανικές Αγορές       

Αγορές Ε.Ε.      

Υπόλοιπες Αγορές 

∆ραστηριοποίησης 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σας ευχαριστούµε για το χρόνο που διαθέσατε για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ‘LINKS’  ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

• Το Γραφείο προσελκύσεως µεγάλων επενδύσεων 

                             www.arisinvest.ro 

• Iδιωτικοποιήσεις εταιρειών. 

           www.autoritate-privatizare.ro 

• Tοµέας ενέργειας και ιδιωτικοποιήσεις. 

                              www.mincom.ro 

• Έργα υποδοµής, εργατικών κατοικιών, τουρισµού –Υπουργείο Μεταφορών, 

∆ηµοσίων έργων. 

            www.mt.ro 

• Πληροφορίες για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις. 

                              www.mimmc.ro 

• Πληροφορίες για την γεωργία και ιδιωτικοποίηση γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων. 

                              www.maap.ro 

• Πληροφορίες για τον τουρισµό. 

                              www.turism.ro 

• Πληροφορίες για τα βιοµηχανικά πάρκα. 

                              www.mdp.ro 

• Πληροφορίες για την τοπική αυτοδιοίκηση. 

                              www.fair.ro 

• Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
      www.ebeth.gr 

• Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 
www.seve.gr 

• Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος 
 www.sbbe.gr 

• ∆ιαβαλκανικό & Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Κέντρο 
www.dipek.gr 
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