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Κεφάλαιο 1. c

ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Εισαγωγή

Η περιοχή της Βαλκανικής περιλαμβάνει τις εξής χώρες: Αλβανία, Βουλγαρία, 

Ρουμανία, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ., Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Γιουγκοσλαβία 

(Σερβία-Μαυροβούνιο), Τουρκία και Ελλάδα. Η ιστορία αυτής της περιοχής έχει να 

παρουσιάσει πολλές αρνητικές και θλιβερές σελίδες, που κάθε άλλο παρά οδήγησαν 

τους λαούς της στην ευημερία. Οι αλλαγές στο οικονομικό και πολιτικό επίπεδο που 

συνέβησαν προς το τέλος της δεκαετίας του ’90, δηλαδή μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ 

και το τέλος του ψυχρού πολέμου, επέβαλαν ουσιαστικά την είσοδο των κρατών της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε μια διαδικασία οικονομικού, πολιτικού, 

θεσμικού και κοινωνικού μετασχηματισμού.

Η διεύρυνση της Ε.Ε. προς την Κεντρική Ευρώπη και τις Βαλκανικές χώρες είναι 

λοιπόν σε ημερήσια διάταξη. Τα Βαλκάνια αποτελούν ένα οργανικό μέρος της 

Ευρώπης με τις οικονομικές κοινωνικές και πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, που 

χαρακτηρίζουν και άλλες περιοχές της Ευρώπης. Τα Βαλκάνια δεν γνώρισαν τη 

βιομηχανική επανάσταση και τις οικονομικο-κοινωνικές μεταβολές που την 

προετοίμασαν ή ήταν οι συνέπειές της, ούτε έλαβαν μέρος στη διαδικασία του 

Διαφωτισμού, που συνόδευε την άνοδο της αστικής τάξης στην εξουσία. Οι ιδέες 

όμως της Γαλλικής Επανάστασης, με προεξάρχουσα την εθνική ιδέα και την 

προώθηση της δημιουργίας εθνικών κρατών ως φορέων εκδημοκρατισμού και 

αυτοπροσδιορισμού, μεταφέρθηκαν και στα Βαλκάνια και συνέτειναν στις διαλυτικές 

τάσεις μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η διάλυσή της στις αρχές του αιώνα 

μας προκάλεσε μια σειρά από κρίσεις, μέχρι τη σταθεροποίηση των εθνικών συνόρων 

μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που η θρυαλλίδα του είχε προέλθει από τα 

Βαλκάνια. Στην περίοδο του μεσοπολέμου καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες για 

μια Βαλκανική συνεννόηση και για Βαλκανικά Σύμφωνα, όλα όμως ανατράπηκαν με 

το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που μετέτρεψε πάλι τα Βαλκάνια σε πεδίο αιματηρών
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εθνικών και εμφυλίων συγκρούσεων. Η λήξη του πολέμου βρήκε τα Βαλκάνια 

διαιρεμένα, με την επιβολή στις περισσότερες χώρες του κομμουνιστικού 

καθεστώτος, όπως άλλωστε και στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Η πτώση αυτών 

των κομμουνιστικών καθεστώτων, έφερε την κρίση στα Βαλκάνια, με έξαρση των 

εθνικισμών, την κοινωνική διάβρωση και την έλλειψη δημοκρατικών πολιτικών 

θεσμών. Σε όλες σχεδόν τις χώρες των Βαλκανίων εμφανίζονται μετά την 

κατάρρευση του κομμουνισμού, έντονα μειονοτικά προβλήματα, που στην περίπτωση 

της πρώην Γιουγκοσλαβίας πήραν την πιο τραγική τους μορφή1.

Ιδίως η δεκαετία της μετάβασης 1989-1999 προς την οικονομία της αγοράς ήταν 

πάρα πολύ δύσκολη για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η φτώχεια, η 

αστάθεια, τα εθνικά μειονοτικά προβλήματα, η έλλειψη αναπτυξιακής πολιτικής, 

θεσμών και δημοκρατίας οδήγησαν τις χώρες αυτές σε κοινωνική και οικονομική 

καθυστέρηση, που σε συνδυασμό με την αναβλητικότητα των προγραμμάτων 

ανασυγκρότησης, κατέστησαν τρομακτικά δύσκολη την πορεία προς την οικονομία 

της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι οικονομίες παρουσίασαν πολύ χαμηλές 

οικονομικές επιδόσεις και σε μερικές περιπτώσεις, φθίνουσα ποιότητα ζωής, αύξηση 

της ανεργίας και ανεπαρκή πρόοδο στην μείωση της φτώχειας.

Ακόμα και μετά από τη συμφωνία του Dayton, και τη λήξη της σύγκρουσης στο 

Κόσοβο, η Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει πολιτικά και κοινωνικά ασταθής. 

Σχεδόν 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζεται ότι αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν 

από τα σπίτια τους. Το ένα τρίτο από τον πληθυσμό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι 

πρόσφυγες, ενώ πάνω από 300.000 Σέρβοι από την Κροατία εκτιμάται ότι 

μετακινήθηκαν στη Γιουγκοσλαβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η κρίση στο Κόσοβο 

οδήγησε σε μια τρομερή ανακατανομή πληθυσμών, με ορισμένες μειονότητες να 

συνεχίζουν να ζητούν την ανεξαρτησία τους, δημιουργώντας περισσότερη 

ανασφάλεια στην περιοχή. Η πτώση στην ποιότητα ζωής, οι πρόσφυγες, οι 

συνοριακές διεκδικήσεις και τα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή, προκαλούν 

ερωτηματικά για το μέλλον της ΝΑ Ευρώπης, μιας ιδιαίτερα ετερογενούς περιοχής 

στα επίπεδα εισοδήματος, στον πληθυσμό, στις δομές και στην κοινωνική ανάπτυξη. 1

1 Η παρούσα ένταση και ο προ των πυλών εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Μαυροβούνιου-Σερβίας, δείχνουν 
ότι ο βαλκανικός φάκελος όχι μόνο δεν λέει να κλείσει, αλλά φαίνεται να έχει και άλλες θλιβερές 
σελίδες. Ο απόλυτος έλεγχος που επιδιώκει ο Μιλόσεβιτς οδήγησε στην πολιτική έκφραση των 
διαθέσεων για αποδέσμευση του Μαυροβούνιου από τη Σερβία του Γιουγκοσλάβου προέδρου. Αυτήν 
την αντίθεση έσπευσαν να υποδαυλίσουν τα δυτικά κέντρα σχεδιασμού πολιτικής με προεξάρχοντες 
τους Αμερικανούς, που ενισχύουν με κάθε τρόπο τη φιλοδυτική ηγεσία της γιουγκοσλαβικής 
δημοκρατίας των μόλις 650.000 κατοίκων σε σχέση με τα 9,5 εκατομμύρια στη Σερβία.
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Πίνακας 1.1. Πρόσφυγες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Συνολικός πληθυσμός 
(εκατομμύρια) Πρόσφυγες (χιλιάδες) Ποσοστό του συνολικού 

πληθυσμού

Κροατία 4,6 69,5 1,5
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4,2 878,7 21
Γ ιουγκοσλαβία 10,6 747,3 7
Π.Γ.Δ.Μ. 2,0 21,9 1
Αλβανία 3,4 3,6 Αμελητέο
Σύνολο 23,8 1.720,9 7

Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”,
World Bank Report, pp.86.

Πίνακας 1.2. Βασικά Δεδομένα

Πληθυσμός (εκατ.) ΑΕΠ(δισ,) ΑΕΠ κατά κεφαλήν

Αλβανία 3,4 3,1 810
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4,2 4,0 920
Βουλγαρία 8,2 12,5 1230
Κροατία 4,6 21,3 4520
Γ ιουγκοσλαβία 10,6 17,4 —

Π.Γ.Δ.Μ. 2,0 3,5 1290
Ρουμανία 22,5 38,1 1390

ΝΑ Ευρώπη 55,5 99,9 2223
Κεντρική Ευρώπη 66,4 274,1 4329

Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”, 
World Bank Report, pp. 11.

Δεν υπάρχει διαφωνία ότι η επίτευξη της κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας 

και η συνεχής ανάπτυξη χρειάζονται πολλά χρόνια. Όλες οι χώρες και η διεθνής 

κοινότητα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργήσουν 

εκείνες τις προϋποθέσεις για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η διεθνής κοινότητα ιδίως, οφείλει να προωθήσει την 

ειρήνη, τη σταθερότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, όχι μόνο γιατί γνωρίζει ότι η 

αστάθεια και η στάσιμη οικονομική μεγέθυνση επηρεάζει αρνητικά την ευημερία των 

κατοίκων της περιοχής, αλλά και γιατί αυτή η αστάθεια έχει επιπτώσεις και στις 

δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς και σε άλλες χώρες. Η κρίση στο Κόσοβο ήταν 

το πιο έντονο παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας. Μια ασταθής περιοχή είναι 

ιδανική για την ανάπτυξη του εγκλήματος, του λαθρεμπορίου, των παράνομων 

δραστηριοτήτων, που δεν επηρεάζει μόνο τις ζωές των κατοίκων της συγκεκριμένης
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περιοχής, αλλά και τις γειτονικές κοινωνίες. Μια ευημερούσα, σταθερή περιοχή θα 

είναι προς όφελος της Δυτικής Ευρώπης, τουλάχιστον οικονομικά, ανοίγοντας 

καινούριες αγορές για επενδύσεις, για εξειδικευμένη, φθηνή εργασία και για 

εμπορικές ευκαιρίες. Συνεπώς, η σταθερότητα της ΝΑ Ευρώπης δεν πρέπει να είναι 

στόχος μόνο της ίδιας της περιοχής, αλλά και όλης της διεθνούς κοινότητας.

Μια δυνατή και μακροχρόνια δέσμευση για ανασυγκρότηση και συνεργασία 

μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης είναι μια σημαντική προϋπόθεση για να 

ξεπεραστεί αυτή η κληρονομιά της αποικοδόμησης και της φτωχής ποιότητας ζωής. 

Χωρίς αυτή τη δέσμευση, καμία περιφερειακή πολιτική δεν μπορεί να επιφέρει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Η απόδοση στην τελευταία δεκαετία φανερώνει ότι οι 

αναμορφωτικές προσπάθειες ήταν πολύ διατακτικές και οι απόπειρες για 

ενδοπεριφερειακή συνεργασία ήταν ανεπαρκείς για την διαρκή μεγέθυνση και τη 

σταθερότητα. Αυτή η ανεπαρκής απόδοση προέρχεται κυρίως από τις συγκεκριμένες 

δυσκολίες των χωρών - έλλειψη κυβερνητικής συνέπειας, ασθενής διοίκηση, χαμηλά 

επίπεδα επένδυσης - και από την περιφερειακή αστάθεια. Η κατάσταση έχει 

καλυτερέψει τα τελευταία χρόνια, αλλά η πρόοδος πρέπει να είναι πάγια και συνεχής 

για να αλλάξουν ουσιαστικά οι προοπτικές για την ειρήνη και την ευημερία.

Ωστόσο, η διαρκής μεγέθυνση, η ευημερία και η ασφάλεια δεν εξαρτώνται 

αποκλειστικά και μόνο στα διάφορα εθνικά αναμορφωτικά προγράμματα και την 

ενδοπεριφερειακή συνεργασία. Όπως φάνηκε και από την κρίση στο Κόσοβο, οι 

γειτονικές χώρες αποκόμισαν σημαντικά οικονομικά και πολιτικά κόστη, ακόμα και 

αν δεν ήταν άμεσα εμπλεκόμενες στη διαμάχη. Επίσης, οι μικρές κλειστές οικονομίες 

δεν έχουν επαρκή ενεργό ζήτηση για να διατηρήσουν τη μεγέθυνση. Οι μικρές χώρες 

που περιβάλλονται από αστάθεια και διαμάχες δεν μπορούν να προσελκύσουν εκείνες 

τις επενδύσεις που θα προωθήσουν την ανάπτυξη. Συνεπώς, η ανασυγκρότηση των 

χωρών και η ενδοπεριφερειακή συνεργασία είναι αναγκαίες, αλλά όχι ικανές 

συνθήκες για την επίτευξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στη ΝΑ 

Ευρώπη. Η επιτυχία βασίζεται σε μια αξιόπιστη και αναμενόμενη πορεία προς την 

ολοκλήρωση με τις Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες δομές, συγκεκριμένα της Ε.Ε.

Μια τέτοια πορεία θα δημιουργήσει προσδοκίες και θα προωθήσει τα κίνητρα για 

αναμόρφωση και ενδοπεριφερειακή συνεργασία. Οι δεσμεύσεις που μια τέτοια 

πορεία απαιτεί, θα διευκολύνει τις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές και θα 

ενθαρρύνει τη διατύπωση και εφαρμογή των εθνικών ανασχηματισμών για την 

περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η ολοκλήρωση με την υπόλοιπη Ευρώπη αυξάνει
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συγχρόνως το κόστος των κακών γειτονικών πολιτικών και της ακατάλληλης 

διοίκησης. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η οικονομική ολοκλήρωση με τις 

αναπτυγμένες χώρες μπορεί να επιταχύνει τη μεγέθυνση, να προσδώσει αξιοπιστία 

στην ανασυγκρότηση και να προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για τους 

επενδυτές. Η στρατηγική, επομένως, βασίζεται πάνω στην υπόθεση ότι μια αξιόπιστη 

δέσμευση για την ολοκλήρωση με τις Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες δομές, 

συγκεκριμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα αποφασιστικό στοιχείο επιτυχίας, 

καθώς θα λειτουργήσει σαν ένας εξωτερικός κινητήριος μοχλός για την 

ανασυγκρότηση και την ενδοπεριφερειακή ολοκλήρωση.

Ο Ρολος των Αρχικών Συνθηκών

Η διαδικασία της μετάβασης είναι ένα μοναδικό ιστορικό γεγονός και η ανάλυσή 

της δεν είναι τόσο εύκολη αφού η διαδικασία αυτή είναι πολύπλοκη και 

πολυδιάστατη, περιλαμβάνοντας οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές. Για 

την επεξήγηση των διαφορών στα επίπεδα μεγέθυνσης μεταξύ των χωρών, πρέπει να 

λαμβάνουμε υπ’όψην μας ακόμα και τις αρχικές οικονομικές συνθήκες. Οι αρχικές 

συνθήκες (περισσότερο ίσως οι διαρθρωτικές συνθήκες, όπως το επίπεδο του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος, η υπερ-βιομηχανοποίηση και αστικοποίηση, παρά οι 

μακροοικονομικές) επηρεάζουν την οικονομική ανασυγκρότηση. Πολλές μελέτες 

έχουν δείξει ότι η μεγέθυνση σχετίζεται αρνητικά με το αρχικό επίπεδο εισοδήματος 

και οι φτωχές χώρες τείνουν να μεγεθύνονται περισσότερο από τις πλούσιες2.

Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να εξετάσουμε την έκταση στην οποία οι αρχικές 

συνθήκες είναι υπεύθυνες για την οικονομική επίδοση των χωρών σε μετάβαση, μέσα 

από ένα απλό υπόδειγμα παλινδρόμησης. Θεωρούμε επτά μεταβλητές που θα 

μπορούσαν να απεικονίσουν τις αρχικές συνθήκες3: το μερίδιο της γεωργίας ως προς 

το ΑΕΠ, τα αρχικά αποθέματα των εισροών της οικονομίας, τα έτη της σοσιαλιστικής

2 Έρευνα του De Melo (1997) επιβεβαίωσε αυτή τη συσχέτιση. Ο Aslund et. al. (1997) υποστήριξε ότι 
οι οικονομίες της πρώην ΕΣΣΔ αντιμετώπισαν περισσότερα προβλήματα μετάβασης λόγω της 
εσωστρέφειας και του μεγέθους της βιομηχανίας τους. Τέλος, ο Berg et. al. (1998) συμπέρανε ότι η 
επίτευξη της σταθεροποίησης και η πρόοδος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ερμηνεύουν ένα 
μεγάλο μέρος των διαφορών ανάμεσα στα καλύτερα επίπεδα μεγέθυνσης των χωρών της ΚΑ Ευρώπης 
και τις φτωχές επιδόσεις της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων κρατών (Havrylyshyn Ο., Izvorski I., Van 
Rooden R. (1998), “Recovery and Growth in Transition Economies 1990-97: A Stylized Regression 
Analysis”, IMF Working Paper, pp.12)
3 Stanley Fischer and Ratna Sahay (2000), “The Transition Economies After Ten Years”, IMF Working 
Paper, pp.10.
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διακυβέρνησης, το ρυθμό των εγγραφών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την 

εμπορική εξάρτηση, την υπερβιομηχανοποίηση και την απόσταση της πρωτεύουσας 

της χώρας από το Duesseldorf.

Πίνακας 1.3. Αρχικές συνθήκες, 1989-1991.

Χώρα

Κατά
κεφαλήν

ΑΕΠ
(ΡΡΡ

adjusted)

Μερίδιο 
εμπορίου 
επί του 

1990 ΑΕΠ

Μερίδιο
αγροτικής

παραγωγής

Αρχικά
αποθέματα
εισροών

Απόσταση 
από το 

Duesseldorf
(χ}·μ·)

Έτη
σοσιαλισμού

Εξωτερικό 
χρέος την 

προ-
μετάβαση 

χρονιά (επί 
του ΑΕΠ)

Εγγραφές στη 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση την 
προ-μετάβαση 

χρονιά (,share of 
school age 

population)

Αλβανία 629 102 26 0 1494 45 36,9 0,78
Βουλγαρία 5740 15 11 0 1574 43 50,6 0,75
Κροατία 6919 6 10 0 913 44 74,7 0,85
Τσεχία 8207 10 7 0 559 43 12,2 0,91

Ουγγαρία 6081 10 14 0 1002 41 64,0 0,75
Π.Γ.Δ.Μ. 3720 6 12 0 1522 44 0,0 0,57
Πολωνία 5687 17 13 1 995 42 63,4 0,82
Ρουμανία 3535 3 14 1 1637 43 2,9 0,92
Σλοβακία 6969 10 7 0 824 43 6,8 0,96
Σλοβενία 11525 5 5 0 815 44 0,0 0,90

ΚΑ Ευρώπη 5901 18 12 0 1134 43 31,1 0,82
ΚΑΕ1 7565 9 9 0 851 43 36,8 0,87
ΚΑΕ2 3406 32 16 0 1557 44 22,6 0,76

1. Αρχικοί αναμορφωτές: Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία.
2. Μετέπειτα αναμορφωτές: Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία.
Πηγή: Fischer S., Sahay R., Vegh C. (2000), “The Transition Economies After Ten Years”, IMF 
Working Paper, pp.36.

Από αυτές τις επτά μεταβλητές, μόνο οι δύο - τα έτη της σοσιαλιστικής 

διακυβέρνησης και ο ρυθμός των εγγραφών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που 

θεωρείται δείκτης της οικονομικής ανάπτυξης κατά τη διαδικασία της μετάβασης - 

μπορούν να εξηγήσουν ικανοποιητικά την επίδοση της συσσωρευμένης μεγέθυνσης 

στις χώρες μετάβασης. Βρίσκουμε λοιπόν ότι4:

Σωρευτική μεγέθυνση μετά το 1992 = - 57,2 + 1,1 (δευτ.εκπαίδευση) - 1,1 (έτη σοσιαλισμού)

(-2,11) (2,96) (-4,51)

(R~ =0.460, παρατηρήσεις=25, t-statistics στις παρενθέσεις)

4 Stanley Fischer and Ratna Sahay (2000), “The Transition Economies After Ten Years”, IMF Working
Paper, pp.10.
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Παρατηρούμε λοιπόν, ότι τα έτη του σοσιαλισμού, που δείχνουν πόσο 

απομακρύνθηκαν οι χώρες από την οικονομία της ελεύθερης αγοράς και η 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξηγούν σχεδόν το 50% της οικονομικής μεγέθυνσης της 

χώρας σε μετάβαση5.

Αναζητώντας Ενα Μοντέλο Μετάβασης

Αν παρ’όλα θέλαμε να περιγράψουμε ένα μοντέλο μετάβασης ή αναμόρφωσης, θα 

μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Ο Komai (1994) θεωρεί δύο βασικότατα στοιχεία για 

τη μετάβαση σε μια οικονομία ελεύθερης αγοράς: ΐ) ώθηση από μια αγορά πωλητών 

σε μια αγορά αγοραστών (μέσω ελευθεροποίησης των τιμών) και ϋ) σκληρά 

δημοσιονομικά μέτρα (μέσω ιδιωτικοποιήσεων και εξάλειψης των κυβερνητικών 

ελαφρύνσεων). Από την άλλη, ο Blanchard (1997) προσδιορίζει την πραγματική 

αλλαγή μέσω: ί) ανακατανομής των εισροών από τις παλιές στις νέες δραστηριότητες 

(μέσω πτωχεύσεων συνδυασμένες με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων) και 

ϊϊ) ανασυγκρότησης μέσα στις επιχειρήσεις που επιβίωσαν6. Οι πολιτικές που πρέπει 

να εφαρμοστούν για την επιτυχία των ανωτέρω, περιγράφονται από πολλές έρευνες 

(περιλαμβάνοντας τους Komai και Blanchard) και είναι συνοπτικά οι εξής7:

1. Μακροοικονομική σταθερότητα. Η αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 

ανάκαμψη του προϊόντος (Havrylyshyn and Botousharov, 1995; Fischer, Sahay 

and Vegh, 1996)8. Η μακροοικονομική σταθερότητα σημαίνει, μεταξύ άλλων, 

αυστηρή μακροοικονομική πολιτική και δημοσιονομική πειθαρχία, μικρό 

δημοσιονομικό έλλειμμα, πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, δημόσιες 

δαπάνες που να κατευθύνονται σε τομείς με υψηλές οικονομικές αποδόσεις, στη 

βελτίωση της αναδιανομής του εισοδήματος και στην εκπαίδευση.

2. Μικροοικονομικές-Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με:

> ελευθεροποίηση των τιμών, αγοράς, εμπορίου και συναλλάγματος,

> εγκαθίδρυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

5 Χρησιμοποιώντας μια άλλη ομάδα μεταβλητών για τις αρχικές συνθήκες, οι De Melo, Denizer, Gelb 
και Tenev (1997), βρήκαν ότι οι αρχικές μακροοικονομικές ανισορροπίες είχαν σημαντική επίδραση 
στη μεγέθυνση και στον πληθωρισμό μακροχρόνια.
6 Για μια λεπτομερή μακροοικονομική ανάλυση των ισχυρισμών του Blanchard, δες παράρτημα.
7 Havrylyshyn Ο., Izvorski I., Van Rooden R. (1998), “Recovery and Growth in Transition Economies 
1990-97: A Stylized Regression Analysis”, IMF Working Paper, pplO.
8 Havrylyshyn O., Izvorski I., Van Rooden R. (1998), “Recovery and Growth in Transition Economies 
1990-97: A Stylized Regression Analysis”, IMF Working Paper, ppl 1.
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> κατάργηση φραγμών που αφορούν τον ανταγωνισμό, την ελεύθερη είσοδο των 

επιχειρήσεων στην αγορά, την επιχειρηματική δραστηριότητα, την 

περιβαλλοντική προστασία, τον εποπτικό ρόλο των χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων, τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις.

Είτε με το απλό πλαίσιο συνδυασμού της μεγέθυνσης με κάποιο δείκτη 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (Sachs, 1996; Selowsky and Martin, 1996), είτε 

με το πιο σύνθετο, προσθέτοντας και επιδράσεις από τη σταθερότητα και τις 

αρχικές οικονομικές συνθήκες (Aslund, 1996; Fischer, Sahay & Vegh, 1996; 

Hemandez-Cata, 1997; De Melo et. al., 1997; Berg et. al., 1998), το συμπέρασμα 

είναι το ίδιο: περισσότερες αναμορφώσεις σχετίζονται με καλύτερη επίδοση στη 

μεγέθυνση9. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

στο σύνολό τους (και όχι μοναδικά) θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

3. Ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων.

4. Επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους ως “παροχέα” μακροοικονομικής 

σταθερότητας και ενίοτε ως “διορθωτή” των ατελειών της αγοράς. Επίσης, είναι 

αναγκαία η παροχή και του κατάλληλου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που 

να διευκολύνει τις εμπορικές, επιχειρηματικές-επενδυτικές δραστηριότητες, να 

υποστηρίζει τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και τη σωστή συμπεριφορά των 

οικονομούντων ατόμων (επιχειρήσεων, νοικοκυριών, οργανισμών, κυβέρνησης).

Ειδικά για τις χώρες της Βαλκανικής και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ιδιαίτερη

βαρύτητα πρέπει να δοθεί και σε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, χωρίς το οποίο 

οποιαδήποτε προσπάθεια για οικονομική ανασυγκρότηση και μεγέθυνση είναι 

καταδικασμένη να αποτύχει: την ύπαρξη των κατάλληλων χρηματοοικονομικών 

θεσμών και ιδρυμάτων. Οι ιδέες της ελευθεροποίησης και της ιδιωτικοποίησης δεν 

μπορούν να νοηθούν αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί 

(και η υποδομή). Στην αντίθετη περίπτωση, “// δυσλειτουργία τέτοιων θεσμών 

δημιουργεί γραφειοκρατικά προβλήματα, ένα ληστοσυμμορίτη καπιταλισμό, με διάχυτη 

τη διαφθορά και την απάτη'" (Stem and Stiglitz, 1997)10.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα και της ποιότητας της 

παροχής των δημοσίων υπηρεσιών (που μπορεί ως ένα σημείο να αντικαταστήσει την

9 Havrylyshyn Ο., Izvorski I., Van Rooden R. (1998), “Recovery and Growth in Transition Economies 
1990-97: A Stylized Regression Analysis”, IMF Working Paper, pp. 12.
10 Kolodko G. W. (1998), “Ten Years of Postsocialist Transition: The Lessons for Policy Reforms”, 
The World Bank, Development Economies Research Group, pp.16.
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κλασική συνταγή της ιδιωτικοποίησης), η επένδυση σε υλική και φυσική υποδομή 

(ανθρώπινο κεφάλαιο) και η εγκαθίδρυση μιας κοινωνικής συναίνεσης11 είναι επίσης 

αποφασιστικά στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία μιας οικονομίας ελεύθερης 

αγοράς και ανταγωνισμού. Γνωρίζοντας όλα αυτά, πρέπει ακόμη να παρατηρήσουμε 

ότι: Πρώτον, στα πρώτα στάδια της μετάβασης, το προϊόν, η παραγωγή και το 

εισόδημα ακολουθούν μια καθαρά πτωτική πορεία αντικατοπτρίζοντας την 

αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική, την αποδιοργάνωση του διεθνούς εμπορίου 

και των χρηματοοικονομικών δεσμών και την εγκατάλειψη του παλιού συστήματος 

της κατευθυνόμενης οικονομίας. Δεύτερον, η μεγέθυνση δεν θα ξεκινήσει αν τα νέα 

ερεθίσματα δεν γίνουν αντιληπτά. Τρίτον, οι άμεσοι μηχανισμοί στην αρχική περίοδο 

της μετάβασης είναι πιο πιθανό να είναι βελτιώσεις αποτελεσματικότητας παρά 

επέκτασης των παραγωγικών εισροών, επένδυσης ή εργασίας11 12.

Η επένδυση είναι όντως μια σημαντική μεταβλητή για τη μεγέθυνση στη 

μεσομακροπρόθεσμη περίοδο. Στις οικονομίες της μετάβασης όμως, με κληρονομικές 

αναποτελεσματικότητες και υποεκμετάλλευση παραγωγικών δυνατοτήτων, η 

βραχυχρόνια επίδραση της νέας επένδυσης είναι πιθανό να είναι λιγότερο σημαντική, 

τουλάχιστον για την αρχική οικονομική ανάκαμψη. Με το πέρασμα του χρόνου, οι 

θετικές επιδράσεις της μετάβασης υπερκαλύπτουν τις αρνητικές επιδράσεις των 

πρώτων χρόνων. Η σωρευτική επίδραση των συνεχιζόμενων οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων οδηγεί στην ανάκαμψη της οικονομικής μεγέθυνσης στις 

περισσότερες χώρες. Αυτό έχει τη μορφή της “U-καμπύλης” όπου η αρχική μείωση 

ακολουθείται από αυξητική πορεία13. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη σχέση 

πληθωρισμού και οικονομικής ελευθεροποίησης: μπορεί κάποιες αρχικές μελέτες να 

έχουν υποστηρίξει μια αρνητική συσχέτιση (Aslund, Boone and Johnson, 1996; De 

Melo Denizer and Gelb, 1997), ωστόσο η θετική συσχέτιση στα πρώτα στάδια της 

μετάβασης και η μετέπειτα μεταστροφή της σε αρνητική (De Melo and Gelb, 1997; 

De Melo Denizer, Gelb & Tenev, 1998) μοιάζει περισσότερο πιθανή και αξιόπιστη14.

11 “Η εγκαθίδρυση της κοινωνικής συναίνεσης είναι κρίσιμη για τη μακρόχρονη επιτυχία της μετάβασης. 
Η ανάλυση σε πολλές χώρες έχει δείξει ότι κοινωνίες με μεγάλες ανισότητες στα εισοδήματα ή στα 
περιουσιακά στοιχεία, τείνουν να είναι κοινωνικά και πολιτικά περισσότερο ασταθείς και να 
παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά επενδύσεων και μεγέθυνσης” (World Bank, 1996).
12 Havrylyshyn Ο., Izvorski I., Van Rooden R. (1998), “Recovery and Growth in Transition Economies 
1990-97: A Stylized Regression Analysis”, IMF Working Paper, pp. 11.
13 Havrylyshyn O., Izvorski I., Van Rooden R. (1998), “Recovery and Growth in Transition Economies 
1990-97: A Stylized Regression Analysis”, IMF Working Paper, pp.33.
14 Hemandez-Cata E. (1999), “Price Liberalization, Money Growth and Inflation During the Transition 
to a Market Economy”, IMF Working Paper, pp.4.
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Διάγραμμα 1.1. Αναμόρφωση και μεγέθυνση

1990-93

1994-97

Πηγή: Havrylyshyn Ο., Izvorski I., Van Rooden R. (1998), “Recovery and Growth in Transition 
Economies 1990-97: A Stylized Regression Analysis”, IMF Working Paper, pp.31.

Αμεση η'Βαθμιαία Μετάβαση;

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε και μια μεγάλη διαμάχη που υπάρχει στη 

βιβλιογραφία για τις χώρες της μετάβασης και αφορά το κατά πόσο η διαδικασία της 

μετάβασης και οι αναμορφώσεις-μεταρρυθμίσεις που συνεπάγεται πρέπει να είναι 

“βίαιη” και άμεση ή πρέπει να ακολουθήσει μια πιο βαθμιαία εξέλιξη. Οι ραγδαίες 

αλλαγές μπορούν να λάβουν μέρος σε κάποια πεδία της ανασυγκρότησης - 

ελευθεροποίηση τιμών και εμπορίου, σταθεροποίηση πληθωρισμού, ίσως και 

ιδιωτικοποιήσεις μικρών επιχειρήσεων - αλλά σε άλλες περιπτώσεις η άμεση αλλαγή 

δεν μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για τη θεωρία της βαθμιαίας 

αναμόρφωσης, από την άλλη, μερικές αλλαγές αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για

ίο
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άλλες και συνεπώς πρέπει να υπάρχει μια σταδιακή αναμόρφωση. Για παράδειγμα, η 

ιδιωτικοποίηση δεν μπορεί να είναι επιτυχής, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο 

νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο. Οι αντιθέσεις μεταξύ των διαφορετικών θεωριών 

για τη διαδικασία μετάβασης εμφανίζονται κυρίως στη δυνατότητα της 

μακροοικονομικής σταθερότητας και των ιδιωτικοποιήσεων, σε ένα μικρότερο 

ποσοστό στην ελευθεροποίηση του εμπορίου, και σε ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό 

στην ελευθεροποίηση των τιμών15.

Πολλοί πάντως σημαντικοί οικονομολόγοι της εποχής μας υποστηρίζουν 

περισσότερο το πρότυπο της άμεσης-δραστικής μετάβασης και των ριζικών αλλαγών 

(big bang approach) και λιγότερο τη βαθμιαία εξέλιξη (gradualism). Ιδίως για τις 

ιδιωτικοποιήσεις, οι Lipton και Sachs (1990a), Balcerowitz (1994)16 και Blanchard 

(1992) ήταν εμφανείς υποστηρικτές της άμεσης πολιτικής δράσης και της 

αποκρατικοποίησης των προβληματικών επιχειρήσεων. Αυτοί που υποστήριξαν μια 

πιο σταδιακή αλλαγή ήταν οι Newbery (1991), που ενδιαφέρθηκε για τις 

αναποτελεσματικότητες που απορρέουν από τις μονοπωλιακές διαρθρώσεις, 

Dewatripont και Roland (1995), που πίστευαν ότι η ραγδαία ιδιωτικοποίηση θα 

επέφερε σημαντικότατο πολιτικό κόστος και Aghion και Blanchard (1994), που 

ανησυχούσαν για ραγδαία αύξηση της ανεργίας17. Πάντως, το πρόβλημα εξεύρεσης 

μιας κοινής στρατηγικής για τη διαδικασία μετάβασης - βασισμένης κατά ένα μέρος 

στην προσέγγιση της Πολωνίας (Lipton και Sachs, 1990a) - προέκυψε από τις αρχές 

της διαδικασίας αυτής και απασχόλησε πολλούς οικονομολόγους. Το διάγραμμα 1 

εμφανίζει αυτή την κοινή στρατηγική για την επιτυχή ανασυγκρότηση των 

οικονομιών σε μετάβαση.

Τα εμπειρικά παραδείγματα ριζικής αλλαγής της οικονομίας, π.χ. στην περίπτωση 

της Κίνας18, μπορούν να αναζητηθούν και να αναλυθούν στο πλαίσιο ερμήνευσης 

αυτής της διαδικασίας, δίνοντάς μας αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Οι Sachs και 

Woo (1997) χωρίζουν τις δύο αντίπαλες ιδεολογίες μετάβασης στους 

“εμπειριοκράτες” (experimentalists), που θεωρούν ότι η επιτυχία της Κίνας οφείλεται

15 Stanley Fischer and Ratna Sahay (2000), “The Transition Economies After Ten Years”, IMF 
Working Paper, pp. 11.
16 Balcerowicz L. (1994), “Economic Transition in Central and Eastern Europe: Comparisons and 
Lessons”, Australian Economic Review, 0(105).
17 Stanley Fischer and Ratna Sahay (2000), “The Transition Economies After Ten Years”, IMF 
Working Paper, pp.12.
18 Raiser M. (1995), “Lessons for Whom, from Whom? The Transition from Socialism in China and 
Central Eastern Europe Compared”, Communist Economies and Economic Transformation, 7(2).
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στην εξελικτική και επαυξητική φύση της αναμορφωτικής διαδικασίας (Naughton, 

1994; Rawski, 1994), και στη “σχολή της σύγκλισης” (convergence school), στην 

οποία ανήκουν και οι Sachs και Woo, που θεωρούν τη βαθμιαία εξέλιξη ως 

αποτέλεσμα συνεχιζόμενης πολιτικής διαμάχης και άλλων δυσκολιών, παρά ως 

στρατηγική. Οι εμπειριοκράτες υποστηρίζουν ότι μια γρηγορότερη και αμεσότερη 

διαδικασία θα είχε οδηγήσει την Κίνα σε χειρότερα οικονομικά αποτελέσματα, ενώ 

από την άλλη μεριά, η σχολή της σύγκλισης θεωρούν ότι οι επιθυμητές οικονομικές 

επιδόσεις εμφανίστηκαν όχι λόγω της βαθμιαίας εξέλιξης αλλά σε αντίθεση με αυτή. 

Καλύτερα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν εκεί όπου η ανασυγκρότηση ήταν ταχύτερη19.

Διάγραμμα 1.2. Στάδια μετάβασης.

Μακροοικονομική σταθερότητα 

Αναμόρφωση αγοράς 

Ελευθεροποίηση τιμών

Ελευθεροποίηση εμπορίου

Αγορά εργασίας

Χρηματοοικονομικός και 
τραπεζικός τομέας

Ιδιωτικοποιήσεις-ανασυγκρότηση

Ιδιωτικοποιήσεις μικρών επιχ/σεων 
και ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα 
Αποκρατικοποιήσεις και 
ανασυγκρότηση μεγάλης κλίμακας

Ρόλος του κράτους

Νομοθετικές αλλαγές

Θεσμικές αλλαγές 

Ασφάλιση ανεργίας

Έντονη Συνεχής

Απομάκρυνση μονοπωλιακών μορφών

Απομάκρυνση εμπορικών φραγμών-Προσαρμογή σε χαμηλά επίπεδα 

Απορύθμιση δομών-Ελεύθερη διαπραγμάτευση μισθών 

Προετοιμασία Ελευθεροποίηση

Διοίκηση, ανασυγκρότηση και ιδιωτικοποίηση

Έντονες Συνεχείς

Φόροι, προϋπολογισμός, ιδρύματα εποπτείας

Επείγουσα Θεσμοποίηση

4 6
Έτη

Ό

Πηγή: Stanley Fischer and Ratna Sahay (2000), “The Transition Economies After Ten Years”, IMF 
Working Paper, pp.30.

|y Kalra S., Slok T. (1999), “Inflation and Growth in Transition: Are the Asian Economies Different?”, 
IMF Working Paper, WP/99/118.
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Κεφάλαιο 2. c

Μακροοικονομική Ανάλυση

Οικονομική Αναλ υςη

Παρά όμως τις ιστορικές αντιξοότητες (την “ιστορική δυσμένεια”) οι χώρες της 

Βαλκανικής δίνουν τη μάχη του μετασχηματισμού. Φυσικά, το έργο της 

ανασυγκρότησης των οικονομιών είναι δύσκολο, έχει υψηλό κοινωνικό κόστος και 

θα διαρκέσει πολύ χρόνο ακόμη. Ιδίως η διάσταση του χρόνου είναι κρίσιμη. Ο 

εκσυγχρονισμός και η ανασυγκρότηση της οικονομίας είναι διαδικασίες στο χρόνο. Ο 

εκσυγχρονισμός της παραγωγής απαιτεί χρόνο. Αρκεί να υπολογίσουμε πόσος χρόνος 

χρειάζεται για την προετοιμασία νέων επενδυτικών σχεδίων, για την εξυγίανση 

επιχειρήσεων, για την αγορά νέων μηχανών, και μάλιστα υπό συνθήκες έλλειψης 

συναλλάγματος και αβεβαιότητας για την εξέλιξη των αγορών, για την ανάδειξη 

στελεχών επιχειρήσεων που να μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά υπό 

συνθήκες ανταγωνισμού1. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι κυβερνήσεις των χωρών της 

περιοχής θα συνεχίσουν στο μονοπάτι της αντιπληθωριστικής πολιτικής, της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης, των ιδιωτικοποιήσεων, με άμεσο στόχο την ευρωπαϊκή 

προοπτική.

Ποιές είναι όμως οι προοπτικές της ευρωπαϊκής διάστασης για τις βαλκανικές 

χώρες; Πόσο μακριά είναι τα Βαλκάνια από το “ευρωπαϊκό όνειρο”; Σε αυτή την 

ανασκόπηση της τελευταίας δεκαετίας της μετάβασης στη ΝΑ Ευρώπη, η ανάλυση 

των μακροοικονομικών επιδόσεων των χωρών της περιοχής, της οικονομικής 

μεγέθυνσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των εξελίξεων στο βιοτικό τους 

επίπεδο, καθίσταται αναγκαία για την περαιτέρω προσπάθεια προσέγγισης της 

ανάπτυξης της περιοχής.

1 Μια άσκηση υπολογισμού: Πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η σχέση ανάμεσα σε βιομηχανία 
κεφαλαιουχικών και σε βιομηχανία καταναλωτικών ειδών; Έχει υπολογιστεί ότι στην Τσεχοσλοβακία 
με ευνοϊκές προϋποθέσεις χρειάζονται τριάντα χρόνια για να προσεγγίσει η δομή της οικονομίας τη 
γερμανική ως προς τα μερίδια των δύο μεγάλων παραγωγικών τομέων.
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Έτσι, όσο αφορά αρχικώς τα επίπεδα του εισοδήματος, το συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι ότι κατά τα τελευταία 40 χρόνια υπήρξε απόκλιση παρά σύγκλιση 

των εισοδημάτων με τις χώρες της Ε.Ε., όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 

(χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της Τσεχοσλοβακίας και της Ουγγαρίας που 

από τα ποσοστά των 72% και 63%, έπεσαν στα 44% και 36%, αντίστοιχα).

Πίνακας 2.1. Σύγκριση των Κατά Κεφαλήν Εισοδημάτων

Κατά Κεφαλήν 
ΑΕΠ

1937

Σχέσι/ με τον 
Μέσο Όρο της 

Δυτικής Ευρώπης

Κατά Κεφαλήν 
ΑΕΠ

1992

Σχέση με τον 
Μέσο Όρο της 

Δυτικής Ευρώπιις

Μέσος Όρος 4021 1,00 15493 1,00
Βουλγαρία 1566 0,39 4054 0,26
Τσεχοσλοβακία 2882 0,72 6845 0,44
Ουγγαρία 2543 0,63 5638 0,36
Πολωνία 1915 0,48 4726 0,31
Ρουμανία 1130 0,28 2565 0,17
Γ ιουγκοσλαβία 1284 0,32 3887 0,25

Πηγή: Fischer S., Sahay R., Vegh C. (1998), “How far is Eastern Europe from Brussels?”, IMF 
Working Paper, pp. 10.

Όσο για την οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε από τις χώρες αυτές, παρά το 

γεγονός ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα 

μακροοικονομικής αστάθειας, ενώ σε άλλες η σταθερότητα μοιάζει εύθραυστη. Αυτά 

τα προβλήματα παρουσιάστηκαν τα τελευταία 3 χρόνια όπου μερικές χώρες 

αντιμετώπισαν σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες. Καμία από τις χώρες δεν 

έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό πλαίσιο προώθησης μιας διαρκούς μεγέθυνσης, ενώ και 

η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είναι επίσης απογοητευτική.

Οι λόγοι για αυτή την κατάσταση είναι πολλοί. Οι αρχικές συνθήκες των 

οικονομιών της περιοχής αυτής ήταν χειρότερες από όλες τις άλλες οικονομίες 

μετάβασης στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης χαρακτηρίζονται 

επίσης από περισσότερες οικονομικές και θεσμικές στρεβλώσεις, τεράστια χρέη και 

σχετική απομόνωση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασμό με 

τις διάφορες διαμάχες της περιοχής και την ανεπάρκεια άμεσων αποτελεσματικών 

διαρθρωτικών προγραμμάτων, οδήγησαν σε ισχνές οικονομικές επιδόσεις στις αρχές 

της μετάβασης. Ενώ οι οικονομίες της Κεντρικής Ευρώπης σταθεροποιούσαν τα
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μακροοικονομικά τους μεγέθη, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, στα μέσα της δεκαετίας 

του 1990, οι περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης έφθασαν μέχρι τα τέλη της ίδιας 

δεκαετίας να προσπαθούν ακόμα για αυτή τη σταθερότητα. Η Αλβανία, η Βουλγαρία 

και η Ρουμανία αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα μακροοικονομικής ανισορροπίας 

τα τελευταία 3 χρόνια. Πρόσφατα, μια θετική πρόοδος σημειώθηκε στην Αλβανία και 

τη Βουλγαρία. Η Ρουμανία επίσης εμφάνισε θετική εξέλιξη, αν και ο πληθωρισμός 

και η μακροοικονομική ανασφάλεια παραμένουν υψηλά, ενώ η ΠΓΔΜ συνεχίζει να 

εμφανίζει επίσης υψηλό πληθωρισμό και αστάθεια στις ισοτιμίες της. Το 1999, οι 

χώρες της ΝΑ Ευρώπης φαίνεται να ανακάμπτουν, ως συνέπεια μιας σωστής 

δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, που υποστηρίζεται από την κατάλληλη 

διαρθρωτική αναμόρφωση και τα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών2.

Ωστόσο, οι οικονομικές καταστάσεις των χωρών αυτών παραμένουν ανασφαλείς 

και αβέβαιες. Πρώτον, οι φόροι στο διεθνές εμπόριο φαίνονται να είναι σημαντικές 

πηγές εσόδων για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Για το 1998 και το 1999, οι φόροι 

αυτοί αντιστοιχούσαν σε περίπου 3% επί του ΑΕΠ. Σε μερικές περιπτώσεις, το 

ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο: στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη φτάνει το 10% του 

ΑΕΠ, στην ΠΓΔΜ το 4%. Συνεπώς, μια ελευθεροποίηση του εμπορίου, ως 

αποτέλεσμα της οικονομικής ολοκλήρωσης είτε μεταξύ αυτών των χωρών, είτε 

μεταξύ αυτών των χωρών και της Ε.Ε., επιβάλλει την εύρεση νέων εναλλακτικών 

πηγών εσόδων. Πάντως, δεν πρέπει να υποτιμάμε το γεγονός ότι η αύξηση της 

εμπορικής δραστηριότητας από την ολοκλήρωση προσφέρει οφέλη που μπορούν να 

αντισταθμίσουν την αρνητική επίπτωση. Δεύτερον, την τελευταία δεκαετία, η ανάγκη 

της μακροοικονομικής σταθερότητας οδήγησε σε μια αυστηρή δημοσιονομική 

πολιτική, που μείωσε τις δημόσιες και κατά συνέπεια και τις κοινωνικές δαπάνες. 

Άμεσο αποτέλεσμα ήταν η φθίνουσα πορεία των κοινωνικών δεικτών υγείας, 

γονιμότητας, εκπαίδευσης και βιοτικού επιπέδου. Περαιτέρω συρρίκνωση των 

δημοσίων δαπανών προς όφελος της μακροοικονομικής πολιτικής δεν θα πρέπει να 

γίνει σε βάρος της κοινωνικής συνοχής που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξαθλίωση.

2 Οι Fischer, Sahay και Vegh (1997), έδειξαν ότι η προσπάθεια της οικονομικής σταθεροποίησης είναι 
πιο επιτυχής σε χώρες με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ένα αποτέλεσμα που είναι συνεπές με 
την εμπειρία άλλων αναπτυσσόμενων χωρών. Οι Loungani και Sheets (1997) παρέχουν επίσης 
αποδείξεις για τη σχέση μεταξύ του βαθμού ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών και του 
πληθωρισμού για τις οικονομίες σε μετάβαση. Για μια πληρέστερη συζήτηση πάνω στα 
πλεονεκτήματα των σταθερών έναντι των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, δες Sacks 
(1996b), Sahay και Vegh (1996b).
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Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν λεπτομερώς τις επιδόσεις των χωρών της ΚΑ 

Ευρώπης στη μεγέθυνση και τον πληθωρισμό.

Πίνακας 2.2. Σταθεροποιητικά προγράμματα και πληθωρισμός, 1989-98.

Χώρα
Έναρξη

σταθεροποιητικού
προγράμματος

Καθεστώς 
συναλ/.αγματικών 

ισοτιμιών που 
υιοθετήθηκε

Πληθωρισμός 
πριν το 

πρόγραμμα

Μέγιστος
ετήσιος

πληθωρισμός

Έτος που 
ο πληθω
ρισμός 

ήταν 
υψηλό
τερος

Έτος που 
ο πληθω
ρισμός 
έπεσε 

κάτω τον 
50%

Καθεστώς
συναλλαγ
ματικών
ισοτιμιών
σήμερα

Πληθω
ρισμός το 

1998

Αλβανία Αύγουστος 1992 Κυμαινόμενες 292,6 237 1992 1993 Κυμαινόμενες 8,7
Βουλγαρία Φεβρουάριος 1991 Κυμαινόμενες 244,6 579 1997 1998 Σταθερές 1,0
Κροατία Οκτώβριος 1993 Σταθερές 1.902,8 2585 1989 1994 Κυμαινόμενες 5,3
Τσεχία Ιανουάριος 1991 Σταθερές 45,5 52 1991 1992 Κυμαινόμενες 6,8

Ουγγαρία Μάρτιος 1990 Σταθερές 26,0 35 1990 Κυμαινόμενες 10,6
Π.Γ.Δ.Μ. Ιανουάριος 1994 Σταθερές 247,7 1780 1992 1995 Κυμαινόμενες -2,4
Πολωνία Ιανουάριος 1990 Σταθερές 1.096,1 640 1989 1992 Κυμαινόμενες 8,5
Ρουμανία Οκτώβριος 1993 Κυμαινόμενες 314,3 295 1993 1995 Κυμαινόμενες 40,6
Σλοβακία Ιανουάριος 1991 Σταθερές 45,9 58 1991 1990 Κυμαινόμενες 5,6
Σλοβενία Φεβρουάριος 1992 Κυμαινόμενες 288,4 247 1991 1993 Κυμαινόμενες 7,5

ΚΑ Ευρώπη 450 651 1991 1993 9,2
ΚΑΕ1 567 603 1991 1992 7,4
ΚΑΕ1 2 275 723 1992 1995 12,0

1. Αρχικοί αναμορφωτές: Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία.
2. Μετέπειτα αναμορφωτές: Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία.
Πηγή: Fischer S., Sahay R., Vegh C. (2000), “The Transition Economies After Ten Years”, IMF 
Working Paper, pp.35, καθώς και Fischer S., Sahay R., Vegh C. (1998), “From Transition to 
Market: Evidence and Growth Prospects”, IMF Working Paper, pp.8,14.

Πίνακας 2.3. Επίδοση του προϊόντος, 1989-1998.

Χώρα

Σύσσωρευμένη 
πτώση

προϊόντος στο 
χαμηλότερο 

επίπεδο 
(1989=100)

Έτος που το 
προϊόν ήταν το 

χαμηλότερο

Συσ σωρευμένη 
μεγέθυνσιι 

προϊόντος μετά 
το χαμηλότερο 

επίπεδο

Μέσος π/ς 
μεγέθυνσης του 
προϊόντος μετά 
το χαμηλότερο 

επίπεδο

Έτος στο οποίο 
το προϊόν ήταν 
το υψηλότερο

Αναλογία 
προϊόντος το 
1998 και του 

προϊόντος τι/ς 
προ-μετάβαοης 

χρονιάς

Αλβανία 39,9 1992 43,0 6,3 1989 0,96
Βουλγαρία 36,8 1997 4,0 4,0 1989 0,72
Κροατία 37,7 1993 30,8 3,1 1989 0,82
Τσεχία 15,4 1992 12,8 2,0 1989 0,97

Ουγγαρία 18,1 1993 16,3 3,0 1989 0,95
Π.Γ.Δ.Μ. 46,6 1995 7,4 2,5 1989 0,57
Πολωνία 13,6 1991 42,6 5,2 1998 1,23
Ρουμανία 26,7 1992 3,4 0,7 1989 0,82
Σλοβακία 24,7 1993 32,9 5,7 1998 1,00
Σλοβενία 20,4 1992 25,4 3,9 1989 1,00

ΚΑ Ευρώπη 28,0 1992 21,9 3,6 1989 0,9
ΚΑΕ1 21,6 1993 26,8 3,8 1989 0.9
ΚΑΕ2 37,5 1992 14,5 3,4 1989 0,7

1. Αρχικοί αναμορφωτές: Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία.
2. Μετέπειτα αναμορφωτές: Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία.
Πηγή: Fischer S., Sahay R., Vegh C. (2000), “The Transition Economies After Ten Years”, IMF 
Working Paper, pp.34, καθώς και Fischer S., Sahay R., Vegh C. (1998), “From Transition to 
Market: Evidence and Growth Prospects”, IMF Working Paper, pp.8.
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Αν και κάποιες πρόσφατες πρόοδοι είναι ενθαρρυντικές, η οικονομική μεγέθυνση 

για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης παραμένει απογοητευτική3. Συγκρίνοντας στη 

συνέχεια με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, παρατηρούμε για τις δεύτερες μια 

αδιαμφισβήτητη υπεροχή όσο αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, η περίοδος ύφεσης στη μετάβαση για τις χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης διήρκησε 3 με 4 χρόνια και η πτώση στο επίπεδο του προϊόντος ήταν 

περίπου 15% από το αντίστοιχο επίπεδο του 1989. Για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης 

αντιθέτως, η ύφεση ήταν μεγαλύτερη, η ανάκαμψη βραδύτερη, ενώ πρόσφατα το 

ΑΕΠ φαίνεται πάλι να φθίνει. Η συσσωρευμένη πτώση του προϊόντος αγγίζει το 30% 

σε σχέση με το 1989 (διάγραμμα 2.1). Σαν σύνολο, οι οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης 

συρρικνώνονταν κατά περισσότερο από 1% ετησίως, ενώ οι οικονομίες της 

Κεντρικής Ευρώπης μεγεθύνονταν κατά 1% ετησίως. Οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης 

έχουν φθάσει μόλις το 75% της οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με την προ- 

μετάβαση περίοδο, ενώ οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, με καλύτερα διαρθρωτικά 

προγράμματα, έχουν φθάσει σε ένα 10% υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με την προ- 

μετάβαση περίοδο.

Πίνακας 2.4. Οικονομική Επίόοση-Σύγκριση ΚΑ και ΝΑ Ευρώπης, 1989-1998

Συσσωρευμένο ΑΕΠ 1990-1998 (%) ΑΕΠ 1998/ΑΕΠ 1989 (%)

Αλβανία -0.8 86
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 29.93 —

Βουλγαρία -4.0 66
Κροατία -2.4 78
Γ ιουγκοσλαβία — —

ΠΓΔΜ -1.2 72
Ρουμανία -2.9 76
Μέσος Όρος ΝΑ Ευρώπης1 -1.2 754
Μέσος Όρος Κ Ευρώπης2 0.8 107

1. Εκτός της Γιουγκοσλαβίας
2. Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία
3. 1995-19997
4. Εκτός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”, 
World Bank Report, pp.28.

3 Κατά τη δεκαετία του 1980, η Γιουγκοσλαβία δεν εμφάνισε σχεδόν καθόλου μεγέθυνση. Αυτό
σημαίνει ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώνεται για σχεδόν δύο ολόκληρες δεκαετίες. Κάτι ανάλογο 
συμβαίνει στη Ρουμανία.
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Διάγραμμα 2.1. Οικονομική Επίόοση-Σύγκριση ΚΑ και ΝΑ Ευρώπης, 1989-1998

ΚΑ: Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία 
ΝΑ: Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ. και Ρουμανία
Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional 
Strategy Paper”, World Bank Report, pp.27.

Η οικονομική μεγέθυνση φαίνεται να είναι εύθραυστη και για τον επιπλέον λόγο 

της στασιμότητας στην παραγωγικότητα. Σε όλες τις οικονομίες μετάβασης στην 

Ευρώπη, η πτώση στην παραγωγικότητα ήταν κοινό φαινόμενο στις αρχές της 

μετάβασης. Αυτή η πτώση άρχισε να αντιστρέφεται στις περισσότερες χώρες μετά 

από 2-3 χρόνια και πρόσφατα μερικές από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 

εισήλθαν σε μια φάση αύξησης της παραγωγικότητας, ενώ για τη ΝΑ Ευρώπη η 

παραγωγικότητα είναι στάσιμη και φθάνει το 90% της προ-μετάβασης περιόδου.

Διάγραμμα 2.2. Παραγωγικότητα-Σύγκριση ΚΑ και ΝΑ Ευρώπης, 1989-1998

Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional
Strategy Paper”, World Bank Report, pp.29.
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Ένας σημαντικός παράγοντας για αυτή τη φτωχή επίδοση στην παραγωγικότητα 

είναι η ανεπάρκεια επενδύσεων. Ο δείκτης “επενδύσεις προς ΑΕΠ” μειώθηκε από 

23% το 1992 σε 18% το 1998. Τα επίπεδα επενδύσεων είναι χαμηλά (κάτω από 20% 

επί του ΑΕΠ) στην Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και οι τρεις αυτές 

χώρες έχουν αντιμετωπίσει προσφάτως μακροοικονομικές δυσκολίες που 

συρρίκνωσαν περισσότερο τα επίπεδα επενδύσεων. Αντιθέτως, ο επενδυτικός δείκτης 

για τις πιο αναπτυγμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης αυξήθηκε από 19% επί του 

ΑΕΠ το 1992 σε 28% το 1998. Είναι ευνόητο ότι τα υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων 

αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο για την οικονομική ανάκαμψη και μεγέθυνση των 

χωρών της ΝΑ Ευρώπης και οι δομικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την 

προώθηση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Επίσης, τα χαμηλά ποσοστά αποταμίευσης είναι ένας περιοριστικός παράγοντας 

για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η επίδραση της καλύτερης οικονομικής 

διαχείρισης φαίνεται από την αύξηση στις κρατικές αποταμιεύσεις. Όμως, τα χαμηλά 

επίπεδα των μη κρατικών αποταμιεύσεων (που περιλαμβάνει και κρατικές 

επιχειρήσεις) είναι ένας σημαντικός περιορισμός. Σαν αποτέλεσμα, οι ξένες 

αποταμιεύσεις χρηματοδότησαν σχεδόν το 1/3 της ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης.

Πίνακας 2.5. Συνολικές Αποταμιεύσεις-Επενδύσεις (ως ποσοστά επί του ΑΕΠ)

1995 1996 1997 1998 1999

M.O. ΝΑ Ευρώπης1 
Ακαθάριστη εγχώρια επένδυση 20.5 22.0 22.9 20.1 18.3
Κρατική επένδυση 4.2 5.3 4.9 4.7 3.8
Ακαθάριστες εθνικές αποταμιεύσεις 15.0 15.2 15.0 12.1 11.8
Κρατικές αποταμιεύσεις - -0.2 1.9 2.3 2.2
Μη κρατικές αποταμιεύσεις -- 15.3 13.1 9.8 9.6
Ξένες αποταμιεύσεις 5.5 6.8 7.9 7.9 6.4
Μ.Ο. Κεντρικής Ευρώπης" 
Ακαθάριστη εγχώρια επένδυση 23.9 26.4 28.0 28.6 28.3
Κρατική επένδυση - -- - - --
Ακαθάριστες εθνικές αποταμιεύσεις 24.9 23.2 24.3 24.5 23.4
Κρατικές αποταμιεύσεις 0.4 0.7 0.3 0.6 --
Μη κρατικές αποταμιεύσεις 24.5 22.5 24.0 23.9 --
Ξένες αποταμιεύσεις -1.0 3.2 3.7 4.1 4.9

1. Μέσος Όρος με σταθμίσεις: Αλβανία 0.038, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0.055, Βουλγαρία 0.142, 
Κροατία 0.290, ΠΓΔΜ 0.036 και Ρουμανία 0.439.

2. Μέσος Όρος με σταθμίσεις: Τσεχία 0.180, Ουγγαρία 0.159, Πολωνία 0.524, Σλοβακία 0.069 
και Σλοβενία 0.068.

Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”, 
World Bank Report, pp.30.
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Για να προσεγγιστούν τα αναγκαία επίπεδα επένδυσης που θα υποστηρίξουν την 

μεγαλύτερη και σταθερότερη οικονομική μεγέθυνση, απαιτούνται υψηλότερα επίπεδα 

εγχώριων αποταμιεύσεων καθώς τα υψηλά επίπεδα ξένων αποταμιεύσεων 

προστίθενται στο χρέος της περιοχής.

Η φτωχή οικονομική επίδοση που αναφέραμε παραπάνω, καθώς και οι διάφορες 

διαμάχες στην περιοχή επηρέασαν αρνητικά τους κοινωνικούς και βιοτικούς δείκτες 

των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, οι οποίοι παρουσίασαν δραματική πτώση κατά τη 

δεκαετία του 1990. Οι μειώσεις σε απασχόληση και σε μισθούς αποτελούν τη μια 

πτυχή αυτής της τάσης: οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν σε όλη τη δεκαετία, ενώ 

ιδιαίτερα σημειώνουμε τα ποσοστά ανεργίας σε ΠΓΔΜ και Γιουγκοσλαβία με 36% 

και 30%, αντίστοιχα (οι εκτιμήσεις για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ξεπερνούν το 55%). 

Αντιθέτως, στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι μισθοί μειώθηκαν λιγότερο στην 

αρχική περίοδο της μετάβασης και το 1997 αυξήθηκαν πάνω από το επίπεδο του 

1990, ενώ η ανεργία (αν και υψηλή) φαίνεται να σταθεροποιείται μετά τα μέσα της 

δεκαετίας σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της ΝΑ Ευρώπης.

Όσο για τη φτώχεια, παρά τη δυσκολία δεδομένων, συγκεκριμένες αναλύσεις και 

εκτιμήσεις των χωρών της ΝΑ Ευρώπης αποκαλύπτουν μια κατάσταση όπου η 

φτώχεια και οι ανισότητες αυξάνουν παρά μειώνονται. Ιδίως για την ανισότητα, 

χρησιμοποιώντας τον πιο διαδεδομένο δείκτη (Gini), τα αποτελέσματα είναι μάλλον 

απογοητευτικά. Ο δείκτης Gini στη Βουλγαρία αυξήθηκε από 27,1 το 1995 σε 31,4 

το 1997 στην ΠΓΔΜ, από 20 το 1993 σε σχεδόν 30 το 1996· αη Ρουμανία, από 21 το 

1989 σε 30 το 1998 στην Κροατία, εκτιμάται στο 32 για το 1998, ενώ αντίστοιχα 

είναι τα αποτελέσματα και για τις άλλες χώρες.

Πέρα από αυτές τις ανισότητες, το βιοτικό επίπεδο επηρεάζεται αρνητικά και από 

τις μετακινήσεις του πληθυσμού, αποτέλεσμα της κατάστασης στις Πρώην 

Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περίπου τρία εκατομμύρια 

άνθρωποι μετακινήθηκαν σε προσωρινή ή και μόνιμη βάση. Η εγκατάλειψη της 

κατοικίας, της εργασίας, της γης από αυτά τα άτομα, καθώς και οι κοινωνικές- 

ψυχολογικές επιδράσεις της μετακίνησης, οδήγησαν ένα σημαντικό αριθμό ατόμων 

της περιοχής σε χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, οι 

υποδομές, η εκπαίδευση, η υγεία, η πρόνοια, η παροχή ύδρευσης είναι δείκτες του 

βιοτικού επιπέδου. Και πρέπει να σημειωθεί πως η μείωση της πρόσβασης ή/και της 

ποιότητας τους είναι χαρακτηριστικά στοιχεία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης.
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Ωστόσο, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ενώ στις οικονομίες μετάβασης της 

υπόλοιπης Ευρώπης η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ατόμων μειώθηκε, στη ΝΑ 

Ευρώπη εμφανίζεται μια στασιμότητα, με μικρές μειώσεις στις ηλικίες των ανδρών 

(από 68,6 σε 68,2 χρόνια) και μικρές αυξήσεις στις ηλικίες των γυναικών (από 74,5 

σε 74,7 χρόνια) μεταξύ 1990 και 1997. Διαφορές μεταξύ των χωρών υπάρχουν, με 

την Αλβανία και τη Βουλγαρία να εμφανίζουν μειώσεις στις ηλικίες και των δύο 

φύλων, ενώ η ΠΓΔΜ και η Γιουγκοσλαβία να εμφανίζουν αντίστοιχες αυξήσεις.

Πίνακας 2.6. Κοινωνικοί Δείκτες, 1997

Δείκνις Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης4 και 

παγκόσμια κατάταξη

Ποσοστό Βρεφικής 
Θνησιμότητας

Αναμενόμενη διάρκεια 
ζωής

Αλβανία1 0.699/100* 25.8 72.8
Βοσνία-Ερζεγοβίνη' — 12.7 72.3
Βουλγαρία 0.758/63rd 17.5 71.1
Κροατία 0.773/55* 8.2 72.6
ΠΓΔΜ 0.749/73rd 15.7 73.1
Γ ιουγκοσλαβία3 — 14.3 72.3
Ρουμανία 0.752/68* 22.0 69.6

1. Το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας είναι για το 1996
2. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής είναι για το 1995
3. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής είναι για το 1996
4. Ο δείκτης είναι ένας σύνθετος δείκτης που περιλαμβάνει τρεις μεταβλητές: την αναμενόμενη

διάρκεια ζωής, το μορφωτικό επίπεδο (όπως υπολογίζεται από τη στοιχειώδη παιδεία των 
ενηλίκων και τα ποσοστά εγγραφών στην εκπαίδευση) και το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”, 
World Bank Report, pp.32.

Πίνακας 2.7. Κοινωνικοί Δείκτες

Βρεφική Θνησιμότητα Κάτω των 5 ετών θνησιμότητα
(ανά 1.000 γεννήσεις) (ανά 1.000 γεννήσεις)

1990 1997 Ετήσια 
μεταβολή(%) 1990 1997 Ετήσια 

μεταβολή (%)

Αλβανία 28.3 25.8 -2 41.5 30.6 -4
Βοσνία- 15.3 12.7 -3 17.2 — ---

Ερζεγοβίνη
Βουλγαρία 14.8 17.5 +2 18.7 23.5 +3
Κροατία 10.7 8.2 -4 12.5 9.5 -4
ΠΓΔΜ 22.8 14.3 -5 34.9 18.5 -9
Γιουγκοσλαβία 22.8 15.7 -6 26.2 16.5 -6
Ρουμανία 26.9 22.0 -3 35.7 26.4 -4
ΝΑ Ευρώπη 22.3 18.2 -3 19.3 22.3 -4
Κ Ευρώπη 16.4 9.2 -8 18.8 11.0 -7

Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”,
World Bank Report, pp.36.
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Οικονομική Μετά ρρ υθμιςη

Οι κύριες αιτίες για τη φτωχή οικονομική επίδοση των χωρών της ΝΑ Ευρώπης 

είναι ουσιαστικά τρεις: πρώτον, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτές οι 

οικονομίες ξεκίνησαν τη διαδικασία μετάβασης με άσχημες αρχικές συνθήκες, 

οικονομικά, θεσμικά, πολιτικά4. Δεύτερον, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και οι 

σχετιζόμενες διαμάχες δημιούργησαν ένα κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας που 

κάθε άλλο παρά ευνοούσε την οικονομική σταθερότητα. Οι επιδράσεις της διάλυσης 

αυτής στις υπόλοιπες χώρες ήταν σοβαρές, με εμπορικούς αποκλεισμούς, διακοπές 

συνεργασιών πάνω σε θέματα υποδομών κλπ. Τρίτον, η πρόοδος των δομικών 

μεταρρυθμίσεων ήταν και ελλειπής και αργή. Οι χώρες δεν έκαναν ολοκληρωμένα 

βήματα προς την εγκαθίδρυση του συστήματος της ελεύθερης αγοράς. Σημαντικές 

υστερήσεις οδήγησαν τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης σε μια βραδεία οικονομική 

ανάκαμψη.

Πολλοί λοιπόν ήταν οι οικονομολόγοι (Aslund 1996, Sachs 1996a, Stiglitz 1999, 

Linn 1999, Wyplosz 1999) που προσπάθησαν να εξετάσουν την έκταση των αλλαγών 

από την αρχή της διαδικασίας μετάβασης. Οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 

φαίνονται και πάλι να υπερτερούν στο πεδίο των δομικών αλλαγών, αφού οι 

μεταρρυθμίσεις ήταν αποτελεσματικότερες και στον τραπεζικό τομέα, και στην 

αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, και στην προώθηση του ανταγωνισμού, και στις 

ιδιωτικοποιήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Η οικονομική ανασυγκρότηση των χωρών 

της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σκιαγραφείται και προσεγγίζεται 

από τους διάφορους διαρθρωτικούς δείκτες που έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί. 

Έτσι, σύμφωνα με το δείκτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης5:

4 Η πολιτική αστάθεια δεν ήταν μόνο χαρακτηριστικό της Πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η Αλβανία, η 
Ρουμανία και η Βουλγαρία είχαν ανάλογες περιπτώσεις πολιτικών συνθηκών που δυσχέραιναν 
σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα.
5 Ο δείκτης αυτός είναι ο σταθμισμένος μέσος των στοιχείων της μετάβασης: ιδιωτικοποίησης, 
αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και της αγοράς χρεογράφων, 
του εμπορικού συστήματος και του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών, της ελευθεροποίησης 
των τιμών, του ανταγωνισμού. Περιλαμβάνει δηλαδή πλήρως όλα εκείνα τα στοιχεία που 
προσδιορίζουν το επενδυτικό και επιχειρησιακό περιβάλλον. Η μονάδα υποδηλώνει μικρή ή και 
καθόλου αλλαγή από το προηγούμενο καθεστώς, ενώ το 4+ είναι το κριτήριο για μια ευήμερη 
οικονομία της αγοράς.
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Πίνακας 2.8. Οικονομική Ανασυγκρότηση

Γεωργία 
ως % του 

ΑΕΠ, 1997

Μερίδιο 
Ιδιωτικού 
τομέα σε 

ΑΕΠ, 1998

Δείκτης
Αναδιάρ
θρωσης

επιχειρή
σεων

Δείκτης
Ανταγω
νισμού

Δείκτης
Ιδιωτικο
ποίησης

Δείκτης
Τραπεζικού

τομέα

Αλβανία 62.6 75 2.0 2.0 3.0 2.0
Βοσνία- 17.5 35 1.7 1.0 2.0 2.3
Ερζεγοβίνη
Βουλγαρία 8.0 57 2.3 2.0 3.0 2.0
Κροατία 9.2 60 2.7 2.0 3.7 2.3
Γ ιουγκοσλαβία — — — ... — ...

ΠΓΔΜ 12.0 55 2.0 1.0 3.5 1.7
Ρουμανία 19.6 60 2.0 2.0 3.0 2.0
ΝΑ Ευρώπη1 16.2 59 2.2 1.9 3.1 2.1
Κ Ευρώπη 4.7 70 2.9 3.0 4.0 3.2

1. Εκτός της Γιουγκοσλαβίας . „
Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper , 
World Bank Report, pp.38.

Διάγραμμα 2.3. Οικονομική Ανασυγκρότηση

Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”,
World Bank Report, pp.39.
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Πίνακας 2.9. Διαρθρωτικοί δείκτες6

Χώρα Έτος

Σωρευτικός
Λείκτ>ις

Ελευθερο
ποίησης

Σταθμισμένος
Οικονομικός

Δείκν/ς
Ελευθερο
ποίησης

Ιδιωτικοποίησιι 
και Ιδιωτικός 

Τομέας
(στάθμιση: 0,4)

Εμπόριο και 
Καθεστώς 

Συναλλα·/ών- 
εξωτερικός 

τομέας
(στάθμιση: 0,3)

Ελευθεροποίηση 
Τιμών και 

Ανταγωνισμός- 
εσωτερικός 

τομέας (στάθμιση: 
0.3)

Μερίδιο ιδιωτικού 
τομέα επί τον ΑΕΠ

Αλβανία 1989-94 0,8 0,4 0,2 0,5 0,5 26,0
1995-97 3,8 0,8 0,5 0,9 0,9 67,5

Βουλγαρία 1989-94 1,4 0,5 0,2 0,7 0,6 22,5
1995-97 4,1 0,6 0,5 0,8 0,6 37,5

Κροατία 1989-94 2,5 0,7 0,5 0,7 0,8 27,6
1995-97 6,1 0,9 0,7 1,0 0,9 49,5

Τσεχία 1989-94 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 31,9
1995-97 5,5 0,9 0,9 1,0 0,9 72,5

Ουγγαρία 1989-94 2,6 0,7 0,5 0,8 0,8 38,4
1995-97 6,5 0,9 0,9 1,0 0,9 65,0

Π.Γ.Δ.Μ. 1989-94 2,4 0,7 0,5 0,8 0,8 22,9
1995-97 5,9 0,8 0,7 0,9 0,9 45,0

Πολωνία 1989-94 2,4 0,7 0,6 0,8 0,7 40,7
I995-97 6,2 0,9 0,8 1,0 0,9 59,0

Ρουμανία 1989-94 0,9 0,4 0,3 0,4 0,4 26,6
1995-97 3,6 0,7 0,6 0,8 0,8 47,5

Σλοβακία 1989-94 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 31,3
1995-97 5,2 0,9 0,8 0,9 0,9 64,5

Σλοβενία 1989-94 2,6 0,7 0,5 0,8 0,8 20,2
1995-97 6,2 0,9 0,7 1,0 0,9 42,5

Πηγή: Stanley Fischer and Ratna Sahay (2000), “The Transition Economies After Ten Years”, IMF 
Working Paper, pp.12, pp.38-39.

Διάγραμμα 2.4. Σταθμισμένος Οικονομικός Δείκτης Ελευθεροποίησης 1988-1997

Κροατία Τσεχία Ουγγαρία Πολωνία Σλοβακία Σλοβενία

6 Το μέγεθος της αναμόρφωσης της διαρθρωτικής πολιτικής έτσι όπως προσεγγίζεται με τους δείκτες 
των Melo, Denizer και Gelb (1996), βασισμένοι πάνω στις ποσοτικές μεταβλητές της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD). Προκύπτουν τρεις μετρήσεις για τη 
διαρθρωτική αναμόρφωση, εκφράζοντας πολιτικές σε: ελευθεροποίηση τιμών και ανταγωνισμό, 
εμπόριο και καθεστώς συναλλαγών, ιδιωτικοποίηση και τραπεζικό σύστημα. Αν και οι έρευνες των 
Sachs και Warner (1995) θεωρούν ότι το εμπόριο πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη στάθμιση για την 
εξαγωγή του Οικονομικού Δείκτη Ελευθεροποίησης, οι Fischer, Sahay και Vegh (1996), θεωρούν ότι η 
ιδιωτικοποίηση είναι το ίδιο σημαντική.
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Πάντως, σημαντικές πρόοδοι έγιναν στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα σε όλες 

τις χώρες της ΝΑ περιοχής. Το 1989, μόνο το 12% του ΑΕΠ προέρχονταν από 

ιδιωτικούς φορείς. Κατά τα τελευταία 5 χρόνια της μετάβασης αυτό το ποσοστό 

αυξήθηκε στο 39%. Σήμερα, ο ιδιωτικός τομέας παράγει την πλειοψηφία του ΑΕΠ σε 

όλες τις χώρες της περιοχής (σχεδόν το 60%). Ωστόσο, εκτός ότι το ποσοστό αυτό 

παραμένει μικρότερο από το αντίστοιχο των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, 

ορισμένες χώρες υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες. Στη Βοσνία- 

Ερζεγοβίνη ο ιδιωτικός τομέας αντιστοιχεί στο πολύ χαμηλό 35% επί του ΑΕΠ. Το 

ίδιο χαμηλό είναι το ποσοστό και στην ΠΓΔΜ, όπου, αν και δεν υπάρχουν τόσο 

αξιόπιστα στοιχεία, εκτιμάται ότι το 86% της απασχόλησης βρίσκεται ακόμα στον 

κρατικό τομέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μερίδιο στην ολική 

οικονομική δραστηριότητα.

Σχετική αναφορά σε θετικές εξελίξεις πρέπει να κάνουμε και στην 

ελευθεροποίηση των αγορών και στις εμπορικές συναλλαγές, όπου πολλοί εμπορικοί 

περιορισμοί άρθηκαν προς όφελος των οικονομιών. Η οικονομική ολοκλήρωση των 

χωρών της ΝΑ Ευρώπης επιβάλλει την περαιτέρω κατάργηση των εμπορικών 

φραγμών και εμποδίων, καθώς και των πολιτικών προστασίας. Η ελευθεροποίηση 

των τιμών, η προώθηση του ανταγωνισμού και κυρίως οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν 

βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια της επιτυχούς μετάβασης των χωρών της περιοχής 

σε μια περίοδο ανάπτυξης και μεγέθυνσης.

Όσο αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, η ιδιωτικοποίηση των μικρών επιχειρήσεων είναι 

αρκετά πιο εφικτή και εύκολη απ’ότι αυτές των επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου 

μεγέθους. Στις χώρες της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, τέτοιες ιδιωτικοποιήσεις είχαν 

ξεκινήσει πριν τη διαδικασία της μετάβασης, στην Αλβανία, την Κροατία και την 

ΠΓΔΜ έχουν ολοκληρωθεί, ενώ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ένα μεγάλο μέρος 

παραμένει στον κρατικό τομέα. Οι επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα είναι θετικές και 

σημαντικές (ο αντίστοιχος δείκτης είναι 3,1), αν και πάλι οι χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης υστερούν έναντι της Κεντρικής Ευρώπης. Η περαιτέρω 

πρόοδος θα βοηθήσει ιδιαίτερα και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που είναι 

σχετικά φτωχή σε επίδοση (δείκτης 2,2). Επίσης, φτωχές είναι και οι επιδόσεις στην 

προώθηση του ανταγωνισμού και της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, όπου η 

δημοσιονομική πολιτική δεν είναι τόσο αυστηρή, αλλά μάλλον διατηρεί πολλές 

ελαφρύνσεις και κενά που συντηρούν πιθανές στρεβλώσεις. Η έλλειψη ανταγωνισμού 

επιδρά αρνητικά και στον τραπεζικό σύστημα. Όλες οι άλλες χώρες είναι αναγκαίο να
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υιοθετήσουν ένα τραπεζικό σύστημα με τους αναγκαίους μηχανισμούς εποπτείας και 

ελέγχου και με τα διάφορα προγράμματα για την ανασυγκρότηση και την 

ιδιωτικοποίηση.

Την τελευταία δεκαετία λοιπόν, παρατηρούμε στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης μια 

μέτρια μεγέθυνση και ένα μειωμένο βιοτικό επίπεδο. Η περιοχή ανέκαμψε μόλις ως 

προς το 75% του ΑΕΠ της προ-μετάβασης περιόδου, ενώ το βιοτικό επίπεδο, με την 

υψηλότερη φτώχεια, ανεργία και ανισότητα, έχει υποτιμηθεί. Η αιτία μοιάζει να είναι 

πως, ενώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ελευθεροποίηση και σε κάποιες 

χώρες και στην ιδιωτικοποίηση, η δομική αναμόρφωση υστέρησε σημαντικά: η 

ιδιωτικοποίηση μεγάλων βιομηχανιών, η χρηματοοικονομική πειθαρχία των 

επιχειρήσεων και των τραπεζών, η εγκαθίδρυση του κατάλληλου νομοθετικού 

πλαισίου και των απαραίτητων κοινωνικών και θεσμικών ιδρυμάτων, που αποτελούν 

τη βάση για την προώθηση των επενδυτικών, εμπορικών και επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων, είναι στοιχεία που δεν προωθήθηκαν όσο θα έπρεπε. Ως 

αποτέλεσμα, αυτό το όχι και τόσο φιλικό περιβάλλον για την ιδιωτική πρωτοβουλία 

σε συνδυασμό με την οικονομική αβεβαιότητα της περιοχής, οδήγησαν σε αυτή την 

σχετικά απογοητευτική μακροοικονομική επίδοση στη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας.

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπ’όψην μας παράγοντες όπως την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την πληθυσμιακή μεγέθυνση, το κατά κεφαλήν εισόδημα 

και τις κρατικές καταναλωτικές δαπάνες, μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη και για 

την πορεία της οικονομικής μεγέθυνσης των χωρών της ΚΑ Ευρώπης. Σύμφωνα με 

έρευνες προκύπτει λοιπόν ότι οι χώρες αυτές θα εμφανίσουν μια μεγέθυνση της 

τάξεως του 5-7% και για να υπάρξει πλήρης σύγκλιση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. 

πρέπει να περάσει ένα διάστημα σχεδόν 30 χρόνων. Αυτό φυσικά θα συμβεί από τη 

στιγμή που οι χώρες αυτές συνεχίσουν να προωθούν και να ενθαρρύνουν την ιδιωτική 

και δημόσια επένδυση, να υποστηρίζουν την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου 

και να προχωρούν σε όλο και περισσότερες διαρθρωτικές και θεσμικές τομές στον 

ανταγωνισμό, το εμπόριο και τον τραπεζικό τομέα, για τη βελτίωση των οικονομικών 

τους δεικτών.
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Πίνακας 2.10. Οικονομικές Προβλέψεις7 8

Οικονομική Μεγέθυνση Έτη Σύγκλισης με χαμηλού 
εισοδήματος επίπεδα Ε.Ε.

Αλβανία 7,10% 63
Βουλγαρία 4,92% 29
Κροατία 5,38% 32
Τσεχία 5,44% 11
Ουγγαρία 5,28% 20
Π.Γ.Δ.Μ. 6,08% 50
Πολωνία 5,42% 18
Ρουμανία 5,47% 36
Σλοβακία 5,86% 15
Σλοβενία 5,31% 19
Μέσος Όρος 5,62% 28

Πηγή: Fischer S., Sahay R., Vegh C. (1998), “How far is Eastern Europe from Brussels?”, IMF 
Working Paper, pp.32.

ο

Πίνακας 2.11. Ταχύτητα Σύγκλισης (σύμφωνα με μελέτες)

n , Τ Barro andBarro and Lee 0 ,Bala-i-Martin

Mankiw, 
Romer and 

Weil

Sachs and Barbone and
Warner Zalduendo

Fischer, Sahay 
and Vegh

24 χρόνια 23 χρόνια 39 χρόνια 41 χρόνια 28 χρόνια 35 χρόνια

Συνεπώς, αν οι χώρες της ΚΑ ενδιαφέρονται για την οικονομική τους ανάπτυξη 

και μεγέθυνση, πρέπει: πρώτον, να ενθαρρύνουν την ιδιωτική πρωτοβουλία και 

επένδυση, παρέχοντας κυρίως εκείνο το μακροοικονομικό πλαίσιο όπου η 

σταθερότητα των τιμών είναι το στοιχείο-κλειδί. Η νομισματική και η δημοσιονομική 

πολιτική πρέπει να ευνοούν και να προωθούν αυτή τη σταθερότητα. Φυσικά, δεν 

μπορεί να αγνοηθεί και ο ρόλος της διαρθρωτικής πολιτικής, αφού δεν είναι δυνατή 

μια τέτοια σταθερότητα των τιμών αν ο χρηματοοικονομικός τομέας δεν 

αναμορφωθεί έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος της πίστωσης και να διευκολυνθεί η

7 Οι προβλέψεις αυτές έγιναν με βάση το υπόδειγμα μεγέθυνσης του Barro (Barto growth equation): 
ΜΑΕΠ = 0.0302 - 0.0075*Y,960 + 0.025*ΠΕ + 0.0305*ΔΕ - 0.0Ι9*ΚΚΔ, όπου: ΜΑΕΠ η κατά 
κεφαλήν μεγέθυνση, Υι96ο to προϊόν το 1960, ΠΕ ο ρυθμός των εγγραφών στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, ΔΕ ο ρυθμός των εγγραφών δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ΚΚ.Δ το μερίδιο της κρατικής 
καταναλωτικής δαπάνης στο ΑΕΠ (Fischer S., Sahay R., Vegh C. (1998), “How far is Eastern Europe 
from Brussels?”, IMF Working Paper, pp.26, καθώς και Fischer S., Sahay R., Vegh C. (1998), “From 
Transition to Market: Evidence and Growth Prospects”, IMF Working Paper, pp.28).
8 Barbone L., Zalduendo J. (1996), “EU Accession and Economic Growth, The Challenge for Central 
and Eastern Europe Countries”, World Bank.
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τραπεζική θεσμική ρύθμιση και εποπτεία από τις νομισματικές αρχές. Δεύτερον, η 

κυβερνητική πολιτική οφείλει να προμηθεύει την κοινωνία με την απαραίτητη 

υποδομή, παρέχοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης και του ιδιωτικού κεφαλαίου. 

Τρίτον, είναι κάτι παραπάνω από εμφανής η ανάγκη η οικονομική-θεσμική πολιτική 

να στοχεύει στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των παραγωγικών εισροών 

(π.χ. ανθρώπινο κεφάλαιο). Οι διάφοροι ευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι οργανισμοί 

(Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα) αποτελούν τους απαραίτητους αρωγούς 

στην προσπάθεια για την ευημερία και τη μεγέθυνση των χωρών αυτών.

Εξηγώντας την Οικονομική Επίδοση

Υπάρχει ένα πλήθος μελετών που προσπαθεί να αναλύσει τη σχετική συνεισφορά 

της σταθεροποίησης και των δομικών αλλαγών στη μεγέθυνση9. Σε όλες σχεδόν 

αυτές τις μελέτες, οι κοινές ερμηνευτικές μεταβλητές είναι οι αρχικές συνθήκες, οι 

δομικές αλλαγές και οι παράγοντες της μακροοικονομικής πολιτικής. Ενώ η 

σημαντικότητα των μεταβλητών μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στις διάφορες έρευνες, 

τα αποτελέσματα γενικά επιβεβαιώνουν ότι η μεγέθυνση είναι γρηγορότερη όταν η 

μακροοικονομική σταθερότητα επιτυγχάνεται νωρίς και όσο μεγαλύτερη είναι η 

έκταση των δομικών αλλαγών.

Αντί της επισκόπησης των εμπειρικών αποτελεσμάτων, μπορούμε να 

παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των Berg, Borensztein, Sahay και Zettelmeyer (που 

από εδώ και στο εξής θα αναφέρουμε ως BBSZ). Σύμφωνα με αυτούς, η μεγέθυνση 

κατανέμεται και αναλύεται στη συνεισφορά των αρχικών συνθηκών, των δομικών 

αλλαγών και των μακροοικονομικών παραγόντων. Οι BBSZ βρίσκουν λοιπόν ότι η 

πτώση του προϊόντος στην αρχή της διαδικασίας της μετάβασης, οφείλεται κυρίως 

στις αρχικές συνθήκες και σε ένα μικρότερο ποσοστό στις μακροοικονομικές 

ανισορροπίες (δημοσιονομικό έλλειμμα και πληθωρισμό)10. Επιπλέον, δεν υπάρχει

9 Αυτές περιλαμβάνουν εργασίες των De Melo, Denizer και Gelb (1996), Fischer, Sahay και Vegh 
(1996a, 1996b, 1997), Sachs (1996a), Selowsky και Martin (1997), Aslund, Boone και Johnson (1996), 
Hemandez-Cata (1997), Havryrylyshyn, Izvorsky και Ron van Rooden (1998), Wolf (1997), Heybey 
και Murrell (1999) και Berg, Borensztein, Sahay και Zettelmeyer (1999).
10 Σύμιρωνοι με την άποψη αυτή είναι οι De Melo, Denizer, Gelb και Tenev (1997), ενώ κατά άλλους 
(Blanchard 1996, Blanchard & Kremer 1997), η πτώση του προϊόντος οφείλεται στην αποδιοργάνωση 
της οικονομίας.
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καμία απόδειξη ότι οι δομικές αλλαγές ήταν υπεύθυνες για αυτήν την πτώση. Όταν 

γίνεται αντιληπτή η διάσταση των διαφορετικών επιδράσεων των αναμορφώσεων 

στον ιδιωτικό και τον κρατικό τομέα, παρατηρείται μια σημαντική αρνητική 

επίδραση στον κρατικό τομέα έπειτα από δύο έτη. Ωστόσο, αυτή εξουδετερώνεται 

πλήρως από τη αντίστοιχη θετική επίδραση στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, η κύρια πηγή 

για την ανάκαμψη της οικονομίας βρέθηκε ότι είναι αυτές ακριβώς οι δομικές και 

διαρθρωτικές αλλαγές (και σε κάποιο ποσοστό και η θετική επίπτωση των αυστηρών 

μακροοικονομικών πολιτικών)11. Τα αποτελέσματα των εμπειρικών μελετών 

παρουσιάζονται από τις παρακάτω παλινδρομήσεις (το έτος αφετηρίας θεωρείται το 

έτος της μετάβασης) :

(1)
Ετήσια Μεγέθυνση = - 7,51 ΨΠ - 1,67 ΛΠ - 0,16 ΔΕΕ + 10,38 ΔΕ 

(-3,41) (-4,46) (-2,21) (3,10)

R'=0.428, παρατηρήσεις=Ι64, t-statistics στις παρενθέσεις

(2)
Ετήσια Μεγέθυνση = - 9,02 ΨΠ - 1,06 ΛΠ - 0,11 ΔΕΕ + 2,01 ΛΙΜΕ + 5,98 ΔΕΤ 

(-4,17) (-2,66) (-1,59) (2,79) (3,35)

R2=0.484, παρατηρήσεις=164, t-statistics στις παρενθέσεις

(3)
Ετήσια Μεγέθυνση = - 6,53 ΨΠ - 1,68 ΛΠ - 0,11 ΔΕΕ + 11,85 IT 

(-2,97) (-4,55) (-1,52) (3,15)

R2=0.443, παρατηρήσεις=164, t-statistics στις παρενθέσεις

όπου:

ΨΕ: ψευδομεταβλητή πολέμου,

ΛΠ: λογάριθμος πληθωρισμού 

ΔΕΕ: δημοσιονομικό έλλειμμα/ΑΕΠ

ΔΕ: δείκτης ελευθεροποίησης (των De Melo, Denizer και Gelb 1996) 

ΔΙΜΕ: δείκτης ιδιωτικοποίησης μικρών επιχειρήσεων (της EBRD) 

ΔΕΤ: δείκτης ελευθεροποίησης τιμών (της EBRD)

IT: μερίδιο ιδιωτικού τομέα/ΑΕΠ * * * 12

Αντίθετα με άλλες έρευνες (Wolf 1997, Heybey και Murrell 1999), που θεωρούν ότι οι δομικές
αλλαγές δεν παίζουν σπουδαίο ρόλο, οι BBSZ όπως και οι Aslund, Boone και Johnson (1996),
βρίσκουν ότι οι χώρες που αναμορφώνονται γρηγορότερα, μεγεθύνονται και γρηγορότερα.
12 Fischer S., Sahay R., Vegh C. (2000), “The Transition Economies After Ten Years”, IMF Working 
Paper, pp.16.
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Και οι τρεις παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν δύο μορφές ερμηνευτικών 

μεταβλητών (εκτός της μεταβλητής πολέμου). Αυτές είναι οι μεταβλητές της 

μακροοικονομικής πολιτικής (δημοσιονομικό έλλειμμα και πληθωρισμός) και οι 

μεταβλητές των δομικών αλλαγών (δείκτες ελευθεροποίησης της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας ή συγγραφέων, μερίδιο ιδιωτικού τομέα). Οι μεταβλητές της 

μακροοικονομικής πολιτικής είναι σχεδόν ίδιοι και στις τρεις παλινδρομήσεις, ενώ οι 

μεταβλητές των δομικών αλλαγών διαφέρουν ανάλογα με την πηγή τους.

Τα αποτελέσματα πάντως, δείχνουν ότι οι αντιπληθωριστικές πολιτικές και οι 

δομικές αλλαγές επέδρασαν θετικά στη μεγέθυνση. Επίσης, από τους δείκτες της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας, αυτοί της ιδιωτικοποίησης μικρών επιχειρήσεων και της 

ελευθεροποίησης των τιμών συνεισφέρουν περισσότερο στη μεγέθυνση από άλλους 

δείκτες. Για τη μεταβλητή του δημοσιονομικού ελλείμματος, τα αποτελέσματα είναι 

περισσότερο διφορούμενα, αφού εμφανίζεται στατιστικά σημαντική στην πρώτη 

εξίσωση, αλλά στατιστικά ασήμαντη στις άλλες δύο.

Το Σουηδικό Μοντέλο και οι Βαλκανικές Χώρες

Όταν έγινε η προσπάθεια της ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, πολλοί ερευνητές, 

ιδεολόγοι και πολιτικοί στις μετασοσιαλιστικές χώρες είχαν τη Σουηδία σαν σημείο 

αναφοράς13 14. Θεωρήθηκε ότι η Σουηδία, ή το Σουηδικό μοντέλο, συνδύαζε την 

αποτελεσματικότητα, τον δυναμισμό και την ευελιξία των καπιταλιστικών 

οικονομιών, με την οικονομική ασφάλεια και ισονομία. Συγκεκριμένα, η Σουηδία 

μπορούμε να πούμε πως βίωσε τρεις διαφορετικές, οικονομικά, περιόδους: την 

περίοδο 1870-1970, “περίοδος αποκέντρωσης και μικρής σε μέγεθος κυβέρνησης”, 

την περίοδο 1970-1985/90, “περίοδος συγκεντρωτισμού και μεγάλης κυβέρνησης” 

και την περίοδο 1985/90 και μετά, “περίοδος μετάβασης”, λόγω της αναπροσαρμογής 

της φορολογικής και συναλλαγματικής πολιτικής, της μεταστροφής σε μια πιο 

αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, μια πιο ανθρώπινη κοινωνική πολιτική και μια 

μακροοικονομική πολιτική που έδινε περισσότερη έμφαση στη σταθερότητα των
/ 14τιμών .

13 Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τους Augusztinovics (1997), Ferge (1989), Nyilas (1992 και 1995), 
Szalai (1986) και Tarkanyi (1997).
14 Lindbeck A. (1998), “Swedish Lessons for Post-Socialist Countries”, Institute for International 
Economic Studies, Seminar Paper No640.
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Έτσι, κατά την πρώτη περίοδο, η Σουηδική οικονομία μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

μια αποκεντρωμένη, καπιταλιστική οικονομία, ανοιχτή στο διεθνές εμπόριο και τη 

κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών. Το κράτος είχε αναλάβει περισσότερο 

τις “κλασικές” λειτουργίες, να επικεντρώνεται δηλαδή στην άμυνα, τη δικαιοσύνη, τη 

δημόσια εκπαίδευση και τις υποδομές. Μέχρι το 1960, οι δημόσιες δαπάνες στη 

Σουηδία ήταν πολύ κάτω του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ: 10% επί του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος στις αρχές του αιώνα, 25% το 1950 και 31% το 

1960. Όσο για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ, η Σουηδία ήταν ίσως η χώρα με τον 

γρηγορότερο ρυθμό παραγωγικότητας της εργασίας. Επίσης, είναι ενδεικτική η 

απουσία διαφθοράς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ίσως λόγω των υψηλών μισθών 

των δημοσίων υπαλλήλων).

Τη δεύτερη περίοδο, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική, με αυξανόμενο 

κρατικό παρεμβατισμό και συγκεντρωτισμό (οι δημόσιες δαπάνες φτάνουν το 60- 

70% του ΑΕΠ). Οι μεταβιβαστικές πληρωμές (συντάξεις, επιδόματα) και οι 

παρεμβάσεις στις επιχειρήσεις και στις αγορές συντελεστών γίνονται όλο και 

μεγαλύτερες. Η αύξηση στις μεταβιβαστικές πληρωμές μπορεί να ερμηνευτεί τόσο 

από παράγοντες όπως γήρανση του πληθυσμού όσο και από πολιτικούς παράγοντες, 

με την έννοια της πολιτικής αγκίστρωσης σε έναν φαύλο κύκλο που περιλαμβάνει 

τόσο επιρροές από εργατικές οργανώσεις όσο και το ρόλο της κυβέρνησης ως “του 

εργοδότη εσχάτης ανάγκης” (employer of last resort)15. Αυτό είχε ευεργετικές 

επιδράσεις σε ότι αφορά τη φτώχεια ή την κατανομή του εισοδήματος, την πολιτική 

και κοινωνική σταθερότητα, ακόμα και την οικονομική μεγέθυνση (που ευνοείται 

από επιχορηγήσεις στην εκπαίδευση). Ωστόσο, για μια συγκεκριμένη διάρθρωση των 

πληρωμών και των φόρων, μια περαιτέρω αύξηση στις δημόσιες δαπάνες πάνω από 

ένα καθορισμένο σημείο οδηγεί σε οικονομική αναποτελεσματικότητα και 

καθυστέρηση. Όσο για τις παρεμβάσεις στις επιχειρήσεις, η σουηδική κυβέρνηση 

είχε ως στόχο την ανάπτυξη των επενδύσεων. Με ρυθμίσεις στην αγορά κεφαλαίων16 

και με διακριτική φορολογική πολιτική και φορολογικές ελαφρύνσεις-απαλλαγές και 

επιχορηγήσεις για διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και διαφορετικές

15 Οι περισσότεροι ψηφοφόροι είναι είτε δέκτες τέτοιων πληρωμών, είτε εργαζόμενοι στο δημόσιο 
τομέα. Έτσι, η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, άρα η διόγκωση των δημοσίων δαπανών, ήταν 
απαραίτητη για την επανεκλογή της κυβέρνησης.
16 Για παράδειγμα, κρατώντας τα επιτόκια χαμηλά, και κάποιες φορές αρνητικά σε πραγματικούς 
όρους, ήταν πιθανή η συμπίεση των κερδών των επιχειρήσεων χωρίς ταυτόχρονα να τους αφαιρείται 
το επενδυτικό κίνητρο. Επίσης, οι έλεγχοι στις ξένες συναλλαγές μείωναν σημαντικά την πιθανότητα 
των ξένων άμεσων επενδύσεων.
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γεωγραφικές περιοχές, προσπάθησε να δώσει στις επιχειρήσεις τα κατάλληλα 

επενδυτικά κίνητρα. Όλα τα παραπάνω πρέπει να αναλυθούν και μέσα στο πλαίσιο 

της πολιτικής επιρροής και του συγκεντρωτισμού της εξουσίας από τα εργατικά 

σωματεία και οργανώσεις, σε σημείο που θα μπορούσε κανείς να πει, χωρίς να απέχει 

από την πραγματικότητα, πως αυτά τα σωματεία, παρά το ίδιο το κράτος, βοηθούσαν 

στον χαρακτηρισμό της Σουηδίας ως μιας δυνητικά σοσιαλιστικής οικονομίας.

Παρ’όλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά σε ότι αφορά την 

οικονομική μεγέθυνση. Το 1970, η Σουηδία ήταν 4η ανάμεσα στις αναπτυγμένες 

χώρες (σε όρους επιπέδου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ), 6% πάνω από το μέσο όρο των 

χωρών του ΟΟΣΑ. Το 1990, έπεσε στην 9η θέση, 5% κάτω από το μέσο όρο ΟΟΣΑ, 

και το 1997 στην 15η θέση, 14% κάτω από το μέσο όρο ΟΟΣΑ. Αυτή η πτώση στην 

οικονομική ανάπτυξη της Σουηδίας μπορεί να αναζητηθεί στην επιβράδυνση στη 

συσσώρευση πραγματικού κεφαλαίου και στον ανακαταμερισμό των παραγωγικών 

εισροών, στην καθυστέρηση της ανάπτυξης της τεχνολογίας (και της οργάνωσης της 

παραγωγής). Οι επιχορηγήσεις σε προβληματικούς τομείς παραγωγής και η βραδεία 

ανάπτυξη κλάδων με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και η πτώση στους ρυθμούς 

της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής είχαν σαν αποτέλεσμα οι παραγωγικές 

δομές να παραμείνουν ίδιες (ή τουλάχιστον να μεταβάλλονται με μικρότερους 

ρυθμούς απ’ότι αλλού) και να ζημιώνεται η οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, ενώ η 

Σουηδία πριν το 1990 υπήρξε ένα τρανό παράδειγμα για το κατόρθωμα της “πλήρους 

απασχόλησης”, μετά το 1990 η ανεργία έφτασε το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 

(πάνω από 10%). Μπορεί οι πολιτικές για τη μείωση του κόστους εργασίας και ο 

διογκωμένος δημόσιος τομέας να προσέφεραν τις λύσεις για την απασχόληση, όμως 

τέτοιες λύσεις δεν έχουν μακροχρόνια προοπτική. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις το 

1983 και το 1990-91 και η κατάργηση των ελέγχων στο χρηματοοικονομικό, 

συναλλαγματικό και κεφαλαιουχικό τομέα, ήταν τα χαρακτηριστικά της τρίτης 

περιόδου. Η ανασυγκρότηση της σουηδικής οικονομίας επέφερε και τις κατάλληλες 

περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, κάτι που επέσυρε σειρά κοινωνικών αντιδράσεων.

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, απορρέουν και κάποια μαθήματα που θα πρέπει να 

λάβουν υπ’όψην οι βαλκανικές χώρες και τα οποία είναι τα εξής17:

> η υιοθέτηση του “γενναιόδωρου” συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και 

κοινωνικών υπηρεσιών που παρατηρήθηκε στη Σουηδία κατά τη δεύτερη

17 Lindbeck A. (1998), “Swedish Lessons for Post-Socialist Countries”, Institute for International 
Economic Studies, Seminar Paper No640, pp.39.
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περίοδο, έγινε όταν η χώρα ήταν ευήμερη, πλούσια και ισχυρή, με απουσία 

διαφθοράς και με έναν αποτελεσματικό δημόσιο τομέα. Οι τωρινές κοινωνικές 

πολιτικές στις μετασοσιαλιστικές χώρες πρέπει συνεπώς να υποστηρίζονται και 

να βασίζονται πρωταρχικά σε ένα σταθερό πολιτικοοικονομικό πλαίσιο.

> η παρεμβατική και κοινωνική πολιτική πέτυχε σπουδαίους κοινωνικούς στόχους: 

μείωση φτώχειας, δικαιότερη αναδιαμονή του εισοδήματος. Αλλά είχε αρνητικές 

επιπτώσεις σε ότι αφορά την παραγωγικότητα και την οικονομική μεγέθυνση.

> οι πολιτικές για τη μείωση του κόστους εργασίας και ο διογκωμένος δημόσιος 

τομέας στο ρόλο του εργοδότη, έδωσαν μόνο βραχυχρόνιες λύσεις στην 

καταπολέμηση της ανεργίας. Η σημαντική μείωση της απασχόλησης στη 

Σουηδία υπέδειξε επιπλέον ότι η μακροοικονομική και μισθολογική πολιτική 

πρέπει να είναι συνεπής με το καθεστώς των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

> η προσπάθεια αναμόρφωσης των υπαρχουσών κοινωνικών υπηρεσιών και δομών 

στη Σουηδία την τρίτη περίοδο συνάντησε πολλές αντιδράσεις κυρίως λόγω της 

ψυχολογικής προδιάθεσης των ατόμων απέναντι στις κοινωνικές παροχές 18. 

Συνεπώς, οι μετασοσιαλιστικές χώρες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές ως 

προς τη δημιουργία τέτοιας προδιάθεσης που θα δυσχεράνει την ανασυγκρότηση.

> για την αναμόρφωση της φορολογικής και της κοινωνικής πολιτικής, 

χρειάστηκαν πολλές αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές που υποδεικνύουν τη 

χαλαρότητα και την αστάθεια κανονισμών σχετικά με τόσο σημαντικά θέματα. 

Αυτό το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό στις μετασοσιαλιστικές χώρες 19.

> η Σουηδία αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθεια ανασυγκρότησης 

της οικονομίας της, εξαιτίας και λαθών στην ακολουθία των ανασχηματισμών: η 

κατάργηση των φραγμών στην κεφαλαιουχική αγορά πριν την κατάργηση των 

συναλλαγματικών ελέγχων και πριν τη θέσπιση του νέου φορολογικού νόμου, 

δημιούργησε μακροοικονομικές ανωμαλίες.

18 Τα άτομα αισθάνονται χειρότερα όταν χάνουν ένα προνόμια απ’ότι αν δεν το είχαν ποτέ. Αυτό είναι 
συνεπές με τη “θεωρία της προοπτικής” του Khaneman και Twerski, που υποθέτει ότι η συνάρτηση 
χρησιμότητας είναι περισσότερο απότομη στα αριστερά παρά στα δεξιά της αρχικής κατάστασης. Με 
άλλα λόγια, τα άτομα σε όλη την περίοδο των κοινωνικών παροχών ήταν σαν να απέκτησαν μια μορφή 
κυριαρχικών δικαιωμάτων πάνω σε αυτές.
19 Στην Ουγγαρία, το 1998, υπήρξαν 20 φορολογικές μεταρρυθμίσεις και 15 αλλαγές στους 
κανονισμούς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης (Heti Vilaggaz dasag, Dec.22, 1997).
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Κεφάλαιο 3. c

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:

Τάσεις, Πρότυπα, Προβλήματα

Εισαγωγή

Οι πραγματικές δυνατότητες, οι ευκαιρίες και τα εμπόδια της περιφερειακής 

συνεργασίας και ολοκλήρωσης στη Βαλκανική άλλαξαν ριζικά μετά το 1989, δηλαδή 

μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ και την είσοδο των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης σε μια διαδικασία οικονομικού και πολιτικού μετασχηματισμού και το 

τέλος του ψυχρού πολέμου1. Είναι συνεπώς μάλλον προφανές ότι, το θέμα της 

διαβαλκανικής συνεργασίας πρέπει να τοποθετείται στο ευρύτερο πλαίσιο των 

ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Οι αλλαγές στην ΚΑ Ευρώπη έφεραν αναπόφευκτα, λόγω της φύσης και της 

κλίμακάς τους, μεγάλες αβεβαιότητες για το μέλλον των χωρών της περιοχής, που 

αφορούν την οικονομική τους εξέλιξη, τους πολιτικούς θεσμούς και φυσικά την 

ασφάλεια. Οι αβεβαιότητες αυτές έκαναν εντονότερη την ανάγκη για συνεργασία 

τόσο με τους δοκιμασμένους δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και για συνεργασία σε 

περιφερειακό επίπεδο. Το μείζον ζήτημα για τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες είναι η 

εμβάθυνση των σχέσεων με τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενώ όλα τα βήματα για 

την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στους δυτικοευρωπαϊκούς οργανισμούς και τα 

ανατολικοευρωπαϊκά κράτη συνιστούν σήμερα το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου 

κινούνται ή οφείλουν να κινηθούν υποπεριφερειακές πρωτοβουλίες συνεργασίας και 

ολοκλήρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πλαίσιο προκαλεί δυσκολίες αλλά 

ταυτόχρονα προσφέρει και ευκαιρίες και κίνητρα και μέσα.

1 Ως χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θεωρούμε τις: Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, 
Ουγγαρία και Σλοβενία, ενώ ως χώρες της Βαλκανικής τις: Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, 
Π.Γ.Δ.Μ., Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Γιουγκοσλαβία (Σερβία-Μαυροβούνιο). Στην ανάλυσή μας, όταν 
αναφερόμαστε σε χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θα συμπεριλαμβάνουμε και τις χώρες 
της Βαλκανικής, εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά. Επίσης, λόγω δυσκολίας στοιχείων εξαιρούνται 
η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Γιουγκοσλαβία.
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Οι πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης έχουν τη δική 

τους λογική. Αλλά επίσης μπορούν να συνεισφέρουν πολιτικά και οικονομικά στην 

ενίσχυση ή αποκατάσταση των διαδικασιών στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, έχουν 

αναδυθεί διάφορα σχήματα περιφερειακής συνεργασίας διαφορετικών τύπων - 

πολυτομεακά και μονοτομεακά, ανοιχτά στη συμμετοχή τρίτων ή κλειστά, κλπ. - ενώ 

συζητάται η αναβίωση άλλων. Σε πολλά από αυτά συμμετέχουν ή επιθυμούν να 

συμμετάσχουν βαλκανικές χώρες. Καμία πρωτοβουλία όμως δεν καλύπτει το χώρο 

της Βαλκανικής μόνη της.

Τη μεγαλύτερη επιρροή φαίνεται ότι έχει η Πρωτοβουλία της Κεντρικής Ευρώπης 

(Visegrad), στην οποία συμμετέχουν οι Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία και Πολωνία2. 

Κύριος αρχικός στόχος τους ήταν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για ένταξη 

στην Ε.Ε. και να συνεργαστούν σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας. Η ομάδα 

Alpen-Adria καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της πρώην Αυστροουγγαρίας. Η Σλοβενία 

και η Κροατία ήταν από την αρχή μέλη της (1978). Στην ίδια ομάδα συμμετέχουν 

πέντε περιφέρειες (Lander) της Αυστρίας, τρεις της Ουγγαρίας, τέσσερις της Ιταλίας 

και η γερμανική Βαυαρία. Είναι προφανώς ένα σχήμα κάτωθεν του κρατικού 

επιπέδου. Η Pentagonale (μετά Hexagonale και νυν Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία) 

ιδρύθηκε το 1989 με ιταλική πρωτοβουλία και τη συμμετοχή της Αυστρίας, της 

Ουγγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας, την Τσεχοσλοβακία (τότε ενωμένη) να 

συμμετάσχει το 1990 και την Πολωνία το 1992. Σε αυτά τα σχήματα προστέθηκαν η 

ομάδα του Δούναβη με αυστριακή πρωτοβουλία το 1990, η Οικονομική Συνεργασία 

της Μαύρης Θάλασσας (1991) και τελευταία το μεσογειακό Forum (1994) κατά το 

πρότυπο της ΔΑΣΕ, αλλά γεωγραφικά περιορισμένο στη Μεσόγειο. Οι δυσχέρειες 

στην ανάπτυξη των περιφερειακών σχημάτων συνεργασίας και ολοκλήρωσης είναι 

μεγάλες. Πάντως, καμία τους δεν πρέπει να θεωρείται ως υποκατάστατο της 

ενσωμάτωσης στους (δυτικο)-ευρωπαϊκούς θεσμούς οικονομίας και ασφάλειας3.

Όσο αφορά τις βαλκανικές χώρες, είναι σαφές πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος 

αποξένωσης από μια πορεία αυξανόμενης συνεργασίας και ολοκλήρωσης υφίσταται 

σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή της Βαλκανικής. Οι συνέπειες της αποξένωσης από

2 Το Φεβρουάριο του 1991, οι ηγέτες των χωρών της Τσεχοσλοβακίας, της Πολωνίας και της 
Ουγγαρίας συγκεντρώθηκαν στο Visegrad, μια πόλη βόρεια της Βουδαπέστης για να εγκαθιδρύσουν 
μια νόμιμη συνεργασία μεταξύ των χωρών τους. Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, οι χώρες αυτές 
υπέγραψαν και τα ανάλογα σύμφωνα με την Ε.Ε. για τη δημιουργία πλαισίου ελεύθερου εμπορίου και 
την προοπτική της ένταξης στην Ε.Ε. την πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα.
3 Καζάκος Β. Π., Αιαργκόβας Α. Π. (1996), Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, σελ.26.
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γενικότερες τάσεις συνεργασίας στην Ευρώπη θα ήταν δυσβάσταχτες για τους λαούς 

της περιοχής, αφού μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε καθήλωση σε ένα χαμηλό επίπεδο 

περιφερειακής ολοκλήρωσης, αναβίωση των ιστορικών αντιπαλοτήτων, 

επανεθνοποίηση της άμυνας, περιθωριοποίηση μεγάλου μέρους των συνοριακών 

περιοχών, ελάχιστη εισροή ξένων επενδύσεων, αβέβαιη μεγέθυνση και διεύρυνση του 

χάσματος από τη υπόλοιπη Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό θα επιβεβαιωνόταν και το 

σύνηθες “κλισέ” για τη Βαλκανική4.

Η ιστορία της περιοχής μπορεί να φαίνεται ότι είναι ιστορία διενέξεων και 

αντιπαλοτήτων. Όμως δεν είναι μόνο αυτή. Στο παρελθόν δεν έλειψε η συνεργασία 

και άλλωστε σήμερα πολλά δεδομένα έχουν αλλάξει. Το κυριότερο, η περιοχή δεν 

είναι πλέον “border region” ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα εξωγενή κέντρα (π.χ. 

Βιέννη και Κωνσταντινούπολη ή Δύση και Ανατολή), αλλά επιζητεί την πλήρη 

ενσωμάτωση στις ευρωπαϊκές δομές. Τι δυνατότητες και ευκαιρίες υπάρχουν λοιπόν 

για περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση στη Βαλκανική; Ποιά είναι τα 

εμπόδια και τα όριά τους σήμερα; Αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε στη συνέχεια, αναλύοντας τις διαφορετικές αλλά αλληλένδετες πτυχές 

γύρω από το θέμα της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης.

ΤΑΣΕΙΣ

Η βιβλιογραφία αναφέρει πολλούς πιθανούς στόχους ή φιλοδοξίες σχημάτων 

περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Το ίδιο ποικιλόμορφη 

είναι και η εμπειρία με αυτά. Σημειώνουμε ότι υπάρχει ένα απέραντο φάσμα 

“συνταγών” ανάμεσα σε δύο ακραίες θέσεις:

α) την άρνηση οποιουδήποτε ρόλου σε περιφερειακή ή υποπεριφερειακή 

ολοκλήρωση, η οποία γίνεται ανεκτή το πολύ ως αναγκαίο κακό, και

β) την επιδίωξη ανατροπής των βασικών δομών της διεθνούς οικονομίας μέσω 

περιφερειακών συνεργασιών και ολοκληρώσεων.

Η δεύτερη ήταν το πρακτικό συμπέρασμα θεωριών και αναζητήσεων της 

δεκαετίας του ’50 και ’60. Πριν συνεχίσουμε όμως, θα ήταν μάλλον αναγκαίο και

4 Ο όρος Βαλκάνια στη δυτική φιλολογία έχει μια αρνητική χροιά. “Βαλκανοποίηση” είναι η τάση 
πολυδιάσπασης ενός χώρου ή κράτους «σε μικρές διαδοχικές πολιτικές μονάδες ή κράτη» που 
επιπλέον εξ ορισμού αδυνατούν να πετύχουν ένα ελάχιστο διακρατικής συνεννόησης και συνεργασίας.
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χρήσιμο να διευκρινιστούν έννοιες όπως περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση, 

περιφερειακή οικονομική συνεργασία, περιφερειακή οικονομική οργάνωση, 

περιφερισμός.

Η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση αναφέρεται συνήθως και κατά κύριο λόγο 

στο εμπόριο. Πολλά άλλωστε περιφερειακά σχήματα έχουν την (ενδοπεριφερειακή) 

φιλελευθεροποίηση του εμπορίου ως κύριο στόχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

επιζητούν να επιτύχουν την «οικονομική ένωση», που θα πρέπει μάλλον να θεωρηθεί 

ως το τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης μιας περιοχής5. Κάπως σχηματικά, έχουν 

ξεχωρίσει οι εξής τύποι περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης: ελεύθερη ζώνη 

ανταλλαγών, τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά και οικονομική ένωση.

Ο όρος οικονομική συνεργασία αναφέρεται συχνά (αλλά όχι πάντα) σε “μη 

εμπορικούς” στόχους και καλύπτει και τη συνεργασία σε θέματα οικονομικής 

πολιτικής. Μπορεί να έχει πολλαπλούς στόχους - τη δημιουργία δικτύων υλικής 

υποδομής στην περιφέρεια (που βέβαια ευνοεί την εμπορική ολοκλήρωση), την 

ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης, την οικονομική ασφάλεια, την ανάπτυξη 

πολιτιστικών δεσμών, ως υποβάθρου της οικονομικής συνεργασίας, την κατανομή 

των ωφελειών, την ανταλλαγή πληροφοριών κλπ. Με έναν αυστηρό αλλά και 

περιοριστικό ορισμό, η περιφερειακή ολοκλήρωση περιλαμβάνει μέτρα άρσης των 

εμπορικών διακρίσεων, ενώ η περιφερειακή συνεργασία περιλαμβάνει μέτρα 

εναρμόνισης των πολιτικών και μείωσης των εμπορικών διακρίσεων.

Η οικονομική ολοκλήρωση και η οικονομική συνεργασία δεν είναι αντίπαλες 

διαδικασίες, αλλά η μία μπορεί να ευνοεί, να ενθαρρύνει και να ενδυναμώνει άμεσα 

την άλλη6. Ωστόσο, στην πράξη, οι δύο όροι συχνά χρησιμοποιούνται είτε αυθαίρετα 

για να χαρακτηρίσουν διάφορες περιφερειακές διευθετήσεις, είτε ως συνώνυμα, 

πράγμα που συνεπάγεται κάποια ασάφεια. Αυτό οφείλεται σε αντικειμενικές 

δυσκολίες, αφού η συνεργασία περιλαμβάνει συχνά ή συνεπάγεται και κάποια 

στοιχεία ή κάποιο βαθμό ολοκλήρωσης και το αντίθετο7.

5 Η Ε.Ε. είναι ένας τέτοιος περιφερειακός σχηματισμός οικονομικής ολοκλήρωσης, αν και προφανώς 
οι φιλοδοξίες πηγαίνουν πολύ πιο πέρα από την οικονομική ένωση.
6 'Ενα προφανές παράδειγμα: η ενίσχυση της περιφερειακής υποδομής με τη δημιουργία πάσης φύσεως 
μεταφορικών δικτύων και πυλών ευνοεί την ανάπτυξη του εμπορίου και την κίνηση του κεφαλαίου. 
Ισχύει πάντως και το αντίθετο, αφού η αυξανόμενη εμπορική ολοκλήρωση μπορεί να επιβάλει την 
ανάπτυξη της υποδομής.
7 Καζάκος Β. Π., Λιαργκόβας Α. Π. (1996), Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, σελ.34.
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Τέλος, η έννοια της περιφερειακής οργάνωσης αναφέρεται κυρίως σε τυπικές 

οργανωτικές-διοικητικές διευθετήσεις. Δεν υποδηλώνει πάντως το ίδιο με την έννοια 

της ολοκλήρωσης. Η ποιότητα και η “ένταση” των οργανωτικών διευθετήσεων και οι 

επιπτώσεις τους για την ολοκλήρωση μιας περιφέρειας διαφέρουν από περιφερειακό 

σε περιφερειακό σχήμα, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στα όργανα.

Ειδικά για την Ευρώπη, αλλά και για την περιοχή της ΚΑ Ευρώπης, μπορούμε να 

διαπιστώσουμε μια ιδιαίτερη κινητικότητα, τόσο στην περιφερειακή όσο και στην 

υποπεριφερειακή οργάνωση μετά το 1989. Πράγματι, οι αλλαγές στον πρώην 

σοσιαλιστικό κόσμο, διέλυσαν οργανώσεις τύπου ΚΟΜΕΚΟΝ και Συμφώνου της 

Βαρσοβίας, αλλά και προκάλεσαν μια δυναμική ενσωμάτωσης των χωρών σε 

μετάβαση της ΚΑ Ευρώπης στην Ε.Ε. (“υποκατάσταση περιφερειακών δεσμών”), την 

αναζωογόνηση παλαιοτέρων σχημάτων υποπεριφερειακής συνεργασίας και 

ολοκλήρωσης καθώς και την δημιουργία νέων οργανώσεων (Οικονομική Συνεργασία 

Μαύρης Θάλασσας, Πρωτοβουλία Κεντρικής Ευρώπης κλπ). Τα κίνητρα συμμετοχής 

σε περιφερειακές οργανώσεις είναι και πολιτικά και οικονομικά και ιδεολογικά8.

Τα πιθανά πολιτικά κίνητρα μπορούμε να πούμε πως είναι:

♦ η αποτυχία παγκόσμιων (διεθνών) διευθετήσεων ή οργανισμών να λύσουν 

“τοπικά” προβλήματα9,

♦ η αναζήτηση νέων ρόλων από τις πολιτικές ηγεσίες10,

♦ η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης σε διεθνείς διαπραγματεύσεις 

(περιλαμβάνει και τη μείωση ή και αποτροπή παρεμβάσεων τρίτων δυνάμεων στις 

υποθέσεις της περιοχής),

♦ η μείωση των πολιτικών εντάσεων και η ενίσχυση της συνοχής μιας περιφέρειας,

♦ η διατήρηση “ειδικών σχέσεων” (αποικιακών δεσμών πρώην αποικιών με τις 

πρώην μητροπόλεις),

8 Καζάκος Β. Π., Λιαργκόβας Α. Π. (1996), Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, σελ.40-49.
9 Αυτό το κίνητρο βρίσκεται πίσω από έναν αριθμό περιφερειακών οικονομικών συνεργασιών και 
ολοκλήρωσης ανάμεσα σε κράτη της Λατινικής Αμερικής, συχνά σε συνδυασμό με άλλα κίνητρα που 
αφορούσαν ιδιαίτερα την περιοχή (π.χ. εκβιομηχάνιση).
10 Οι παραδοσιακές φιλοδοξίες των πολιτικών είχαν μια ισχυρή «εδαφική διάσταση». Με τις αλλαγές 
των συνθηκών, ιδίως στη μεταπολεμική περίοδο, εκ των πραγμάτων στράφηκαν περισσότερο στην 
πραγματοποίηση στόχων γειτονίας (“milieu goals”) που αναφέρονται στο περιβάλλον εντός του οποίου 
δρα ένα κράτος. Π.χ. μπορεί μια κυβέρνηση να αναζητήσει συμμετοχή σε ένα περιφερειακό σχήμα αν 
αυτό προσφέρει δυνατότητες για άσκηση ηγεσίας στην περιοχή ή απλούστερα για μεγαλύτερη επιρροή 
ή για άντληση πόρων.
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ενώ ως ιδεολογικά κίνητρα μπορούμε να θεωρήσουμε την απομίμηση και την ίδια τη 

μόδα στην οικονομική και πολιτική φιλολογία για θέματα ολοκλήρωσης.

Ιδιαίτερα για τα πολιτικά κίνητρα και το βαλκανικό χώρο, τα πράγματα είναι 

πολυπλοκότερα από ότι αλλού, κατά το ότι όλα αυτά τα κίνητρα μπορούν να 

ικανοποιηθούν πρωτίστως στο πλαίσιο των ευρύτερων περιφερειακών δομών - της 

Ε.Ε. κυρίως - προς τις οποίες προσανατολίζονται οι κυβερνήσεις των βαλκανικών 

χωρών και δευτερευόντως στο πλαίσιο υποπεριφερειακών σχημάτων του τύπου της 

παμβαλκανικής συνεργασίας. Στην πολιτική ανάλυση της περιφερειακής οικονομικής 

συνεργασίας και ολοκλήρωσης η έννοια κλειδί είναι η “συνοχή” της περιφέρειας. 

Χωρίς συνοχή, με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή χωρίς ένα ελάχιστο κοινών 

συμφερόντων (που προκύπτουν από το βαθμό οικονομικών συναλλαγών), 

συμπεριφορών (π.χ. σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής) και αξιών (που συνδέονται 

με την εκπαίδευση) δύσκολα κατασκευάζεται ένα λειτουργικό περιφερειακό σχήμα. 

Εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στα οικονομικά κίνητρα, αυτά είναι:

♦ η πρόσβαση σε αγορές, ώστε να γίνει δυνατή η ειδίκευση και ο εξορθολογισμός 

της παραγωγής,

♦ η εκβιομηχάνιση,

♦ η υποκατάσταση των εισαγωγών και

♦ η επίτευξη κάποιας συναίνεσης (consensus) σε θέματα οικονομικής πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόσβαση σε αγορές μέσω σχημάτων οικονομικής 

ολοκλήρωσης έχει μια ισχυρή οικονομική λογική. Συνήθως η ανάλυση προσφεύγει σε 

έννοιες όπως:

- Συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η μείωση του ενδοπεριφερειακού προστατευτισμού 

(της κατάτμησης δηλαδή της περιφερειακής αγοράς) ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό 

και με τον τρόπο αυτό αποθαρρύνει την αναποτελεσματική παραγωγή και 

ενισχύει την ειδίκευση (σύμφωνα με τα πλεονεκτήματα της κάθε χώρας). Όλα 

αυτά σημαίνουν απλά εξορθολογισμό της παραγωγής.

- Αντιμονοπωλιακό θεσμικό πλαίσιο. Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός μπορεί να 

αυξάνει ανάλογα με τις ρυθμίσεις, τις πιέσεις πάνω σε προηγούμενα μονοπώλια".

11 Το επιχείρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και χρησιμοποιείται σήμερα σε σχέση με τις χώρες σε
μετάβαση, όπου μεγάλες μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις μοίραζαν τις αγορές μεταξύ
τους κάτω από τη γενική καθοδήγηση του κεντρικού οικονομικού σχεδιασμού.
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- Οικονομίες κλίμακας. Η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας σε εμπορεύσιμα 

και μη εμπορεύσιμα αγαθά (π.χ. αγωγός φυσικού αερίου) είναι μια εξίσου κρίσιμη 

επίπτωση της περιφερειακής ολοκλήρωσης.

- Τυποποίηση. Αυτή σχετίζεται στενά με προωθημένα σχήματα ολοκλήρωσης. 

Πράγματι, από ένα σημείο και μετά, η ανάπτυξη των συναλλαγών στο εσωτερικό 

ενός ολοκληρωμένου χώρου επιβάλει την τυποποίηση και την εναρμόνιση σε 

ορισμένους τομείς, όπως είναι η λογιστική, η εμπορική νομοθεσία κλπ. Οι 

εμπειρίες του Συμβουλίου Nordic (των σκανδιναβικών χωρών) θα ήταν χρήσιμες 

για τη βαλκανική συνεργασία δεδομένου ότι η συνεργασία και ολοκλήρωση εκεί 

προχωρούσε παράλληλα με τη συμμετοχή της Δανίας στην Ε.Ε. (στη Βαλκανική, 

η Ελλάδα είναι μέλος της Ε.Ε.), αν και οι οικονομικές συνθήκες είναι 

διαφορετικές και η Βαλκανική δεν εμφανίζει την οικονομική ομοιογένεια των 

σκανδιναβικών χωρών.

- Εξωτερικές επιπτώσεις (externalities) κυρίως για τη συνεργασία σε τομείς όπως 

το περιβάλλον και οι μεταφορές. Με την περιφερειακή συνεργασία και 

ολοκλήρωση μειώνονται τα κίνητρα για την αγνόηση των όρων ασφαλείας καθώς 

η κατάσταση στην ομάδα χωρών που συμμετέχουν σε αυτή γίνεται ανάλογη προς 

αυτή μιας μεγάλης χώρας που αυτομολύνεται και αυτοαπειλείται. Ο κίνδυνος των 

ατομικών εργοστασίων ηλεκτρικής ενέργειας (Κοζλοντούι), η επιβάρυνση του 

Δούναβη, τα νερά των ποταμών της Νότιας Βαλκανικής (Νέστος), η εγκατάσταση 

ρυπογόνων δραστηριοτήτων αποτελούν κύριους άξονες συνεργασίας.

Στην περίπτωση των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών ήταν γενική η πεποίθηση ότι 

η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι προϋπόθεση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη: οι 

εθνικές αγορές δεν προσφέρουν το απαραίτητο μέγεθος για την αξιοποίηση των 

οικονομιών κλίμακας και την εξειδίκευση. Η εμπορική ολοκλήρωση σε περιφερειακή 

βάση δίνει τη δυνατότητα σε χώρες με “μικρές” αγορές (λόγω επιπέδου ανάπτυξης) 

να έχουν πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη αγορά, ενώ και η καθιέρωση και μιας κοινής 

εξωτερικής προστασίας διευκολύνει τις νηπιακές βιομηχανίες.

Για το κίνητρο της επίτευξης μιας προσέγγισης ή συναίνεσης σε θέματα 

οικονομικής πολιτικής, οι προσπάθειες για τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής 

ελέγχου ή χειραγώγησης των ξένων επενδύσεων ώστε να διασφαλίζεται μια ισόρροπη 

κατανομή των αναμενόμενων από αυτές ωφελειών και η επεξεργασία κοινών 

αντιλήψεων για τη βιομηχανική πολιτική είναι δείγματα αυτής της επίτευξης. Στο
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πλαίσιο αυτό μπορούμε να δούμε και τη συγκεκριμένη επιδίωξη εφαρμογής μιας 

κοινής πολιτικής υποκατάστασης των εισαγωγών σε διάφορα περιφερειακά σχήματα. 

Η άποψη ήταν ότι η πολιτική αυτή υποκατάστασης των εισαγωγών που θα άλλαζε 

δραστικά τις οικονομικές δομές με την εκβιομηχάνιση, απέτυχε στο εθνικό επίπεδο 

γιατί ήταν μικρές οι εθνικές αγορές. Μπορούσε να πετύχει αν μια ομάδα χωρών 

πρόσφερε το κατάλληλο μέγεθος της αγοράς και από αυτή την άποψη, η 

περιφερειακή ολοκλήρωση ήταν ένας τρόπος να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά και η 

απόπειρα εφαρμογής της σε περιφερειακό επίπεδο προσέκρουσε στο πρόβλημα της 

κατανομής των ωφελειών. Το πρόβλημα γινόταν κρίσιμο όταν ένα μέλος του 

περιφερειακού σχήματος είχε μεγάλο ανταγωνιστικό προβάδισμα12.

Όλα τα προηγούμενα επιχειρήματα ισχύουν και για τις χώρες και την περιοχή της 

Βαλκανικής. Οι χώρες αυτές έχουν κάθε λόγο να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της 

εγγύτητας, ενοποιώντας την αγορά της περιφέρειας. Φυσικά δεν πρέπει να αγνοούμε 

και τους περιορισμούς ή προσαρμογές που προκύπτουν (π.χ. μια περιφερειακή 

πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών που είναι ίσως ανεδαφική), όμως υπάρχουν 

περιθώρια για βιομηχανική συνεργασία, που βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα με την 

προοπτική επιβίωσης στις ευρύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερη 

έμφαση πάντως θα έπρεπε να δοθεί στη συνεισφορά της περιφερειακής συνεργασίας 

για τον έλεγχο των εξωτερικών επιπτώσεων διαφόρων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα 

στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος.

Πρότυπα

Στην πράξη έχουν δοκιμαστεί εντελώς διαφορετικά πρότυπα και παραλλαγές 

περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Αρκεί όμως να ξεχωρίσουμε δύο 

βασικά πρότυπα, το “ισχυρό” και το “ασθενές”, λαμβάνοντας πάντα υπ’όψην ότι 

είναι δυνατές πάσης φύσεως παραλλαγές με την προσθήκη ή την αφαίρεση 

χαρακτηριστικών στοιχείων13.

12 Πάντως, οι εμπνευστές τέτοιων σχημάτων είχαν καθιερώσει για αυτόν ακριβώς το λόγο διάφορους 
μηχανισμούς «αντιστάθμισης» (compensation) και περιφερειακού βιομηχανικού σχεδιασμού.
13 Καζάκος Β. Π., Λιαργκόβας Α. Π. (1996), Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, σελ.49-51.
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Έτσι, το “ισχυρό” πρότυπο οικονομικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης έχει 

φιλόδοξους στόχους, που δεν εξαντλούνται στην όποια προσπάθεια ενίσχυσης των 

λειτουργιών της αγοράς και της φιλελευθεροποίησης του εμπορίου. Επιζητεί να 

καθιδρύσει μια εντατικότερη διαδικασία ολοκλήρωσης και συνεργασίας που εκτός 

από ένα πρόγραμμα φιλελευθεροποίησης του εμπορίου περιλαμβάνει και 

περιφερειακά προγράμματα εκβιομηχάνισης, εναρμόνιση της οικονομικής πολιτικής 

σε τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι καθώς και μηχανισμούς κατανομής των 

ωφελειών. Σε συνάρτηση με τους φιλόδοξους αυτούς στόχους είναι και η ισχυρή 

θεσμική δομή, χαρακτηριστικό του «ισχυρού» προτύπου. Από τα ιστορικά σχήματα, 

η Ε.Ε. και το Σύμφωνο των Άνδεων είναι αντιπροσωπευτικά του προτύπου αυτού, με 

όλες τις διαφορές που προκύπτουν από τη διαφορετικότητα των κρατών τα οποία 

συμμετέχουν σε αυτά. Η Ε.Ε. αποτελείται από αναπτυγμένα κατά κύριο λόγο κράτη, 

ενώ το ΣΑ από αναπτυσσόμενες χώρες14.

Από την άλλη μεριά, στο “ασθενές” πρότυπο οικονομικής συνεργασίας και 

ολοκλήρωσης, οι χώρες μέλη δεν διατυπώνουν φιλόδοξους στόχους, αλλά 

στηρίζονται περισσότερο στο laissez-faire και αφήνουν τις κυβερνήσεις τους πολλά 

περιθώρια να προσαρμόζονται όπως νομίζουν καλύτερα στις απαιτήσεις του. 

Επιπλέον, δεν δημιουργούν μια ισχυρή θεσμική δομή γύρω από κάποια Γραμματεία ή 

άλλο κεντρικό όργανο. Ο μηχανισμός εφαρμογής των αποφάσεων αποτελείται από ad 

hoc επιτροπές και ομάδες εργασίας και η συνεργασία γίνεται συχνά άτυπα. Στα 

θέματα της συνεργασίας, η γενική τους προσέγγιση μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

σταδιακή (gradual approach). Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για το πρότυπο 

αυτό είναι η ASEAN.

Είναι προφανές ότι η επιλογή του προτύπου περιφερειακής συνεργασίας και 

ολοκλήρωσης έχει σημαντικές προεκτάσεις όσο αφορά το ρόλο του κράτους και της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όσο για το ποιό πρότυπο (ή παραλλαγή του) θα ήταν 

αποτελεσματικότερο και καταλληλότερο για τη Βαλκανική, πιθανόν η απάντηση να 

δίνεται εν μέρει από τις τρέχουσες εμπειρίες. Τόσο η ομάδα Visegrad, όσο και η 

Οικονομική Συνεργασία της Μαύρης Θάλασσας, που προς το παρόν είναι τα πιο

14 Το τελευταίο ήταν πράγματι ένα προωθημένο σχήμα, που δεν μπορεί ίσως να κατανοηθεί χωρίς 
αναφορά στις ιστορικές συνθήκες της περιοχής. Πράγματι, οι χώρες του ΣΑ, έχοντας αυταρχικές 
κυβερνήσεις, έκλιναν προς μια συγκεντρωτική μορφή ολοκλήρωσης ή έστω, προς μια «παρεμβατική» 
και εκ των άνω μορφή συνεργασίας, είχαν συνεπώς μια κοινή οικονομική φιλοσοφία, πολιτιστικά και 
κοινωνικά ήταν εξαιρετικά ομοιογενείς, η γεωγραφία τις έδενε, ενώ είναι πιθανό η συνείδηση μιας 
«κοινής μοίρας» έπαιζε σημαντικό ρόλο.
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πολυεπίπεδα σχήματα, ακολουθούν το δεύτερο πρότυπο στο οποίο η σχετικά ασθενής 

θεσμική δομή συνοδεύεται με προσπάθειες ανάπτυξης συναίνεσης. Φαίνεται λοιπόν, 

ότι ένα τέτοιο πρότυπο ανταποκρίνεται καλύτερα στα δεδομένα της περιοχής μας, 

μέρος των οποίων είναι βαθιές αμοιβαίες καχυποψίες.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η γενική διαπίστωση είναι όμως ότι παρά τη μακρόχρονη ιστορική εμπειρία με 

κάθε είδους σχήματα περιφερειακής ολοκλήρωσης ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά. Η περιφερειακή οικονομική 

ολοκλήρωση έμεινε ως τώρα σε χαμηλά επίπεδα15.

Τα αίτια μπορούν να αναζητηθούν πρώτα στο πολιτικό επίπεδο όπου:

• η έλλειψη δέσμευσης για την πιστή εφαρμογή ή/και εκπλήρωση των

προγραμμάτων απελευθέρωσης του εμπορίου,

• η ανικανότητα ορισμένων χωρών να θέσουν τους περιφερειακούς στόχους πάνω 

από τους εθνικούς,

• οι πολιτιστικές διαφορές που επιδείνωναν τις αρνητικές εμπειρίες του

περιφερισμού μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών,

• η ανικανότητα επίσης να συμφωνήσουν σε κοινά αποδεκτούς όρους πάνω στην 

κατανομή του κόστους και των ωφελειών από την περιφερειακή ολοκλήρωση16,

• η προσφυγή σε μονομερή και περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο όταν η

απελευθέρωση του εμπορίου δημιούργησε πιέσεις για εσωτερική προσαρμογή 

ή/και όταν εξωτερικοί παράγοντες επηρέασαν δυσμενώς ορισμένα κράτη-μέλη,

• η ενυπάρχουσα προκατάληψη (administered bias) που ευνοούσε τα μη

περιφερειακά προϊόντα σε σχέση με τα περιφερειακά, επειδή οι εισαγωγές των

15 Αυτό θα γίνει εμφανές στο τέταρτο κεφάλαιο.
16 Πολλές χώρες θεώρησαν ότι η παραχώρηση της εθνικής τους κυριαρχίας ήταν αντιφατική με την 
εθνική ανάπτυξη και αυτό οδήγησε σε μια αρνητική εκτίμηση των εθνικών ωφελημάτων από την 
περιφερειακή ολοκλήρωση. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα με το Σύμφωνο των Άνδεων όπου, παρά τις όποιες 
προσπάθειες, υπήρχαν διαφορές στην ανάπτυξη των εξαγωγών από χώρα σε χώρα, διαφορές στις ξένες 
επενδύσεις στη βιομηχανία κλπ., που συνολικά προκαλούσαν αυξανόμενη δυσπιστία ακριβώς γιατί 
ορισμένα μέλη κέρδιζαν περισσότερο, ενώ δεν φαίνονταν διατεθειμένα να κάνουν κάποιες 
παραχωρήσεις στα άλλα.

43



Περιφερειακή Συνεργασία και Ολοκλήρωσή: Τάσεις, Πρότυπα, Προβλήματα

πρώτων συχνά θεωρούνται ανώτερες ποιοτικά και επειδή οι εισαγωγές από την 

περιφέρεια θεωρούνταν κατώτερες από τα εσωτερικά παραγόμενα προϊόντα, και

• η αποτυχία των πολιτικών να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικότερα μέσα 

επιδίωξης οικονομικών σκοπών,

κάθε άλλο παρά διευκόλυναν μια αποτελεσματική περιφερειακή συνεργασία.

Από εκεί και πέρα οι οικονομικοί λόγοι όπως:

• η ανικανότητα πολλών χωρών να υπερνικήσουν τα κυβερνητικά ελλείμματα 

εσόδων που είχαν προκληθεί από την απώλεια των τελωνειακών δασμών,

• οι διαφορές στις αρχικές συνθήκες, όπως ανόμοια επίπεδα ανάπτυξης που 

προανήγγειλαν μεγάλες ανισορροπίες στη διανομή των κερδών από το εμπόριο,

• το χαμηλό επίπεδο της αρχικής ολοκλήρωσης που χαρακτήρισε πολλές 

ομαδοποιήσεις και που υπέδειξε ότι μερικά μέλη είχαν ελάχιστα να εμπορευτούν,

• τα εμπόδια στην ελεύθερη ροή των συντελεστών παραγωγής,

• οι μακροοικονομικές ανισορροπίες,

• η αποτυχία πολλών κρατών να εφαρμόσουν τις συμφωνίες, διατήρησαν τις ήδη 

υπάρχουσες διαστρεβλώσεις αγοράς και διασφάλισαν την επιβίωση των 

ανεπαρκών εγχώριων βιομηχανιών, προσφέροντας λίγα κίνητρα για δομική 

αλλαγή, και

• εξωγενείς παράγοντες όπως π.χ. τα πετρελαϊκά σοκ, 

δημιούργησαν τα αντίθετα αποτελέσματα.

Γεγονός πάντως είναι ότι, σε αντίθεση με τις συμφωνίες περιφερειακής 

συνεργασίας και ολοκλήρωσης ανάμεσα σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι περιφερειακές 

εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ θεωρούνται γενικά 

επιτυχημένες, καθώς ενισχύουν το υψηλό επίπεδο της συνολικής οικονομικής 

ολοκλήρωσης (με την έννοια του εμπορίου, της κινητικότητας των παραγωγικών 

συντελεστών και των παρόμοιων οικονομικών πολιτικών) που χαρακτηρίζει τις 

οικονομικές σχέσεις των μελών. Το ίδιο ισχύει και για άλλες μορφές συνεργασίας 

εκτός της εμπορικής ολοκλήρωσης. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις των 

χωρών του ΟΟΣΑ που εμπλέκονται σε περιφερειακές συμφωνίες, έχουν επιδείξει μια 

ισχυρή πολιτική δέσμευση στο να χρησιμοποιήσουν τέτοιους μηχανισμούς για την 

επίτευξη περαιτέρω περιφερειακών στόχων. Ειδικά η Ε.Ε. είναι η πλέον
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πρωτοποριακή και χαρακτηριστική περίπτωση όπου η ισχυρή πολιτική δέσμευση 

κράτησε την περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία σε κίνηση παρά τις 

παλινδρομήσεις που παρουσιάστηκαν κατά διαστήματα.

Έτσι, γίνεται πλέον σαφές ότι η πιθανότητα μελλοντικής συμφωνίας τέτοιων 

συμφωνιών θα μπορούσε να βελτιωθεί αν εκπληρώνονταν τουλάχιστον οι ακόλουθες 

συνθήκες:

ΐ) ισχυρή και συνεχόμενη πολιτική δέσμευση,

ϋ) αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί για τη δικαιότερη ισοκατανομή των απωλειών 

και ωφελημάτων της περιφερειακής ολοκλήρωσης (μεγαλύτερη έμφαση πρέπει 

να δοθεί στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των παραγωγικών συντελεστών και 

ιδίως της εργασίας, ως ένα αποτελεσματικό μέσο για την εξίσωση απωλειών και 

ωφελημάτων),

in) απελευθέρωση του περιφερειακού εμπορίου ως συμπλήρωμα στη συνολική 

απελευθέρωση του εμπορίου, 

ΐν) μακροοικονομική σταθερότητα, 

ν) δομική ευλυγισία, 

νΐ) σχεδιασμός καλύτερων συμφωνιών.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν σαφέστατα και για την περίπτωση των Βαλκανίων, 

αφού κρίνονται ως αναγκαίες συνθήκες για μια επιτυχημένη βαλκανική συνεργασία 

και ολοκλήρωση17.

Προοπτικές της Βαλκανικής Περιφερειακής Ολοκλήρωσής

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ως ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όσο αφορά τις ευκαιρίες και τα εμπόδια μιας βαλκανικής συνεργασίας, αν 

κάνουμε μια αναδρομική θεώρηση, διαπιστώνουμε ότι η δημιουργία των εθνικών (και 

συχνά εχθρικών) κρατών, η μείωση του βάρους των Βαλκανίων στη διεθνή 

οικονομία, οι συμπληρωματικότητες που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις βαλκανικές και 

σε εξωβαλκανικές οικονομίες και φυσικά ο ψυχρός πόλεμος, οδήγησαν σε μια

17 Καζάκος Β. Π., Λιαργκόβας Α. Π. (1996), Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, σελ.57.
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παρατεταμένη φθίνουσα πορεία στη βαλκανική συνεργασία, σχεδόν 1-2 αιώνων. Οι 

δεσμοί αυτήν την περίοδο ανάμεσα στις βαλκανικές χώρες είναι ασθενείς, οι διενέξεις 

πολυάριθμες, η οικονομική εξάρτηση και ολοκλήρωση γίνεται με κέντρα εκτός του 

χώρου των Βαλκανίων. Αν και τον 20ο αιώνα έχουμε κάποιες προτάσεις και 

πρωτοβουλίες για τη βαλκανική συνεργασία, εν τούτοις αυτές απέδωσαν ελάχιστα ή 

και καθόλου18. Και αυτό γιατί στο οικονομικό επίπεδο τα κίνητρα ήταν ασθενή, ενώ 

στο πολιτικό επίπεδο οι πρωτοβουλίες αφορούσαν κυρίως την ανοικοδόμηση αξόνων 

ή/και την απομόνωση ορισμένων κρατών, με φυσική συνέπεια την αντίδραση των 

θιγομένων19. Επιπλέον, οι επιφυλάξεις των ιδίων των εμπνευστών των σχεδίων 

συνεργασίας καθώς και οι εσωτερικές εμπλοκές στη συγκρότηση των συμμαχιών και 

αξόνων, ήταν παράγοντες που κάθε άλλο παρά ευνόησαν τη δημιουργία μιας υγιούς 

βαλκανικής συνεργασίας20.

Σήμερα, μπορούμε να διαπιστώσουμε μια αντιφατική κατάσταση. Από τη μια, το 

τέλος του ψυχρού πολέμου και το άνοιγμα των οικονομιών και των κοινωνιών των 

πρώην κομμουνιστικών χωρών οδήγησε στη θεαματική αύξηση ορισμένων ροών 

εμπορίου, επενδύσεων και προσώπων. Υπάρχει επίσης διεθνής χρηματοδότηση 

ορισμένων σχεδίων που αφορούν ιδίως τις υποδομές και που ανοίγουν τις 

δυνατότητες περιφερειακών συνεργασιών. Από την άλλη όμως έχουμε δραματική 

συρρίκνωση ή και διακοπή συνεργασιών και δεσμών: η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, 

οι πόλεμοι, τα εμπάργκο, η κατάρρευση του ενδο-ανατολικού εμπορίου, έχουν σαν 

αποτέλεσμα να ανθεί η φαιά οικονομία και η βαλκανική “συνεργασία” να 

πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τέτοιους δρόμους.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της βαλκανικής 

συνεργασίας: το χαμηλό σημείο εκκίνησης, ο ρόλος των Βαλκανίων ως γεωγραφικού 

κόμβου με δυνατότητες ιδίως μακροπρόθεσμα είτε προς την κατεύθυνση της Μέσης 

Ανατολής, είτε προς την κατεύθυνση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η αναμενόμενη 

ανάκαμψη των πρώην κομμουνιστικών οικονομιών (χώρες Visegrad) και ο δυνητικός

18 Θυμίζουμε τις βαλκανικές διασκέψεις της δεκαετίας του ’30, την τριμερή βαλκανική συμμαχία του 
1953-54, τις προτάσεις των κομμουνιστικών χωρών τις δεκαετίες ’50 και’60 (πρόταση Stoica κλπ), τις 
ελληνικές πρωτοβουλίες του 1975-76 και 1983-84, την γιουγκοσλαβική πρωτοβουλία του 1987-88.
19 Θυμίζουμε τις περιπτώσεις της Βουλγαρίας στο μεσοπόλεμο, του Ανατολικού Συνασπισμού την 
περίοδο της τριμερούς συμμαχίας στη Δύση, της Ελλάδας και της Τουρκίας στις προτάσεις Stoica, της 
Βουλγαρίας και του Σοβιετικού Συνασπισμού την περίοδο των πρωτοβουλιών Καραμανλή και της 
Τουρκίας την περίοδο των ελληνικών πρωτοβουλιών του 1983-84 για την απύραυλη βαλκανική.
20 Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της αποτυχίας των σχεδίων για Βαλκανική Ομοσπονδία λόγω 
και των αντιθέσεων Βουλγαρίας-Γιουγκοσλαβίας το 1944-47 και της κατάρρευσης της τριμερούς το 
1954 λόγω των ελληνοτουρκικών διαφορών.

46



Περιφερειακή Συνεργασία και Ολοκλήρωσή: Τάσεις, Πρότυπα, Προβλήματα

ρόλος των μειονοτήτων ως γέφυρας συνεργασίας, προσφέρουν τις αντικειμενικές 

δυνατότητες μιας τέτοιας συνεργασίας. Υπάρχουν όμως και όρια στις δυνατότητες 

αυτές. Αφ’ενός ο κύριος οικονομικός εταίρος των Βαλκανίων δεν μπορεί παρά να 

είναι η Ε.Ε., αφ’ετέρου το διεθνές περιβάλλον των Βαλκανίων παραμένει ασταθές 

(Μ. Ανατολή, πρώην ΕΣΣΔ). Γενική εντύπωση πάντως είναι ότι η βαλκανική 

συνεργασία - ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα - μπορεί να αποτελέσει το δρόμο για 

να απεμπλακούν τα Βαλκάνια από τα σημερινά τους αδιέξοδα. Είναι εύκολο να 

αναλογιστεί κανείς τα πολιτικά και οικονομικά οφέλη που θα προκόψουν από μια 

τέτοια συνεργασία.

Για τις βαλκανικές χώρες, όπως και για τις άλλες χώρες σε μετάβαση, οι επιλογές 

για την αναδιαμόρφωση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ τους, είτε 

σε διμερή είτε σε πολυμερή βάση, προέκυψαν μετά τις δραματικές αλλαγές του 1989. 

Ειδικά το θέμα της περιφερειακής συνεργασίας με αξιώσεις στην περιοχή μπορούσε 

να επανέλθει μόνο μετά την οριστική διάλυση της ΚΟΜΕΚΟΝ 21. Το τέλος της 

ΚΟΜΕΚΟΝ το 1992 βρήκε τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες με εν πολλοίς παρόμοιες 

δομές και χαμηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Το εμπόριο με την πρώην ΕΣΣΔ 

κατέρρευσε απότομα, με οδυνηρές συνέπειες. Τα εμπορικά ρεύματα των χωρών 

αυτών μετατοπίζονταν δραματικά, αφού το μεταξύ τους εμπόριο υποχωρούσε και 

ταυτόχρονα άρχιζε να επεκτείνεται το εμπόριο (και άλλες συναλλαγές) με τις 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες και τη Δύση γενικότερα. Παράλληλα επιδιώκονται και 

συμφωνούνται νέες ρυθμίσεις σε περιφερειακό (συμφωνίες με την Ε.Ε.) και 

υποπεριφερειακό επίπεδο με νέους εταίρους. Προϊόν των τάσεων αυτών είναι η 

Οικονομική Συνεργασία της Μαύρης Θάλασσας, η Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

κλπ. Αντίθετα, όλες οι προσπάθειες στον τομέα της κλασικής διαβαλκανικής 

συνεργασίας παρέμειναν σε ένα δευτερεύον επίπεδο πολιτικής βαρύτητας, κατά 

κανόνα σε ένα περιορισμένο πλαίσιο κοινών συναντήσεων κορυφής.

Πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι μετά από το 1989, παρά την ευφορία που 

επικρατούσε γενικά λόγω της κατάρρευσης των προηγούμενων καθεστώτων δεν 

έλειπαν αυτοί που προειδοποιούσαν ότι το μέλλον της περιοχής θα ήταν σκοτεινό. Οι 

προβλέψεις μάλιστα δεν αφορούσαν μόνο τη Βαλκανική, αλλά ολόκληρη την

21 Ως το 1991 η ΚΟΜΕΚΟΝ παρέμεινε το μοναδικό πλαίσιο για την πολυμερή οργάνωση του 
εμπορίου. Στην ΚΟΜΕΚΟΝ συμμετείχαν όλες σχεδόν οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες (με εξαίρεση 
την Αλβανία). Η Γιουγκοσλαβία ήταν συνδεδεμένο μέλος, αλλά είχε καταφέρει να συνάψει και μια 
προωθημένη συμφωνία με την ΕΟΚ.
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Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Σε ολόκληρη την περιοχή αυτή, η απαισιόδοξη 

προοπτική ήταν η δημιουργία μιας πληθώρας μικρών κρατών αμοιβαία εχθρικών 

χωρίς ιδιαίτερη κλίση προς οικονομική ή πολιτική συνεργασία, με το κάθε κράτος να 

πορεύεται με τα εθνικά μειονοτικά προβλήματα στο εσωτερικό και στον περίγυρο να 

τονίζει τους απελευθερωτικούς αγώνες στο όνομα του εθνικού μέλλοντος παρά της 

κοινωνικής προόδου. Στο εσωτερικό των μετασοσιαλιστικών βαλκανικών χωρών η 

πολιτική ζωή θα πολωνόταν και θα επικρατούσε ένα είδος “ψυχρού εμφυλίου 

πολέμου”, με πιθανά αποτελέσματα την εμφάνιση ολοκληρωτικών καθεστώτων ή/και 

μια γενικότερη κατάσταση χάους και αναρχίας. Το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν μια 

νέα διαίρεση της Ευρώπης στο δυτικό τμήμα της ευημερίας, της σταθερότητας και 

της ανάπτυξης και στο ανατολικό τμήμα της φτώχειας και της αστάθειας, εκτεθειμένο 

στις εντάσεις του εθνικισμού και του οικονομικού μετασχηματισμού22.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο όμως, παρά την όποια ιδιαιτερότητα, ετερογένεια και 

αστάθεια στη περιοχή των Βαλκανίων, παρατηρείται μια αναθέρμανση του 

περιφερισμού. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάγκη υποστήριξης των διαδικασιών 

προσέγγισης των ευρωπαϊκών οικονομικών και πολιτικών δομών, στην ανάγκη 

αντιμετώπισης των προβλημάτων μετάβασης (και ανάκαμψης της οικονομίας) με τη 

δημιουργία κλίματος καλής γειτονίας, που ευνοεί τις επενδύσεις και το εμπόριο, τη 

λύση προβλημάτων υποδομής κλπ., αλλά και στην ανάγκη αντιμετώπισης νέων 

προβλημάτων που απαιτούν ένα ελάχιστο συνεργασίας (εγκληματικότητα, ναρκωτικά 

κλπ.). Σε ορισμένες περιπτώσεις λειτούργησε και το πολιτικό κίνητρο της ενίσχυσης 

της διεθνούς διαπραγματευτικής θέσης, που είναι παρόν και σε άλλες προσπάθειες 

περιφερειακής συνεργασίας. Η γενική τάση για εσωτερική προσαρμογή και 

εξωτερική συνεργασία επηρεάζεται αναμφίβολα από την ίδια την ύπαρξη και 

λειτουργία της Ε.Ε. και των λοιπών ευρωπαϊκών θεσμών. Οι χώρες της Βαλκανικής, 

αλλά και της ΚΑ Ευρώπης, έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία και το μέγεθος της 

περιφερειακής συνεργασίας και ενσωμάτωσης στις οικονομικές και πολιτικές δομές 

της Ευρώπης. Στους χάρτες που ακολουθούν απεικονίζονται οι διάφορες παγκόσμιες 

πρωτοβουλίες (χάρτης 3.1), και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τις βαλκανικές χώρες 

(χάρτης 3.2), αλλά δεν συμμετέχει σε όλες ολόκληρος ο βαλκανικός χώρος.

22 Είναι η συχνά αναφερόμενη προοπτική της “λατινοαμερικανοποίησης” με ό,τι αυτή συνεπάγεται: 
λαϊκιστικές-εθνικιστικές ηγεσίες, πολιτική αστάθεια, χρόνιο πληθωρισμό, ανεργία και εσωτερική βία. 
Η εξέλιξη στη Γιουγκοσλαβία και οι διάφοροι εθνικοί φάκελοι πρώην σοσιαλιστικών χωρών που 
ανοίχθηκαν φάνηκαν να επιβεβαιώνουν τις αρχικές ανησυχίες.
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Χάρτης 3.1. Περιφερειακή Ολοκλήρωση στην παγκόσμια οικονομία

Economic Community 
ol West African States Erf

Latin America 
Integration 
Association £25

Central Amencan 
Common Market

European Free Trade 
Association

European
Community

Free Trade Ares 
(proposed 199?ΙΓ··Ι

Πηγή: Paul Knox & John Agnew (1994), The Geography of the World Economy, pp.383.

Χάρτης 3.2. Περιφερειακή συνεργασία/Εμπορικά σύμφωνα

Caltltal Initiative () Centra! Asia I . .1 C I S.

O Ctumcil ui ISaluc Sea Slates O Fatuiiumic Couper«lM»i Orgwii/aiitMi Ttilaleral Λ Him»» mil*

O W·»* S» liceotaWMt- CwtacratHin Q Casjtian Saa Cinticralimi /aim* Wffli I· WHa.li· AemMrt

f j Gurjintlmm KuMrtrg·»»

IftjEftJ ΛΙ(Κ·Ι» Ailna Δ Free Track Z«k

Πηγή: Καζάκος B. Π., Λιαργκόβας A. Π. (1996), Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, σελ.117.
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Πίνακας 3.1. Σημαντικοί Οικονομικοί Συνασπισμοί

Asia Pacific Economic Central American Common European Union/European
Cooperation Forum (APEC) Market Free Trade Association

♦ Αυστραλία ♦ Κόστα Ρίκα ♦ Αυστρία
♦ Μπρουνέι ♦ Ελ Σαλβαδόρ ♦ Βέλγιο
♦ Καναδάς ♦ Γουατεμάλα ♦ Δανία
♦ Χιλή ♦ Ονδούρα ♦ Φινλανδία
♦ Χονγκ Κονγκ ♦ Νικαράγουα ♦ Γαλλία
♦ Ινδονησία ♦ Γερμανία
♦ Ιαπωνία Economic Community of ♦ Ελλάδα
♦ Ν. Κορέα Central African States ♦ Ισλανδία
♦ Μαλαισία (CEEAC) ♦ Ιρλανδία
♦ Μεξικό ♦ Ιταλία
♦ Νέα Ζηλανδία ♦ Μπουρούντι ♦ Λιχτενστάιν
♦ Παπούα Νέα Γουινέα ♦ Καμερούν ♦ Λουξεμβούργο
♦ Φιλιππίνες ♦ Κεντροαφρικανική ♦ Ολλανδία
♦ Σιγκαπούρη Δημοκρατία ♦ Νορβηγία
♦ Ταϊβάν ♦ Τσαντ ♦ Πορτογαλία
♦ Ταϋλάνδη ♦ Κονγκό ♦ Ισπανία
♦ Ην.Πολιτείες ♦ Ισημερινή Γουινέα ♦ Σουηδία

♦ Γκαμπόν ♦ Ελβετία
Association of Southeast Asia ♦ Ρουάντα ♦ Η ν. Βασίλειο
Nations (ASEAN) ♦ Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Southern Cone Common
♦ Μπρουνέι Economic Community of West Market (MERCOSUR)
♦ Καμπότζη African States (ECOWAS)
♦ Ινδονησία ♦ Αργεντινή
♦ Λάος ♦ Μπενίν ♦ Βραζιλία
♦ Μαλαισία ♦ Μπουρκίνα Φάσο ♦ Παραγουάη
♦ Μιανμάρ ♦ Νησιά Πράσινου Ακρωτηρίου ♦ Ουρουγουάη
♦ Φιλιππίνες ♦ Ακτή Ελεφαντοστού
♦ Σιγκαπούρη ♦ Γκάμπια North American Free Trade
♦ Ταϋλάνδη ♦ Γκάνα

♦ Γουινέα
Area (NAFTA)

♦ Γουινέα-Μπισάου ♦ Καναδάς
♦ Λιβερία ♦ Μεξικό
♦ Μαλί ♦ Ην.Πολιτείες
♦ Μαυριτανία
♦ Νίγηρ
♦ Νιγηρία
♦ Σενεγάλη
♦ Σιέρρα-Λεόνε
♦ Τόνγκο

♦ Χιλή (σε αναμονή)

Στην πράξη, η οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους

τρόπους και σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να είναι τυπική (formal), περιλαμβάνοντας

ένα θεσμικό πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα) ή άτυπη (informal), που να περιλαμβάνει απλούς
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συνασπισμούς συμφερόντων. Μπορεί να είναι διεθνής (transnational), που να 

αναφέρεται στις προσπάθειες για ολοκλήρωση μεταξύ εθνικών χωρών (ΝΑΤΟ, 

GATT) ή υπερεθνική (supranational), που να περιέχει δέσμευση σε ένα θεσμικό 

πλαίσιο με συγκεκριμένες εξουσίες πάνω στα κράτη-μέλη (Ευρωπαϊκή Κοινότητα). 

Μπορεί ακόμα η ολοκλήρωση να είναι οικονομικά προσανατολισμένη (GATT), ή να 

έχει στρατηγικό (ΝΑΤΟ), πολιτικό (UN), κοινωνικο-πολιτισμικό (UNESCO), ή μικτό 

(Ευρωπαϊκή Κοινότητα) προσανατολισμό. Θυμίζουμε επίσης ότι η οικονομική 

ολοκλήρωση μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις 

τέσσερις συνήθεις μορφές της ολοκλήρωσης και τα χαρακτηριστικά τους.

' r , 23Πίνακας 3.2. Μορφές Οικονομικής Ολοκλήρωσης

Ζώνη ΕλεοΘέρου Τελωνειακή Κοινή Αγορά
Οικονομική

Ένωω]
(Economic

Union)

Εμπορίου 
(Free Trade Area)

Ένωση
(Customs Union)

(Common
Market)

Ελεύθερο εμπόριο μεταξύ 
των κρατών-μελών

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Ελεύθερο εμπόριο με 
άλλα κράτη-μη μέλη

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Αν όχι στην προηγούμενη Ανεξάρτητη Ενιαία
ερώτηση, τότε: πολιτική πολιτική

Ελεύθερη κινητικότητα 
συντελεστών

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Ενοποίηση και 
συγχρονισμός των 
οικονομιών

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

Για την ανάπτυξη της βαλκανικής συνεργασίας λοιπόν, χρειάζονται πέντε βασικές 

προϋποθέσεις: 23

23 Οι Προνομιακές Εμπορικές Συμφωνίες (Preferential Trading Agreements) περιλαμβάνουν κατά 
κανόνα μία ή περισσότερες από τις μορφές της οικονομικής ολοκλήρωσης, όπως είναι η Ζώνη 
Ελευθέρου Εμπορίου, η Τελωνειακή Ένωση, η Κοινή Αγορά και η Οικονομική Ένωση. Πάνω από 23 
μορφές ΡΤΑ έχουν προσδιοριστεί μεταξύ των 119 κρατών που εξηγούν το 82% του παγκόσμιου 
εμπορίου (Fieleke 1992).
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1. Πολίτικη ομαλοποίηση.

2. Ευρωπαϊκός προσανατολισμός: η βαλκανική συνεργασία πρέπει να θεωρείται ως 

συμπλήρωμα και όχι ως υποκατάστατο της πορείας των Βαλκανίων προς την 

Ευρώπη.

3. Απόρριψη της λογικής των αξόνων και της δορυφοροποίησης.

4. Σύγχρονη αντίληψη για τη διασυνοριακή συνεργασία και το ρόλο των 

μειονοτήτων σ’αυτήν.

5. Ποιοτική αναβάθμιση της οικονομικής δραστηριότητας.

Εκτός αυτού, μια ολοκληρωμένη πολιτική για τα Βαλκάνια πρέπει να αποβλέπει:

ΐ) Στη βαθμιαία ενσωμάτωση του συνόλου των βαλκανικών χωρών στην Ε.Ε. 

ϋ) Στην ανάπτυξη από πλευράς Ε.Ε. ολοκληρωμένης και συνολικής στρατηγικής 

για τα Βαλκάνια. Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει διάφορες συμφωνίες με τις χώρες της 

Βαλκανικής (συμφωνίες σύνδεσης, εμπορικές συμφωνίες) αλλά συνολική, 

πολυμερή πολιτική για την περιοχή δεν έχει αναπτύξει, 

iii) Στη θεσμοποίηση πλαισίου αναβαθμισμένης πολιτικής συνεργασίας και 

διαρθρωμένου διαλόγου με τη συμμετοχή βαθμιαία όλων των βαλκανικών 

χωρών και τη δημιουργία ξεχωριστού θεσμικού πλαισίου για την περιοχή αυτή 

μαζί με μηχανισμούς επίλυσης των συγκρούσεων και διευθέτησης των κρίσεων, 

ΐν) Στην ανάπτυξη διαπεριφερειακής συνεργασίας νέου τύπου με συμμετοχή της 

Ε.Ε. που θα αποτελεί και θα αντιμετωπίζεται ως στοιχείο για τη μελλοντική 

ενσωμάτωση της περιοχής στην Ε.Ε.

ν) Στην ενθάρρυνση και θεσμοποίηση της συνεργασίας σε τομείς “χαμηλής 

πολιτικής” (συνεργασία δήμων και κοινοτήτων, πανεπιστημίων, τραπεζών και 

άλλων οικονομικών φορέων, συνεργασία σε τομείς μεταφορών, 

τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, υγείας, τεχνολογίας, μετανάστευσης, έρευνας, 

τουρισμού, περιβάλλοντος κλπ). Η συνεργασία αυτή μπορεί να αποδειχθεί 

λειτουργικά ευεργετική ως μέσο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στις χώρες και τους λαούς.

Για παράδειγμα, στον τομέα των μεταφορών αναφέρουμε την επεξεργασία σειράς 

σχεδίων από την Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, με σημαντικότερη την κατασκευή 

του αυτοκινητοδρόμου και του αντίστοιχου σιδηροδρόμου Τριέστης-Βουδαπέστης- 

Κιέβου, προκειμένου να ενοποιηθούν οι δυτικές και ανατολικές αγορές και τη
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σύνδεση της Αδριατικής με τη Βαλτική, ενώ και άλλες μελέτες αφορούν οδικά και 

σιδηροδρομικά δίκτυα. Γενικά, η περιοχή των Βαλκανίων είναι μια υποβαθμισμένη 

μεταφορικά ευρωπαϊκή περιφέρεια. Η λειτουργία αξιόπιστων και πλουραλιστικών 

μεταφορικών υποδομών θα επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης του ενδοβαλκανικού 

εμπορίου και θα ενισχύσει τις παραμεθόριες περιοχές στην προσπάθειά τους να βγουν 

από τον απομονωτισμό τους. Γι’αυτό είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στη 

στήριξη των συνδυασμένων μεταφορών και ειδικότερα στην ανάπτυξη των 

σιδηροδρόμων και των θαλάσσιων μεταφορών μικρής απόστασης, καθώς και στη 

βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου των μαζικών μεταφορών.

Οικονομική Συνεργασία

Τα Βαλκάνια παρουσιάζουν, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, ένα 

χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, ενώ και μεταξύ των επιμέρους χωρών της Βαλκανικής 

αισθητές είναι οι διαφορές σε όλους τους αναπτυξιακούς τους δείκτες. Υπάρχει, 

λοιπόν, μεγάλη ανάγκη να ληφθούν συντονισμένα μέτρα ώστε και απέναντι στις 

ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και μεταξύ τους, οι βαλκανικές χώρες να μειώσουν τη 

διαφορά του επιπέδου ανάπτυξης που τις χωρίζει. Οι σημερινές συνθήκες 

ρευστότητας και αστάθειας του βαλκανικού χώρου, οι προϋποθέσεις και οι 

δυνατότητες της οικονομικής συνεργασίας ως πολιτικού μέσου προώθησης και 

στήριξης μιας σταθεροποιητικής πολιτικής περιφερειακής συνεννόησης, μπορούν να 

αναλυθούν και αναλύονται παρακάτω.

Πρωταρχικά, η γεωπολιτική διάσταση αποτελεί τον κύριο και καθοριστικό 

παράγοντα που παρέχει και δυνατότητες και περιορισμούς. Οι δυνατότητες 

συνεργασίας απορρέουν από τη γειτνίαση, από τους ιστορικούς δεσμούς, από 

ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά των βαλκανικών λαών, ενώ οι περιορισμοί μπορούν 

να συνοψιστούν στη ρευστότητα της κατάστασης στα Βαλκάνια ή και στην αναβίωση 

των εθνικισμών. Τα παραπάνω συνιστούν αναχρονισμό των Βαλκανίων σε μια εποχή 

που ο αναπτυγμένος κόσμος περνά στη φάση της ολοκλήρωσης, στην ουσία στη 

φάση της κατάργησης των εθνικών κρατών σε μια ιστορική προοπτική.

Επιπλέον, η οικονομική διάσταση της βαλκανικής συνεργασίας είναι σημαντική 

κυρίως από πολιτική-στρατηγική άποψη, στο βαθμό που θεμελιώνει την ειρηνική 

συνύπαρξη των βαλκανικών λαών. Η ιστορική εμπειρία επιβεβαιώνει ότι η κοινότητα 

συμφερόντων και η οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών αποτελούν γερά
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θεμέλια της ειρηνικής συμβίωσης. Όταν αναπτύσσονται οικονομικές σχέσεις μεταξύ 

των χωρών, τότε ενισχύεται η εμπιστοσύνη, η διεθνής πολιτική σταθερότητα και 

προωθείται η συνεργασία σε όλους τους τομείς.

Από καθαρά οικονομική άποψη όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι η συνεργασία των 

βαλκανικών χωρών έχει σχετικά περιορισμένη σημασία, προβάλλοντας και 

περιορισμούς όχι μόνο στην αύξηση των διαβαλκανικών συναλλαγών αλλά και στην 

ανάπτυξη των άλλων μορφών συνεργασίας, όπως είναι η μεταφορά τεχνολογίας ή 

συγκοινωνίας κλπ. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την 

ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας:

- Η ίδρυση μικτών επιχειρήσεων με συμμετοχή κεφαλαίων.

- Η διάδοση διαφόρων σύγχρονων μορφών σταθερής συνεργασίας, όπως είναι:

> η εργολαβία και η υπεργολαβία,

> το leasing σε διεθνές επίπεδο,

> η πώληση αδειών παραγωγής και αδειών υπηρεσιών,

> η προσφορά υπηρεσιών management,

> η σύναψη συμφωνιών προστασίας επενδύσεων και αποφυγής διπλής 

φορολογίας,

> η μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, μοντέλων λήψεων αποφάσεων, 

τρόπων διαμόρφωσης και προώθησης συνεργασιών ιδίως στον τομέα των 

επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη της λεγάμενης τοπικής ικανότητας 

διαχείρισης (managerial capacity).

- Η προώθηση των εμπορικών συναλλαγών και η διεύρυνση του φάσματος των 

ανταλλασσόμενων προϊόντων. Η συνεργασία μεταξύ των εμπορικών και 

Βιοτεχνικών Βιομηχανικών Επιμελητηρίων των βαλκανικών χωρών και η 

διοργάνωση διεθνών και διαβαλκανικών εκθέσεων, μπορούν να συμβάλουν 

αποφασιστικά σε αυτήν την προώθηση.

- Η δυναμική ανάπτυξη της βαλκανικής συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών 

(του οδικού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού δικτύου), δημιουργώντας ένα 

ενιαίο σχέδιο συνδυασμένων μεταφορών που θα είχε αυταπόδεικτες και 

αναμφισβήτητες θετικές επιδράσεις στην οικονομική, επιχειρηματική, εμπορική 

και εξαγωγική δραστηριότητα της περιοχής των Βαλκανίων.
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Για παράδειγμα, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η 

ενθάρρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι ουσιαστικοί στόχοι της 

Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

διακήρυξης της ΟΣΜΘ, αυτή η ενθάρρυνση γίνεται με μέσα όπως24:

- η διευκόλυνση της άνετης εισόδου, παραμονής και ελεύθερης κίνησης των 

επιχειρηματιών μέσω διμερών συμφωνιών,

- η ενθάρρυνση άμεσων επαφών ανάμεσα στις επιχειρήσεις,

- η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

- η εξάλειψη των εμποδίων για την επέκταση του εμπορίου,

- η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για επενδύσεις και

- η δημιουργία ελευθέρων ζωνών παραγωγής.

Εδώ πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά στο ζήτημα του τραπεζικού τομέα. Η 

οικονομική ιστορία έχει δείξει ότι η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας συμβαδίζει και 

προϋποθέτει την ανάπτυξη διαφόρων χρηματοπιστωτικών θεσμών, μηχανισμών και 

αγορών. Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πορεία των βαλκανικών χωρών 

και η σταδιακή μετεξέλιξή τους σε οικονομίες της αγοράς θα έχει και αυτήν την 

προϋπόθεση. Ο ρόλος λοιπόν του τραπεζικού τομέα σε αυτήν την περίπτωση είναι η 

μεταφορά τραπεζικών υπηρεσιών know-how και τραπεζικής τεχνογνωσίας ακόμα και 

για την ίδρυση θεσμών συλλογικών αποταμιεύσεων (αμοιβαία κεφάλαια, εταιρίες 

χαρτοφυλακίου, οργάνωση χρηματιστηρίου).

Φυσικά, εκτός από έναν ενιαίο συστηματικά οικονομικό χώρο, μπορούμε εν 

δυνάμει να μιλήσουμε και για ένα ενιαίο σύστημα πόλεων στη Βαλκανική 

Χερσόνησο, αφού τα ενοποιητικά στοιχεία είναι δεδομένα:

- Υπάρχει η συνέχεια του γεωγραφικού χώρου, η γεωγραφική ενότητα.

- Υπάρχουν οι ενεργειακοί πόροι, οι οποίοι δεν μπορεί παρά να συνοπολογιστούν 

στα πλαίσια της ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας. Πρέπει να θεωρήσουμε τα 

Βαλκάνια ως ένα ενιαίο οικολογικό σύστημα, ενώ η ύπαρξη πολλών οδικών 

αλλά και γενικότερα συγκοινωνιακών αξόνων πρέπει να αναπτυχθούν.

- Υπάρχουν οι κοινές ιστορικές παραδόσεις και οι ανάλογες πολιτιστικές αξίες.

24 Κοζάκος Β. Π., Λιαργκόβας Α. Π. (1996), Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, σελ. 130.
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Συνεπώς, δεν είναι ουτοπικό να λέμε ότι τα Βαλκάνια έχουν τις αντικειμενικές 

προϋποθέσεις να γίνουν ένας ενιαίος γεωπολιτικός χώρος, στον οποίο θα συμβιώνουν 

αρμονικά και θα συνεργάζονται οι πολίτες των βαλκανικών πόλεων ανεξάρτητα από 

εθνικότητα, θρησκεία, γλώσσα και επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Βέβαια, οι συγκρούσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία, οι εξωβαλκανικοί παράγοντες 

και η ψυχολογία που διαμόρφωσαν τα χρόνια του ψυχρού πολέμου κάθε άλλο παρά 

διευκολύνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως, οι δυνατότητες σε πολιτικό και 

θεσμικό επίπεδο, στο επίπεδο αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων και των 

θεμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και στο επίπεδο της επιστημονικής και 

οικονομικής ανάπτυξης και συνεργασίας είναι πάρα πολλές.

Επιγραμματικά, για το πρώτο επίπεδο (πολιτικό-θεσμικό), μπορούμε να 

αναφέρουμε την προώθηση του θεσμού της αδελφοποίησης των πόλεων, με 

συγχρηματοδότηση αμοιβαίων επισκέψεων αιρετών στελεχών, συνεργατών δήμων 

και σχετικών εκδηλώσεων, που θα βοηθήσουν στην αλληλογνωριμία και δημιουργία 

του κατάλληλου ψυχολογικού κλίματος. Πέρα από αυτό, μπορεί να αναπτυχθεί μια 

ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των βαλκανικών πόλεων με την ανταλλαγή εμπειριών 

και την επιμόρφωση αιρετών και στελεχών σε θέματα που αφορούν τη δημοτική 

διοίκηση, την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών λειτουργιών κυρίως 

σε υπηρεσίες που αφορούν άμεσα τους πολίτες. Η υποστήριξη των θεσμικών και 

πολιτικών μεταρρυθμίσεων στις άλλες βαλκανικές χώρες, η ενίσχυση των τοπικών 

δημοκρατικών θεσμών, η ανάπτυξη των θεσμών αυτοδιοίκησης και η στήριξη της 

κοινωνίας των πολιτών είναι οι στόχοι του προγράμματος “PHARE Democracy”, που 

αφορούν ακριβώς αυτή τη συνεργασία στο πολιτικό και θεσμικό επίπεδο25. Το 

πρόγραμμα αυτό εισήχθη το 1992 για να βοηθήσει την προώθηση δημοκρατικών 

θεσμών στις χώρες της ΚΑ Ευρώπης και στα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης) και προσφέρει περαιτέρω ευκαιρίες για τη δημιουργία δικτύων 

ανάμεσα σε κοινωνικούς φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο χωρών της Ε.Ε. 

και της ΚΑ Ευρώπης.

Στο επίπεδο της αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων και τη διασυνοριακή 

συνεργασία, οι πρωτοβουλίες συνεργασίας έχουν προφανή πλεονεκτήματα:

25 Το Συνέδριο Δημάρχων των Βαλκανικών Χωρών και οι πρωτοβουλίες συνεργασίας των δήμων 
αρκετών ελληνικών πόλεων για συμβουλευτική υποστήριξη βουλγαρικών δήμων σε θέματα 
περιφερειακής ανάπτυξης, αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ενίσχυσης των τοπικών δημοκρατικών 
θεσμών, αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα αυτής της πρότασης.
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επιτρέπουν την ανταλλαγή εμπειριών, την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, 

την κοινή εκμετάλλευση κοινών πόρων, τη μη γραφειοκρατική προσέγγιση 

προβλημάτων και τη δημιουργία κλίματος καλής γειτονίας με τη γνωριμία και 

συνεργασία των τοπικών κοινωνιών (που στη σχετική φιλολογία έχει ονομαστεί 

grassroots integration). Επίσης, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την 

ανάπτυξη και της επίσημης κρατικής πολιτικής, παράγωντας ιδέες, και να 

υποστηρίξουν ή να συμπληρώσουν ευρύτερες διακρατικές προσπάθειες. Η 

περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση δεν είναι άλλωστε υπόθεση μόνον των 

κεντρικών εθνικών αρχών και δεν μπορεί να συρρικνωθεί στις μεταξύ τους σχέσεις. 

Στη διασυνοριακή συνεργασία φορείς μπορεί να είναι από τη μια μεριά κυβερνητικές 

(κρατικές) υπηρεσίες των εμπλεκόμενων χωρών και από την άλλη δήμοι και 

κοινότητες, ιδιωτικοί οικονομικοί φορείς όπως μεμονωμένες επιχειρήσεις και 

επιμελητήρια, επιστημονικοί-πολιτισμικοί φορείς και λοιποί μη κυβερνητικοί 

οργανισμοί καθώς και άλλοι τοπικοί δημόσιοι θεσμοί. Με τη διασυνοριακή 

συνεργασία υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής ή και η μεταφορά της τεχνογνωσίας 

μεταξύ των διοικήσεων των βαλκανικών πόλεων. Το κοινοτικό πρόγραμμα “ECOS” 

αναφέρεται ουσιαστικά στις αστικές υπηρεσίες και πολιτικές, περιλαμβάνοντας 

θέματα όπως μεταφορές, τοπικό χωροταξικό σχεδίασμά, διοίκηση αστικών 

υπηρεσιών (ύδρευσης, αερίου, ηλεκτρισμού), αστικό περιβάλλον και ρύπανση, 

διαχείριση των απορριμμάτων, οικιστικά προγράμματα κλπ. Είναι σημαντικές οι 

συνεργασίες μεταξύ δήμων και πόλεων της Βαλκανικής σε θέματα που αφορούν τα 

λιμάνια, τη ρύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο επίπεδο της επιστημονικής συνεργασίας, υπάρχει το κοινοτικό πρόγραμμα 

“TEMPUS”, με δυνατότητες εφαρμοσμένης έρευνας (το κτηματολόγιο, την 

αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας, τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και τις 

ήπιες μορφές ενέργειας), ενώ για το οικονομικό επίπεδο, αξίζει να αναφέρουμε τα 

εξής: Η βασική λογική που υποκρύπτεται πίσω από την κοινοτική πολιτική είναι η 

υποβοήθηση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, για να μεταβούν 

ομαλά και γρήγορα στο μοντέλο των Δυτικών Δημοκρατιών, στο μοντέλο της 

ελεύθερης αγοράς. Η ενίσχυση αυτή γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Ο ένας και 

ο πιο αποτελεσματικός προς στιγμήν είναι το λεγόμενο κοινοτικό πρόγραμμα 

“PHARE”. Το κοινοτικό αυτό πρόγραμμα αφορά τη χρηματοδοτική βοήθεια προς τις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και συμπληρώνεται από τις διάφορες
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ευρωπαϊκές συμφωνίες που αποτελούν το νομικό και οικονομικό πολιτικό πλαίσιο 

των σχέσεων που η Κοινότητα φιλοδοξεί να αναπτύξει προς τις χώρες αυτές.

Οι γενικοί στόχοι είναι η δημιουργία πλαισίου πολιτικού διαλόγου, ζώνης 

ελευθέρου εμπορίου, η διευκόλυνση ή η προετοιμασία της ένταξης των χωρών αυτών 

στην Κοινότητα και η ίδρυση θεσμών για υλοποίηση αυτής της σύνδεσης με τελικό 

στόχο την ένταξη. Η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, εργαζομένων και υπηρεσιών, 

η υποχρέωση ανταλλαγής πληροφόρησης και συνεργασίας στον τομέα της 

οικονομικής πολιτικής για την οικονομική ανάπτυξη, για την τοπική αυτοδιοίκηση, 

την ανταλλαγή υπαλλήλων κλπ., είναι βασικές έννοιες σε αυτήν την προσπάθεια. 

Έτσι, μπορούμε να πούμε πως οι στόχοι της Κοινότητας αφορούν συγκεκριμένα:

1. την οικονομική και πολιτική μεταρρύθμιση,

2. τη διαρθρωτική προσαρμογή με ιδιωτικοποιήσεις και αναδιαρθρώσεις,

3. την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τον κορμό, το 

βασικότερο εργαλείο για τη μετάβαση στην οικονομία της αγοράς,

4. τον εκσυγχρονισμό του χρηματοοικονομικού συστήματος,

5. τη δημιουργία ενός κοινοτικού δικτύου κοινωνικής προστασίας (safety net), ώστε 

να αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούν κυρίως στον κοινωνικό τομέα 

οι αναδιαρθρώσεις μέσω των τριών προηγούμενων τομέων.

Η διασυνοριακή συνεργασία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο 

της συνεργασίας της Ε.Ε. με τις χώρες της ΚΑ Ευρώπης. Ο τύπος αυτός συνεργασίας 

ανταποκρίνεται κατά ιδανικό τρόπο στη “λειτουργιστική λογική”, που θέλει να 

αναπτύσσεται όσο το δυνατόν περισσότερο η οικονομική-τεχνική συνεργασία γενικά 

και έτσι να διαμορφώνεται ένα ευνοϊκό κλίμα για διευθετήσεις σε άλλους 

ευαίσθητους τομείς. Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας είναι ικανά να 

κινητοποιούν το τοπικό δυναμικό και να εμπνέουν νέες οργανωτικές μορφές 

δράσης26. Ίσως να αποτελούν και την καλύτερη συνεισφορά στη λεγάμενη “ενδογενή 

ανάπτυξη”. Η διασυνοριακή συνεργασία λοιπόν, αποτελεί ουσιαστικά το κλασικό 

εργαλείο ολοκλήρωσης στα πλαίσια της Ε.Ε., είναι όμως ταυτόχρονα και εργαλείο 

για την ανάπτυξη παραμεθόριων περιοχών.

26 Το σπουδαιότερο ενωσιακό πρόγραμμα με διαπεριφερειακή διάσταση είναι το Interreg. Πρόκειται 
για ένα πρόγραμμα ενθάρρυνσης της διαπεριφερειακής-διασυνοριακής συνεργασίας και ιδιαίτερα για 
την πραγματοποίηση έργων υποδομής και σχεδίων συνεργασίας ανάμεσα σε επιμελητήρια, 
πανεπιστήμια, κλπ.
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Φυσικά, όταν αναλύονται οι δυνατότητες για περιφερειακή ολοκλήρωση και 

συνεργασία είναι αδύνατο να παρακαμφθεί το θέμα των δυνατοτήτων που υπάρχουν 

για συνεργασία στο βιομηχανικό τομέα. Σε αυτόν άλλωστε πρέπει στη ΝΑ Ευρώπη 

να γίνουν οι περισσότερες προσπάθειες για αναδιάρθρωση και προσαρμογή. Η 

πολιτική διακρατικής βιομηχανικής συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο 

περιλαμβάνει κάθε μέτρο που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, την 

πραγματοποίηση κοινών επενδυτικών σχεδίων και τη δημιουργία κοινών θεσμών. Η 

πολιτική βιομηχανικής συνεργασίας μπορεί όμως να περιλαμβάνει λιγότερο 

“δεσμευτικά” μέτρα ή πρωτοβουλίες, όπως είναι ο διάλογος, η ανταλλαγή εμπειριών 

και η ενημέρωση σε επίπεδο κλάδων και ανάμεσα σε κυβερνητικές υπηρεσίες 

επιφορτισμένες με τα σχετικά θέματα.

Κατ’αναλογία προς τη συνήθη βιομηχανική πολιτική, ξεχωρίζουμε δύο βασικές 

φιλοσοφίες για τη βιομηχανική συνεργασία που μπορούν να χαρακτηριστούν η μια 

ως “φιλελεύθερη” και η άλλη ως “παρεμβατική” (dirigiste). Η πρώτη περιορίζεται 

συνήθως σε “οριζόντια” μέτρα, τα οποία αφορούν τις γενικότερες συνθήκες κάτω από 

τις οποίες μπορούν οι επιχειρηματίες (ο ιδιωτικός τομέας) να συνεργαστούν 

προκειμένου να πετύχουν στόχους ειδίκευσης ή να ξεκινήσουν νέες παραγωγές κλπ. 

Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται ή προτείνονται και προωθούνται ενεργά προς 

τα πάνω κάποιοι ειδικοί στόχοι ή προτεραιότητες - κλαδικές ή άλλες. Τα “οριζόντια” 

μέτρα αφορούν την ενημέρωση, τα γενικά κίνητρα για συνεργασία κλπ. Συνήθως δεν 

πρόκειται για μέτρα που εφαρμόζονται μόνο στο βιομηχανικό τομέα. Η δεύτερη 

φιλοσοφία απλώνεται σε επίπεδο κλάδων ή και μεμονωμένων (μεγάλων) επενδυτικών 

σχεδίων και προϋποθέτει ενεργό παρέμβαση του κράτους. Συνεπάγεται δε και μια 

περισσότερο αναπτυγμένη θεσμική δομή (κατανομή των ωφελειών κλπ.).

Η βιομηχανική συνεργασία σε κρίσιμους τομείς έχει δοκιμαστεί σε διάφορα 

περιφερειακά σχήματα με το στόχο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες για οικονομική 

μεγέθυνση ή ανάπτυξη των συμμετεχουσών χωρών. Έτσι, βιομηχανική συνεργασία 

επιχειρήθηκε τόσο από το Σύμφωνο των Άνδεων, όσο και από την ASEAN (δύο από 

τα πλέον ενδιαφέροντα παραδείγματα περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης). 

Στο πλαίσιο του Συμφώνου των Άνδεων υιοθετήθηκε η ιδέα των (διακρατικά 

προωθούμενων) μικτών βιομηχανικών προγραμμάτων (ΜΒΠ). Ο στόχος τους ήταν 

να πετύχουν ένα περιφερειακά ισορροπημένο πρότυπο εκβιομηχάνισης και να 

εμποδίσουν την άνιση κατανομή των απωλειών και ωφελειών που προέρχονται από 

την οικονομική ολοκλήρωση. Επίσης, προσπάθειες για βιομηχανική συνεργασία
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αναλήφθηκαν και στο πλαίσιο της ASEAN. Στηρίχθηκαν σε δύο βασικά 

προγράμματα: το πρόγραμμα Βιομηχανικών Σχεδίων (ASEAN Industrial Projects) 

και το πρόγραμμα Βιομηχανικής Συμπλήρωσης (ASEAN Industrial 

Complementation). To ΑΙΡ στοχεύει να καθιδρύσει νέα, μεγάλης κλίμακας 

βιομηχανικά σχέδια, βασισμένα στην κρατική πρωτοβουλία, ενώ το AIC επιχειρεί να 

προωθήσει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ μικρότερων βιομηχανιών στην περιοχή, 

κυρίως με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα.

Γενικά, το ιστορικό της ASEAN στην προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας 

δεν υπήρξε τόσο πετυχημένο όσο αυτό της ανάπτυξης του εμπορίου, αφού πολλά από 

τα βιομηχανικά σχέδια εγκαταλείφθηκαν Άλλες διατάξεις για την ενδυνάμωση της 

περιφερειακής συνεργασίας όπως η υποστήριξη των βιομηχανικών μικτών 

επιχειρήσεων, η παροχή μακροπρόθεσμων συμβολαίων παραγωγής, η προτιμησιακή 

χρηματοδότηση και η δυνατότητα της μεταξύ τους πρόσβασης σε κυβερνητικές 

προμήθειες, παρέμειναν ανενεργές. Έτσι, το ιστορικό της ASEAN όσο αφορά την 

περιφερειακή συνεργασία ήταν, συνολικά, μάλλον ασθενές, οριακά μόνο καλύτερο 

απ’ότι επετεύχθη από άλλες ομάδες.

Για τη ΝΑ Ευρώπη, τα θέματα βιομηχανικής συνεργασίας περιλαμβάνουν τις 

ιδιωτικοποιήσεις, τη βιομηχανία άμυνας, την υπεργολαβία. Οι ιδιωτικοποιήσεις 

κρατικών οικονομικών επιχειρήσεων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο των διαδικασιών 

μετασχηματισμού και μπορεί να γίνονται μέσω πλειστηριασμών, μετοχοποιήσεων, 

πωλήσεων μετά από διαπραγματεύσεις (deal), ή και με την ίδρυση νέων μικτών 

επιχειρήσεων από μια κρατική εταιρία και μια ή περισσότερες ξένες ιδιωτικές. Οι 

δυνατότητες συνεργασίας λοιπόν σε αυτόν τον τομέα (όπως αντίστοιχα και για τη 

βιομηχανία άμυνας) είναι πάρα πολλές, που μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν. 

Τέλος, για το φασόν, πρόκειται για μια εντελώς ειδική μορφή βιομηχανικής 

συνεργασίας, συνήθως στους παραδοσιακούς κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και 

του έτοιμου ενδύματος, της γούνας κλπ. Παίρνει “ενεργητική” μορφή όταν μια 

αναπτυγμένη χώρα εξάγει ημιέτοιμα προϊόντα ή πρώτες ύλες για περαιτέρω 

μεταποίηση σε μιαν άλλη, κατά κανόνα λιγότερο αναπτυγμένη, και στη συνέχεια 

επανεισάγει το μεταποιημένο (“τελειοποιηθέν”) προϊόν για να το προωθήσει στη δική 

της ή άλλες αγορές. Από τη σκοπιά της λιγότερο αναπτυγμένης χώρας η τελειοποίηση 

είναι “παθητική”. Η μορφή αυτή συνεργασίας ευνοείται φυσικά από το χαμηλό 

εργατικό κόστος στη χώρα που πηγαίνει η υπεργολαβία, δεδομένου ότι εκεί 

ανατίθενται οι φάσεις της παραγωγής που χαρακτηρίζονται από ένταση εργασίας.
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Κεφάλαιο 4. c

Εμπορική Ανάλυση

Εμπορικές Επιδράσεις και Δείκτες

Η ανάλυση επομένως των οικονομικών επιπτώσεων της ολοκλήρωσης ουσιαστικά 

αναφέρεται σε στατικές και δυναμικές επιδράσεις. Οι στατικές επιδράσεις με τη σειρά 

τους αφορούν επιδράσεις στο εμπόριο και την ευημερία. Έτσι, σύμφωνα με την 

παραδοσιακή θεωρία, η οικονομική ολοκλήρωση επιφέρει κατ’αρχήν δύο εμπορικές 

επιδράσεις: τη δημιουργία εμπορίου και την εκτροπή εμπορίου1. Η δημιουργία 

εμπορίου αναφέρεται στη μεταστροφή της κατανάλωσης από την υψηλού κόστους 

εγχώρια παραγωγή στις χαμηλού κόστους εισαγωγές από τις άλλες συμμετέχουσες 

χώρες. Η εκτροπή εμπορίου αναφέρεται στη μεταστροφή της κατανάλωσης από τις 

χαμηλού κόστους τρίτες χώρες στις υψηλού κόστους εισαγωγές από τις 

συμμετέχουσες χώρες. Η δημιουργία εμπορίου βελτιώνει την αποτελεσματικότητα 

της εν λόγω χώρας γιατί απελευθερώνει παραγωγικούς συντελεστές σε τομείς όπου 

εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ αντιθέτως η εκτροπή εμπορίου ζημιώνει τη 

χώρα λόγω αυτής της μεταστροφής σε εισαγωγές υψηλότερου κόστους.

Ας δούμε λοιπόν πως με την ολοκλήρωση και την κατάργηση των δασμών για τις 

συναλλασσόμενες χώρες έχουμε τη λεγάμενη δημιουργία εμπορίου. Ας υποθέσουμε 

λοιπόν ότι η τιμή ενός αγαθού στην παγκόσμια αγορά είναι Pw. Σε μια 

προστατευόμενη αγορά, η τιμή ενός αγαθού είναι Pw(l+t), αφού στην παγκόσμια τιμή 

προστίθεται και ο δασμός t. Με την αφαίρεση των δασμών, τα μέλη της οικονομικής 

συμφωνίας μειώνουν την τιμή και την επαναφέρουν στην παγκόσμια τιμή Pw. Η 

επιφάνεια FCH, που ήταν η απώλεια από τη στρέβλωση στην παραγωγή, και η 

επιφάνεια GID, που ήταν η απώλεια από τη στρέβλωση στην κατανάλωση, 

επιστρέφουν στην οικονομία. Αυτές οι δύο επιφάνειες είναι τα κέρδη από την 

αφαίρεση του δασμού.

1 Fidrmuk J. (1997), “Strength and Advantages of Eastern Europe - EU’s Net Gains from Accession”,
International Institute for Applied Systems Analysis, Interim Report, pp.5.
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Δημιουργία εμπορίου

SS

Με την ίδια λογική όμως, η ολοκλήρωση μπορεί να οδηγήσει και σε εκτροπή 

εμπορίου. Η εκτροπή εμπορίου εμφανίζεται όταν οι χώρες-μέλη της ολοκλήρωσης 

δεν είναι αποτελεσματικοί παραγωγοί ενός αγαθού. Οι χώρες-μέλη θα συνεχίσουν να 

συναλλάσσονται με τις χώρες που προσφέρουν την καλύτερη τιμή, αλλά αυτός ο 

οικονομικός συνασπισμός μπορεί να διαστρεβλώσει τις τιμές. Ας υποθέσουμε ξανά 

ότι η τιμή ενός αγαθού στην παγκόσμια αγορά είναι Pw, και οι χώρες-μέλη 

επιβάλλουν ένα δασμό t έτσι ώστε η εγχώρια τιμή να είναι Pw(l+t). Θεωρούμε ότι 

υπάρχει μια χώρα-μέλος Μ που παράγει αυτό το αγαθό στην τιμή Pm. Αυτή η τιμή 

είναι μεγαλύτερη από την Pw αφού η χώρα Μ δεν είναι αποτελεσματικός παραγωγός 

του συγκεκριμένου προϊόντος. Με την επιβολή του δασμού στις εισαγωγές της Μ, η 

εγχώρια τιμή γίνεται Pm(l+t). Επειδή αυτή η τιμή είναι μεγαλύτερη από την Pw(l+t), 

οι χώρες-μέλη θα εισάγουν από την παγκόσμια αγορά παρά από τη χώρα Μ. Ωστόσο, 

αν αφαιρεθεί ο δασμός από τη χώρα αυτή, τότε η τιμή του αγαθού γίνεται Pm, 

μικρότερη από την παγκόσμια τιμή με το δασμό Pw(l+t). Συνεπώς, η οικονομική 

ολοκλήρωση οδηγεί στην εκτροπή του εμπορίου από τις εξωτερικές χώρες στις 

χώρες-μέλη.

Εκτροπή εμπορίου

SS
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Η ποσοτική ανάλυση (για την Ε.Ε.) έχει αποδείξει ότι η δημιουργία εμπορίου 

υπήρξε πιο σημαντική από την εκτροπή (εκτός του εμπορίου για αγροτικά προϊόντα). 

Η εμπειρική ανάλυση επίσης έχει δείξει ένα διπλασιασμό του εμπορίου για τις πρώτες 

έξη χώρες της ΕΟΚ το 1955-1969 (συγκρίνοντας πάντα με την υπόθεση της μη 

ύπαρξης της ΕΟΚ). Η προσχώρηση του Ην. Βασιλείου επέφερε μια ανάπτυξη του 

ενδοπεριφερειακού εμπορίου κατά 50%, ενώ η προσχώρηση της Ισπανίας και της 

Πορτογαλίας μια αύξηση 10-15%.

Οι στατικές επιδράσεις της οικονομικής ολοκλήρωσης περιλαμβάνουν επίσης και 

τις επιδράσεις στην ευημερία, οι οποίες προσεγγίζονται μέσω τριών συνόλων: των 

καταναλωτών, των παραγωγών και των φορολογούμενων. Η κλασική ανάλυση της 

ευημερίας από τη δημιουργία μιας ελεύθερης ζώνης εμπορίου υποστηρίζει μια 

καθαρή ωφέλεια για την εν λόγω χώρα. Οι ποσοτικές εμπειρικές αναλύσεις δεν 

υπήρξαν ωστόσο ενθαρρυντικές ως προς το μέγεθος της ωφέλειας, αφού κυμαίνονταν 

κυρίως στο 1% του ΑΕΠ (ενώ για παράδειγμα η επίδραση από την είσοδο του Ην. 

Βασιλείου επέφερε μόλις 0,11%). Είναι εμφανές ότι η ποσοτική ανάλυση πάσχει από 

μεθοδολογικά προβλήματα και έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων.

Όσο για τις δυναμικές επιδράσεις, οι εμπορικές συμφωνίες αναμένεται να έχουν 

πενταπλάσια ή εξαπλάσια μακροχρόνια ωφέλη από τα αντίστοιχα βραχυχρόνια 

(Salvatore, 1993). Τα πιο σημαντικά μακροχρόνια ωφέλη περιλαμβάνουν την 

αυξημένη ανταγωνιστικότητα, τις οικονομίες κλίμακας, την προώθηση των 

επενδύσεων, την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων.

Αυξημένος ανταγωνισμός·, πιθανότατα η πιο σημαντική ωφέλεια από τις εμπορικές 

συμφωνίες. Οι επιχειρήσεις, ιδίως αυτές των μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών 

αγορών θα αναγκαστούν να ανταγωνιστούν τις ξένες επιχειρήσεις, χωρίς πια να έχουν 

την προστασία από τους δασμούς, κάτι που θα προωθήσει την ανάπτυξη και την 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και νέων προϊόντων. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι τα 

χαμηλότερα κόστη της παραγωγής, χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή, νέα 

προϊόντα και βελτιώσεις στην ποιότητα.

Οικονομίες κλίμακας·. Ένα ακόμη κέρδος από τις εμπορικές συμφωνίες είναι και 

οι σημαντικές οικονομίες κλίμακας που είναι πιθανές σε μια διευρυμένη περιοχή 

αγοράς. Αν οι επιχειρήσεις ικανοποιούσαν νωρίτερα μόνο την εγχώρια αγορά, η 

διεύρυνση της αγοράς μπορεί να δημιουργήσει εξαγωγικές δυνατότητες. Αν η 

παραγωγική διαδικασία εμφανίζει οικονομίες κλίμακας, η αύξηση του προϊόντος 

μειώνει τα κόστη ανά μονάδα παραγωγής, καθώς και τις τιμές.
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Προώθηση επενδύσεων: Είναι λογικό ότι για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίσουν την αύξηση του ανταγωνισμού και να εκμεταλλευτούν τις 

δυνατότητες από τη διεύρυνση της αγοράς, οι επενδύσεις θα πρέπει να αυξηθούν. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επένδυση στην περιοχή ΡΤΑ είναι η εναλλακτική 

λύση για τις εξαγωγές των προϊόντων στα κράτη-μη μέλη.

Αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων: Στην περίπτωση που η εμπορική συμφωνία 

είναι η Κοινή Αγορά, η ελεύθερη κινητικότητα κεφαλαίου και εργασίας θα οδηγήσει 

σε πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων σε ολόκληρο το συνασπισμό. Οι 

επιχειρήσεις θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, αφού θα έχουν αυξημένη 

πρόσβαση σε φτηνό κεφάλαιο και πρόσθετη εργασία.

Ενώ οι εκτιμήσεις των δυναμικών επιδράσεων έχουν επίσης πολλές θεωρητικές 

και πρακτικές δυσκολίες, οι δυναμικές επιπτώσεις των πρόσφατων ολοκληρώσεων 

είναι σημαντικότερες από τις αντίστοιχες στατικές. Για παράδειγμα, και σύμφωνα με 

εκτιμήσεις, η συνολική επίδραση της προσχώρησης μιας αγοράς στην Ε.Ε. 

αναμένεται να φθάσει στο 5,3% του ΑΕΠ. Η αφαίρεση των παραγωγικών φραγμών 

είναι η πιο σημαντική πηγή ωφελειών με 2,2%. Οι οικονομίες κλίμακας και ο 

αυξανόμενος ανταγωνισμός συνεισφέρουν με 1,65% και 1,25% αντίστοιχα. Η 

αφαίρεση των δασμολογικών περιορισμών έχει τη μικρότερη επίδραση με 0,2%2.

Επικεντρώνοντας τώρα την ανάλυσή μας στο εμπόριο και εξετάζοντας τις 

εμπορικές ροές των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μπορούμε να 

κατανοήσουμε τις δυνατότητες της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ τους. Έτσι, 

παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια σημαντικότατη αύξηση στα ενδοπεριφερειακά 

εμπορικά μερίδια. Επιπλέον, γίνεται συχνά η υπόθεση ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 

συνολικό ποσοστό εμπορίου (εισαγωγές και εξαγωγές) στο Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν της χώρας (“βαθμός ανοίγματος της οικονομίας”), τόσο πιο εύκολο είναι για 

τη χώρα αυτή να ενσωματωθεί σε έναν περιφερειακό σχηματισμό. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο βαθμός ανοίγματος της οικονομίας, τόσο περισσότερο σημαντικός είναι ο 

εμπορικός της τομέας και κατά συνέπεια τόσο περισσότερο ενσωματωμένη και 

εξαρτημένη είναι η χώρα από το διεθνές περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια όλες 

σχεδόν οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης αύξησαν το ποσοστό του συνολικού τους εμπορίου 

στο ΑΕΠ. Η αύξηση του συνολικού εμπορίου των χωρών αυτών επηρεάζει, με 

δεδομένο το ΑΕΠ, θετικά το βαθμό ανοίγματος των οικονομιών, αν και δεν πρέπει να

2 Fidrmuk J. (1997), “Strength and Advantages of Eastern Europe - EU’s Net Gains from Accession”, 
International Institute for Applied Systems Analysis, Interim Report, pp.6.
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παραγνωρίζεται το γεγονός ότι αυτή η αύξηση προέρχεται από την πλευρά των 

εισαγωγών, καθιστώντας εύθραυστες τις προσπάθειες εμπορικής συνεργασίας στην 

περιοχή.

Διάγραμμα 4.1. Βαθμός ανοίγματος εμπορίου

Πηγή: Καζάκος Β. Π., Λιαργκόβας Α. Π. (1996), Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, σελ.258.

Ανάλογοι δείκτες που μας βοηθούν στην ανάλυσή μας είναι ο δείκτης έντασης 

εμπορικής ολοκλήρωσης, ο δείκτης συγκεντρωτικότητας των εξαγωγών, ο δείκτης 

ομοιότητας των εξαγωγών, ο δείκτης έκτασης του ενδοκλαδικού εμπορίου και ο
ο

δείκτης αποκαλυμμένου συγκριτικού πλεονεκτήματος .

Έτσι, συγκρίνοντας το ενδοπεριφερειακό εμπόριο των χωρών της ΝΑ Ευρώπης με 

το μερίδιό τους στο παγκόσμιο εμπόριο μπορούμε να αποκτήσουμε τον δείκτη 

έντασης εμπορικής ολοκλήρωσης. Όσο πιο μεγάλο είναι το μερίδιο του 

ενδοπεριφερειακού εμπορίου των χωρών αυτών σε σχέση με το μερίδιό τους στο 

παγκόσμιο εμπόριο (τιμή του δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας) τόσο μεγαλύτερος 

είναι ο βαθμός της εμπορικής ολοκλήρωσης. Μια τιμή του δείκτη μικρότερη της 

μονάδας σημαίνει ότι η παγκόσμια ολοκλήρωση είναι σημαντικότερη της 

περιφερειακής, ενώ τιμή ίση με τη μονάδα δείχνει ότι η ενδοπεριφερειακή σχέση 

είναι το ίδιο σημαντική όσο και αυτή που προκύπτει από το μερίδιο στο παγκόσμιο 

εμπόριο. Στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, ο 3

3 Η εμπορική ανάλυση (με τους διάφορους δείκτες) που ακολουθεί προέρχεται κυρίως από το βιβλίο: 
Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Καζάκος Β. Πάνος, 
Λιαργκόβας Α. Παναγιώτης, 1996, σελ.235-276.

65



Εμπορική Αναλ υςη

δείκτης έντασης εμπορίου είναι μεγαλύτερος της μονάδας, πράγμα που σημαίνει ότι 

δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην ενδοπεριφερειακή ολοκλήρωση απ’ότι στην 

παγκόσμια εμπορική τους ολοκλήρωση. Καθώς ο εμπορικός τομέας στις χώρες αυτές 

συνεχώς θα διευρύνεται και τα εμπορικά μερίδια της Δύσης θα αυξάνονται, οι 

δυνατότητες περιφερειακής συνεργασίας συνεχώς θα βελτιώνονται.

Η σύγκριση των εξαγωγικών δομών των χωρών της ΝΑ Ευρώπης μπορεί να γίνει 

αρχικά με βάση τον δείκτη συγκεντρωτικότητας των εξαγωγών4. Η 

συγκεντρωτικότητα των εξαγωγών δίνει πληροφορίες σχετικά με το βαθμό στον 

οποίο παρατηρείται διαφοροποίηση ή όχι στο εξαγωγικό φάσμα μιας χώρας. Ο 

μεγαλύτερος βαθμός διαφοροποίησης των εξαγωγών μπορεί να θεωρηθεί ότι 

κατ’αρχήν εκφράζει μια πιο ισχυρή εξαγωγική βάση, αφού η χώρα πετυχαίνει να 

διευρύνει το φάσμα των προϊόντων που διοχετεύει σε μια αγορά καθώς και ότι 

περιορίζει τους κινδύνους έντονων διακυμάνσεων στις εξαγωγικές της εισπράξεις. 

Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πρέπει να παρατηρηθεί ότι ο εξαγωγικός δυναμισμός 

της χώρας αυτής μπορεί να στηρίζεται και σε περιορισμένο φάσμα προϊόντων στα 

οποία συγκεντρώνονται ισχυρή εμπειρία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, 

η ύπαρξη τάσεων διαφοροποίησης των εξαγωγών εκφράζει το πέρασμα όλο και 

περισσότερο παραγωγικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ικανές να αντιμετωπίσουν 

τις διεθνείς ανταγωνιστικές πιέσεις. Με βάση λοιπόν τον δείκτη συγκεντρωτικότητας 

των εξαγωγών, παρατηρούμε μεγάλη συγκέντρωση των εξαγωγών σε λίγα προϊόντα 

στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας και μεγάλη διαφοροποίηση της 

Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας (διάγραμμα 4.2).

Η σύγκριση των εξαγωγικών δομών μπορεί επίσης να γίνει με βάση τον δείκτη 

ομοιότητας των εξαγωγών5. Ο δείκτης αυτός που αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τους 

Finger και Kreinin (1979), επιτρέπει την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων 

σχετικά με το βαθμό σύγκρουσης ή συμπληρωματικότητας των εξαγωγικών 

συμφερόντων των βαλκανικών χωρών. Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται μεταξύ 100 

(απόλυτη ομοιότητα στις εξαγωγικές δομές) και 0, δηλαδή απουσία οποιασδήποτε 

ομοιότητας. Μεγάλος βαθμός ομοιότητας υποδηλώνει κατ’αρχήν συγκρουόμενα

4 Μαθηματική έκφραση δείκτη: Ε=Σ(Χ,/ΤΧ)2, όπου Xj είναι οι εξαγωγές ενός κλάδου ί σε μια αγορά, 
ΤΧ είναι το σύνολο των εξαγωγών της χώρας και Σ είναι το άθροισμα όλων των εξαγωγικών κλάδων.
5 Η μαθηματική έκφραση του δείκτη αυτού είναι η εξής: Υ(αβ,γ)=Σελάχιστο(Χ,αγ, Χίβγ)*100, όπου 
Υ(αβ,γ) η ομοιότητα των εξαγωγών των χωρών α και β προς την αγορά γ, Χ<αγ το μερίδιο του 
προϊόντος ί στις εξαγωγές της χώρας α προς την αγορά γ και Χ,βγ το μερίδιο του προϊόντος ί στις 
εξαγωγές της χώρας β προς την αγορά γ.
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συμφέροντα, ενώ μικρός βαθμός ομοιότητας δείχνει συμπληρωματικότητα όσο 

αφορά στον ανταγωνισμό στις εξαγωγικές αγορές των χωρών. Από την ανάλυση 

αυτού του δείκτη, προκύπτει ότι η Ελλάδα, η Τουρκία, η Βουλγαρία και η 

Γιουγκοσλαβία έχουν μεγάλο βαθμό ομοιότητας των εξαγωγών (μεγαλύτερο του 

70%), εξάγουν δηλαδή παρόμοια προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο ότι αυτές οι χώρες ακολουθούν το “παραδοσιακό” πρότυπο 

εξαγωγών, με τα αγροτικά προϊόντα, τα λιπάσματα και τα κλωστοϋφαντουργικά να 

αποτελούν τον κύριο όγκο των εξαγωγών τους (πίνακας 4.1).

Διάγραμμα 4.2. Δείκτης συγκεντρωτικότητας εξαγωγών

ΙΙηγή: Καζάκος Β. 11., Λιαργκόβας Α. Π. (1996), Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, σελ.262.

Πίνακας 4.1. Δείκτης ομοιότητας εξαγωγών

1981 1985 1989 1992

Ελλάδα - Τουρκία 74,0 73,8 71,3 71,2
Ελλάδα - Π. Γιουγκοσλαβία 58,6 58,1 62,2 70,1
Ελλάδα - Βουλγαρία 47,6 68,2 70.8 76,8
Ελλάδα - Ρουμανία 51,3 58,4 57,2 63,1
Ελλάδα - Αλβανία 45,1 53,5 53,4 65,1
Τουρκία - Π. Γιουγκοσλαβία 57,3 56,6 58,3 71,3
Τουρκία - Βουλγαρία 48,3 69,1 72,6 76,3
Τουρκία - Ρουμανία 52,3 59,4 59,2 68,7
Τουρκία - Αλβανία 45,2 43,0 51,7 60,0
Π. Γιουγκοσλαβία - Βουλγαρία 75,1 63,7 60,2 72,1
Π. Γιουγκοσλαβία - Ρουμανία 48,6 52,3 56,1 66,2
Π. Γιουγκοσλαβία - Αλβανία 45,3 42,1 41,1 65,3
Βουλγαρία - Ρουμανία 74,9 62,6 60,1 69,5
Βουλγαρία - Αλβανία 60,7 58,6 55,0 68,0
Ρουμανία - Αλβανία 64,9 62,2 50,8 66,5

Πηγή: Καζάκος Β. Π., Λιαργκόβας Α. Π. (1996), Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, σελ.264.
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Μια ολοκληρωμένη ανάλυση των εξαγωγικών δομών θα πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις δυνάμεις που διαμορφώνουν το εμπόριο. Εάν δηλαδή οι 

βασικές δυνάμεις που διαμορφώνουν το εμπόριο των χωρών αυτών με τη Δύση είναι 

οι διαφορές στις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν ή εάν το 

εμπόριο είναι αποτέλεσμα τεχνολογικής έρευνας και οικονομιών κλίμακας. Στην 

πρώτη περίπτωση, όπου κυριαρχεί το θεώρημα Heckscher-Ohlin, γίνεται λόγος για 

διακλαδικό εμπόριο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, όπου κυριαρχεί η θεωρητική 

προσέγγιση του W.Leontief (1953), γίνεται λόγος για ενδοκλαδικό εμπόριο.

Στο ενδοκλαδικό εμπόριο6 αναφερόμαστε σε εμπορικές ανταλλαγές που αφορούν 

ομοειδή προϊόντα, ενώ στο διακλαδικό εμπόριο γίνονται ανταλλαγές διαφορετικών 

προϊόντων. Οι τιμές του δείκτη για τη μέτρηση της έκτασης του ενδοκλαδικού 

εμπορίου 7 κυμαίνονται μεταξύ 1 (ενδοκλαδικό εμπόριο) και 0 (διακλαδικό εμπόριο). 

Όσο μεγαλύτερες είναι οι εξαγωγές ή οι εισαγωγές, τόσο ο δείκτης τείνει στο μηδέν, 

πράγμα που σημαίνει ότι το εμπόριο εξηγείται καλύτερα από τις παραδοσιακές 

μορφές εμπορίου. Τα αποτελέσματα από τη χρήση αυτού του δείκτη έδειξαν ότι σε 

όλες σχεδόν τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης η κυρίαρχη μορφή εμπορίου τους είναι όντως 

η παραδοσιακή, δηλαδή το μοντέλο Heckscher-Ohlin.

Η εξέταση της ανταγωνιστικότητας και η εξακρίβωση των κλάδων εκείνων στους 

οποίους υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, γίνεται 

με βάση τον δείκτη αποκαλυμμένου συγκριτικού πλεονεκτήματος (Revealed 

Comparative Advantage)8. Η χρήση του δείκτη RCA επιτρέπει την εξαγωγή 

ουσιαστικών συμπερασμάτων ως προς τα στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά του 

εμπορίου μιας χώρας και κυρίως ως προς τους βασικούς παράγοντες που καθόρισαν 

τη σχετική εξαγωγική επίδοση κάθε κλάδου. Εάν το ποσοστό συμμετοχής των 

εξαγωγών ενός κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών είναι μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής των εισαγωγών του κλάδου στο σύνολο των

6 Θεωρητικά, το μέγεθος του ενδοκλαδικού εμπορίου εξαρτάται θετικά από το μέγεθος της αγοράς, την 
ομοιότητα του επιπέδου ανάπτυξης και του κατά κεφαλήν εισοδήματος, του βαθμού ολοκλήρωσης, 
την ομοιότητα της δασμολογικής και μη δασμολογικής προστασίας καθώς και την ομοιότητα της 
οριζόντιας εξειδίκευσης μεταξύ δύο χωρών. Ακόμα, η ενδοκλαδική μορφή εμπορίου συνδέεται με την 
έννοια της συγκεντρωτικότητας των εξαγωγών (ενώ η διακλαδική μορφή με τη διαφοροποίηση των 
εξαγωγών).
7 Η μέτρηση της έκτασης του ενδοκλαδικού εμπορίου γίνεται με βάση τον δείκτη Grubel-Lloyd (1975), 
ο οποίος ορίζεται ως εξής: Bj = 1 — RCA = 1 - I Xj-Mj I / (Χ;+Μ;), όπου Xj και Mj είναι οι εξαγωγές και 
εισαγωγές αντίστοιχα ενός κλάδου ή προϊόντος ί και RCA είναι ο δείκτης αποκαλυμμένου συγκριτικού 
πλεονεκτήματος που θα δούμε αμέσως παρακάτω.
8 Η μαθηματική έκφραση του δείκτη αυτού είναι: RCA=(X/ZXi)/(MjAlMj), όπου X; και Μ; είναι οι 
εξαγωγές και εισαγωγές αντίστοιχα ενός κλάδου ί σε μια αγορά.
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εισαγωγών, τότε υπάρχει πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο κλάδο (στην περίπτωση 

αυτή η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη της μονάδας). Για άλλη μια φορά, 

επαληθεύεται η παραδοσιακή δομή της παραγωγής και του εμπορίου της Ελλάδας, 

της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, που διαθέτουν τα περισσότερα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα σε παραδοσιακούς αγροτικούς ή ημιβιομηχανικούς κλάδους. 

Αντίθετα, η Ρουμανία με τη μεροληπτική μεταστροφή των παραγωγικών και 

εξαγωγικών δομών της, εμφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα κυρίως στη βαριά και 

χημική βιομηχανία, ενώ ενδιάμεση φαίνεται να είναι η περίπτωση της 

Γιουγκοσλαβίας. Επιπλέον, στις χώρες που εμφανίζεται διακλαδικότητα (Ελλάδα, 

Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία και Ρουμανία) τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

παρέχουν ικανοποιητική εξήγηση του λόγου διεξαγωγής εμπορίου. Αντίθετα, σε 

χώρες όπου το κυρίαρχο στοιχείο είναι η ενδοκλαδικότητα (π.χ. Γιουγκοσλαβία) τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν αποτελούν ικανοποιητική εξήγηση των δυνάμεων που 

κινούν το εμπόριο.

Πίνακας 4.2. Αποκαλυμμένο συγκριτικό πλεονέκτημα, 1992

Ελλάδα Τουρκία Βουλγαρία Ρουμανία Γιουγκοσλαβία

Ζώα ζώντα (00) 1,59 1,02
Φρούτα/Λαχανικά (05) 2,02 3,07 1,05
Καπνά (12) 1,06 1,01 1,02
Σπόροι κ.λπ. ελαιώδεις (22) 15,6
Φελλός - Ξύλα (24) 5,27
Ακατέργ. λιπάσματα/ορυκτά (27) 1,00
Μεταλλεύματα (28) 2,30
Φωταέριο (34) 25,0 1,00
Φυτικά έλαια/ λίπη (42) 2,6 1,15
Βιομηχ. λιπάσματα (56) 21,23 8,88
Είδη από ξύλο, φελλό (63) 1,54
Μη σιδηρούχα μέταλλα (68) 1,04 1.02
Είδη ταξιδίου (83) 1,00 1,00
Ετοιμα ρούχα (84) 1,43 2,04 1,80
Παπούτσια (85) 1,00

Πηγή: Καζάκος Β. Π., Λιαργκόβας Α. Π. (1996), Μεταρρύθμιση και Οικονομική Συνεργασία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, σελ.270.

Έτσι, οι δυνατότητες εμπορικής συνεργασίας σε κλάδους όπου όλες ή οι 

περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης είναι ανταγωνιστικές είναι αρκετά μεγάλες, 

εφόσον δεν έχουν να φοβηθούν τυχόν απώλειες της ανταγωνιστικής τους θέσης στις 

δυτικές αγορές. Θα μπορούσε στην περίπτωση αυτή να ενθαρρυνθεί το ενδοκλαδικό 

εμπόριο, η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, καθώς και η ανταλλαγή
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πληροφοριών. Προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους 

συνεργασία είναι τα παραδοσιακά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως τα 

ζώντα ζώα, τα φρούτα και λαχανικά, τα καπνά, διάφοροι ελαιώδεις σπόροι, τα φυτικά 

έλαια, καθώς και προϊόντα της παραδοσιακής βιομηχανίας, όπως είδη ένδυσης, 

κλωστοϋφαντουργικά κλπ. Από την άλλη, όσο αφορά τις δυνατότητες εμπορικής 

συνεργασίας σε κλάδους όπου υπάρχουν διαφορετικές επιδόσεις λόγω έντονης 

εξειδίκευσης, οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης θα πρέπει αμοιβαία να ενθαρρύνουν τις 

εισαγωγές από τις χώρες που παράγουν πιο αποτελεσματικά. Η συγκριτική εξαγωγική 

επίδοση στον ΟΟΣΑ δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς εξειδικεύσεις: η Ελλάδα είναι 

αποτελεσματικότερη στην παραγωγή ακατέργαστων λιπασμάτων και ορυκτών, η 

Τουρκία στα έτοιμα ρούχα, η Γιουγκοσλαβία στην παραγωγή φωταερίου, η 

Βουλγαρία στους ελαιώδεις σπόρους και στην ξυλεία και η Ρουμανία στα 

βιομηχανικά λιπάσματα.

Η οικονομική ολοκλήρωση λοιπόν, είναι μια επέκταση της αγοράς, μειώνοντας ή 

καταργώντας τους φραγμούς στις διεθνείς ροές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και 

του κεφαλαίου, της εργασίας, της τεχνικής και εμπορικής γνώσης, γεγονός που θα 

αυξήσει τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών. Παρ’όλα αυτά, οι επιδράσεις 

της ολοκλήρωσης στην εμπορική διάρθρωση και τη διεθνή εξειδίκευση μπορεί να 

είναι διαφορετική για τα διάφορα προϊόντα και τις αγορές.

Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεωρία εμπορίου, το εμπορικό πρότυπο μιας χώρας 

αντικατοπτρίζει το συγκριτικό της πλεονέκτημα, που καθορίζεται από το απόθεμα 

των παραγωγικών συντελεστών και των φυσικών πόρων σε σχέση με τις άλλες χώρες 

και από τους απαιτούμενους πόρους στις διάφορες βιομηχανίες. Η προσφορά των 

φυσικών πόρων προσδιορίζει το “ρικαρδιανό εμπόριο” στις πρώτες ύλες και στα 

προϊόντα που η παραγωγική τους διαδικασία βασίζεται σε αυτούς ακριβώς τους 

πόρους. Η ανταλλαγή προϊόντων που βασίζεται στο απόθεμα και τις απαιτήσεις της 

εργασίας, του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου, ονομάζεται “Hecksher-Ohlim 

εμπόριο” (Hufbauer and Chilas, 1974). Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό του 

εμπορίου, το ενδοκλαδικό εμπόριο, μπορεί να ερμηνευτεί καλύτερα ως απόρροια των 

οικονομιών κλίμακας σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των καταναλωτών για 

ποικιλομορφία προϊόντων (Helpman and Krugman, 1985) και, για τα επενδυτικά και 

ημιεπεξεργασμένα προϊόντα, από τη ζήτηση των επιχειρήσεων για ειδικευμένες 

εισροές (αυτό μπορεί να ονομαστεί “Helpman-Krugman-Lancaster εμπόριο”).
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Η θεωρία εμπορίου προβλέπει ότι η οικονομική ολοκλήρωση θα αυξήσει το 

διακλαδικό εμπόριο στα “ρικαρδιανά” και “Hecksher-Ohlim” προϊόντα και θα 

ενισχύσει τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα εμπορίου και εξειδίκευσης σύμφωνα με το 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι καθαρές εξαγωγές θα αυξηθούν σε 

εκείνους τους τομείς που θα υπάρχει πλεόνασμα, μια αύξηση θετικά συσχετιζόμενη 

με το αρχικό επίπεδο. Για τα προϊόντα “Helpman-Krugman-Lancaster” από την άλλη, 

η οικονομική ολοκλήρωση θα οδηγήσει σε αυξανόμενο ενδοκλαδικό εμπόριο και 

αυξανόμενη εξειδίκευση εντός, παρά μεταξύ, των κλάδων. Αν οι διαφορές στα 

αποθέματα των εισροών μεταξύ των χωρών είναι μικρές, η επέκταση του εμπορίου θα 

είναι βασικά ενδοκλαδικής μορφής. Το μέγεθος και η διάρθρωση του εμπορίου 

επηρεάζεται όχι μόνο από την εμπορική πολιτική αλλά και από τις μεταβολές στα 

αποθέματα των εισροών, τις μειώσεις στα μεταφορικά κόστη ή στα κόστη 

πληροφόρησης που δεν σχετίζονται με πολιτικές αποφάσεις, ή από την αυξανόμενη 

προτίμηση για ποικιλομορφία των προϊόντων.

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν το μέγεθος και το είδος των επιδράσεων της 

οικονομικής ολοκλήρωσης στο εμπόριο και τις παραγωγικές δομές είναι:

1) το μέγεθος των περιορισμών εμπορίου που πρόκειται να καταργηθούν,

2) σε ποιά έκταση υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα που να στηρίζεται σε διαφορές 

αποθεμάτων των εισροών που πρόκειται να αξιοποιηθούν,

3) η σημασία των δυνητικών οικονομιών κλίμακας και των καταναλωτικών- 

επιχειρηματικών προτιμήσεων για ποικιλομορφία προϊόντων.

Εμπόριό ΚΑΑΕ-Ευρωιιη

Η εμπορική ολοκλήρωση είναι ένα σημαντικό, και βασισμένοι σε προηγούμενη 

εμπειρία στην Ευρώπη καθώς και αλλού, πιθανώς το αποφασιστικότερο στοιχείο 

στην ευρύτερη ολοκλήρωση των χωρών της ΝΑ Ευρώπης στην Ε.Ε. Αυτές οι χώρες 

είναι τόσο μικρές που η ανάπτυξή τους στηρίζεται ουσιαστικά στο διεθνές εμπόριο 

και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αυτή η μακροχρόνια προοπτική της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης 

με την Ε.Ε., έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα κατάσταση. Οι εμπορικές σχέσεις 

των χωρών της περιοχής χαρακτηρίζονται από πλήθος περιορισμών και φραγμών στις
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εμπορικές συναλλαγές και μεταξύ τους και με τον υπόλοιπο κόσμο. Επιπλέον, οι 

σχέσεις με την Ε.Ε. διαμορφώνονται από διαφορετικές διμερείς εμπορικές συμφωνίες 

που δηλώνουν τη διαφορετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εμπορικές 

σχέσεις. Με αυτή τη λογική, πρέπει να τονιστεί ότι ορισμένα θεσμικά μέτρα που 

αφορούν την εμπορική πολιτική είναι αναγκαίο να παρθούν, ανεξάρτητα από την 

προοπτική ολοκλήρωσης με την Ε.Ε. Για παράδειγμα, μεταρρυθμίσεις που θα 

οδηγήσουν σε χαμηλότερη και πιο ομοιόμορφη προστασία, κυρίως μέσω των 

δασμών, ή που θα αυξήσουν την ικανότητα προσφοράς εμπορίου, θα έχουν 

ευεργετικά αποτελέσματα για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Λόγω του μικρού μεγέθους 

των αγορών τους και του χαμηλού επιπέδου εμπορικών και επενδυτικών δεσμών με 

τον υπόλοιπο κόσμο, αυτές οι οικονομίες θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από την αυξημένη 

εξωτερική ζήτηση των προϊόντων τους, καθώς και από τη γνώση και την καινοτομία 

που σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδα ξένων επενδύσεων. Η εμπορική ολοκλήρωση 

με τον υπόλοιπο κόσμο πρέπει να επιδιωχθεί· φυσιολογικά, η Ε.Ε. θα είναι η κύρια 

πηγή της αυξημένης εξωτερικής ζήτησης και της ξένης επένδυσης, όπως και είναι, 

λόγω του μεγέθους της και της γεωγραφικής εγγύτητας.

Επιπλέον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ενδοπεριφερειακό εμπόριο μπορεί επίσης 

να επεκταθεί και να καταστεί παράγοντας μεγέθυνσης, έστω και αν οι οικονομικές 

δομές ορισμένων χωρών είναι σχετικά όμοιες, αφήνοντας λίγες δυνατότητες για 

εμπορική επέκταση που θα βασίζεται σε δομικές συμπληρωματικότητες. Τα μεγέθη 

των οικονομιών και των αγορών των χωρών της ΝΑ Ευρώπης υποδεικνύουν ότι η 

περιφερειακή ολοκλήρωση δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της ολοκλήρωσης 

με την Ε.Ε., αλλά η ανάπτυξή της είναι αναγκαία και για τα άμεσα οφέλη που 

συνεπάγεται και για τη συμβολή της στην πιο ευρεία πολιτική ολοκλήρωση των 

χωρών αυτών.

Όπως λοιπόν έχουμε ήδη τονίσει, η δομή των εξαγωγών των ΚΚΑΕ προς τον 

ΟΟΣΑ και την Ε.Ε. στο τέλος της κομμουνιστικής περιόδου επηρεαζόταν από 

δομικούς παράγοντες. Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι επιπτώσεις της βίαιας 

εκβιομηχάνισης, η μορφή της των εμπορικών σχέσεων με την ΕΣΣΔ που εγγυάται 

στα ΚΚΑΕ αγορά για τα απαρχαιωμένα, ενεργειοβόρα μηχανολογικά προϊόντα τους 

με αντάλλαγμα φθηνή ενέργεια από την ΕΣΣΔ, η ανυπαρξία εξωτερικού 

ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά, η πολύ μικρή προτεραιότητα που δίνονταν στην 

ανάπτυξη των προηγμένων καταναλωτικών προϊόντων που ζητούσε η αγορά, η 

ουσιαστική ανυπαρξία ΑΞΕ και οι αυστηροί έλεγχοι της Δύσης στη μεταφορά της
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τεχνολογίας. Οι παράγοντες αυτοί συνέβαλαν στη διοχέτευση των επενδύσεων στην 

ενεργειοβόρο βαριά βιομηχανία, εις βάρος της καινοτομίας και του βιομηχανικού 

εκσυγχρονισμού και δεν επέτρεψε τη μετάβαση στην παραγωγή των πιο εξελιγμένων 

προϊόντων που ζητούσαν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό οι αγορές της Ε.Ε. στις 

δεκαετίες του ’70 και του ’80. Παράλληλα, η προστασία από τον εξωτερικό 

ανταγωνισμό είχε ως αποτέλεσμα να απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις της Ανατολικής 

Ευρώπης μιας μάλλον ολιγαρκούς εγχώριας αγοράς, η οποία αποδεχόταν τα λιγότερο 

εξελιγμένα καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα που συχνά ήταν μη 

ανταγωνιστικά στις δυτικές αγορές τόσο λόγω της ποιότητας όσο και της τιμής τους.

Η αδυναμία εξαγωγής των προϊόντων αυτών συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στα εμπορικά ελλείμματα που παρουσίασαν τα ΚΚΑΕ στα τέλη της δεκαετίας του 

’70 και τα οποία οδήγησαν σε μη βιώσιμα χρέη στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Η 

ανάγκη εξυπηρέτησης του χρέους αυτού καθώς και η δυσκολία εξασφάλισης 

κεφαλαίων μετά τη διεθνή οικονομική κρίση του 1982, υποχρέωσε τα ΚΚΑΕ να 

προβούν σε περικοπές των εισαγωγών μηχανολογικού εξοπλισμού, κάτι που 

υπονόμευσε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των εξαγόμενων βιομηχανικών 

προϊόντων τους. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, τα ΚΚΑΕ συνέβαλαν μόλις κατά 

1% στις εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το 75% και 

πλέον των εξαγωγών των ΚΚΑΕ προς τον ΟΟΣΑ αποτελούνταν από αγροτικά 

προϊόντα, πρώτες ύλες, ενέργεια και χαμηλής τεχνολογίας βιομηχανικά προϊόντα.

Ο Damien Neven (1995) πραγματοποίησε μια λεπτομερή μελέτη της 

ενσωμάτωσης των διάφορων συντελεστών παραγωγής στα βιομηχανικά προϊόντα των 

εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ε.Ε. και ΚΚΑΕ στα τέλη της δεκαετίας του ’80. 

Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, η Ε.Ε. παρουσίαζε σημαντικό πλεόνασμα στο εμπόριό 

της με τα ΚΚΑΕ σε τομείς που περιλάμβαναν τόσο υψηλή τεχνολογία όσο και υψηλά 

επίπεδα ανθρώπινου κεφαλαίου (τομείς που παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα αμοιβών 

όσο και υψηλούς ρυθμούς επενδύσεων), καθώς και σε τομείς που περιλάμβαναν μόνο 

υψηλά επίπεδα ανθρώπινου κεφαλαίου (όπως αποκαλύπτει ο συνδυασμός υψηλών 

επιπέδων αμοιβών και χαμηλών ρυθμών επενδύσεων). Τα ελλείμματα της Ε.Ε. στις 

εμπορικές συναλλαγές της με τα ΚΚΑΕ εστιάζονταν σε τομείς που ήταν εντάσεως 

εργασίας και είχαν μικρή ανάγκη κεφαλαίων (με αποτέλεσμα να συνδυάζουν χαμηλές 

αμοιβές όσο και χαμηλά επίπεδα επενδύσεων) και σε τομείς που ήταν εντάσεως 

εργασίας και κεφαλαίου (χαμηλές αμοιβές αλλά υψηλά επίπεδα επενδύσεων). Αυτές 

οι έρευνες έδειξαν με σαφήνεια το περίγραμμα των εμπορικών συναλλαγών Ε.Ε.-
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ΚΚΑΕ: η Ε.Ε. εξήγαγε εμπορεύματα εντάσεως ανθρώπινου δυναμικού και 

τεχνολογίας και εισήγαγε προϊόντα εντάσεως ανειδίκευτης εργασίας.

Με την κατάρρευση της σοβιετικής αγοράς και της ΚΟΜΕΚΟΝ, οι 

ανατολικοευρωπαϊκές χώρες υποχρεώθηκαν να αναζητήσουν νέες αγορές για τα 

προϊόντα τους και κύριος στόχος των προσπαθειών αυτών έγινε η Ε.Ε., εν μέρει λόγω 

της γεωγραφικής της εγγύτητας, εν μέρει λόγω των ιστορικών εμπορικών δεσμών με 

την περιοχή από την περίοδο του μεσοπολέμου, όταν οι χώρες που σήμερα αποτελούν 

την Ε.Ε. απορροφούσαν το 70-80% των εξαγωγών των ΚΚΑΕ. Η διαδικασία 

επαναπροσανατολισμού των εξαγωγών που άρχισε το 1989 είχε δύο όψεις. Το πρώτο 

τμήμα της διαδικασίας περιλαμβάνει την “αναγκαστική αναδιάρθρωση” ή “εκποίηση 

εκτάκτου ανάγκης” στην οποία οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να εκτρέψουν τη ροή 

των προϊόντων από τις αγορές της ΚΟΜΕΚΟΝ προς τις αγορές της Ε.Ε., χωρίς 

αλλαγή των υφιστάμενων μηχανισμών παραγωγής. Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει 

την απόδοση μεγαλύτερης προσοχής στην αναδιάρθρωση της βιομηχανίας - 

ενθαρρύνοντας τις ΑΞΕ είτε μέσω επενδύσεων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, είτε 

μέσω επενδύσεων σε εντελώς νέες παραγωγικές μονάδες - και την αναβάθμιση της 

τεχνολογικής βάσης με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης ποιότητας για τις 

δυτικές αγορές.

Η διαδικασία του ανοίγματος των αγορών των ΚΚΑΕ στο εξωτερικό εμπόριο και 

επενδύσεις, περιέλαβε την εισαγωγή μεθόδων μετατρεψιμότητας των τρεχουσών 

συναλλαγών που επέτρεψαν σε άτομα και επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν το τοπικό 

νόμισμα με μετατρέψιμο συνάλλαγμα και αντιστρόφως για την εξυπηρέτηση του 

εξωτερικού εμπορίου, σε ισοτιμίες εξαιρετικά υποτιμημένες σε σχέση με τις ισοτιμίες 

αγοραστικής δύναμης. Έτσι, οι εκφρασμένες σε δολάρια αμοιβές καθορίστηκαν 

αρχικά σε επίπεδα ανταγωνιστικά πολλών αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την 

παροχή κινήτρων στους πιθανούς εξαγωγείς των ΚΚΑΕ καθώς και ένα βαθμό 

προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας στο πρώτο στάδιο της αναγκαστικής 

αναδιάρθρωσης. Η ελπίδα ήταν ότι αυτό θα έδινε το χρονικό περιθώριο στις 

επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στην πίεση του ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές 

και θα τόνωνε τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις του εξαγωγικού τομέα. Η προσφυγή σε 

υποτιμημένες συναλλαγματικές ισοτιμίες έχει επικριθεί με το σκεπτικό ότι μειώνει το 

κόστος του εγχώριου εργατικού δυναμικού σε σχέση με το κόστος του εισαγόμενου 

κεφαλαίου και ως εκ τούτου ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε τομείς εντάσεως εργασίας, 

εις βάρος των τομέων εντάσεως κεφαλαίου. Η τακτική αυτή, έχει επισημανθεί, είναι
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προτιμότερη σε οικονομίες με πλεόνασμα εργατικού δυναμικού χαμηλών δεξιοτήτων, 

οι οποίες διέρχονται την πρώτη φάση της εκβιομηχάνισής τους, παρά σε οικονομίες 

με εργατικό δυναμικό υψηλών δυνατοτήτων.

Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα, τα πρωτογενή προϊόντα και τα 

προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας αποτέλεσαν το 61,6% των εισαγωγών και τα προϊόντα 

χαμηλής τεχνολογίας αποτελούν το 54% των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων 

των «15» της Ε.Ε. από τα ΚΚΑΕ. Η αναλογία πρώτων υλών και προϊόντων χαμηλής 

τεχνολογίας στις εξαγωγές των ΚΚΑΕ προς την Ε.Ε. κυμαίνεται από 81,9% για τη 

Ρουμανία σε 48,4% για την Ουγγαρία. Η αξία των εξαγωγών προϊόντων 

υφαντουργίας, ειδών ένδυσης-υπόδησης και επίπλων που ανήλθε σε 8,8 δισ. ECU 

(6,9 δισ. δολάρια) το 1996 (ίσο με το 22,3% των συνολικών εξαγωγών των ΚΚΑΕ), 

αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών προϊόντων χαμηλής τεχνολογίας.

Πίνακας 4.3. Τεχνολογική δομή των εισαγωγών της Ε.Ε. από τα ΚΚΑΕ, 1996 (εκ.ΕΟΤ) 9

Ουγγαρία Τσεχία Σλοβακία Πολωνία Βουλγαρία Ρουμανία Σύνολο

Σύνολο 8.690 9.601 3.919 12.062 1.681 3.559 39.512
Πρωτογενή προϊόντα 1.551 1.295 853 2.247 337 233 6.516
Βιομηχανικά προϊόντα 7.139 8.306 3.066 9.815 1.344 3.326 32.996

Χαμηλής τεχνολογίας 2.653 3.787 1.691 6.083 908 2.682 17.804
Μέσης τεχνολογίας 2.331 3.100 943 2.265 187 394 9.220

Υψηλής τεχνολογίας 
% συνολικών εισαγωγών

2.154 1.419 432 1.468 249 250 5.972

Πρωτογενή προϊόντα 
Βιομηχανικά προϊόντα

17,9 13,5 21,7 18,6 20,0 6,5 16,5

Χαμηλής τεχνολογίας 30,5 39,4 43,2 50,4 54,0 75,4 45,1
Μέσης τεχνολογίας 26,8 32,3 24,1 18,8 11,1 11,1 23,3

Υψηλής τεχνολογίας 
% εισαγωγών βιομηχ. προϊόντων

24,8 14,8 11,0 12,1 14,8 7,0 15,1

Χαμηλής τεχνολογίας 37,1 45,6 55,2 62,0 67,5 80,6 54,0
Μέσης τεχνολογίας 32,7 37,3 30,8 23,1 13,9 11,9 27,9
Υψηλής τεχνολογίας 
Συγκριτικά στοιχεία

30,2 17,1 14,1 14,9 18,6 7,5 18,1

ΑΞΕ κατά κεφαλήν, σωρευτικά 
1989-96 ($)

1.300 692 117 140 51 52

Πηγή: Οικονομίες σε Μετάβαση: Πολιτικές και Οικονομικές Εξελίξεις, 4ο Τρίμηνο 1998, σελ. 11.

9 Πρωτογενή προϊόντα: Γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά, προϊόντα εξόρυξης (πλην μη 
σιδηρούχων μετάλλων), μη αγροτικές πρώτες ύλες και άλλα προϊόντα. Βιομηχανικά προϊόντα: Χαμηλή 
τεχνολογ ία=Υφαντουργία και ένδυση, έπιπλα, υποδήματα, σίδηρο και χάλυβας, μη σιδηρούχα 
μέταλλα, μεταλλικά και μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, προϊόντα χάρτου και διάφορα άλλα προϊόντα. 
Μέση τεχνολογία^Μηχανολογικά προϊόντα και εξοπλισμός που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία υψηλής 
τεχνολογίας, ελαστικά και πλαστικά προϊόντα, εξοπλισμός μεταφορών και άλλα βιομηχανικά 
προϊόντα. Υψηλής τεχνολογίας^ Εξοπλισμός γραφείου, τηλεπικοινωνιακός και ηλεκτρολογικός 
εξοπλισμός και χημικά πλην πλαστικών.
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Αν και όλα τα ΚΚΑΕ αποτελούν σημαντικούς εξαγωγείς τέτοιων προϊόντων προς 

την Ε.Ε., ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία στην κατηγορία αυτή της Ρουμανίας 

(53,4% του συνόλου), της Βουλγαρίας (27%) και της Πολωνίας (25%). Ο πίνακας 4.4 

που ακολουθεί παρέχει μια ποσοστιαία κατανομή των εξαγωγών και των εισαγωγών 

της Ε.Ε. το 1990 και το 1995, βάσει τεσσάρων κατηγοριών. Τα ισοζύγια που 

προκύπτουν από τον πίνακα μπορούν να εκληφθούν ως ένδειξη αποκαλυφθέντος 

συγκριτικού πλεονεκτήματος, το οποίο εξαλείφει τις επιπτώσεις των πλεονασμάτων 

και ελλειμμάτων στο σύνολο του εμπορίου.

Πίνακας 4.4. Δομή των εμπορικών συναλλαγών της Ε.Ε. με τα ΚΚΑΕ (% του συνόλου)

Εξαγωγές
Ε.Ε

1990
Εισαγωγές

Ε.Ε.
Ισοζύγιο Εξαγωγές

Ε.Ε

1995
Εισαγωγές

Ε.Ε.
Ισοζύγιο

Πρωτογενή προϊόντα 14,9 33,1 -18,2 10,0 13,5 -3,5
Βιομηχανικά προϊόντα 85,1 66,9 18,2 90,0 86,5 3,5

Χαμηλής τεχνολογίας 34,7 46,9 -12,2 37,5 54,3 -16,8
Μέσης τεχνολογίας 29,8 9,9 19,9 30,4 19,0 11,4

Υψηλής τεχνολογίας 20,6 10,1 10,5 22,1 13,2 8,9
% βιομηχανικών
προϊόντων
Χαμηλής τεχνολογίας 40,8 70,1 -29,3 41,7 62,8 -21,0
Μέσης τεχνολογίας 35,0 14,8 20,2 33,8 22,0 11,8
Υψηλής τεχνολογίας 24,2 15,1 9,1 24,5 15,3 9,2

Πηγή: Οικονομίες σε Μετάβαση: Πολιτικές και Οικονομικές Εξελίξεις, 4ο Τρίμηνο 1998, σελ.13.

Ο πίνακας δείχνει πως οι 12 της Ε.Ε. είχαν πλεόνασμα έναντι των ΚΚΑΕ στα 

προϊόντα υψηλής και μέσης τεχνολογίας, το οποίο, ωστόσο, αντισταθμίστηκε από 

ελλείμματα στα πρωτογενή προϊόντα και τα προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας. Αν και η 

συνολική διάρθρωση των πλεονασμάτων και ελλειμμάτων των ανταλλαγών 

εμπορευμάτων μεταξύ της Ε.Ε. και των ΚΚΑΕ δεν είναι παράδοξη, οι σχετικές 

μεταβολές στη δομή των εισαγωγών και εξαγωγών είναι εύγλωττη. Για τα πρωτογενή 

προϊόντα, παρατηρούμε ότι και τα μερίδια των εξαγωγών και των εισαγωγών της Ε.Ε. 

μειώθηκαν (από 14,9% σε 10% και από 33,1 σε 14,5%, αντίστοιχα), με αποτέλεσμα 

τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος της Ε.Ε. στον τομέα αυτόν. Αν και 

το έλλειμμα της Ε.Ε. στις ανταλλαγές προϊόντων χαμηλής τεχνολογίας έχει αυξηθεί 

ως μερίδιο του συνόλου των εμπορικών ανταλλαγών, έχει μειωθεί ως μερίδιο των 

ανταλλαγών βιομηχανικών προϊόντων. Όταν εξετάζονται μόνο οι ανταλλαγές
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βιομηχανικών προϊόντων, διαπιστώνεται ότι η Ε.Ε. έχει διατηρήσει σταθερά το 

πλεονέκτημα στις ανταλλαγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, αλλά επίσης το 

πλεόνασμά της σε προϊόντα μέσης και χαμηλής τεχνολογίας έχει μειωθεί εκ 

παραλλήλου με τη μείωση του ελλείμματος της στα προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας. 

Στον πίνακα 4.5, στη συνέχεια, παρατηρούμε μια σημαντική διαφοροποίηση στις 

επιδόσεις των ΚΚΑΕ.

Πίνακας 4.5. Μεταβολές στις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων 1988-94 (δισ. ECU)

Ουγγαρία Τσεχία και 
Σλοβακία Πολωνία Βουλγαρία Ρουμανία

% μεταβολήε 1994/88
Σύνολο βιομηχ. προϊόντων 2.486 5.481 5.027 754 810
Χαμηλής τεχνολογίας 1.062 3.056 3.582 555 724
εκ των οποίων

εντάσεως εργασίας 694 1.607 2.107 250 607
Μέσης τεχνολογίας 809 1.596 880 109 35
Υψηλής τεχνολογίας 615 830 565 89 50
Δομή το 1988 ως % των εξαγωγών βιομην. προϊόντων
Χαμηλής τεχνολογίας 59,8 57,2 64,3 49,0 79,7
εκ των οποίων

εντάσεως εργασίας 37,5 27,4 30,6 28,8 54,0
Μέσης τεχνολογίας 19,3 28,1 22,4 20,1 10,6
Υψηλής τεχνολογίας 21,0 14,7 13,4 30,8 9,7
Δομή το 1994 ως % των εξανωνών βιομηγ. προϊόντων 
Χαμηλής τεχνολογίας 48,7 56,1 69,3 67,3 83,2
εκ των οποίων

εντάσεως εργασίας 31,3 28,9 38,8 32,1 61,6
Μέσης τεχνολογίας 27,9 28,9 18,8 16,0 8,4
Υψηλής τεχνολογίας 23,4 15,0 11,8 16,7 8,4
% μεταβολή στις εξαγωγές βιοιχτιγ. προϊόντων 1994/88 
Χαμηλής τεχνολογίας 42,7 55,7 71,3 73,7 89,5
εκ των οποίων

εντάσεως εργασίας 27,9 29,3 41,9 33,1 74,9
Μέσης τεχνολογίας 32,5 29,1 17,5 14,5 4,4
Υψηλής τεχνολογίας 24,8 15,1 11,2 11,8 6,2
% μεταβολή στο σύνολο των εξαγωγών 1994/88 
Χαμηλής τεχνολογίας -11,1 -1,1 5,0 18,3 3,5
εκ των οποίων

εντάσεως εργασίας -6,2 1,5 8,2 3,3 13,3
Μέσης τεχνολογίας 8,6 0,8 -3,6 -4,1 -2,2
Υψηλής τεχνολογίας 2,4 0,3 -1,6 -14,1 -1,3

Πηγή: Οικονομίες σε Μετάβαση: Πολιτικές και Οικονομικές Εξελίξεις, 4ο Τρίμηνο 1998, σελ.15.

Η Ουγγαρία (σημαντικά) και η πρώην Τσεχοσλοβακία (οριακά) έχουν κατορθώσει 

να μειώσουν το μερίδιο των προϊόντων χαμηλής τεχνολογίας και εντάσεως εργασίας 

στις συνολικές εξαγωγές τους και να αυξήσουν το μερίδιο των προϊόντων μέσης και 

υψηλής τεχνολογίας. Αντιθέτως, στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
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συναντάμε την ακριβώς αντίθετη περίπτωση. Αποκαλύπτεται επίσης ότι (με προφανή 

εξαίρεση τη Βουλγαρία) σημαντικότατο παράγοντα της βελτίωσης ή επιδείνωσης της 

δομής των εξαγωγών αποτελεί το αν το αρχικό σημείο ήταν ευνοϊκό ή όχι.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία δεν επαρκούν για οικονομετρική ανάλυση των 

αιτιών των αλλαγών στις εξαγωγικές επιδόσεις. Πέραν αυτού, η βραχύτητα της 

χρονικής περιόδου από το 1989 καθιστά αδύνατη την εξαγωγή συμπερασμάτων για 

το κατά πόσο οι διαφορές στους ρυθμούς μεταβολής των εξαγωγικών επιδόσεων 

μεταξύ των ΚΚΑΕ σηματοδοτούν ένα χάσμα που θα συνεχίσει να διευρύνεται ή 

απλώς μια χρονική υστέρηση στη διαδικασία προσαρμογής, η οποία θα καταλήξει 

στη γεφύρωση του διαρθρωτικού χάσματος με την αναμόρφωση των οικονομιών των 

βαλκανικών χωρών. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ότι η κατάταξη των κρατών βάσει 

των εξαγωγικών τους επιδόσεων ακολουθεί στενά τις κατά κεφαλήν εισροές ΑΞΕ. Η 

Ουγγαρία, η οποία έχει προσελκύσει το κατά πολύ μεγαλύτερο μερίδιο των ΑΞΕ 

(σωρευτικά 1.300 δολάρια κατά κεφαλήν την περίοδο 1989-96), έχει επιτύχει και τη 

σημαντικότερη, μεταξύ των ΚΚΑΕ, βελτίωση της διάρθρωσης των εξαγωγών 

βιομηχανικών προϊόντων, αυξάνοντας το μερίδιο προϊόντων μεσαίας και υψηλής 

τεχνολογίας, τα οποία ενσωματώνουν υψηλότερο ποσοστό ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Ταυτόχρονα, το χάσμα μεταξύ της αγοραίας αξίας του ουγγρικού νομίσματος και της 

ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης είναι το χαμηλότερο στην περιοχή, κάτι που 

ενδεχομένως εξηγεί και το σχετικά χαμηλό ρυθμό αύξησης εξαγωγών προϊόντων 

εντάσεως εργασίας.

Η Τσεχία, κατά κεφαλήν η δεύτερη πιο επιτυχημένη οικονομία στην προσέλκυση 

ΑΞΕ, είναι και η δεύτερη πιο επιτυχημένη στη βελτίωση της διάρθρωσης των 

εξαγωγών της. Η Πολωνία, η οποία έχει γεωγραφικό πλεονέκτημα ανάλογο εκείνου 

της Τσεχίας και της Ουγγαρίας και συνορεύει με τη Γερμανία, δεν έχει σημειώσει την 

ίδια επιτυχία στην προσέλκυση των ΑΞΕ, αλλά υστερεί σημαντικά και στην αύξηση 

των εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Η Σλοβακία (με κατά κεφαλήν ΑΞΕ 

117 δολαρίων) είχε το 1996 διάρθρωση εξαγωγών ανάλογη με εκείνη της Πολωνίας. 

Η Ρουμανία και η Βουλγαρία κατατάσσονται τελευταίες στην προσέλκυση των ΑΞΕ. 

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων των δύο χωρών προς την Ε.Ε. (με εξαίρεση 

των βουλγαρικών εξαγωγών χημικών) παραμένουν επικεντρωμένες σε μια στενή 

δέσμη προϊόντων εντάσεως εργασίας (είδη ένδυσης, υπόδησης και επίπλωσης) και 

χαμηλής τεχνολογίας (σίδηρος, χάλυβας και μη σιδηρούχα μέταλλα) καθώς και στις 

εξαγωγές αγροτικών και πρωτογενών προϊόντων. Μεγαλύτερο υπήρξε το ποσοστό
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ρουμανικών και βουλγαρικών βιομηχανικών προϊόντων που παρήχθησαν βάσει 

συμφωνιών υπεργολαβίας-επανεξαγωγής που αφορούν κυρίως τομείς εντάσεως 

εργασίας. Αυτό, αν και ενδέχεται να έχει συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της 

παραγωγής συγκεκριμένων τομέων, δεν έχει οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της 

παραγωγής. Πέραν αυτού, οι συμφωνίες υπεργολαβίας-επανεξαγωγής περιλαμβάνουν 

βραχυπρόθεσμες, κατά κανόνα, σχέσεις μεταξύ των εταίρων, περιορισμένη μεταφορά 

τεχνολογίας και διαχειριστικής τεχνογνωσίας και ελάχιστη επιμόρφωση των 

εργαζομένων ή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Αν και όπως φαίνεται υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εισροών ΑΞΕ και 

της βελτίωσης της εξαγωγικής επίδοσης, δεν είναι σαφές σε ποιό βαθμό η βελτίωση 

της επίδοσης αυτής αποτελεί άμεση συνέπεια της εισροής ξένων επενδύσεων. 

Άλλωστε, τις ΑΞΕ προσελκύουν κυρίως τομείς με υψηλότερες εξαγωγικές 

δυνατότητες και χώρες με πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Οι Carlin και 

Landesmann (1997) έχουν δείξει ότι τα ΚΚΑΕ που έχουν σημειώσει τη 

σημαντικότερη πρόοδο στη μεταρρύθμιση των οικονομιών τους και τη βελτίωση των 

επιδόσεων των εταιριών τους (Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβενία και σε μικρότερο βαθμό η 

Πολωνία) έχουν ανταπεξέλθει καλύτερα και στις πιέσεις του ανταγωνισμού στις 

αγορές της Ε.Ε. και έχουν βελτιώσει την ποιότητα των εξαγωγών τους. Άλλες 

οικονομίες, κυρίως εκείνες της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και των πρώην 

Σοβιετικών Δημοκρατιών που έχουν καθυστερήσει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, 

επιδεικνύουν μικρή ή και μηδενική βελτίωση της διάρθρωσης των εξαγωγών τους.

Οι Carlin και Landesmann προσδιορίζουν την ποιότητα των εξαγωγών βάσει του 

υπολογισμού της διαφοράς μεταξύ των τιμών μονάδας συγκεκριμένων προϊόντων που 

εξάγουν τα ΚΚΑΕ προς την Ε.Ε. και των τιμών των αντίστοιχων προϊόντων που η 

Ε.Ε. εισάγει από άλλες χώρες. Η σύγκριση αντικατοπτρίζει την ποιοτική διαφορά σε 

κάθε κατηγορά προϊόντων και όχι τη μετάβαση από μια κατηγορία εξαγωγών σε 

άλλη. Δείχνουν δε ότι η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Πολωνία έχουν επιδείξει τη 

μεγαλύτερη πρόοδο στη γεφύρωση του ποιοτικού χάσματος τόσο στην κατηγορία του 

μηχανολογικού εξοπλισμού όσο και των προϊόντων υφαντουργίας. Η Ρουμανία και η 

Βουλγαρία είχαν το χαμηλότερο σημείο εκκίνησης στην ποιότητα των εξαγομένων 

προϊόντων μηχανολογικού εξοπλισμού και υφαντουργίας. Η πρόοδος που έχει 

πραγματοποιήσει η Ρουμανία για τη γεφύρωση του ποιοτικού χάσματος στις δύο 

αυτές κατηγορίες ήταν μέχρι το 1994 αμελητέα. Η Βουλγαρία από την άλλη μεριά,
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έχει κατορθώσει να γεφυρώσει κάπως το χάσμα στα προϊόντα υφαντουργίας, ενώ 

αντιθέτως το χάσμα για τα μηχανολογικά προϊόντα έχει διευρυνθεί.

Γίνεται έτσι φανερό ότι, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν πληγεί από την 

επίμονη αναταραχή στη συναλλαγματική ισοτιμία τους, η οποία έχει ως συνέπεια την 

παρατεταμένη διαφοροποίηση μεταξύ των αγοραίων συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης, κάτι που έχει συμπιέσει τις εκφραζόμενες σε 

δολάρια αμοιβές. Αμφότερες οι χώρες δεν έχουν μπορέσει ουσιαστικά να 

προσελκύσουν ΑΞΕ ή να διευρύνουν τις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας, ενώ έχουν 

αντιθέτως διευρύνει το μερίδιό τους στις εξαγωγές προϊόντων χαμηλής τεχνολογίας 

προς την Ε.Ε.

Θεωρητικά, η απορύθμιση του εμπορίου και η άρση των περιορισμών στη ροή 

κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού μεταξύ της Ε.Ε. και των ΚΚΑΕ, την περίοδο 

πριν τη διεύρυνση της Ε.Ε. θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αλλά 

συνεχή μείωση των σχετικών τιμών κεφαλαίου και εργασίας - καθώς οι επενδύσεις 

θα εισρέουν στις οικονομίες εντάσεως εργασίας αυξάνοντας αμοιβές και 

παραγωγικότητα. Συνέπεια αυτού θα είναι μια μείωση των εμπορικών ανταλλαγών 

που προσδιορίζονται από τις τιμές των συντελεστών και την ένταση χρήσης τους και 

μια αύξηση των ενδοκλαδικών ανταλλαγών. Οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στην 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού θα επιβραδύνουν τη μείωση της 

διαφοροποίησης των αμοιβών και θα παρατείνουν το φαινόμενο των εξαγωγών 

προϊόντων χαμηλής τεχνολογίας από οικονομίες εντάσεως εργασίας.

Η διαδικασία αυτή έχει ήδη συμβάλλει στην εμφάνιση σημαντικών μεταβολών 

στη διάρθρωση του εμπορίου μεταξύ της Ισπανίας και της υπόλοιπης Ε.Ε. μετά την 

ένταξη της χώρας το 1986. Οι ΑΞΕ στην ισπανική οικονομία από τα άλλα μέλη της 

Ε.Ε. έχουν συμβάλλει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 

και της τεχνολογικής υποδομής και έχουν επιφέρει αύξηση του μεριδίου στις 

ισπανικές εξαγωγές των προϊόντων που ενσωματώνουν μέση και υψηλή τεχνολογία 

εις βάρος των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων χαμηλής τεχνολογίας. Ωστόσο, η 

άρση των εμποδίων στις εμπορικές ανταλλαγές και στην κινητικότητα των 

συντελεστών δεν αρκεί για την εκκίνηση της διαδικασίας αυτής. Αν και έχει υπάρξει 

μια ανάλογη αλλά βραδύτερη βελτίωση στη διάρθρωση του εμπορίου Πορτογαλίας- 

Ε.Ε., οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και της υπόλοιπης Ε.Ε. δεν έχουν 

επηρεαστεί σημαντικά και παραμένουν εστιασμένες στις συναλλαγές μη αντίστοιχων
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προϊόντων, κάτι που αντικατοπτρίζει τις διαφορές στην ένταση χρήσης των 

συντελεστών παραγωγής και το χαμηλό μισθολογικό κόστος.

Ο Krugman (1991) δηλώνει ότι οι επιπτώσεις συγκέντρωσης της βελτιωμένης 

εμβάθυνσης της Ε.Ε. ενδέχεται να έχουν πλεονεκτήματα για τους 

“προπορευόμενους” οι οποίοι ευνοούνται από εξωτερικές και εσωτερικές οικονομίες 

κλίμακας που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν από τους “καθυστερημένους” που 

είναι υποχρεωμένοι να ανταγωνισθούν βάσει χαμηλότερων τιμών (άρα και μισθών) 

για αντίστοιχα προϊόντα. Κατά αυτήν την έννοια, οι οικονομίες των βαλκανικών 

χωρών θα υποστούν ισχυρό πλήγμα από τη διαδικασία αυτή καθώς οι ΑΞΕ θα 

κατευθυνθούν προς τα ΚΚΑΕ που έχουν πραγματοποιήσει τα μεγαλύτερα βήματα 

στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τη διάρθρωση των εξαγωγών των προϊόντων. Η 

Σλοβακία παραμένει σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία 

έχουν θέσει σε εφαρμογή προγράμματα προσέλκυσης ΑΞΕ και επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου σε υφιστάμενες βιομηχανίες με την πρόθεση να αναπτύξουν 

μακροπρόθεσμες σταθερές σχέσεις με δυτικές πολυεθνικές. Στόχος τους είναι η 

αναβάθμιση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και η αύξηση του μεριδίου της 

εγχώριας προστιθέμενης αξίας στις εξαγωγές τους προς την Ε.Ε., όπου θα 

αντιμετωπίσουν και έναν ισχυρό ανταγωνισμό.

Εμπόριό ΝΑΕ - Ευρώπη

Η προοπτική της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης μεταξύ της Ε.Ε. 

και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα 

κατάσταση. Οι εμπορικές σχέσεις των χωρών της περιοχής αυτής χαρακτηρίζονται 

από πλήθος περιορισμών και φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές και μεταξύ τους 

και με τον υπόλοιπο κόσμο. Επιπλέον, οι σχέσεις με την Ε.Ε. διαμορφώνονται από 

διαφορετικές διμερείς εμπορικές συμφωνίες που δηλώνουν τη διαφορετική 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις. Με αυτή τη λογική, πρέπει 

να τονιστεί ότι ορισμένα θεσμικά μέτρα που αφορούν την εμπορική πολιτική είναι 

αναγκαίο να παρθούν, ανεξάρτητα από την προοπτική ολοκλήρωσης με την Ε.Ε. Για 

παράδειγμα, μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερη και πιο ομοιόμορφη 

προστασία, κυρίως μέσω των δασμών, ή που θα αυξήσουν την ικανότητα προσφοράς 

εμπορίου, θα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Λόγω
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του μικρού μεγέθους των αγορών τους και του χαμηλού επιπέδου εμπορικών και 

επενδυτικών δεσμών με τον υπόλοιπο κόσμο, αυτές οι οικονομίες θα ωφεληθούν 

ιδιαίτερα από την αυξημένη εξωτερική ζήτηση των προϊόντων τους, καθώς και από 

τη γνώση και την καινοτομία που σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδα ξένων 

επενδύσεων. Η εμπορική ολοκλήρωση με τον υπόλοιπο κόσμο πρέπει να επιδιωχθεί· 

φυσιολογικά, η Ε.Ε. θα είναι η κύρια πηγή της αυξημένης εξωτερικής ζήτησης και 

της ξένης επένδυσης λόγω του μεγέθους της και της γεωγραφικής εγγύτητας.

Επιπλέον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ενδοπεριφερειακό εμπόριο μπορεί επίσης 

να επεκταθεί και να καταστεί παράγοντας μεγέθυνσης, έστω και αν οι οικονομικές 

δομές ορισμένων χωρών είναι σχετικά όμοιες, αφήνοντας λίγες δυνατότητες για 

εμπορική επέκταση που θα βασίζεται σε δομικές συμπληρωματικότητες. Τα μεγέθη 

των οικονομιών και των αγορών των χωρών της ΝΑ Ευρώπης υποδεικνύουν ότι η 

περιφερειακή ολοκλήρωση δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της ολοκλήρωσης 

με την Ε.Ε., αλλά η ανάπτυξή της είναι αναγκαία για τα άμεσα οφέλη και τη συμβολή 

που συνεπάγεται στην πιο ευρεία πολιτική ολοκλήρωση των χωρών αυτών.

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι το εμπόριο έχει έναν αποφασιστικό ρόλο στις χώρες της 

ΝΑ Ευρώπης, με ποσοστά εμπορίου προς ΑΕΠ να κυμαίνονται από 91% στην ΠΓΔΜ 

και τη Βουλγαρία, μέχρι 30% και 40% σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία. Σε όρους 

αθροιστικού μεγέθους του εμπορικού τομέα, υπάρχει μια υψηλή συμμετοχή σε 

Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία και Γιουγκοσλαβία από τη μια, και σχετικά 

μικρότερη σε Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ΠΓΔΜ από την άλλη.

Πίνακας 4.6. Δείκτης Εμπορίου, 1998 (%)

(Εισαγωγές+Εξαγωγές)/ΑΕΠ

Αλβανία 34
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 83
Βουλγαρία 91
Κροατία 61
Γ ιουγκοσλαβία (1997) 40
ΠΓΔΜ 91
Ρουμανία 58

Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”, 
World Bank Report, pp.54.
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Η Ε.Ε. είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος για όλες τις χώρες της περιοχής, 

εμφανίζοντας ποσοστά εξαγωγών από 46% (Κροατία) μέχρι 90% (Αλβανία). Από την 

άλλη, όλες οι οικονομίες μαζί αντιστοιχούν σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό 1,6% των 

εισαγωγών της Ε.Ε. και 4,4% των εξαγωγών σε τρίτες χώρες. Οι χώρες αυτές δεν 

είναι μεγάλες αγορές για την Ε.Ε. Εκτός από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι 

υπόλοιπες χώρες παρουσιάζουν ακόμα χαμηλότερα ποσοστά εμπορικών σχέσεων με 

την Ε.Ε.

Ωστόσο, αυτοί οι δείκτες, όπως και άλλοι που δείχνουν την εμπορική 

δραστηριότητα, πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, γιατί: (α) τα σύνολα του 

εμπορίου έχουν διαστρεβλωθεί από τις διαμάχες αλλά και από τα διάφορα εμπορικά 

εμπάργκο που έλαβαν μέρος στην περιοχή, (β) υπάρχει ένα ποσοστό εμπορικών 

συναλλαγών μεταξύ χωρών και περιοχών που δεν έχει καταγραφεί, (γ) μερικές 

κατηγορίες εισαγωγών (όπως π.χ. τα αγροτικά προϊόντα) έχουν περιοριστεί από 

εμπορικούς ποσοτικούς φραγμούς της Ε.Ε.

Το ενδοπεριφερειακό εμπόριο είναι κατά μέσο όρο χαμηλό, 12-14% επί του 

συνόλου. Αυτός όμως ο μέσος όρος έχει πολλές διαφοροποιήσεις: το εμπόριο μπορεί 

να είναι σημαντικά υψηλό μεταξύ δύο χωρών ή περιοχών, π.χ. η Κροατία με τη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με ποσοστό πάνω από 30% και της ΠΓΔΜ με όλες σχεδόν τις 

χώρες της περιοχής. Μπορεί ακόμα να μην υπάρχει σχεδόν καθόλου εμπόριο μεταξύ 

χωρών για πολιτικούς ή άλλους λόγους, π.χ. μεταξύ Κροατίας και Γιουγκοσλαβίας, ή 

μεταξύ Αλβανίας και Κροατίας.

Λεπτομερή στοιχεία για την εμπορική διάρθρωση των ανταλλασσόμενων 

προϊόντων μεταξύ ΝΑ Ευρώπης και Ε.Ε. αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Οι εξαγωγές των χωρών της ΝΑ Ευρώπης προς την Ε.Ε. προσανατολίζονται κυρίως 

σε 5 τομείς: αγροτικά προϊόντα, υφαντουργικά προϊόντα, σίδηρα και μέταλλα, 

ξυλουργικά προϊόντα και υποδήματα. Εκτός της κατηγορίας των αγροτικών 

προϊόντων, οι εξαγωγές αντιστοιχούν σε περισσότερο από 1% των εισαγωγών της 

Ε.Ε. Οι εξαγωγές των υφαντουργικών προϊόντων είναι σημαντικές για όλες τις χώρες: 

το μερίδιο των εξαγωγών κυμαίνεται από 18% (Γιουγκοσλαβία) μέχρι και 39% 

(ΠΓΔΜ). Γύρω στο 65% των εξαγωγών της Αλβανίας αντιστοιχεί σε υφαντουργικά 

προϊόντα και υποδήματα. Όμως, μερικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Κροατία, 

έχουν μια πιο διαφοροποιημένη εμπορική διάρθρωση.
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Πίνακας 4.7. Κατεύθυνση Εμπορίου στην ΝΑ Ευρώπη, σε εκατ. δολάρια, 1998

Αλβανία

($)

Β-Ε

(S)

Βουλγαρία

($)

Κροατία

($)

Γιονγκ/βία

($)

ΠΓΛΜ

(S)

Ρουμανία

($)

ΝΑΕ

(S)

Εισαγωγές
Βιομηχανικές χώρες 707 1133 2418 5616 2042 1192 7637 20744

E.E. 683 1048 2019 4586 1878 1089 6535 17839
Άλλες χώρες 25 85 398 1030 165 102 1101 2905

ΝΑΕ & Σλοβενία 60 1096 155 959 449 597 174 3490

Αλβανία 0 1 0 5 0 6
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0 156 1 11 169

Βουλγαρία 27 11 9 94 107 47 295
Κροατία 7 719 5 0 65 4 800

Γ ιουγκοσλαβία 1 37 0 236 5 279
ΠΓΔΜ 15 1 38 56 125 61 295

Ρουμανία 5 15 57 15 117 7 216
Σλοβενία 6 350 18 722 113 177 46 1431

Άλλες χώρες 97 296 1956 1324 95 275 3866 7910
Σύνολο 864 2525 4528 7899 2587 2064 11677 32145

Εξαγωγές 
Βιομηχανικές χώρες 239 268 2304 2360 972 786 5745 12673

Ε.Ε. 226 253 1946 2024 941 617 5101 11107
Άλλες χώρες 14 15 358 336 31 169 644 1566

ΝΑΕ & Σλοβενία 8 195 312 1121 340 271 267 2513
Αλβανία 25 6 1 13 4 49

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 10 654 1 14 715
Βουλγαρία 0 0 5 37 34 78 118

Κροατία 1 142 7 0 51 15 215
Γ ιουγκοσλαβία 0 94 0 125 117 336

ΠΓΔΜ 4 1 97 59 236 7 404
Ρουμανία 0 10 51 7 5 4 77
Σλοβενία 2 42 29 390 61 43 33 599

Άλλες χώρες 7 33 1448 941 ** 135 2116 4681

Σύνολο 254 497 4064 4421 1312 1192 8128 19867

* Οι πλάγιες τιμές της Γιουγκοσλαβίας είναι εκτιμημένες με τη χρησιμοποίηση μη-
προσαρμοσμένων δεδομένων

* * Το σύνολο για τη Γιουγκοσλαβία δεν περιλαμβάνει εξαγωγές για τις αναπτυσσόμενες χώρες 
Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”, 
World Bank Report, pp.55.
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Πίνακας 4.8. Κατεύθυνση Εμπορίου στην ΝΑ Ευρώπη, σε ποσοστά, 1998

Αλβανία ΒΠΕ Βουλγαρία Κροατία ΐΊαιακ/βία ΠΓΔΜ Ρουμανία ΝΑΕ

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Εισαγωγές

Βιομηχανικές χώρες 81.9 44.8 53.4 71.7 78.9 57.7 65.4 64.5

E.E. 79.0 41.5 44.6 58.1 72.6 52.8 56.0 55.5

Άλλες χώρες 2.9 3.3 8.8 13.0 6.4 5.0 9.4 9.0

ΝΑΕ & Σλοβενία 6.9 43.4 3.4 12.1 17.4 28.9 1.5 10.9

Αλβανία 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0.0 2.0 0.1 0.1 0.5

Βουλγαρία 3.1 0.4 0.1 3.6 5.2 0.4 0.9
Κροατία 0.8 28.5 0.1 0.0 3.1 0.0 2.5

Γιουγκοσλαβία 0.1 0.8 0.0 11.4 0.0 0.9

ΠΓΔΜ 1.7 0.0 0.8 0.7 4.8 0.5 0.9

Ρουμανία 0.6 0.6 1.3 0.2 4.5 0.4 0.7

Σλοβενία 0.6 13.9 0.4 9.1 4.4 8.6 0.4 4.5

Άλλες χώρες 11.3 11.7 43.2 16.8 3.7 13.3 33.1 24.6

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Εξαγωγές
Βιομηχανικές χώρες 94.0 54.0 56.7 53.4 74.1 65.9 70.7 63.8

Ε.Ε. 88.8 50.9 47.9 45.8 71.7 51.8 62.8 55.9

Άλλες χώρες 5.5 3.0 8.8 7.6 2.3 14.2 7.9 7.9

ΝΑΕ & Σλοβενία 3.0 39.3 7.7 25.3 25.9 22.8 3.3 12.6

Αλβανία 0.6 0.1 0.1 1.1 0.1 0.2
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0.2 14.8 0.1 0.2 3.6

Βουλγαρία 0.0 0.1 0.1 2.8 2.9 1.0

Κροατία 0.3 28.6 0.2 0.0 4.2 0.2 1.1
Γ ιουγκοσλαβία 0.2 2.3 0.0 10.5 1.4 1.7

ΠΓΔΜ 1.7 0.2 2.4 1.3 18.0 0.1 2.0

Ρουμανία 0.1 2.0 1.3 0.2 0.3 0.3

Σλοβενία 0.7 8.4 0.7 8.8 4.7 3.6 0.4 3.0
Άλλες χώρες 2.9 6.7 35.6 21.3 * * 11.3 26.0 23.6
Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

* Οι πλάγιες τιμές της Γιουγκοσλαβίας είναι εκτιμημένες με τη χρησιμοποίηση μη-
προσαρμοσμένων δεδομένων

* * Το σύνολο για τη Γιουγκοσλαβία δεν περιλαμβάνει εξαγωγές για τις αναπτυσσόμενες χώρες 
Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”, 
World Bank Report, pp.56.
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Πίνακας 4.9. Διάρθρωση εξαγωγικών προϊόντων των χωρών της ΝΑΕ προς την 

Ε.Ε., σε χιλιάδες ECU και σε ποσοστά, 1998

Αλβανία Β-Ε Βουλγαρία Κροατία

Σύνολο 21610 24580 222410 182357
Εκ των οποίων: % % % %
Αγροτικά 2146 9.9 5211 2.1 24032 10.8 5783 3.2
Υφαντουργικά 7607 35.2 8292 33.7 58940 26.5 50879 27.9
Υποδήματα 6398 29.6 4009 16.3 10559 4.7 15493 8.5
Μέταλλα 1201 5.6 8992 3.7 32067 14.4 1302 0.7
Ξυλεία 7459 3.5 4024 16.4 5598 2.5 16525 9.1
Σύνολο ανωτέρω 18098 83.8 17747 72.2 131198 59 89984 49.3
Αλλα 3511 16.2 6833 27.8 91211 41 92373 50.7

Γιουγκ/βία ΠΓΑΜ Ρουμανία Σύνολο ΝΑΕ

Σύνολο 106412 59586 512950 1129907
Εκ των οποίων: % % % %
Αγροτικά 14380 13.5 5578 9.4 14829 2.9 67277 6.0
Υφαντουργικά 18614 17.5 23421 39.3 196465 38.3 364238 32.2
Υποδήματα 4241 4.0 2184 3.7 56498 11.0 99391 8.8
Μέταλλα 20383 19.2 13994 23.5 40720 7.9 110576 9.8
Ξυλεία 4502 4.2 9202 1.5 12922 2.5 45244 4.0
Σύνολο ανωτέρω 62123 58.4 46098 77.4 321436 62.7 686727 61.8
Αλλα 44288 41.6 13487 22.6 191514 37.3 443179 39.2

Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”, 
World Bank Report, pp.57.

Πίνακας 4.10. Διάρθρωση των εισαγωγών της Ε.Ε. από τις χώρες της ΝΑΕ, ως 

ποσοστό επί των συνολικών εισαγωγών

Αλβανία Β-Ε Βουλγαρία Κροατία Γιουγκ/βία ΠΓΑΜ Ρουμανία ΝΑΕ

Σύνολο (%) 0.03 0.03 0.31 0.26 0.15 0.08 0.72 1.59
Εκ των οποίων: 
Αγροτικά 0.04 0.01 0.40 0.10 0.24 0.09 0.24 1.11
Υφαντουργικά 0.13 0.14 1.02 0.88 0.32 0.40 3.39 6.29
Υποδήματα 0.91 0.57 1.51 2.21 0.61 0.31 8.08 14.21
Μέταλλα 0.10 0.08 2.77 0.11 1.76 1.21 3.51 9.54
Ξυλεία 0.07 0.36 0.50 1.49 0.41 0.08 1.16 4.07
Αλλα 0.01 0.01 0.16 0.16 0.08 0.02 0.34 0.79

Πηγή: “The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper”, 
World Bank Report, pp.57.
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Οι περιφερειακές Συνεργασίες και τα Βαλκανια

Η ερώτηση για το αν μια βαλκανική εμπορική συνεργασία και ολοκλήρωση 

μπορεί να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα δεν μπορεί να απαντηθεί χωρίς να δούμε 

τι συνέβη στα άλλα σχετικά μοντέλα περιφερειακής ολοκλήρωσης. Έτσι, στην 

παγκόσμια οικονομία, όπου γειτονικές χώρες στα μεσαία επίπεδα οικονομικής 

ανάπτυξης προχώρησαν σε τέτοιου είδους συνεργασίες, τα αποτελέσματα είναι 

μάλλον απογοητευτικά.

Στην περίπτωση των τεσσάρων Ασιατικών χωρών (Ταϊβάν, Νότια Κορέα, 

Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ) στα επιλεγμένα έτη 1960, 1970 και 1987, τα 

αντίστοιχα μερίδια στις συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές δεν ήταν ιδιαίτερης 

σημασίας. Σε κανένα από αυτά τα έτη δεν μπόρεσε το συνδυασμένο μερίδιο του 

εμπορίου να φθάσει το 20%, ενώ στις δύο από τις τρεις περιόδους δεν ξεπέρασε ούτε 

το 10%. Δεν υπάρχει επίσης σαφή εξήγηση στην ερώτηση αν, παράλληλα με τη 

ραγδαία οικονομική μεγέθυνση λόγω της εξαγωγικής επίδοσης, αυξήθηκε ή μειώθηκε 

η σχετική σημαντικότητα του αμοιβαίου εμπορίου. Στις διμερείς εμπορικές σχέσεις 

μεταξύ των τεσσάρων ασιατικών χωρών, οι μεταβολές ήταν άλλοτε θετικές, άλλοτε 

αρνητικές και άλλοτε δεν είχαν καθαρή κατεύθυνση.

Στις διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας, η σχετική 

σημαντικότητα του αμοιβαίου εμπορίου (μετρημένο σε μερίδια στο συνολικό εμπόριο 

τα έτη 1960-88) αυξήθηκε σημαντικά αλλά ξεκίνησε από ένα αρκετά χαμηλό 

επίπεδο. Επίσης, το μερίδιο της Πορτογαλίας στο εξωτερικό εμπόριο της Ισπανίας 

κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα το 1988 και το μερίδιο της Ισπανίας στις εισαγωγές και 

εξαγωγές της Πορτογαλίας (αν και σχετικά μεγαλύτερο) δεν ξεπέρασε το 15%.

Η τρίτη περιοχή που εξετάζεται είναι αυτή της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, 

Αργεντινή, Ουρουγουάη και Χιλή). Με εξαίρεση την Ουρουγουάη, το μερίδιο του 

εμπορίου στις οικονομίες αυτές ήταν πάντα κάτω του 20%. Από τις διμερείς 

εμπορικές σχέσεις, υπάρχει πάλι μια ασαφής κατεύθυνση ως προς τη σημαντικότητά 

τους (μερίδιο επί του συνολικού εμπορίου).

Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι η ελευθεροποίηση του εμπορίου οδήγησε σε μια 

γρήγορη οικονομική μεγέθυνση στο αμοιβαίο εμπόριο, εν τούτοις δεν ήταν ικανή να 

εξασφαλίσει μια σταθερή επέκταση στο ενδοπεριφερειακό εμπόριο. Στα περισσότερα 

σχήματα περιφερειακής ολοκλήρωσης, η αρχική μεγέθυνση στο εμπόριο έφτασε σε 

ένα μέγιστο σημείο, έπειτα του οποίου παρατηρήθηκε στασιμότητα ή και ύφεση.
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Πέρα από τις περιφερειακές συνεργασίες της ASEAN και της CACM, όλες οι 

υπόλοιπες συνεργασίες (όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.14) είναι σχεδόν 

ασήμαντες, όσο αφορά το ενδοπεριφερειακό εμπόριο, που μετά βίας ξεπερνά το 

ευκαταφρόνητο ποσοστό της τάξεως του 10%.

Πίνακας 4.11. Περιφερειακή συνεργασία των τεσσάρων Ασιατικών χωρών

Ταϊβάν Νότια
Κορέα

Σιγκαπούρη
Χονγκ
Κονγκ

Ολες οι 
άλλες 
τρεις 

χώρες 
μαζί

Μερίδιο των χωρών στις εξαγωγές

Χώρα εξαγωγής
Ταϊβάν 1960 - 3,7 2,3 12,6 18,6

1970 - 1,9 2,4 9,2 13,5
1980 - 1,3 2,8 7,8 11,9
1987 - 1,2 2,5 7,7 11,4

Νότια Κορέα 1960 1,2 - 1,2 8,2 10,6
1970 1,8 - 1,3 3,3 6,4
1980 1,2 - 1,5 4,7 7,4
1987 1,1 - 2,0 4,7 7,8

Σιγκαπούρη 1960 0,2 0,7 - 1,7 2,6
1970 0,3 0,7 - 4,1 5,1
1980 1,7 1,5 - 7,7 10,9
1987 2,7 1,7 - 6,3 10,7

Χονγκ Κονγκ 1960 1,9 0,9 4,3 7,1
1970 1,1 0,7 4,0 - 5,8
1980 1,3 1,2 4,4 - 6,9
1987 3,2 2,6 2,7

Μερίδιο των χωρών στις εισαγωγές

8,5

Χώρα εισαγωγής
Ταϊβάν 1960 - ο,ι 0,4 1,6 2,1

1970 - ι,ο 0,3 1,8 3,1
1980 - U U 1,3 3,5
1987 - 1,5 1,5 2,2 5,2

Νότια Κορέα 1960 1,6 - ο,ο 0,4 2,0
1970 1,4 - 0,7 0,8 2,9
1980 1,2 - 0,7 0,4 2,3
1987 1,3 - 0,9 0,8 3,0

Σιγκαπούρη 1960 0,5 0,0 - 2,2 2,7
1970 1,5 0,5 - 2,5 4,5
1980 2,4 1,2 - 2,1 5,7
1987 4,6 2,7 - 3,7 11,0

Χονγκ Κονγκ 1960 2,1 0,3 1,9 4,3
1970 4,7 0,9 2,0 - 7,6
1980 6,9 3,5 5,0 - 16,4
1987 8,8 4,5 3,8 - 17,1

Πηγή: Richter S., Toth L-G. (1996), “Prospects for Economic Cooperation Among the Visegrad 
Group Countries”, Russian and East European Finance and Trade, 32(1), pp.78.
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Πίνακας 4.12. Περιφερειακή συνεργασία της Λατινικής Αμερικής

Βραζιλία Αργεντινή Ουρουγουάη Χιλή

Ολες οι 
άλλχς 
τρεις 

χώρες 
μαζί

Μερίδιο των χωρών στις εξαγωγές

Χώρα εξαγωγής
Βραζιλία 1960 - 4,4 1,3 0,9 6,6

1970 - 6,8 1,1 0,9 8,8
1980 - 5,4 1,5 2,2 9,1
1987 - 3,1 U 1,4 5,6

Αργεντινή 1960 7,7 - 1,2 3,9 12,8
1970 6,0 - 2,0 7,3 15,3
1980 9,5 - 2,3 2,7 14,5
1987 8,5 - 2,6 2,3 13,4

Ουρουγουάη 1960 0,2 1,9 0,2 2,3
1970 5,3 2,7 - 0,9 8,9
1980 18,1 13,4 - 2,2 33,7
1987 17,3 9,5 - 0,7 27,5

Χιλή 1960 1,2 3,7 0,2 - 5,1
1970 1,9 6,3 ο,ι - 8,3
1980 9,8 5,9 0,5 - 16,2
1987 6,8 3,4 0,3 10,5

Μερίδιο των χωρών στις εισαγωγές

Χώρα εισαγωγής
Βραζιλία 1960 - 6,5 ο,ι 0,6 7,2

1970 - 6,0 0,4 ο,ι 6,5
1980 - 3,4 0,8 1,9 6,1
1987 - 3,3 1,3 2,1 6,7

Αργεντινή 1960 5,1 0,2 0,5 5,8
1970 ιι,ο - 0,4 4,4 15,8
1980 10,2 - 1,4 2,4 14,0
1987 14,1 - 2,0 2,6 18,7

Ουρουγουάη 1960 6,3 4,0 0,7 11,0
1970 15,0 12,0 - 1,2 28,2
1980 16,6 10,1 1,6 28,3
1987 24,4 13,7 - 1,3 39,4

Χιλή 1960 2,7 7,9 0,1 10,7
1970 5,4 20,1 1,0 - 26,5
1980 8,4 4,6 0,4 - 13,4
1987 9,4 4,0 0,2 - 13,6

Πηγή: Richter S., Toth L-G. (1996), “Prospects for Economic Cooperation Among the Visegrad 
Group Countries”, Russian and East European Finance and Trade, 32(1), pp.80.
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Πίνακας 4.13. Περιφερειακή συνεργασία Ισπανίας-Πορτογαλίας

Ισπανία Πορτογαλία

Μερίδιο των χωρών στις εξαγωγές

Ισπανία 1960 - 0,7
1970 - 2,9
1980 - 2,7
1987 - 5,6

Πορτογαλία 1960 1,0 -
1970 1,6 -

1980 3,7 -
1987 12,2 -

Μερίδιο των χωρών στις εισαγωγές

Ισπανία 1960 - 0,6
1970 - 0,4
1980 - 0,5
1987 - 2,1

Πορτογαλία 1960 0,9 -
1970 4,4 -

1980 5,4 -

1987 14,8

Πηγή: Όπως ανωτέρω, ρρ.79.

Πίνακας 4.14. Περιφερειακές συνεργασίες ανά τον κόσμο

1981 1985 1986 1987 1988

Αφρική
CEAO 10,1 7,1 6,5 8,4 10,5
CEEAC 2,4 1,4 2,8 2,9 3,7
CEPGL 0,2 0,8 0,6 0,7 0,7
ECOWAS 4,6 2,5 3,2 4,0 4,9
MRU 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6
PTA 9,0 7,5 6,9 8,9 8,0
SADCC 5,7 4,9 5,9 6,1 5,0
UDEAC 3,0 2,0 3,0 3,2 3,6

Αμερική
ALADI 12,6 9,6 11,5 10,9 10,7
Andean Group 3,4 3,1 3,3 5,5 5,2
CACM 20,7 15,9 17,7 13,2 14,4
CARICOM 7,4 5,5 5,4 3,0 3,3

Ασία
ASEAN 18,9 17,9 16,7 17,6 17,5
Bangkok Agreement 1,9 2,5 2,2 1,7 1,4
ECO 4,2 10,0 9,1 6,1 4,5
GCC 3,4 4,6 5,8 5,6 5,4

CEAO (West African Economic Community),
CEEAC (Economic Community of Central African States)
CEPGL (Economic Community of the Great Lakes Countries)
ECOWAS (Economic Community of West African States),
MRU (Mano River Union)
PTA (Preferential Trade Area for Eastern and Southern African States)
SADCC (Southern African Development Coordination Conference)
UDEAC (Central African Customs and Economic Union)
ALADI (Latin American Integration Association),
CACM (Central American Common Market), CARICOM (Caribbean Community) 
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
ECO (Economic Cooperation Organization), GCC (Gulf Cooperation Council) 
Πηγή: Όπως ανωτέρω, pp.81.
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Όσο αφορά τις χώρες Visegrad, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 

ενδοπεριφερειακό εμπόριο μετά την κατάρρευση του σοσιαλιστικού συστήματος 

ανερχόταν στα 3,4 δισ. δολάρια. Το 1990, μετά από το οικονομικό σοκ και τις 

αναπροσαρμογές στα συναλλαγματικά συστήματα, οι ενδοπεριφερειακές εξαγωγές 

παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα, στα 3,3 δισ. δολάρια. Όμως, το 1992 έφτασαν 

μόλις τα 2 δισ. δολάρια και ακολούθησε μια περαιτέρω μείωση, που οφείλεται όμως 

περισσότερο στις εισαγωγές παρά στις εξαγωγές.

Η αιτία γιατί η Ουγγαρία και η Πολωνία είχαν ένα μικρότερο ποσοστό 

ενδοπεριφερειακών εξαγωγών από την Τσεχοσλοβακία, πρέπει να αναζητηθεί στις 

διαφορετικές οικονομικές πολιτικές και τα διαφορετικά επίπεδα της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών αυτών. Η Ουγγαρία και η Πολωνία άρχισαν 

να ανοίγουν τις οικονομίες τους και να υιοθετούν αρκετά νωρίς μια εξαγωγική 

στρατηγική περισσότερο προσανατολισμένη στις πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, 

με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο εξαρτημένες από το περιφερειακό εμπόριο. Η 

Τσεχοσλοβακία θεώρησε την αγορά Visegrad ως μια σημαντική ευκαιρία για την 

εξαγωγή των προϊόντων που είτε δεν ήταν ανταγωνιστικά στις δυτικές αγορές, είτε 

μεταφέρονταν από την πρώην Σοβιετική Ένωση λόγω δυσκολιών στις πληρωμές.

Πίνακας 4.15. Περιφερειακή συνεργασία χωρών Visegrad

Τσεχοσλοβακία Τσεχία Σλοβακία Πολωνία Ουγγαρία

Τσεχοσλοβακία 1985

Μερίδιο των χωρών στο μεταξύ τους εμπόριο

5,4 4,0
1990 - - - 7,7 3,5
1991 - - - 5,8 3,0
1992 - - - 4,1 2,6

Τσεχία 1993 - - 18,9 2,6 1,7
Σλοβακία 1993 - 35,2 - 4,6 5,2
Πολωνία 1985 5,5 - - - 2,9

1990 7,7 - - - 1,6
1991 3,8 - - - 1,4
1992 3,6 - - - 1,2
1993 - 2,6 1,0 - ι,ο

Ουγγαρία 1985 5,3 - - 3,8 -
1990 4,9 - - 2,3 -
1991 3,0 - - 2,1 -
1992 3,0 - - 1,5 -
1993 - 2,0 1,7 1,4 -

Πηγή: Inotai A., Sass Μ. (1994), “Economic Integration of the Visegrad Countries: Facts and 
Scenarios”, Eastern European Economics, 32(6), pp.19.
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Τέλος, ας δούμε και την ανάλυση του ενδοπεριφερειακού εμπορίου στις χώρες 

Nordic. Η διάρθρωση των εξαγωγών ήταν ιστορικά παρόμοια για όλες τις χώρες 

Nordic,. Οι εξαγωγές ήταν ισχυρά προσανατολισμένες σε λίγα αγαθά, κυρίως σε 

πρώτες ύλες και ημικατεργασμένα προϊόντα βασισμένα στους εγχώριους φυσικούς 

πόρους10. Επομένως, το εμπόριο των χωρών αυτών ήταν κυρίως “ρικαρδιανής” 

μορφής βασισμένο στην αγροτική γη (Δανία), στα ψάρια (Ισλανδία και Νορβηγία), 

στις δασικές εκτάσεις (Φινλανδία και Σουηδία), στα σίδηρομεταλλεύματα και την 

υδροηλεκτρική δύναμη (Νορβηγία και Σουηδία) και αργότερα στο πετρέλαιο 

(Νορβηγία). Αυτή η εξάρτηση μειώθηκε με το χρόνο, εκτός ίσως από την περίπτωση 

της Νορβηγίας με τις εξαγωγές να παραμένουν στο πετρέλαιο και στο φωταέριο.

Η Ε.Ε. ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός συνέταιρος για όλες τις χώρες Nordic, 

απορροφώντας σχεδόν μέχρι και τα 2/3 των συνολικών εξαγωγών. Ωστόσο, οι 

ενδοπεριφερειακές εμπορικές ροές ήταν εξίσου σημαντικές.

Πίνακας 4.16. Περιφερειακή συνεργασία χωρών Nordic (1988) *

Εξαγωγές στις 
Nordic

Εξαγωγές στην 
Ε.Ε.

Εισαγωγές από 
τις Nordic

Εισαγωγές από 
την Ε.Ε.

Δανία 21 50 20 51
Φινλανδία 21 45 19 44
Νορβηγία 23 65 29 46
Σουηδία 23 52 20 56

* % του συνολικού εμπορίου
Πηγή: Lundberg L. (1992), “European economic Integration and the Nordic Countries’ Trade”, 
Journal of Common Market Studies, 30(2), ppl60.

Ο υψηλός και αυξανόμενος βαθμός της διεθνοποίησης ήταν, ωστόσο, 

περιορισμένος στις αγορές των βιομηχανικών αγαθών. Οι παραγωγοί ιδιωτικών 

υπηρεσιών είναι γενικά λιγότερο εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. Το εμπόριο 

των υπηρεσιών, ως ποσοστό των εγχώριων πωλήσεων, ήταν πολύ χαμηλότερο από 

τον αντίστοιχο δείκτη της βιομηχανίας. Με την εξαίρεση των διεθνών θαλάσσιων και

10 Η βιομηχανοποίηση των χωρών Nordic έγινε αργότερα από ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες 
και ήταν ουσιαστικά βασισμένη στους φυσικούς πόρους. Στα 1870, οι εξαγωγές της Σουηδίας ήταν 
κυρίως προσανατολισμένες σε ορισμένα αγαθά: ξυλεία 34%, σίδηρος 21% και αγροτικά προϊόντα 22% 
των συνολικών εξαγωγών. Η κύρια αγορά, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσώπευε πάνω από το μισό 
των εξαγωγών (Ohlsson, 1969).
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εναέριων μεταφορών, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές υπηρεσιών ήταν σχεδόν 

ασήμαντες ως ποσοστό των εγχώριων πωλήσεων. Σε κάποιο βαθμό, αυτό είναι 

κατανοητό αφού κάποιες υπηρεσίες δεν μπορούν να μεταφερθούν και πρέπει να 

παραχθούν προς άμεση κατανάλωση.

Πίνακας 4.17. Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών στη Σουηδία (1981)

Εξαγωγές (% των εγχώριων 
πωλήσεων)

Εισαγωγές (% των εγχώριων 
πωλήσεων)

Κατασκευές 2,5 1,4
Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο 0,5 0,4
Οδικές Μεταφορές 1,9 1,9
Θαλάσσιες Μεταφορές 71,7 46,4
Εναέριες Μεταφορές 34,2 26,8
Τράπεζες και Ασφάλιση U -
Ακίνητη Περιουσία ο,ι -
Επιχειρηματικές Υπηρεσίες 3,0 —

Πηγή: Lundberg L. (1992), “European economic Integration and the Nordic Countries’ Trade”, 
Journal of Common Market Studies, 30(2), pp 161.

Η διάρθρωση του εμπορίου μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών Nordic, 

αντικατοπτρίζει και το συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω των σχετικών αποθεμάτων των 

παραγωγικών συντελεστών. Την αφθονία συγκεκριμένων φυσικών πόρων την 

τονίσαμε προηγουμένως. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε το απόθεμα του φυσικού 

κεφαλαίου ανά εργαζόμενο σε ένα δείγμα χωρών. Η Νορβηγία εμφανίζεται να είναι 

άφθονη σε κεφάλαιο, ενώ η Φινλανδία και η Σουηδία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με 

τις ευρωπαϊκές χώρες υψηλού εισοδήματος.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διεθνούς Εργασίας, το ποσοστό των εξειδικευμένων 

εργατών στο εργατικό δυναμικό είναι υψηλότερο στη Σουηδία απ’ότι σε οποιαδήποτε 

άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η Νορβηγία και η Δανία βρίσκονται πάνω από το μέσο 

όρο της Ε.Ε. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό τέτοιας εργασίας απορροφάται στο 

σχετικά διευρυμένο δημόσιο τομέα, ο οποίος είναι εντάσεως εργασίας, έτσι ώστε η 

διαθεσιμότητα εξειδικευμένης εργασίας στις βιομηχανίες να είναι περιορισμένη.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα των χωρών Nordic φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο 

οποίος δείχνει τις καθαρές εξαγωγές για τους τομείς της μεταποίησης σε σχέση με τη 

χρήση των πόρων. Παρατηρούμε ότι οι χώρες Nordic παρουσιάζουν μια ομοιότητα
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στον τομέα της εξειδίκευσης της παραγωγής και κατ’επέκταση στο συγκριτικό 

εμπορικό πλεονέκτημα. Όλες οι χώρες είναι καθαροί εξαγωγείς αγαθών εντάσεως 

κεφαλαίου, και καθαροί εισαγωγείς αγαθών εντάσεως εργασίας και Έρευνας και 

Τεχνολογίας (Research and Development), αν και η θέση της Σουηδία μοιάζει να 

είναι πιο ισορροπημένη από αυτή των υπολοίπων χωρών.

Πίνακας 4.18. Ποσοστά Καθαρών Εξαγωγών Nordic-E.E. (1984)

Εντάσεως
εργασίας

Εντάσεως
κεφαλαίου

Εντάσεως
ειδίκευσης

Εντάσεως
R&D

Φινλανδία 24,4 21,6 -18,9 -18,5
Νορβηγία -11,1 21,7 -22,9 -24,4
Σουηδία 14,1 25,2 -1,3 -7,5

Πηγή: Lundberg L. (1992), “European economic Integration and the Nordic Countries’ Trade”, 
Journal of Common Market Studies, 30(2), ppl63.

Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια του δείκτη του ποσοστού των καθαρών 

εξαγωγών - εξαγωγές μείον εισαγωγές ως ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης - μας 

δείχνει καθαρά το συγκριτικό πλεονέκτημα για κάθε χώρα: το εμπόριο των Nordic με 

την Ε.Ε. προσδιορίζεται κυρίως από το περιεχόμενο των εγχώριων φυσικών πόρων 

και για τη Φινλανδία και τη Σουηδία από τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

Φινλανδία έχει συγκριτικό μειονέκτημα στα προϊόντα εντάσεως R&D. Οι εντάσεις 

ανθρωπίνου και φυσικού κεφαλαίου δεν φαίνονται να παίζουν σημαντικό ρόλο, 

οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι η φαινομενικά ισχυρή εμπορική θέση των χωρών 

Nordic στα προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου (πίνακας 4.18), υπάρχει γιατί αυτά τα 

προϊόντα βασίζονται στη διαδικασία επεξεργασίας των εγχώριων φυσικών πόρων, και 

είναι αυτός ο παράγοντας του συγκριτικού πλεονεκτήματος παρά η ένταση 

κεφαλαίου καθ’αυτή.

94



Κεφάλαιο 5. c

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα Βαλκανια Μπροστά στην Ευρωπαϊκή Πρόκληση

Τα Βαλκάνια λοιπόν, είναι μια περιοχή η οποία από το 1989-1990 βρίσκεται σε 

φάση μετάβασης, σε μια έντονη ρευστότητα, αναζητώντας την πιθανότητα της 

παγίωσης της δημοκρατίας. Τρεις είναι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και γενικότερα οι χώρες που βρίσκονται σε 

φάση μετάβασης. Αρχικά, το πρόβλημα των Βαλκανίων και γενικότερα των πρώην 

χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού είναι ιδιαίτερα οξύ ακριβώς επειδή το 

προηγούμενο καθεστώς χαρακτηριζόταν τόσο από κεντρικό έλεγχο της πολιτείας, 

όσο και από κεντρικό έλεγχο της οικονομίας. Άρα, σε ένα πρώτο επίπεδο, οι χώρες 

αυτές πρέπει να κάνουν μια διπλή μετάβαση: προς μια πλουραλιστική δημοκρατία 

και προς μια πλουραλιστική οργάνωση της αγοράς. Επιπλέον, επειδή στα Βαλκάνια 

υπάρχει και μια έξαρση του εθνικισμού και των μειονοτικών προβλημάτων, 

αμφισβητείται ή δυνητικά μπορεί να αμφισβητηθεί η εδαφική ακεραιότητα ενός 

κράτους. Έτσι, η συγκρότηση ενός κράτους του οποίου η εδαφική ακεραιότητα είναι 

αποδεκτή από τον πληθυσμό του και δεν αμφισβητείται από κάποια σημαντική ομάδα 

είναι η τρίτη διάσταση της μετάβασης προς τη δημοκρατία.

Επιγραμματικά, οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσπάθεια μιας χώρας για 

την παγίωση ενός δημοκρατικού καθεστώτος, μέσω της επιτυχούς διαπραγμάτευσης 

των προβλημάτων της μετάβασης στη δημοκρατία, της μετάβασης στην οικονομία 

της αγοράς και της παγίωσης της επικράτειας, είναι οι εξής:

Η μακρόσυρτη ιστορική παράδοση, το ιστορικό παρελθόν της συγκεκριμένης 

κοινωνίας από πλευράς οργάνωσης των προηγούμενων μορφών του 

πολιτειακού της καθεστώτος. Οι χώρες των Βαλκανίων είναι χώρες που 

σχετικά πρόσφατα έχουν εξέλθει από μια μακραίωνη εμπειρία οθωμανικού 

καθεστώτος, οθωμανικής κυριαρχίας.
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Η φύση και η δομή του προηγούμενου μη δημοκρατικού καθεστώτος που 

προηγήθηκε του οικοδομημένου δημοκρατικού. Όσο περισσότερο ένα 

καθεστώς επιχειρεί να καθυποτάξει κάθε πλευρά της κοινωνίας, να εξαφανίσει 

κάθε σχετική, έστω και λανθάνουσα, πλουραλιστική δομή στην κοινωνία, τόσο 

πιο πολύ επιβαρύνει την προσπάθεια της μετάβασης στη δημοκρατία.

Ο τρόπος της εκπνοής του μη δημοκρατικού αυτού καθεστώτος, η δυναμική 

και το περιεχόμενο της κρίσιμης φάσης της μετάβασης προς τη δημοκρατία. Η 

ποιότητα των πολιτικών ηγεσιών που διαχειρίζονται και επηρεάζουν την 

περίοδο της μετάβασης παίζει σημαντικότατο ρόλο. Δεν είναι τυχαίο ότι 

ορισμένες χώρες κατόρθωσαν να αποφύγουν την αιματοχυσία και τις μεγάλες 

συγκρούσεις επειδή έτυχε να έχουν ικανές ηγεσίες τη στιγμή της μετάβασης1.

Η ζοφερή προοπτική που αντιμετωπίζουν οι χώρες των Βαλκανίων είναι να 

βρεθούν εγκλωβισμένες σε μια κατάσταση η οποία δεν κατορθώνει να ξεπεράσει την 

αβεβαιότητα και τη ρευστότητα της μετάβασης, να μην οδηγηθούν προς μια παγίωση 

και να εγκλωβιστούν σε μια ανεπιθύμητη εναλλαγή μεταξύ “μαλακής” και “σκληρής” 

δημοκρατίας. Όσο αφορά τη μετάβαση των χωρών της Βαλκανικής στο σύστημα της 

αγοράς, είδαμε ότι χρειάζεται μια μακροχρόνια δέσμευση για ανασυγκρότηση και 

συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Μια τέτοιου είδους δέσμευση είναι 

αναγκαία για να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα της περιφερειακής 

πολιτικής συνεργασίας, που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

διαρκή μεγέθυνση και σταθερότητα. Τα βήματα για την επίτευξη της ευημερίας είναι: 

Η δέσμευση για συνεργασία μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής για την ειρήνη, 

την αρμονία και την μείωση των εθνικών εντάσεων. Η διεθνής εμπειρία έχει 

αποδείξει ότι η “καλή γειτονία” - περιοχές όπου η αξιόπιστη πολιτική και το 

θεσμικό περιβάλλον διατηρείται από την πλειοψηφία των χωρών - έχει μια 

σημαντικότατη επίδραση στην οικονομική επιτυχία της κάθε χώρας ξεχωριστά. 

Συνεπώς, τα αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας είναι 

ένα κριτικό σημείο και θα πρέπει να περιλαμβάνει και την διευθέτηση των 

πληθυσμιακών ομάδων, με την απαραίτητη προϋπόθεση του σεβασμού των 

εθνικών συνόρων. Η παρούσα κατάσταση με τα όποια προσφυγικά και 

συνοριακά προβλήματα αποτελεί πηγή αστάθειας και διαμαχών στην περιοχή.

1 Η περίπτωση της Ρουμανίας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον τρόπο της αιματηρής 
εκπνοής του μη δημοκρατικού καθεστώτος του Τσαουσέσκου που βαρύνει ιδιαίτερα αρνητικά τις 
προοπτικές της δημοκρατίας.
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Στοιχεία-κλειδιά προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη των 

δημοκρατικών θεσμών, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως για 

τις μειονότητες και τους πρόσφυγες, και η σταδιακή αποστρατικοποίηση.

Η δέσμευση για μακροοικονομική σταθερότητα, με την εγκαθίδρυση των 

διαρθρωτικών-αναμορφωτικών προγραμμάτων, που θα οδηγήσουν τις 

οικονομίες σε μια διαρκή οικονομική μεγέθυνση. Η μακροοικονομική 

σταθερότητα είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής οικονομίας 

της αγοράς. Μια ισορροπημένη προσέγγιση για διαρθρωτική, θεσμική, 

κοινωνική αναμόρφωση είναι εξίσου σημαντική για την ενίσχυση της 

μακροοικονομικής σταθερότητας και τη δημιουργία του κατάλληλου 

επενδυτικού περιβάλλοντος. Τα μέτρα υποστήριξης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, ενδυνάμωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

προώθησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται σε μια τέτοιου 

είδους προσέγγιση. Δεδομένης και της σημαντικότητας της γεωργίας, ιδίως 

στο εμπόριο και την απασχόληση, χρειάζονται και τα κατάλληλα μέτρα για την 

πραγματοποίηση των ωφελειών στον αγροτικό τομέα.

Ενώ η σταθερότητα και τα προγράμματα ανασυγκρότησης είναι εκ των 

πραγμάτων ουσιώδη για την κάθε χώρα, υπάρχει ένα ευρύτερο πεδίο, όπου η πρόοδος 

και η συνεργασία είναι περισσότερο από απαραίτητη. Υπάρχουν πέντε πεδία όπου η 

πολιτική ανασυγκρότησης φαίνεται να είναι ουσιαστικής σημασίας και 

προτεραιότητας:

• Ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, ιδίως μέσω ελευθεροποίησης του εμπορίου και 

ενίσχυσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος,

• Μείωση της φτώχειας και κοινωνική ανάπτυξη, ιδίως μέσω πολιτικών που θα 

ενισχύουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και την κοινωνική προστασία (κυρίως των 

φτωχών και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων) και θα ενισχύουν την προσβασιμότητα 

των κοινωνικών υπηρεσιών,

• Θεσμική ανάπτυξη, ιδίως μέσω πολιτικών που θα υποστηρίξουν την δημόσια 

διοίκηση, τους μηχανισμούς εποπτείας και τα νομικά και τα δικαστικά συστήματα,

• Πολιτική υποδομών, ιδίως μέσω πολιτικών που θα επιτρέπουν και την ανάμιξη 

του ιδιωτικού τομέα,

• Πολιτική περιβάλλοντος, ιδίως μέσω πολιτικών που θα προστατεύουν τους 

πολύτιμους φυσικούς πόρους της χώρας και θα μειώνουν τις επιπτώσεις της 

βιομηχανικής δραστηριότητας.
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1. Χρηματοδότηση Ιδιωτικού τομέα/ 
Ανάπτυξη/Εμπόριο

> Εξασφάλιση κατάλληλου περιβάλλοντος για τη 
μεγέθυνση, τις εξαγωγές, την απασχόληση

• Επιτάχυνση ιδιωτικοποιήσεων και δομικών 
αλλαγών στον χρηματοοικονομικό και 
επιχειρηματικό τομέα

• Ανάπτυξη αποτελεσματικού εμπορικού 
θεσμικού πλαισίου

• Μείωση φόρων στις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις και ανάπτυξη των χρηματοδοτικών 
μέσων

• Μείωση περιορισμών στις Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις, περιλαμβάνοντας και τις επενδύσεις 
χαρτοφυλακίων

• Μείωση των αναποτελεσματικοτήτων στην 
αγορά εργασίας και των στρεβλώσεων στην 
εργατική νομοθεσία

> Προώθηση της ελευθεροποίησης του εμπορίου
• Μείωση προστασίας μέσω χαμηλότερων, 

περισσότερο ομοιόμορφων ποσοστών των δασμών 
και αύξηση της διαφάνειας

• Μείωση των μη-δασμολογικών φραγμών, μέσω 
της κατάργησης των αδειών, των ποσοστώσεων και 
άλλων πολιτικών

• Ισχυροποίηση της ικανότητας των εμπορικών 
ιδρυμάτων

• Εναρμόνιση των ενδοπεριφερειακών 
προτιμήσεων με τον Οργανισμό Διεθνούς Εμπορίου

> Βελτίωση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και
της απόδοσης του χρηματοοικονομικού συστήματος

• Βελτίωση πολιτικών/πρακτικών δανεισμού και 
διαχείρισης κινδύνου από τις τράπεζες

• Αποτελεσματική διοίκηση του εξωτερικού 
χρέους

• Βελτίωση της τραπεζικής διοίκησης μέσω 
ιδιωτικοποίησης και εποπτείας των τραπεζών και 
των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων

• Βελτίωση λογιστικών και ελεγκτικών και 
πρακτικών, υιοθέτηση διεθνών λογιστικών μεθόδων

• Ισχυροποίηση του πλαισίου της αγοράς, 
βελτίωση της τεχνολογίας των χρηματοοικονομικών 
αγορών και πληροφοριακή διαφάνεια

> Κατάργηση στρεβλώσεων στον αγροτικό 
τομέα και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

3. Ανάπτυξη ιδρυμάτων/Κυβέρνηση και 
δημόσιος τομέας/Διαφθορά

> Διατήρηση ενός μακροοικονομικού πλαισίου 
προώθησης της μεγέθυνσης, μείωση του μεγέθους του 
δημοσίου τομέα

• Αναγνώριση τομέων όπου οι δημόσιες δαπάνες 
μπορούν να μειωθούν

• Προσδιορισμός των ευθυνών και αρμοδιοτήτων 
των κυβερνητικών φορέων και συνδυασμός με 
τεχνολογίες και συστήματα που προωθούν την 
αποτελεσματικότητά τους

• Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, 
βελτίωση της κινητικότητας των πόρων με επέκταση 
της φορολογικής βάσης, βελτίωση της διαχείρισης 
και συλλογής των φόρων, μείωση φορολογικών 
συντελεστών

> Επαναπροσανατολισμό των κρατικών 
λειτουργιών για τις ανάγκες της λειτουργίας της 
αγοράς

• Υιοθέτηση και εγκαθίδρυση αποτελεσματικού 
νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για τη 
λειτουργία των ιδιωτικών αγορών

• Επανοργάνωση των κρατικών ιδρυμάτων
• Προώθηση ικανότητας και αυτονομίας των 

τοπικών διοικήσεων, ισχυροποίηση των δήμων και 
κοινοτήτων, ενίσχυση της αποκέντρωσης

r· Ενίσχυση του κρατικού ρόλου στο σχεδίασμά της 
μακρόχρονης ανάπτυξης, ενδυνάμωση της κρατικής 
διοίκησης

λ Ισχυροποίηση του δικαστικού σώματος
Έ Μείωση διαφθοράς μέσω αναγνώρισης

ευαίσθητων περιοχών της δημόσιας διοίκησης, 
εκσυγχρονισμός και εκλογίκευση των νομοθετικών 
και διοικητικών διαδικασιών για την εξαφάνιση των 
κινήτρων διαφθοράς, εισαγωγή διαφάνειας

4. Υποδομές

• Αποκατάσταση και ενίσχυση της υπάρχουσας 
υποδομής μέσω επενδύσεων και καλύτερης 
διοίκησης

• Βελτίωση των συστημάτων συλλογής φόρων 
για τις υπηρεσίες των υποδομών, εξασφάλιση της 
οικονομικής βιωσιμότητας των διαφόρων τομέων, 
εκσυγχρονισμός των λειτουργιών

• Ανοιγμα μεγάλων υποδομών στον 
ανταγωνισμό, εγκαθίδρυση νομοθετικού και 
θεσμικού πλαισίου για ελευθεροποίηση τιμών

2. Μείωση φτώχειας και κοινωνική ανάπτυξη

• Υποστήριξη για τη μείωση της φτώχειας και 
των ανισοτήτων

• Πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση για όλους, 
απαραίτητη προϋπόθεση σε μια δημοκρατική 
κοινωνία και σε μια οικονομία της αγοράς

• Μείωση αναποτελεσματικοτήτων στον τομέα 
της υγείας, μέσω αναπροσδιορισμού και 
επέκτασης του συστήματος πρόνοιας, αναμόρφωσης 
των χρηματοδοτήσεων, αναβάθμισης των κλινικών 
πρακτικών και παροχών του ιδιωτικού τομέα

• Αύξηση της επίδρασης του συστήματος της 
κοινωνικής ασφάλισης, μέσω προώθησης πιο 
αποτελεσματικής παροχής κοινωνικής βοήθειας

S. Περιβάλλον

ε Βελτίωση διαχείρισης των εθνικών πόρων και 
των περιβαλλοντολογικών μέτρων

• Ισχυροποίηση των ιδρυμάτων 
περιβαλλοντολογικής προστασίας

• Ανάπτυξη συστημάτων για έλεγχο και εκτίμηση 
της περιβαλλοντολογικής κατάστασης

• Δημιουργία εθνικής στρατηγικής για 
περιβαλλοντολογικές προτεραιότητες και διαχείριση 
πόρων
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Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη τονίσει, η διαρκής μεγέθυνση, η ευημερία και η 

ασφάλεια δεν εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο στα διάφορα εθνικά αναμορφωτικά 

προγράμματα και την ενδοπεριφερειακή συνεργασία. Ιδίως η ανάλυση της ανάπτυξης 

του ενδοπεριφερειακού εμπορίου, των γειτονικών χωρών της Νοτιοανατολικής 

Ασίας, της Νότιας Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, και η επισκόπηση της 

εμπειρίας που αποκτήθηκε από τέτοιες περιφερειακές συνεργασίες των λιγότερο 

αναπτυγμένων χωρών, δείχνουν ότι οι αμοιβαίες εμπορικές σχέσεις των οικονομιών 

που βρίσκονται σε ένα μεσαίο ή και χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν το εμπόριο με το βιομηχανικό «πυρήνα» της παγκόσμιας 

οικονομίας.

Αυτή είναι μια σαφής συνέπεια της πολιτικής του εξωτερικού εμπορίου για τις 

χώρες της Βαλκανικής: ο εκσυγχρονισμός και η σταθερή οικονομική μεγέθυνση δεν 

μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ύπαρξη εντατικού εμπορίου με τις χώρες του 

ΟΟΣΑ και ιδιαίτερα με τις χώρες της Ε.Ε. Έτσι, οι χώρες της Βαλκανικής είναι 

υποχρεωμένες να δημιουργήσουν εκείνες τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις 

για την προώθηση των εξαγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους στην 

υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποεκτιμήσουμε τις 

δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν από μια βαλκανική 

εμπορική ολοκλήρωση. Απλώς, δεν μπορεί να νοηθεί διαρκής οικονομική ανάπτυξη 

έξω και πέρα από την Ε.Ε. Συνεπώς, η ανασυγκρότηση και η ενδοπεριφερειακή 

συνεργασία είναι αναγκαίες, αλλά όχι ικανές συνθήκες για την επίτευξη της ειρήνης, 

της σταθερότητας και της ευημερίας στη ΝΑ Ευρώπη. Η επιτυχία βασίζεται σε μια 

αξιόπιστη και αναμενόμενη πορεία προς την ολοκλήρωση με τις Ευρωπαϊκές και 

παγκόσμιες δομές, συγκεκριμένα της Ε.Ε.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η εθνικιστική έξαρση συνυπάρχει με τον έντονο 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό χάρη στον οποίο πιστεύουν οι χώρες αυτές να κερδίσουν 

την προσπάθεια της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς και στην κοινοβουλευτική 

δημοκρατία. Μόνον η ποιότητα της δημοκρατίας τους και των πολιτικών θεσμών 

τους θα εμποδίσουν την οικονομία της αγοράς να κυριαρχηθεί από την κοινωνική 

ανομία. Δεν υπάρχει άλλη λύση σταθερότητας από τη διαδικασία ενσωμάτωσης των 

ανατολικοευρωπαϊκών κρατών στις δυτικοευρωπαϊκές δομές, ενώ η Ε.Ε. επέλεξε τη 

βαθμιαία ενσωμάτωση με χρησιμοποίηση ορισμένων εργαλείων (έμμεση πολιτική 

επιρροή, οικονομικά κίνητρα, κίνητρα σε θέματα μειονοτήτων, ένταξη ή σύνδεση 

στους δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς). Σημαντικές πρόοδοι συντελέστηκαν κατά την
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τελευταία δεκαπενταετία για σύγκλιση, συνοχή και αλληλεγγύη με την Ενιαία Πράξη 

το 1992, τη Λευκή Βίβλο για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την 

ανταγωνιστικότητα το 1985, τα Μεσογειακά Προγράμματα, τα δύο Πακέτα Ντελόρ 

το 1987 και το 1992, τις προσπάθειες για κοινωνικό διάλογο στα πλαίσια μιας 

πορείας προς την Κοινωνική Ευρώπη.

Αυτή η πορεία όμως δεν πρέπει ούτε να είναι τυφλή, ούτε να οδηγεί σε πλήρη 

υποταγή των ασθενών οικονομιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις ευρωπαϊκές 

εντολές και επιταγές. Το πιο σημαντικό όλων, και αυτό που πρέπει να προσεχθεί 

ιδιαιτέρως από την Ε.Ε., είναι η ανάγκη προώθησης της “Ευρώπης των Πολιτών”, για 

να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της ενσωμάτωσης όλων των πολιτών με την 

άσκηση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων από όλους όσους κατοικούν σε 

αυτήν. Δεν είναι δυνατό να υπάρξει Ε.Ε. και να μην είναι συνεπής με ορισμένες 

αρχές, όπως αυτές της ανοχής και της πολυπολιτισμικότητας. Είναι απαραίτητο 

επίσης να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση των τριών ελλειμμάτων: του 

δημοκρατικού, του κοινωνικού και του οικολογικού, ενώ στο επίπεδο των 

οικονομικών δομών είναι σαφές ότι προέχει το πρόβλημα της ανεργίας και το 

πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού με βάση τα επίπεδα εισοδημάτων.

Είναι λοιπόν λογικό ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και 

την ασφάλειά της μετατρεπόμενη σε φρούριο και αδιαφορώντας για τις εξελίξεις 

στην Κεντρική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, όπως και δεν μπορεί να 

αποδεχθεί τη “σύγκρουση των πολιτισμών, την εθνοκάθαρση, τα θρησκευτικά τόξα 

και τους θρησκευτικούς πολέμους”. Σε μια τέτοια Ευρώπη αποβλέπουν να ενταχθούν 

και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Βαλκανικής.
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Τα οικονομικά της μετασοσιαλιστικής μετάβασης 

κατά τον Blanchard

Σύμφωνα με τον Blanchard (1997) η πραγματική αλλαγή προσδιορίζεται μέσω: 

ί) ανακατανομής των εισροών από τις παλιές στις νέες δραστηριότητες (μέσω 

πτωχεύσεων συνδυασμένες με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων) και 

ϋ) ανασυγκρότησης μέσα στις επιχειρήσεις που επιβίωσαν 

Ας δούμε πως ακριβώς προσεγγίζονται αυτές οι διαστάσεις της μετάβασης, μέσα 

στο μακροοικονομικό πλαίσιο ανάλυσης.

A ΝΑΚΑ ΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υποθέτουμε ότι στην προ-μετάβαση περίοδο, η οικονομία αποτελείται από 

κρατικές επιχειρήσεις. Θεωρούμε τη μετάβαση ως την παραγωγή καλύτερων 

προϊόντων από νέες, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η ανακατανομή είναι η διαδικασία κατά 

την οποία οι πόροι, το κεφάλαιο και η εργασία ανακατανέμονται για την παραγωγή 

αυτών των νέων προϊόντων. Το ερώτημα είναι το εξής: κάτω από ποιές προϋποθέσεις 

θα οδηγήσει η ανακατανομή των πόρων σε μια περίοδο πτώσης του προϊόντος και της 

απασχόλησης; Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα θεωρήσουμε ένα 

υπόδειγμα δύο τομέων: τον κρατικό τομέα που παρήγαγε τα κρατικά αγαθά (s) και 

τον ιδιωτικό τομέα που παράγει τα καλύτερα προϊόντα (ρ). Υποθέτουμε ότι και στους 

δύο τομείς τα αγαθά παράγονται με σταθερές αποδόσεις στην κλίμακα: Yj=F(Nj,Kj), 

όπου Yj, Nj, Ki είναι το προϊόν, η απασχόληση και το κεφάλαιο σε κάθε τομέα i=s,p. 

Τα δύο αγαθά είναι τέλεια υποκατάστατα, σύμφωνα με ένα συντελεστή ποιότητας: 

ένα ιδιωτικό αγαθό αξίζει (1+θ) του κρατικού αγαθού, θ>0.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ας θεωρήσουμε ότι στην προ-μετάβαση περίοδο, τα 

περισσότερα αγαθά προέρχονται από τον κρατικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, 

υποθέτουμε ότι ένα ποσοστό ε από το κεφάλαιο και την εργασία χρησιμοποιείται 

στον ιδιωτικό τομέα, και ένα ποσοστό (1-ε) χρησιμοποιείται στον κρατικό τομέα. Η 

ιδιωτική παραγωγή αποτελεί ένα μικρό ποσοστό του συνολικού προϊόντος. Επιπλέον, 

θεωρούμε ότι η υπάρχουσα κατανομή των πόρων στηρίζεται πάνω σε ένα συνδυασμό
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επιχορηγήσεων (σ) στις κρατικές επιχειρήσεις και φόρων (τ) στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Η υπόθεση της τέλειας υποκαταστασιμότητας μεταξύ των αγαθών των 

δύο τομέων υποδηλώνει μια απλή σχέση μεταξύ των σ, τ και θ, το συντελεστή 

ποιότητας. Για τους αγοραστές των προϊόντων, οι τιμές των δύο αγαθών πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν τη διαφορά ποιότητας. Συνεπώς, αν θεωρήσουμε τις τιμές των δύο 

προϊόντων Ps και Ρρ, τότε θα πρέπει να ισχύει: Ρρ=(1+θ)Ρ5. Για τις επιχειρήσεις που 

παράγουν αυτά τα αγαθά, οι τιμές των επιχορηγήσεων και των φόρων θα πρέπει και 

αυτές να είναι ίδιες: (1+σ)Ρ5=(1-τ)Ρρ. Συνδυάζοντας τις δύο εξισώσεις:

1+σ
----- = 1+θ
1-τ

Ο συνδυασμός των φόρων και των επιχορηγήσεων στην προ-μετάβαση περίοδο 

πρέπει να είναι τέτοιος ώστε οι αγοραστές να είναι πρόθυμοι να αγοράσουν τα 

κρατικά αγαθά και οι κρατικές επιχειρήσεις να είναι πρόθυμες να τα παράγουν.

Συμβολίζουμε το μισθό ως W και τον πραγματικό μισθό (έστω σε όρους των 

ιδιωτικών αγαθών) ως W/Pp. Λαμβάνοντας το κεφάλαιο ως σταθερό στη βραχυχρόνια 

περίοδο και για τους δύο τομείς, μπορούμε να γράψουμε τις συναρτήσεις ζήτησης για 

εργασία, στον κρατικό και στον ιδιωτικό τομέα, ως εξής:

Np=Ksf(W/Ps( 1 +o))=Ksf(w( 1 +θ)/( 1 +σ))

και

Ns=Kpf(W/Pp( 1 -τ))=Κρί(\ν/( 1 -τ))

Η ισορροπία πριν τη μετάβαση παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1. Ο πραγματικός 

μισθός μετράται στον κάθετο άξονα. Η ζήτηση εργασίας από τις κρατικές 

επιχειρήσεις SS μετράται από αριστερά προς τα δεξιά κατά τον οριζόντιο άξονα, ενώ 

η αντίστοιχη ζήτηση εργασίας από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ΡΡ μετράται από τα 

δεξιά προς τα αριστερά. Υποθέτουμε ότι η αρχική ισορροπία βρίσκεται στο σημείο Α, 

όπου δεν υπάρχει ανεργία. Ένα ποσοστό ε της απασχόλησης (και του κεφαλαίου) 

βρίσκεται στον ιδιωτικό τομέα και ένα ποσοστό (1-ε) στον κρατικό τομέα. Το επίπεδο 

ισορροπίας του πραγματικού μισθού είναι w.
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Διάγραμμα 1. Η παραγωγή στον κρατικό και τον ιδιωτικό τομέα προ τη μετάβαση

Κρατική απασχόληση, Ns Ιδιωτική απασχόληση, Νρ

Αν και δεν υπάρχει ανεργία, η οικονομία, που ως επί το πλείστον παράγει κρατικά 

αγαθά, είναι αναποτελεσματική. Ας θεωρήσουμε Υ* ως το αποτελεσματικό επίπεδο 

του προϊόντος, το επίπεδο το οποίο το κεφάλαιο και η εργασία απασχολούνται μόνο 

στον ιδιωτικό τομέα (άρα η οικονομία θα βρίσκονταν στο σημείο Ε του 

διαγράμματος). Από τις παραπάνω υποθέσεις, συνεπάγεται ότι η αναλογία του 

προϊόντος προς το αποτελεσματικό του επίπεδο δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Υ (1-ε)+ε(1+θ) 1+εθ

Υ* 1+θ 1+θ

Αν, για παράδειγμα, το ε είναι ίσο με 0.2 και το Θ=1 (δηλαδή τα ιδιωτικά αγαθά 

είναι διπλάσιας αξίας από τα κρατικά), η οικονομία λειτουργεί στο 60% του 

αποτελεσματικού της επιπέδου.

Έστω λοιπόν ότι στην περίοδο της μετάβασης, έχουμε την κατάργηση των 

επιχορηγήσεων στις κρατικές επιχειρήσεις και των φόρων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Ας υποθέσουμε ότι πριν την μετάβαση υπήρχαν μόνο επιχορηγήσεις, οι οποίες και 

καταργούνται. Η ισορροπία μετά την κατάργηση των επιχορηγήσεων φαίνεται στο 

διάγραμμα 2. Από τη συνάρτηση της ζήτησης για εργασία στον κρατικό τομέα, η 

αφαίρεση των επιχορηγήσεων μετατοπίζει την καμπύλη SS στη θέση SS'. Η ζήτηση 

εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μένει ανεπηρέαστη και συνεπώς η ΡΡ δεν 

μετατοπίζεται. Για ένα δεδομένο επίπεδο πραγματικού μισθού, το αποτέλεσμα είναι 

μια μείωση στην κρατική απασχόληση, καμία αλλαγή στην ιδιωτική απασχόληση.
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άρα μια αύξηση στην ανεργία από Ο σε U. Όσο ο πραγματικός μισθός δεν πέφτει στο 

w, η μετάβαση οδηγεί σε μια αρχική αύξηση στην ανεργία.

Διάγραμμα 2. Η επίδραση της αφαίρεσης των επιδοτήσεων στην απασχόληση

Από τη στιγμή που το προϊόν μειώνεται στον κρατικό τομέα και παραμένει 

σταθερό στον ιδιωτικό τομέα, το συνολικό προϊόν πέφτει. Η ωφέλεια θα μεταβληθεί 

σύμφωνα με τη σχέση που συνδέει τον πραγματικό μισθό και την οριακή 

χρησιμότητα της σχόλης. Αν ο πραγματικός μισθός ισούται με την οριακή 

χρησιμότητα της σχόλης, τότε η κατάργηση των επιδοτήσεων επαναφέρει την 

οικονομία στο αρχικό της βέλτιστο επίπεδο (με δεδομένη την αρχική κατανομή του 

κεφαλαίου και στους δύο τομείς) και συνεπώς βελτιώνει την ωφέλεια. Αν, από την 

άλλη μεριά, η οριακή χρησιμότητα της σχόλης είναι ίση με μηδέν, τότε η ωφέλεια 

κινείται σύμφωνα με το προϊόν, άρα μειώνεται.

Το τι θα συμβεί μακροχρόνια στην απασχόληση εξαρτάται από το τι θα συμβεί 

στον πραγματικό μισθό και στο επιτόκιο. Ας θεωρήσουμε την ακραία περίπτωση, 

όπου και τα δύο παραμένουν αμετάβλητα. Η αφαίρεση των επιδοτήσεων οδηγεί σε 

μείωση του οριακού προϊόντος του κεφαλαίου στον κρατικό τομέα, άρα και στην 

αποσυσσώρευση. Δεδομένου ότι οι τιμές των συντελεστών προσδιορίζουν το λόγο 

κεφαλαίου-εργασίας και ότι θεωρούνται κατ’υπόθεση σταθερές, η αποσυσσώρευση 

του κεφαλαίου σημαίνει ανάλογη πτώση και στην κρατική απασχόληση. Αφού δεν 

υπάρχει καμία αλλαγή στο οριακό προϊόν του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα, δεν 

υπάρχει καμία αλλαγή στην συσσώρευση του κεφαλαίου και στην ιδιωτική 

απασχόληση. Σε αυτήν την ακραία περίπτωση, η συνολική απασχόληση συνεχίζει με

106



το χρόνο να μειώνεται, έως ότου ο κρατικός τομέας εξαφανιστεί και το ποσοστό 

ανεργίας εξισωθεί με το ποσοστό της κρατικής απασχόλησης πριν τη μετάβαση. Με 

αυτό το ακραίο παράδειγμα φαίνεται ότι χωρίς την πτώση του πραγματικού μισθού ή 

του επιτοκίου, η απασχόληση και το προϊόν θα μειώνονται καθ’όλη τη διαδικασία της 

μετάβασης.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εκτός από την ανακατανομή των πόρων, υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα 

διάσταση της διαδικασίας της μετάβασης, η αναδιοργάνωση των κρατικών 

επιχειρήσεων. Για την επιβίωσή τους, θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά. Αυτό δεν 

σημαίνει μόνο αλλαγές στη δομή της διοίκησης, αλλά και αλλαγές στη δομή και την 

οργάνωση της παραγωγής. Εξαιτίας των κινήτρων της κεντρικής σχεδίασης, οι 

κρατικές επιχειρήσεις ήταν λίγες, μεγάλου μεγέθους, που παρήγαγαν προϊόντα 

χαμηλής ποιότητας. Η ένταση κεφαλαίου ήταν υψηλή σε σχέση με την αντίστοιχη 

των επιχειρήσεων της Δύσης, αλλά η τεχνολογία που ενσωματώνονταν στο κεφάλαιο 

ήταν κατώτερη. Επίσης, υπήρχε σημαντική συσσώρευση των πόρων, 

συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας. Συνεπώς, για να συνεχίσουν να παράγουν 

αυτές οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να αναδιοργανωθούν. Να αναπροσδιορίσουν τη δομή 

και την ποιότητα της παραγωγής τους, με παράλληλη αντικατάσταση και 

εκσυγχρονισμό του κεφαλαίου. Από τη μακροοικονομική άποψη, η αναδιοργάνωση 

έχει δύο σημαντικότατες συνέπειες. Από τη μία, αυξάνει την παραγωγικότητα και το 

προϊόν. Από την άλλη, μπορεί να οδηγήσει, για κάποιο χρονικό διάστημα, σε μια 

μείωση της απασχόλησης, άρα σε μια αύξηση της ανεργίας. Κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις η αναδιοργάνωση στον κρατικό τομέα θα οδηγήσει σε μια μείωση στην 

κρατική απασχόληση ή ακόμα και σε μια μείωση στη συνολική απασχόληση;

Το ερώτημα πως η βελτίωση της παραγωγικότητας σε έναν τομέα επηρεάζει την 

απασχόλησή του, καθώς και τη συνολική απασχόληση, είναι ένα παλιό ερώτημα στα 

οικονομικά. Η απάντηση προέρχεται κυρίως από τον Baumol (1965) και πρόσφατα 

έχει επαναπροσδιοριστεί μέσα σε ένα πλαίσιο γενικής ισορροπίας από τους Cohen 

και Saint-Paul (1995) και έχει ως εξής. Η απασχόληση σε έναν τομέα θα μειωθεί αν η 

ζήτηση για το προϊόν αυτού του τομέα είναι ανελαστική. Το κύριο παράδειγμα εδώ, 

βρίσκεται στη γεωργία, όπου η μεγέθυνση της παραγωγικότητας οδήγησε σε σταθερή
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μείωση στην απασχόληση ανά το χρόνο. Αν η ελαστικότητα της υποκατάστασης 

μεταξύ των κρατικών και των ιδιωτικών αγαθών είναι σχετικά χαμηλή, η ζήτηση για 

τα κρατικά αγαθά θα είναι ανελαστική. Μια αύξηση στην παραγωγικότητα θα 

οδηγήσει σε μια αύξηση του προϊόντος, που δεν θα είναι όμως αρκετή για να 

αποφευχθεί η μείωση στην απασχόληση στον κρατικό τομέα. Τι θα συμβεί στην 

απασχόληση του ιδιωτικού τομέα; Για ένα δεδομένο πραγματικό καταναλωτικό 

μισθό, η τιμή των κρατικών αγαθών θα επιτρέψει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να 

πληρώσουν τους εργάτες τους λιγότερο σε όρους των ιδιωτικών αγαθών. Η ζήτηση 

για εργασία στον ιδιωτικό τομέα συνεπώς θα αυξηθεί. Αν θα αυξηθεί τόσο ώστε να 

αντισταθμίσει την αντίστοιχη πτώση στον κρατικό τομέα, είναι αμφίβολο. Αυτό 

εξαρτάται από την ελαστικότητα της ζήτησης για εργασία στον ιδιωτικό τομέα. 

Συνοψίζοντας, αν η ελαστικότητα της υποκατάστασης μεταξύ των κρατικών και των 

ιδιωτικών αγαθών είναι σχετικά χαμηλή, η αναδιοργάνωση θα οδηγήσει στην πτώση 

της απασχόλησης στον κρατικό τομέα. Παρ'όλα αυτά δεν είναι σίγουρο αν θα 

οδηγήσει και σε μια πτώση στη συνολική απασχόληση. Στην περίπτωσή μας όμως, 

θεωρούμε ότι τα κρατικά και τα ιδιωτικά αγαθά είναι τέλεια υποκατάστατα.

Εναλλακτικά, η απασχόληση θα μειωθεί αν η τεχνολογική πρόοδος είναι 

εξοικονόμησης εργασίας και η ελαστικότητα μεταξύ κεφαλαίου-εργασίας είναι 

χαμηλή. Ας υποθέσουμε ότι η συνάρτηση παραγωγής για τον κρατικό τομέα είναι: 

YS=F((1+0)NS, Ks). Θεωρούμε ότι η αναδιοργάνωση οδηγεί σε μια αύξηση του θ, σε 

μια μείωση της εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας 

του προϊόντος. Ένα παράδειγμα θα ήταν η εξαφάνιση της συσσώρευσης της 

εργασίας. Τότε, αν η ελαστικότητα υποκατάστασης μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας 

είναι χαμηλή, η αναδιοργάνωση θα οδηγήσει, για ένα δεδομένο πραγματικό μισθό, σε 

μια μείωση στην απασχόληση. Ας επανέλθουμε στην περίπτωση των δύο τομέων 

(κρατικού και ιδιωτικού) που εξετάσαμε προηγουμένως για την ανακατανομή των 

πόρων. Η ζήτηση εργασίας στον κρατικό τομέα εκφράζεται από την καμπύλη SS, ενώ 

η καμπύλη ΡΡ εκφράζει τη ζήτηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Και οι δύο 

καμπύλες είναι σχεδιασμένες μετά την αφαίρεση των επιχορηγήσεων και των φόρων 

και η ανεργία είναι ίση με U. Τι συμβαίνει όταν οι κρατικές επιχειρήσεις αρχίσουν να 

αναδιοργανώνονται; Υποθέτουμε ότι η αναδιοργάνωση οδηγεί στην αύξηση του θ 

στη συνάρτηση παραγωγής του κρατικού τομέα. Όσο η ελαστικότητα υποκατάστασης 

μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας είναι χαμηλή, η επίδραση της αναδιοργάνωσης θα 

είναι να μετακινήσει την ζήτηση εργασίας από SS σε SS'.
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Διάγραμμα 3. Η επίδραση της αναδιοργάνωσης των επιχ/σεων στην απασχόληση

-οοο

ΌXΡaa.
δ-ο.

Κρατική απασχόληση, Ns Ιδιωτική απασχόληση, Νρ

Στο αρχικό επίπεδο w, η κρατική απασχόληση θα μειωθεί, η ιδιωτική απασχόληση 

θα παραμείνει η ίδια, και επομένως η ανεργία θα αυξηθεί. Συν το χρόνο, η 

απασχόληση θα αυξηθεί στον κρατικό τομέα. Αυτό συμβαίνει γιατί, για ένα δεδομένο 

w, μια αύξηση του θ οδηγεί σε μια αύξηση στην απόδοση του κεφαλαίου στις 

κρατικές επιχειρήσεις. Οι κρατικές επιχειρήσεις θα συσσωρεύσουν επομένως 

κεφάλαιο. Καθώς το κεφάλαιο αυξάνει, η ζήτηση εργασίας από τις κρατικές 

επιχειρήσεις θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά, μειώνοντας την ανεργία. Συνοψίζοντας, 

για ένα δεδομένο πραγματικό μισθό, η αναδιοργάνωση οδηγεί σε αύξηση στην 

παραγωγικότητα και στο προϊόν. Αλλά, από την άλλη, οδηγεί και σε μείωση 

απασχόλησης. Και αυτή η αύξηση της ανεργίας μπορεί να είναι τέτοια που 

ουσιαστικά να αντιτίθεται στη δυνατότητα αναδιοργάνωσης. Όσο υψηλότερη είναι η 

ανεργία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αντίδραση ενάντια στη αναδιοργάνωση. Η 

ιδιωτικοποίηση φαίνεται να είναι η λύση, αν και μάλλον περισσότερο υποθέτει παρά 

δίνει ουσιαστικά τη λύση. Με την ίδια λογική αντίδρασης ενάντια στην 

αναδιοργάνωση, οι άμεσα θίγόμενοι μπορεί να αντιδράσουν στην περίπτωση της 

ιδιωτικοποίησης, είτε σε πολιτικό είτε στο επιχειρησιακό επίπεδο. Πάντως, χώρες με 

ένα μεγάλο αρχικό σοκ και συνεπώς μια μεγάλη αύξηση στην ανεργία, είναι 

πιθανότερο να αναδιοργανωθούν πιο αργά. Αυτό μπορεί να περιορίζει μια περαιτέρω 

μείωση στην απασχόληση, αλλά συγχρόνως επιβραδύνει την ανάκαμψη. Αυτό 

εξηγείται π.χ. στην περίπτωση της Βουλγαρίας, που είχε μια από τις μεγαλύτερες 

αρχικές πτώσεις προϊόντος και είναι μια από τις χώρες με την πιο αργή ανάκαμψη.
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Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι οικονομικοί χάρτες 
των χωρών των Βαλκανίων. Σε αυτούς, περιέχονται δεδομένα 

για την οικονομική δραστηριότητα (economic activity) και τους 
φυσικούς πόρους της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας 
και της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και για τη χρήση της γης (land 
use) κάθε χώρας. Στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας γίνεται 

μια πιο αναλυτική παρουσίαση, με επιμέρους χάρτες που 
αφορούν και τις εθνικές πλειονότητες.



Αλβανία

Πηγή: Διαδίκτυο, στη διεύθυνση
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map collection/Atlas east europe/Atlas e. europe.html.ori
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Αλβανία

Χρήση της Γης (Land Use)

□ Αστική περιοχή

ΠΏ Δάσος 

ΓΠ Βοσκότοποι, λιβάδια

] Ελιές, σταφύλια
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Γιουγκοσλαβία
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Γιουγκοσλαβία

Χρήση της Γης (Land Use)
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