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1η ΕΝΟΤΗΤΑ

Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο Βαλκανικών

Χωρών

Οικονομικό περιβάλλον των χωρών :

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Αναφορά στην περίπτωση της ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

Στην 1η ενότητα, γίνεται αναφορά :

στην πρόσφατη και μεγαλύτερη μέχρι στιγμής Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη υποψηφίων 

χωρών στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

Στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος των υποψηφίων προς ένταξη 

Βαλκανικών Χωρών, και στο πέρασμα της οικονομίας από το καθεστώς του 

κεντρικού σχεδιασμού των πρώην Σοσιαλιστικών Χωρών, στο καθεστώς της 

ελεύθερης αγοράς, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο οικονομικό περιβάλλον των Χωρών : Βουλγαρία και Ρουμανία, οι οποίες

βρίσκονται στην φάση της προενταξιακής τους περιόδου

Στο επίπεδο των μακροοικονομικών μεγεθών των οικονομιών τους

Στα προβλήματα σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο

που παρουσιάζονται στα πλαίσια της προσπάθειας μετάβασης σε μια δυτικού

τύπου οικονομία και

Στην επιλογή πολιτικών μεθόδων, για οικονομική αναδιάρθρωση - 

αναδιοργάνωση των οικονομιών τους.

Στο οικονομικό περιβάλλον της Σλοβενίας (χώρα Κεντρικής Ευρώπης), το 

οποίο παρουσιάζει διαφορές από το αντίστοιχο των χωρών Βουλγαρίας - 

Ρουμανίας (χώρες Ανατολικής Ευρώπης), διότι βρίσκεται κοντότερα στα 

δυτικό-ευρωπαϊκά πρότυπα

Η Γιουγκοσλαβία αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, λόγω των κοινωνικό- 

πολιτικών αναταραχών ( πόλεμος της Βοσνίας , περίοδος ΝΑΤΟικών 

βομβαρδισμών) με άμεσες επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον της.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1.1.1. Προενταξιακή Περίοδος

1.1.2. Προϋποθέσεις Ανάπτυξης των Οικονομιών των 

Βαλκανικών Χωρών

1.2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1.3. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑΔ Ο 

ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1.4. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Υ ΜΟΝΤΕΛ Ο Υ

1.5. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

1.5.1. Ρουμανία

1.5.2. Βουλγαρία
1.5.2.1 Διαφθορά - Δωροδοκία

1.5.2.2. Ελληνική Οικονομική Διείσδυση στην Βουλγαρία

1.5.2.3. Μακροοικονομικά μεγέθη των Βαλκανικών Χωρών 

(Ρουμανία, Βουλγαρία)

1.5.3. Σλοβενία

1.6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Υ ΠΕΡΙΒΑΛΑ ΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
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ΧΩΡΩΝ

1.6.1. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

1.6.2. Μετάβαση στην Οικονομία της Αγοράς
1.6.2.1. Σύμφωνο Σταθερότητας

1.6.2.2. ΝΑΤΟ

1.6.2.3. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
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2η ΕΝΟΤΗΤΑ

Αναδιάρθρωση και Αναβάθμιση 

του Επιχειρηματικού Οικονομικού Περιβάλλοντος των Χωρών : 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Μέσω Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και Μεθόδων Ιδιωτικοποίησης 

Αναφορά στην περίπτωση της ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

Στην 2'1 ενότητα, γίνεται αναφορά :

Στην στήριξη και ενίσχυση των επιλεγόμενων Βαλκανικών Χωρών από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων και επενδυτικών 

προγραμμάτων, με στόχο την αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση των 

οικονομιών των Χωρών αυτών, το χρονικό διάστημα της προενταξιακής τους 

περιόδου.

Στα χρηματοδοτικά προγράμματα που εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τους τομείς που χρηματοδοτούν και τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την ανάληψη της χρηματοδότησης.

Στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και σε τεχνολογικό επίπεδο στήριξη, 

από Διεθνείς Οργανισμούς.

Στην εκπόνηση του Διαβαλκανικού Σχεδίου Ανάπτυξης 

Στην εκπόνηση επενδυτικών προγραμμάτων μέσω ιδιωτικοποιήσεων (μέθοδοι 

ιδιωτικοποίησης, θετικές και αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής 

προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2.1. ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΙΚΗΕΝΙΣΧΥΣΗ

2.1.1. PHARE (Poloque, Hongrie, Assistance Restructuration 

Economique)
2.1.1.1. To PHARE στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2.1.1.2. To PHARE στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2.1.1.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΣ)

2.1.2. SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and 

Rural Development)
2.1.2.1 To SAPARD στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2.1.3. ISP A (Instrument for Structural Policies for Pre- 

Accession)
2.1.3.1. To ISPA στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ

2.2.1. South East Europe Forum for Private Sector Development

2.2.2. Η Ελεύθερη Εμπορική Συμφωνία της Κεντρικής Ευρώπης 

(Central European Free Trade Agreement - CEFTA)

2.2.3. To Σύμφωνο Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης 

Θάλασσας (Black Sea Economic Cooperation - BSEC)

2.2.4. Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης 

Θάλασσας (Black Sea Trade and Development Bank - 

BSTDB)

2.2.5. Η Νοτιοανατολική Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική 

Πρωτοβουλία (South East Cooperative Initiative - SECI)

2.2.6. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Μετανάστευση 

(International Organization for Migration)

2.2.7. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (International Labour
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Organization)

2.2.8. Η υπηρεσία (The Foreign Investment Advisory Service 

(FIAS))

2.2.9. To Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

2.2.10. To Σύμφωνο Σταθερότητας (Stability Pact)

2.2.11. To Ελληνικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση των 

Βαλκανίων

2.3. ΛΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2.3.1. Ιδιωτικοποιήσεις
2.3.1.1. Η ιδιωτικοποίηση στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευκαιρίες και Περιορισμοί 

στην Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας 

στην Αγορά των Βαλκανικών Χωρών 

μέσω Ξένων Αμεσων Επενδύσεων

Στην 3η ενότητα, γίνεται αναφορά :

Στις Ξένες Αμεσες Επενδύσεις ως μέσο ανάπτυξης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στις οικονομίες των Βαλκανικών Χωρών που βρίσκονται στο 

στάδιο της μετάβασής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις κατηγορίες και μορφές των ΞΑΕ, και στα οφέλη που προκύπτουν μέσω 

αυτών για τις οικονομίες των χωρών, Βουλγαρία - Ρουμανία που είναι 

αποδέκτες των Ξένων Επενδύσεων

Στα αποτελέσματα έρευνας 64 επιχειρήσεων, που έχουν προβεί σε ΞΑΕ, στην 

Βουλγαρία

Στην ελληνική οικονομική διείσδυση (λόγω γειτνίασης αρχικά) στο 

οικονομικό επιχειρηματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας, με αναφορά και στις 

αποτυχημένες επεμβάσεις επιχειρηματικής ελληνικής επεκτατικής πολιτικής 

στην Βουλγαρική οικονομία
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3.1 ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΙΣ

3.1.1. Κατηγορίες Επιχειρήσεων για Ανάπτυξη ΞΑΕ

3.1.2. Συνέπειες των ΞΑΕ στις Οικονομίες των Βαλκανικών 

Χωρών

3.1.3. Οι Μορφές των ΞΑΕ

3.1.4. Ευκαιρίες Ανάπτυξης στο Οικονομικό Περιβάλλον των 

Βαλκανικών Χωρών

3.1.5. Οφέλη ΞΑΕ για τις Βαλκανικές Χώρες

3.2. ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΙΣ στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

3.2.1. Αποτελέσματα έρευνας 64 Ξένων Επενδυτών στην 

Βουλγαρία

3.2.2. Ελληνική Οικονομική Διείσδυση στην Βουλγαρία
3.2.2.1. Χρονική Εξέλιξη της Ελληνικής Επιχειρηματικής Παρουσίας 

στην Βουλγαρία

3.2.2.2 Ευκαιρίες της Ελληνικής Επεκτατικής Πολιτικής στα 

Βαλκάνια

3.2.2.3. Λόγοι Αποτυχίας Ελληνικών Επιχειρηματικών Κινήσεων στα 

Βαλκάνια

- 8 -



4η ΕΝΟΤΗΤΑ

Ανάλυση του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου 

και επέκταση αυτού στις Βαλκανικές Χώρες

Στην 4η ενότητα, γίνεται αναφορά :

Στον σιδηροδρομικό τομέα και στην εξέλιξη και επέκταση των Διευρωπαϊκών 

Σιδηροδρομικών Δικτύων στο σύνολο των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στην υπάρχουσα σιδηροδρομική υποδομή των Βαλκανικών Χωρών και στην 

ανάγκη αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης της σιδηροδρομικής αυτής υποδομής 

βασιζόμενοι στην Διεθνή Εμπειρία και τις Διεθνείς Τάσεις στους 

Σιδηροδρόμους, αρχής γενομένης από την εμπειρία των Γερμανικών 

Σιδηροδρόμων που θεωρούνται ηγέτες στον κλάδο.

Στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τον Σιδηροδρομικό τομέα στις 

υπό ένταξη στην ΕΕ , Χώρες , με στόχο την εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού 

Σιδηροδρομικού Δικτύου στο σύνολο της Διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πηγή των στοιχείων που κατατίθενται, για το Σιδηροδρομικό Τομέα, είναι η έκθεση- 

ανάλυση (Οκτώβριος 2003), του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4. ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

4.1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ

4.2. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

4.2.1. Η Διεθνής Εμπειρία στην Αναδιάρθρωση των 

Σιδηροδρόμων

4.2.2. Ανασταλτικοί Παράγοντες στην Δημιουργία μιας 

Αποτελεσματικής και Αποδοτικής Επιχείρησης στον 

Σιδηροδρομικό Τομέα

4.2.3. Η Εναρμόνιση του Σιδηροδρομικού Δικτύου των 

Βαλκανικών Χωρών στα Διευρωπαϊκά Σιδηροδρομικά 

Δίκτυα
4.2.3.1. Σιδηροδρομική Υποδομή των Βαλκανικών Χωρών

4.2.3.2. Η εναρμόνιση στις οδηγίες της ΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΠΟ 

ΔΥΤΙΚΟ - ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
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5η ΕΝΟΤΗΤΑ

CASE STUDY

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

( MINAD - SVRLJIG ) ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Στην 4η ενότητα, γίνεται αναφορά :

Στο νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Γιουγκοσλαβία για την ιδιωτικοποίηση 

επιχειρήσεων (στο κεφ. 1.2. γίνεται αναφορά στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς που επικρατούσε μέχρι πρόσφατα στην Γιουγκοσλαβία και διέφερε 

από το αντίστοιχο όλων των άλλων πρώην Σοσιαλιστικών Χωρών)

Στην οικονομοτεχνική ανάλυση της εταιρείας MIN AD - SVRLJIG, που 

βρίσκεται στο στάδιο της πώλησής της.

Η διαδικασία πώλησής της είχε αρχίσει το 1999-2000, και διακόπηκε λόγω 

των αναταραχών (πόλεμος της Βοσνίας, ΝΑΤΟικοί βομβαρδισμοί), που 

δημιούργησαν αρνητικό κλίμα τόσο στο οικονομικό περιβάλλον, στο 

κοινωνικό-πολιτικό, όσο και στις υποδομές της Χώρας. Η διαδικασία 

πώλησης της συγκεκριμένης εταιρείας επανήλθε το 2004, εμπλουτίζοντας την 

παρούσα οικονομοτεχνική ανάλυση με οικονομικές καταστάσεις της τριετίας 

2001-2003.

Πηγή του υλικού (οικονομοτεχνική μελέτη) που παρουσιάζεται είναι η εταιρεία 

MIN AD- SVRLJIG



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5.1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

5.1.1. Πώληση κεφαλαίου μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού

5.1.2. Πώληση κεφαλαίου μέσω διαγωνισμού

5.1.3. Πώληση μέσω αναδιάρθρωσης της επιχείρησης

5.2. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

5.2.1. Δραστηριότητες και παραγωγική διαδικασία
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1η ΕΝΟΤΗΤΑ

Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με την Είσοδο Βαλκανικών Χωρών

Οικονομικό περιβάλλον των χωρών : 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ

αναφορά στην περίπτωση της 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ



Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο των Βαλκανικών Χωρών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η μεγαλύτερη διεύρυνση της ΕΕ πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004, όταν οι δέκα 

από τις δεκατρείς υποψήφιες χώρες, έγιναν μέλη της ΕΕ.

Στην ομάδα των δέκα χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που υπέβαλαν 

αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ συμπεριλαμβάνονται η Βουλγαρία (αίτηση από 

14.12.1995) και η Ρουμανία (αίτηση από 22.06.1995).

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θεωρούνται χώρες «πρώτης προτεραιότητας» λόγω της 

ένταξής τους στην ΕΕ το 2007 και της έντασης των διαδικασιών για την επίτευξη της 

ονομαστικής σύγκλισης για την ένταξη.

Στις 30 Μαρτίου ξεκίνησε η διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ.

Η διαδικασία αυτή αποτελείται από δύο στάδια: 

την προενταξιακή στρατηγική και

την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων αρχικά με πέντε χώρες (Τσεχία, 

Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Εσθονία και Κύπρο)

Στην προενταξιακή στρατηγική εντάσσονται οι Βαλκανικές χώρες Βουλγαρία και 

Ρουμανία, με στόχο την στήριξη των χωρών αυτών για την επίτευξη των πολιτικών 

και οικονομικών κριτηρίων ένταξης (κριτήρια της Κοπεγχάγης).

Σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, η συμμετοχή στην ΕΕ μιας υποψήφιας 

χώρας προϋποθέτει:

την επίτευξη σταθερότητας, που εγγυάται την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμό και προστασία των 

μειονοτήτων.

ύπαρξη μιας λειτουργικής οικονομίας αγοράς, καθώς και ικανότητα 

αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και δυνάμεων της αγοράς στο 

εσωτερικό της ένωσης, και

ικανότητα ανάληψης υποχρεώσεων που απορρέουν από την συμμετοχή ως 

μέλος, που προϋποθέτει και την προσχώρηση στους στόχους της πολιτικής, 

οικονομικής και νομισματικής ένωσης.
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Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο των Βαλκανικών Χωρών

Η Βουλγαρία πληρούσε τα βασικά πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, ενώ στην 

περίπτωση της Ρουμανίας χρειάστηκαν επεμβάσεις για τον σεβασμό και την 

προστασία της ουγγρικής μειονότητας και την επανένταξη των παιδιών στις 

οικογένειές τους.

Υπολείπονται όμως και στις δύο χώρες σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, της εύρυθμης λειτουργίας της δικαιοσύνης και της 

προστασίας των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των ROMA.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την δυνατότητα για ανάπτυξη των μεταβατικών 

οικονομιών σχετίζονται:

με την κατάσταση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών των χωρών αυτών 

την μελλοντική κατανομή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων σ’ 

αυτές

τη γεωγραφική θέση των χωρών που άλλοτε διευκολύνει και άλλοτε 

δυσχεραίνει την δράση και την δυναμική των αγορών και την 

αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών

Οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, 

Σλοβενία) συνορεύουν άμεσα με τις ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 

εξασφαλίζοντας άμεση και ταχύτερη πρόσβαση στις αγορές τους.

Οι χώρες αυτές διαθέτουν μια στρατηγική θέση που οδηγεί σε εντονότερη 

αλληλεπίδραση και ολοκλήρωση με τα δυτικά κέντρα ανάπτυξης.

Χώρες με ευνοϊκή γεωγραφική θέση ωφελούνται περισσότερο από το νέο οικονομικό 

περιβάλλον και έχουν την δυνατότητα να προβούν σε μεταρρυθμίσεις με το 

μικρότερο δυνατό κόστος.

Οι χώρες της Βαλκανικής δεν έχουν κοινά σύνορα και βρίσκονται σε μεγάλη 

απόσταση από το οικονομικό κέντρο της Δυτικής Ευρώπης.

Χώρες με δυσμενή γεωγραφική θέση αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο νέο οικονομικό 

περιβάλλον και με μεγαλύτερο κόστος προβαίνουν σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Οι Βαλκανικές οικονομίες χαρακτηρίζονται από εξάρτηση της παραγωγής και της 

απασχόλησης από τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος βρίσκεται σε ξεπερασμένα στάδια
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Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο των Βαλκανικών Χωρών

ανάπτυξης για την ΕΕ και δυσκολεύει την προσαρμογή των Βαλκανικών οικονομιών 

στα σύγχρονα διεθνή δεδομένα.

Οι χώρες με μικρό ποσοστό ενεργού γεωργικού πληθυσμού, όπως στην περίπτωση 

της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τις πιέσεις από τα 

lobby’s των πρώην ιδιοκτητών.

Στην Βουλγαρία η οργάνωση των κολλεκτίβας ( αναδασμοί, υποδομές, 

εγκαταστάσεις, μηχανήματα μεγάλου μεγέθους αλλά και γεωργοί με την νοοτροπία 

του μισθωτού) ευνοεί την διατήρηση μεγάλων εκμεταλλεύσεων.

Στις περιοχές της Γιουγκοσλαβίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, τα χωριά 

αποτελούν ολοκληρωμένες οντότητες που μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να 

στηρίξουν ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα ανάπτυξης.

1.1.1. Προενταξιακή Περίοδος

Η μετάβαση των πρώην σοσιαλιστικών χωρών στα ευρωπαϊκά πρότυπα, προϋποθέτει 

την αναδιάρθρωση των υποδομών των υποψηφίων χωρών και την προσαρμογή στα 

νέα δεδομένα όπως διαγράφονται στα πλαίσια της γενικότερης παγκοσμιοποίησης 

των οικονομικών σχέσεων και εν μέρει των παραγωγικών διαδικασιών.

Θεωρείται δεδομένη η παρέμβαση της ΕΕ στην οικονομική ανάπτυξη των υποψηφίων 

προς ένταξη χωρών. Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στην διασύνδεση των υποψηφίων 

χωρών με τα δίκτυα υποδομών της ΕΕ με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση του 

ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου.

Η προενταξιακή στρατηγική εστιάζει το ενδιαφέρον της στις προτεραιότητες της 

διεύρυνσης και στην δημιουργία νέων θεσμών που θα βοηθήσουν την θεσμική και 

διοικητική προσαρμογή αλλά και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στα κοινοτικά 

δεδομένα.

Το θεσμικό πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής απαρτίζεται από τις Ευρωπαϊκές 

Συμφωνίες, την συμμετοχή στα κοινοτικά προγράμματα και στους μηχανισμούς 

εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου (χωρίς δικαίωμα συναπόφασης) και αποδοχή 

του θεσμού της εταιρικής σχέσης.
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Σκοπός αυτής της εταιρικής σχέσης είναι να καταγραφούν όλοι οι τομείς 

προτεραιότητας των υποψηφίων χωρών για την ένταξή τους στην ΕΕ, τα διαθέσιμα 

οικονομικά μέσα που θα βοηθήσουν τις χώρες αυτές να πραγματοποιήσουν τους 

τομείς προτεραιότητας καθώς επίσης και καταγραφή των όρων που θα ισχύσουν στην 

παροχή της βοήθειας.

Αυτή η εταιρική σχέση δηλαδή, αποτελεί το πλαίσιο άσκησης πολιτικής που θα 

βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες στην επίτευξη των στόχων της μεταβατικής περιόδου. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε το 1998, τις αποφάσεις που αφορούν τις αρχές, τις 

προτεραιότητες, τους ενδιάμεσους στόχους και όρους της εταιρικής σχέσης για την 

προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και Ρουμανίας ενώ συγχρόνως οι δύο χώρες 

κατέθεσαν τα εθνικά τους προγράμματα προς εξέταση από τις κοινοτικές αρχές.

Η επίτευξη ενδιάμεσων στόχων όπως αυτοί διαγράφονται στην εταιρική σχέση, 

αποτελεί όρο της χρηματοδοτικής βοήθειας. Η χρηματοδοτική αυτή βοήθεια στα 

πλαίσια της μεταβατικής περιόδου μπορεί να διευρυνθεί ή να αναδιαρθρωθεί.

Η οικονομική αναδιάρθρωση που επιχειρείται στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης στα πλαίσια της προενταξιακής τους κατάστασης για την 

είσοδό τους στην ΕΕ ως κράτη-μέλη αυτής, οριοθετεί την μετάβαση των οικονομιών 

των υποψηφίων χωρών από το καθεστώς του κεντρικού σχεδιασμού στο καθεστώς 

της ελεύθερης αγοράς.

Οι χώρες της Ανατολικής Βαλκανικής (Βουλγαρία και Ρουμανία) στα πλαίσια 

μετάβασης των οικονομιών τους στο καθεστώς της ελεύθερης αγοράς, στράφηκαν 

προς την Δύση και επεδίωξαν την ανάπτυξη στενών σχέσεων με την ΕΕ και την 

βαθμιαία ένταξή τους στους δυτικούς μηχανισμούς συνεργασίας και ολοκλήρωσης. 

Μέσω της ανάπτυξης και της συνεργασίας με την ΕΕ οι χώρες αυτές δεν επεδίωξαν 

μόνο την οριστική απεξάρτησή τους από την πρώην Σοβιετική Ένωση αλλά και την 

ενίσχυση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού.

Η διεύρυνση της ΕΕ με την είσοδο χωρών της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης και 

των Βαλκανίων επέβαλλε την ανάπτυξη μιας χώρο-αναπτυξιακής πολιτικής.

Οι λόγοι που επιβάλλουν μια τέτοια πολιτική αφορούν : 

την συνοχή των χωρών-μελών της ΕΕ 

- την διεθνοποίηση των οικονομιών και άλλων διαδικασιών

την ανάπτυξη πολιτικών αποδεκτών σε άλλους τομείς δραστηριότητας (μη 

οικονομικούς)

Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο των Βαλκανικών Χωρών
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Ο εκσυγχρονισμός των οικονομιών είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία δίνει την 

μέγιστη δυνατή ωφέλεια και συνοδεύεται από το χαμηλότερο δυνατό κόστος όταν 

γίνεται σταδιακά και σαν αποτέλεσμα εγχώριων δυναμικών.

Οι χώρες με χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης και χώρες με κλειστές οικονομίες κατά την 

περίοδο της μετάβασης, δέχθηκαν πιο έντονα το σοκ της διεθνοποίησης και του 

εκσυγχρονισμού.

Ο εκσυγγρονισιχόα ενός παραγωγικού συστήματος δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά ma διαδικασία δημιουργικής καταστροφήc.

Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο των Βαλκανικών Χωρών

1.1.2. Προϋποθέσεις Ανάπτυξης των Οικονομιών των 

Βαλκανικών Χωρών

Το 1993 στο Maastricht αποφασίστηκε ότι η Οικονομική και Νομισματική 

Ενοποίηση (ΟΝΕ) θα στηριχθεί πάνω σε τρεις κύριους άξονες : 

οικονομική και κοινωνική συνοχή 

διευρωπαϊκά δίκτυα 

περιβαλλοντική πολιτική

Τα πανευρωπαϊκά δίκτυα, σαν υποδομές, αποτελούν την ραχοκοκαλιά της 

συγκρότησης ενός ενιαίου συστήματος γενικών συνθηκών παραγωγής.

Η διαδικασία συγκρότησης ενός τέτοιου συστήματος περνά μέσα από την κατασκευή 

έργων υποδομής, τα οποία γίνονται με τους όρους και τις συνθήκες που ευνοούν το 

δυτικό κεφάλαιο.

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει το κατασκευαστικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο engineering που 

αποτελούν τα πλέον δυναμικά τμήματα του διεθνούς κεφαλαίου στην σύγχρονη 

εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Η δεδομένα άνιση ανάπτυξη του κεφαλαίου μεταξύ των δυτικών και κέντρο- 

ανατολικών χωρών της Ευρώπης, οδηγεί στην επέκταση και ισχυροποίηση του 

δυτικού κεφαλαίου στο χώρο της κέντρο-ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.
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Στα Βαλκάνια η ανάπτυξη των υποδομών βρίσκεται σε κρίσιμη φάση.

Οι Βαλκανικές χώρες αρχικά υπολείπονται της ανάπτυξης των υποδομών των χωρών 

της κέντρο-ανατολικής Ευρώπης.

Η διαφορά αυτή στοιχειοθετεί μια διαίρεση βορρά-νότου στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις που πραγματοποιήθηκαν λόγω της αμφισβήτησης 

των συνόρων, των τοπικών πολεμικών συρράξεων με αποκορύφωμα τους 

βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία και την ολοκληρωτική καταστροφή 

των υποδομών της χώρας, αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα της ανάπτυξης και 

του εκσυγχρονισμού των υποδομών σε σχέση με τις άλλες χώρες της κέντρο- 

ανατολικής Ευρώπης.

Οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι που έχουν ξεσπάσει στην περιοχή του Καυκάσου και 

στα Βαλκάνια, με αφορμή κινήματα απόσχισης και ζητήματα μειονοτήτων, 

επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις εμπλεκόμενες χώρες.

Άμεσα, καταστρέφοντας το παραγωγικό δυναμικό καθώς και τον τεχνικό και 

κοινωνικό εξοπλισμό των εμπλεκόμενων χωρών.

Οι περιπτώσεις της Βοσνίας και του Κοσσυφοπεδίου στην περιοχή της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, οδηγούν σε μια οπισθοδρόμηση της οικονομίας, που δύσκολα θα 

ξεπεραστεί.

Εμμέσως, επηρεάζει τις γειτονικές χώρες των εμπλεκομένων, δημιουργώντας 

πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα στην περιοχή που οδηγούν σε αναστολή 

επενδυτικών προγραμμάτων, μείωση των εμπορικών συναλλαγών, μείωση 

τουριστικής ανάπτυξης και αρνητικές επιπτώσεις στα μακροοικονομικά μεγέθη, τις 

ροές κεφαλαίων και το ύψος των επιτοκίων.

Τα φυσικά δίκτυα υποδομών παρουσιάζουν διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών της 

κεντρικής Ευρώπης (Σλοβενία) και των Βαλκανικών χωρών (Βουλγαρία, Ρουμανία) 

οι οποίες υστερούν έναντι των πρώτων ως προς τα χερσαία δίκτυα και ισορροπούν ως 

προς την αεροπορική υποδομή. Το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής αποτελεί 

δυσμενή παράγοντα για την ανάπτυξη των χερσαίων δικτύων στις Βαλκανικές χώρες. 

Χαρακτηριστική είναι η προτίμηση στην ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου στα 

Βαλκάνια σε σχέση με το οδικό δίκτυο, γεγονός που υποδηλώνει την προτίμηση των 

καθεστώτων των χωρών αυτών σε μορφές μαζικών μέσων μεταφοράς.

Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο των Βαλκανικών Χωρών
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Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο των Βαλκανικών Χωρών

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τα Βαλκάνια βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από 

την ΕΕ. Το θέμα δεν αφορά τόσο την κινητή τηλεφωνία, όσο την σταθερή τηλεφωνία 

που αποτελεί τον τηλεπικοινωνιακό κορμό μια χώρας. Η καθυστέρηση αυτή των 

Βαλκανικών χωρών αλλά και των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης οφείλεται σε 

χρονική υστέρηση της υιοθέτησης της ψηφιακής τεχνολογίας σε καθημερινές 

εφαρμογές, λόγω διαφορετικής ιεράρχησης των προτεραιοτήτων τους στην 

επιστημονική έρευνα.

Οι επιδράσεις αυτής της διαφορετικής ιεράρχησης, ήταν να μείνουν οι χώρες αυτές 

πίσω και να απαιτούνται σήμερα τεράστιες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους, 

όχι μόνο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αλλά και σε άλλους τομείς υψηλής 

τεχνολογίας.

1.2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες η έλλειψη ιδιωτικής πρωτοβουλίας ταυτίζεται με την 

απόφαση σχεδιασμού των επιχειρήσεων από το κεντρικό διοικητικό όργανο υπό την 

κρατική καθοδήγηση για την ανάπτυξη επιχειρήσεων ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους για 

τους παρακάτω λόγους.

Επίτευξη οικονομιών κλίμακας, οι οποίες επιτυγχάνουν μείωση του 

μοναδιαίου κόστους και αύξηση της κερδοφορίας. Ο κεντρικός οικονομικός 

σχεδιασμός στις σοσιαλιστικές οικονομίες βασίστηκε στην Ρικαρντιανή 

θέση για εξειδίκευση και κάθετο καταμερισμό της εργασίας με βάση το 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν η ανάπτυξη 

ενός μικρού αριθμού πολύ μεγάλων επιχειρήσεων (σε αρκετές περιπτώσεις 

μόνο μια επιχείρηση).

Πολιτικός σχεδιασμός του συστήματος που στηρίζεται στην κυριαρχία της 

εργατικής τάξης ή αλλιώς στην πολιτική κυριαρχία των κομμουνιστικών 

κομμάτων. Η συγκέντρωση μεγάλων ομάδων εργαζομένων κάτω από την 

ίδια παραγωγική στέγη, διευκόλυνε την πολιτική ηγεσία των χωρών αυτών

-20-



Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο των Βαλκανικών Χωρών

για την δημιουργία μαζικής κουλτούρας και σοσιαλιστικής συνείδησης και 

συγχρόνως την δυνατότητα ελέγχου αυτών των εργατικών μαζών.

Σύνδεση με την δεκαετία 1970-1980 για αποτελεσματική λειτουργία του 

Συμφώνου Αλληλοβοήθειας (ΚΟΜΕΚΟΝ) με ένταση στον καταμερισμό 

της εργασίας στα πλαίσια των σοσιαλιστικών χωρών.

Οι σοσιαλιστικές οικονομίες αποτελούσαν ένα κλειστό κύκλωμα οικονομιών με 

περιορισμένες ανταλλαγές με την Δύση και μεγάλα εμπόδια στην μετακίνηση του 

εργατικού δυναμικού των χωρών αυτών.

Από αυτόν τον γενικό κανόνα εξαίρεση αποτελεί σε κάποιο βαθμό η πρώην 

Ομόσπονδη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, η οποία ήταν η πιο 

ανοικτή σοσιαλιστική οικονομία, με υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και έντονες 

οικονομικές σχέσεις με την Δύση.

Η Γιουγκοσλαβία εφάρμοσε μια οικονομική οργάνωση πιο αποκεντρωμένη από τον 

κεντρικό κρατικό προγραμματισμό, η οποία βασίστηκε περισσότερο στην 

αυτοδιαχείριση των επιχειρήσεων.

Η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής δεν ήταν απαραίτητα κρατική ιδιοκτησία των 

μέσων παραγωγής αλλά υπήρχαν εναλλακτικά σχήματα συλλογικής ιδιοκτησίας σε 

τοπικό επίπεδο.

Η διαδικασία της λήψης των αποφάσεων δεν λαμβάνονταν από κεντρικά κρατικά 

όργανα αλλά από τα συμβούλια των επιχειρήσεων, στα οποία συμμετείχαν και οι 

εργαζόμενοι με εκπροσώπους τους, και στα οποία λαμβάνονταν αποφάσεις που 

αφορούσαν τόσο την διαδικασία της παραγωγής και διανομής αλλά και ύπαρξη 

κινήτρων για την αποτελεσματικότερη και κερδοφόρα λειτουργία της επιχείρησης, η 

οποία σχετίζονταν με το επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων.

1.3. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΙΑ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑΔ Ο

ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
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Έχουν καταγραφεί κάποια κοινά χαρακτηριστικά στην οργάνωση της βιομηχανίας 

στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες που τις διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες χώρες της 

ΕΕ και εξηγούν κατά ένα μέρος την δυσκολία της μετάβασης των οικονομιών των 

χωρών αυτών στα δυτικά πρότυπα.

Η πρώτη σημαντική διαφορά μεταξύ των σύγχρονων ελεύθερων (μεικτών 

οικονομιών) και των πρώην σοσιαλιστικών οικονομιών αφορά το ζήτημα της 

ιδιοκτησίας.

Στις ελεύθερες οικονομίες ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας ανήκει σε ιδιώτες, ενώ 

στις σοσιαλιστικές οικονομίες τα μέσα παραγωγής και η βιομηχανία ανήκαν 

θεωρητικά στο κοινωνικό σύνολο άλλα πρακτικά στο κράτος. Αποφάσεις που 

αφορούσαν το μέγεθος της επιχείρησης, την εγκατάσταση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας (είδος του 

παραγόμενου προϊόντος), λαμβάνονταν από ένα κεντρικό όργανο σχεδιασμού (κάτω 

από την κρατική καθοδήγηση) που στόχο είχε την ικανοποίηση των κοινωνικών 

αναγκών. Η άσκηση της διοίκησης των επιχειρήσεων δεν καθορίζονταν από την αρχή 

της μεγιστοποίησης των κερδών κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των 

πόρων, αλλά καθορίζονταν από την επίτευξη ποσοτικών στόχων που είχαν σχέση με 

την αύξηση της παραγωγής ή της απασχόλησης (λόγω κοινωνικής πολιτικής) 

ανεξαρτήτως του οικονομικού αποτελέσματος.

Η έννοια του κέρδους και της ζημίας είχαν διαφορετική σημασία στις πρώην 

σοσιαλιστικές χώρες. Οι επιχειρήσεις είχαν την οικονομική στήριξη του κράτους 

στην άσκηση της δραστηριότητάς τους για την επίτευξη των μη-οικονομικών στόχων, 

στα πλαίσια συνήθως ενός πενταετούς πλάνου δράσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα 

στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες είναι συνήθως υπερδιογκωμένα. Η στατικότητα που 

χαρακτηρίζει τον κρατικό οικονομικό προγραμματισμό διευρύνει το τεχνολογικό 

χάσμα που δημιουργείται μεταξύ των χωρών αυτών και των ανεπτυγμένων 

ευρωπαϊκών χωρών.

Η δεύτερη διαφορά αφορά την λειτουργία των αγορών. Σε αντίθεση με τις ελεύθερες 

οικονομίες όπου οι τιμές των προϊόντων, της εργασίας, των πρώτων υλών και των 

ενδιάμεσων προϊόντων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό με βάση την προσφορά και 

την ζήτηση, στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες οι τιμές των αγαθών και των 

συντελεστών καθορίζονταν από κεντρικά κρατικά όργανα διοίκησης. Οι παράγοντες 

που λαμβάνονταν υπόψη ήταν κοινωνικοί δηλαδή η δυνατότητα εύκολης απόκτησης

Δ ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο των Βαλκανικών Χωρών

-22-



Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο των Βαλκανικών Χωρών

συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από το σύνολο του 

πληθυσμού.

Η απουσία αγορών με την ευρεία έννοια του όρου στις χώρες αυτές, είχε άμεσες 

συνέπειες στην αλληλεξάρτηση των επιχειρήσεων. Τα θεμελιώδη ερωτήματα μιας 

ελεύθερης οικονομίας σχετικά με το ποιος προμηθεύει τι, πότε και σε ποιόν, δεν 

ρυθμίζονταν στις σοσιαλιστικές οικονομίες από τους νόμους προσφοράς και ζήτησης, 

αλλά ρυθμίζονταν από ένα κεντρικό πολυεπίπεδο σύστημα εισροών-εκροών, το οποίο 

διαχειρίζονταν κεντρικά κρατικά όργανα σχεδιασμού και προγραμματισμού της 

οικονομίας. Οι τιμές προσδιορίζονταν με διοικητικό τρόπο και όχι από την αγορά 

(δεν προσδιορίζονταν σχέσεις σπανιότητας των αγαθών και των συντελεστών) και 

αντιπροσώπευαν τις κοινωνικές προτεραιότητες του συστήματος και όχι το 

πραγματικό κόστος της παραγωγής. Συχνά παρουσιάζονταν ελλείμματα και σε πολλά 

προϊόντα η ζήτηση υπερέβαινε την προσφορά. Τα ελλείμματα είτε αφορούσαν τελικά 

προϊόντα είτε ενδιάμεσα στην παραγωγική διαδικασία δημιουργώντας εκτροπές από 

την ομαλή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.

Τρίτη διαφορά μπορεί να θεωρηθεί η απουσία κινήτρων προς τα άτομα και τις 

επιχειρήσεις, για βελτίωση της παραγωγικότητας, βελτίωση της ποιότητας και 

επίτευξη κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Η κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και ο καθορισμός των τιμών από 

κρατικά κεντρικά διοικητικά όργανα, αποτελούσαν τροχοπέδη για την ανάπτυξη 

οποιοσδήποτε πρωτοβουλίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι επιχειρήσεις αποτελούσαν εκτελεστικά όργανα του κεντρικού οικονομικού 

σχεδιασμού, χωρίς να υπάρχει μηχανισμός ελέγχου της καταλληλότητας και της 

ποιότητας των παραγόμενων αγαθών. Υπήρχε μια μονοπωλιακή κατάσταση στην 

αγορά, η οποία στερούσε την δυνατότητα από τους καταναλωτές, της επιλογής, σε 

άλλα αγαθά. Η δεδομένη έλλειψη ανταγωνισμού οδηγούσε σε σπατάλη πόρων, κακή 

ποιότητα των προϊόντων και τεχνολογικό τέλμα όσον αφορά την παραγωγική 

διαδικασία.

Η τέταρτη διαφορά έχει σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεων.

Στις ελεύθερες οικονομίες, με εξαίρεση τα φυσικά μονοπώλια, κάθε κλάδος 

παραγωγής περιλαμβάνει επιχειρήσεις όλων των μεγεθών (μικρού, μεσαίου και 

μεγάλου μεγέθους). Αλλες απ’ αυτές στοχεύουν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας
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για την παραγωγή φθηνών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, άλλες στοχεύουν στην 

διαφοροποίηση των προϊόντων τους απευθυνόμενοι σε συγκεκριμένα τμήματα της 

αγοράς, μικρότερης κλίμακας, άλλες στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 

άλλες αναπτύσσονται σε περιφερειακές αγορές. Είναι επιλογή των επιχειρήσεων- 

επιχειρηματιών ο καθορισμός των βραχύ-προθέσμων και μακρό-προθέσμων στόχων 

της επιχείρησης.

Στις οικονομίες των Βαλκανικών Χωρών, οι επιχειρήσεις είναι μεγάλου μεγέθους, με 

χαρακτηριστικά καθετοποίησης της παραγωγής, κεντρικό κρατικό σχεδίασμά της 

παραγωγής και της τιμής των προϊόντων, που οδηγεί στην δημιουργία μεγάλων 

κρατικών μονοπωλιακών εταιρειών. Το μεγάλο μέγεθος των επιχειρήσεων αποτελεί 

αρνητικό δεδομένο στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης του βιομηχανικού τομέα βάσει 

των δυτικών προτύπων.

1.4. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Υ ΜΟΝΤΕΛ Ο Υ

Μια ιστορική αναδρομή, αποδεικνύει ότι το σοσιαλιστικό μοντέλο διαχείρισης της 

οικονομίας όπως διαγράφεται από τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν και το 

διαφοροποιούν από τα δυτικά πρότυπα, δηλαδή (κεντρικός προγραμματισμός, 

ανυπαρξία ανταγωνισμού και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις), λειτούργησε 

ικανοποιητικά στις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και πέτυχε ρυθμούς 

ανάπτυξης μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους των δυτικών οικονομιών.

Στόχος των σοσιαλιστικών οικονομιών ήταν η κάλυψη βασικών αναγκών του 

πληθυσμού, η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών και του τεχνικού και 

παραγωγικού εξοπλισμού της οικονομίας, γεγονός που ευκολότερα μπορούσε να 

επιτευχθεί, ελέγχοντας και προγραμματίζοντας τις κοινωνικές-εργατικές ομάδες 

(μεγάλου μεγέθους επιχ/σεις) στα πλαίσια ενός κεντρικού οικονομικού 

προγραμματισμού.

Οι ακαμψίες του σοσιαλιστικού οικονομικού συστήματος άρχισαν να γίνονται ορατές 

την δεκαετία 1970 και έντονες την δεκαετία 1980, καθώς σε διεθνές επίπεδο η άνοδος
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του βιοτικού επιπέδου, η τεχνολογική πρόοδος και η βαθμιαία διεθνοποίηση των 

οικονομιών, μετέβαλε τις συνθήκες και την διάρθρωση της παραγωγής.

Οι νέες αυτές συνθήκες επέβαλλαν παραγωγικά συστήματα ευέλικτα, δίκτυα 

συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, μείωση της σημασίας των 

οικονομιών κλίμακας και προώθηση της καινοτομίας.

Μοιραία οι σοσιαλιστικές οικονομίες μπήκαν σε απομόνωση, μη μπορώντας να 

παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και να 

προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που ήρθαν με μεγάλη καθυστέρηση, ακολούθησαν τις 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις (πολιτικές αναταραχές και ανατροπές), οι οποίες έφεραν 

αποδιοργάνωση στον οικονομικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων.

Το άνοιγμα των σοσιαλιστικών οικονομιών προς την Δύση προηγήθηκε της 

ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης και 

φιλελευθεροποίησης των εσωτερικών δομών των οικονομιών, με όλες τις αρνητικές 

συνέπειες αυτής της μετάβασης. Η οικονομική κρίση στην οποία μπήκαν οι πρώην 

σοσιαλιστικές οικονομίες δεν είχε τις ίδιες επιπτώσεις σε όλες τις Βαλκανικές χώρες, 

ούτε την ίδια διάρκεια. Όλες όμως έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές 

επιπτώσεις στο επίπεδο της βιομηχανικής τους παραγωγής και διάρθρωσης.

Ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός και η χαμηλή ποιότητα προϊόντων (μη-ανταγωνιστικά 

προϊόντα με προϊόντα δυτικών επιχ/σεων), η δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών με 

ισχυρούς καταναλωτές που διαμορφώνουν καταναλωτικά πρότυπα και η ακαμψία 

των μεγάλου μεγέθους επιχ/σεων, οδήγησαν σε απότομη πτώση την βιομηχανία από 

το τέλος της δεκαετίας 1980.

Οι Βαλκανικές χώρες δέχθηκαν σημαντικές απώλειες στα επίπεδα της βιομηχανικής 

τους παραγωγής την περίοδο 1989-1998. Συνολικά στην περίοδο της μετάβασης 

έχασαν πάνω από το μισό της βιομηχανικής τους παραγωγής.

Οι απώλειες αυτές συσχετίζονται με το κλείσιμο (και αναπόφευκτα την μείωση της 

απασχόλησης) πολλών και μεγάλων κρατικών εργοστασίων, τα οποία δεν μπόρεσαν 

να προσαρμοστούν στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Την δεκαετία 1989-1998 η Βουλγαρία έχει χάσει το 52,3%

η Ρουμανία έχει χάσει το 53,7% 

η Νέα Γιουγκοσλαβία έχει χάσει το 54,2%
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των επιπέδων παραγωγής τους.1

Μετά το 1992 οι Βαλκανικές χώρες εξακολουθούν την πτωτική τους πορεία ή 

σταθεροποιούν την παραγωγή τους σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα την ίδια δεκαετία 1989-1998 οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όπως η 

Σλοβενία έχει χάσει μόνο το 25% του επιπέδου παραγωγής της.

Μετά το 1992 οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης αρχίζουν σταδιακά να ανακάμπτουν, 

δείχνοντας μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στα νέα οικονομικά δεδομένα.

Στα πρώτα δέκα χρόνια της μετάβασης, οι Βαλκανικές χώρες υπέστησαν μια πολύ 

έντονη συρρίκνωση της βιομηχανικής τους βάσης, σε αντίθεση με τις χώρες της 

Κεντρικής Ευρώπης που ανέκαμψαν σχετικά γρήγορα.

Η πορεία προσαρμογής της βιομηχανίας σε αυτές τις χώρες είναι δεδομένη.

Η μείωση του προϊόντος και της απασχόλησης, είχε παράλληλη αύξηση του αριθμού 

των επιχειρήσεων και μείωση του μέσου μεγέθους αυτών.

Η μείωση της απασχόλησης αποτελεί συνέπεια του κλεισίματος ή της συρρίκνωσης 

των μεγάλων κρατικών μονάδων.

Η αύξηση των επιχειρήσεων (και η μερική αντιστάθμιση της απώλειας θέσεων 

εργασίας) οφείλεται στην δημιουργία νέων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Τα μέσα μεγέθη όμως των επιχειρήσεων εξακολουθούν να είναι μεγάλα σε χώρες 

στις οποίες η διαδικασία μετάβασης είτε ανεστάλη (λόγω πολέμου και βομβαρδισμών 

στην Γιουγκοσλαβία), είτε προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς (όπως στην Ρουμανία).

7.5. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην βιομηχανία, στις χώρες μετάβασης είναι 

πολιτικές αποκρατικοποίησης και ιδιωτικοποίησης, πολιτικές απελευθέρωσης των 

αγορών, αντιμονοπωλιακές πολιτικές. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων έδωσε την 

δυνατότητα στις ίδιες τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με κριτήρια 

αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας από το να συντηρούνται με υψηλό κόστος 

χρεωμένες και προβληματικές επιχειρήσεις. Η πολιτική της αναδιάρθρωσης των 

οικονομικών μονάδων επιλέγεται στις περιπτώσεις που διακρίνεται εκποίηση της

1 Πετράκος (2000) Η Ανάπτυξη των Βαλκανίων
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δημόσιας ιδιοκτησίας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές (ξεπούλημα) ή στις περιπτώσεις 

εκείνες που η παρουσία του κράτους σε μια σειρά από τομείς της οικονομίας, που 

αποτελούν τα φυσικά μονοπώλια είναι επιβεβλημένη.

Πολύ σημαντική είναι η επιλογή της χρονικής στιγμής για την εφαρμογή των 

πολιτικών αποκρατικοποίησης, ιδιωτικοποίησης και απελευθέρωσης των αγορών. 

Από την στιγμή που επελέγησαν οι παραπάνω πολιτικές στα πλαίσια της οικονομικής 

ανάπτυξης των υπό μετάβαση χωρών διαπιστώθηκαν αρκετά δύσκολα θέματα που 

αφορούσαν την εφαρμογή αυτών των πολιτικών.

Η δυσκολία αποτίμησης των δημοσίων επιχειρήσεων σε μια οικονομία όταν δεν 

λειτουργούν οι μηχανισμοί της αγοράς.

Τίθεται το ερώτημα εάν θα έπρεπε η ιδιωτικοποίηση να αρχίσει με την επιστροφή της 

δημόσιας περιουσίας όπως η γη και τα ακίνητα ή οι βιομηχανικές μονάδες στους 

αρχικούς ιδιοκτήτες ή στους απογόνους τους.

Εφόσον θα έπρεπε να επιλεγεί η πώληση των επιχειρήσεων, θα έπρεπε να επιλεγεί ο 

τρόπος πώλησης των επιχειρήσεων (πλειστηριασμός, ανοικτός διαγωνισμός, 

προσφορές, διαπραγματεύσεις, παραχώρηση - πώληση της επιχείρησης στους 

εργαζόμενους ή μετοχοποίηση και διανομή μετοχών στον πληθυσμό).

Η διαδικασία της μετάβασης έχει μεταξύ άλλων και κοινωνικό κόστος. Ένα από τα 

προβλήματα που εμφανίζουν όλες οι υπό μετάβαση κοινωνίες και μεταξύ αυτών η 

Βουλγαρία και η Ρουμανία, είναι η ραγδαία αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

για την αντιμετώπιση του οποίου ζητούν την συνδρομή των δυτικών κρατών, με τις 

οποίες συνάπτουν συμφωνίες αστυνομικής συνεργασίας.

Μία από αυτές τις συμφωνίες είναι η Τριμερής Συμφωνία Συνεργασίας, που 

υπέγραψαν οι υπουργοί Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης της Ρουμανίας, της 

Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει τις χώρες να 

προσαρμοστούν με τις κοινοτικές προδιαγραφές ως προς τον συνοριακό έλεγχο, ώστε 

να είναι έτοιμες για ένταξη στην ΕΕ.

1.5.1. Ρουμανία
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Η Ρουμανία, όπως και το σύνολο των υπό μετάβαση χωρών, στηρίζει σε μεγάλο 

βαθμό την οικονομική της αναδιοργάνωση στις σχέσεις της με την ΕΕ, με την οποία 

έχει υπογράψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου από το Μάιο του 1993. Ο εμπορικός 

προσανατολισμός της Ρουμανίας έχει μεταβληθεί την τελευταία δεκαετία. Ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ρουμανικών εξαγωγών κατευθύνονταν προς τις χώρες της 

ΚΟΜΕΚΟΝ, μετά το 1995, ο κύριος εταίρος της χώρας είναι η ΕΕ. Αντίθετα με την 

επιθυμία της Ρουμανίας για διεύρυνση των οικονομικών της σχέσεων με την ΕΕ, η 

ΕΕ δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο επίπεδο των άμεσων επενδύσεων. Από το 

σύνολο των ξένων άμεσων επενδύσεων, το 1996 στην Ρουμανία, μόνο το 51% 

προέρχεται από την ΕΕ. Οι βασικότεροι τομείς δραστηριότητας των άμεσων ξένων 

επενδύσεων είναι το εμπόριο, η βιομηχανία τροφίμων και οι μηχανοκατασκευές.

Στα πλαίσια της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με την μορφή των ξένων 

επενδύσεων, αρνητικό παράγοντα αποτελεί η ρευστότητα του νομοθετικού πλαισίου, 

το υφιστάμενο μη ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (το οποίο προσδίδει μεγάλες 

υποχρεώσεις στον επενδυτή) και η ύπαρξη της γραφειοκρατίας. Σημαντική είναι η 

δυσκολία αναδιάταξης του παραγωγικού μηχανισμού στις απαιτήσεις της ελεύθερης 

αγοράς.

Η οικονομική - πολιτική μετάβασης της Ρουμανίας ξεκίνησε με την αποκέντρωση 

των μεγάλων βιομηχανικών της μονάδων σε μικρότερες αυτόνομες.

Δεν επελέγη αρχικά η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, διότι τα μεγέθη των 

επιχειρήσεων ήταν τόσο μεγάλα που αναπόφευκτα θα δημιουργούνταν ιδιωτικά 

μονοπώλια σε κόντρα του αρχικού στόχου, της ανάπτυξης ανταγωνιστικών αγορών.

Η αντιμετώπιση αυτής της ιδιαιτερότητας της Ρουμάνικης οικονομίας (μεγάλου 

μεγέθους επιχειρήσεις) αντιμετωπίσθηκε με τον κατακερματισμό των επιχειρήσεων 

αυτών, γεγονός που οδήγησε σε καταστροφή των τεχνολογικών δεσμών που υπήρχαν 

μεταξύ μονάδων της ίδιας επιχείρησης.

Η ρουμανική νομοθεσία βρίσκεται σε εναρμόνιση με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και 

έχει επηρεασθεί σημαντικά από νομοθεσίες δυτικοευρωπαϊκών χωρών.

Στην Ρουμανία έχουν ψηφιστεί περισσότεροι από 80 νόμοι που αφορούν την 

ιδιωτικοποίηση, την ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την διευκόλυνση 

της μετάβασης προς την ελεύθερη αγορά.

Ενας από τους σημαντικότερους νόμους αφορά την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων 

και προβλέπει την μετατροπή των κρατικών οικονομικών μονάδων σε αυτόνομες 

δημόσιες εταιρείες και σε ιδιωτικού δικαίου μετοχικές εταιρείες. Η βαρύτητα του
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ιδιωτικού τομέα έχει σταδιακά αυξηθεί, αποκτώντας οι επενδυτές την δυνατότητα 

άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, χωρίς την έντονη κρατική 

συμμετοχή και καθοδήγηση.

Romania - Main Economic Trends (as of 1 September 2004)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 latest

Inflation rate
Annual
average
Dec.-on-Dec.

%
%

154.9
151.6

59.1
40.6

45.8
54.8

45.7
40.7

34.5
30.3

22.5
17.8

15.3
14.1

13.7 Jan-July 
12.1 July

General government
budget balance

% of GDP -4.5 -3.2 -4.5 -4.4 -3.5 -2 -2

Gross foreign debt of the 
whole economy

% of export 
good-servic 
million €

82.6 

7513 B

91.6

7754

81.7

7646

67.3

8931

71.9

10757

64.8

11115

: :

Source : Eurostat, if not indicated otherwise ; a Moving 12 months average rate of change. B Source: Website of the 
National Bank.
P = provisional figures. B = break in series

Η Ρουμανία από το 1997 και μετά παρουσιάζει συνεχή πτώση του ΑΕΠ.

Το εξωτερικό χρέος σε μονάδες ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος παραμένει χαμηλό 

στο 34% του ΑΕΠ.

Τα ποσοστά ανεργίας έχουν ελαττωθεί σχετικά στο 6,6% το 2003 και συνεχίζει να 

μειώνεται με αργούς ρυθμούς το α’ εξάμηνο του 2004. επιπλέον η κρυμμένη ανεργία 

βρίσκεται σε υψηλότερα ποσοστά στον αγροτικό τομέα.
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Η άσκηση νομισματικής πολιτικής, συνεισφέρει στη μείωση του πληθωρισμού και 

στην αυξανόμενη σταθερότητα των μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας. Πριν 

το 1999, το οικονομικό περιβάλλον της ρουμανικής οικονομίας χαρακτηρίζονταν από 

μια εύθραυστη εξωτερική πολιτική, έναν ασθενή οικονομικό τομέα, έλλειψη 

οικονομικής πειθαρχίας και μη επιδοτούμενη δημοσιονομική πολιτική.

Ο νόμος 266/93 ρύθμισε τον μετασχηματισμό πρώην κρατικών επιχειρήσεων σε 

αυτόνομες δημόσιες εταιρείες, δηλαδή σε μονάδες που είτε αποτελούν φυσικά 

μονοπώλια, ή αποτελούν μονάδες στρατηγικής σημασίας όσον αφορά την άμυνα της 

χώρας.

Ο νόμος 58/1991 προώθησε την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων και το 1996 

θεσπίστηκε το Διάταγμα της Ανταγωνιστικότητας το οποίο περιελάμβανε μέτρα 

προστασίας του ανταγωνισμού.

Romania - Main Indicators of Economic 
Structure (2003)
Population (average) Million 21.73
GDP per head € PPS

% of EU-25
average

6300
29.8

Share of agriculture 
in:
- gross value added
- employment

% of total 
% of total

12.9
34.1

Gross fixed capital 
formation

% of GDP 22.5

Gross foreign debt of 
The whole economy

% of GDP 23.0

Exports of goods 
And services

% of GDP 36.2

Stock of foreign 
Direct investment

Million €
€ per head

Employment rate % of 25-64 
age group

57.6

Long-term 
Unemployment rate

% of labour 
force

4.1

Source : Eurostat

Η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης περιελάμβανε τρία στάδια :

- την μετατροπή των επιχειρήσεων σε ιδιωτικές μετοχικές εταιρείες
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- την δωρεάν διανομή στους κατοίκους του 30% του μετοχικού κεφαλαίου των 

κρατικών επιχειρήσεων με την προϋπόθεση της μη συμμετοχής τους στην διανομή 

της αγροτικής γης και

- την πώληση του 70% του μετοχικού κεφαλαίου των κρατικών επιχειρήσεων σε 

επενδυτές.

Η Ρουμανία αποτελεί πόλο έλξης τόσο για ελληνικές επενδυτικές επιχειρηματικές 

κινήσεις άλλα και άλλων αναπτυγμένων πιο βόρειων ευρωπαϊκών οικονομιών. 

Μεγάλες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζουν να επιχειρούνται στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρουμανίας διαθέτει 

σήμερα σχεδόν 40 τράπεζες.

Η Ρουμανία έχει κυρώσει από τον Μάιο του 1995, τις κυριότερες συμβάσεις που 

έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και αφορούν τον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι συμβάσεις που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

υπερισχύουν των σχετικών κανόνων της ρουμάνικης νομοθεσίας.

1.5.2. Βουλγαρία

Η Βουλγαρία είναι μία από τις χώρες που έδωσαν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην 

απελευθέρωση των αγορών και λιγότερη στην διαίρεση των κρατικών μονάδων.

Ο νόμος για τον μετασχηματισμό και την ιδιωτικοποίηση κρατικών και δημοτικών 

επιχειρήσεων θεσπίστηκε το 1992 και το 1994 θεσπίστηκε ο νόμος της μαζικής 

ιδιωτικοποίησης, δηλαδή της δυνατότητας εξαγοράς των κρατικών επιχειρήσεων από 

πολίτες μέσω ομολόγων του Δημοσίου. Οι υπό ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεις ήταν 

επιχειρήσεις που διατίθενται μέσω ομολόγων, και επιχειρήσεις που εξαγοράζονταν 

από τους εργαζόμενους. Από την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων εξαιρούνται οι 

κρατικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πολεμική βιομηχανία, στην 

ηλεκτρική ενέργεια, στην διύλιση πετρελαίου και στους σιδηροδρόμους.

Ο νόμος της ανταγωνιστικότητας το 1991 ρυθμίζει θέματα για την προστασία του 

ανταγωνισμού και ιδρύεται η Επιτροπή για την Προστασία της Ανταγωνιστικότητας 

το 1992. Το θεσμικό πλαίσιο του νόμου αυτού αφορούσε προγράμματα
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αντιμονοπωλιακής πολιτικής. Στην αρχή της μεταβατικής περιόδου στη Βουλγαρία, 

το κράτος κατείχε περισσότερο από το 80% της περιουσίας.

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης στην Βουλγαρία ονομάστηκε «θλιβερός κύκλος» 

εξαιτίας των αρνητικών αποτελεσμάτων του, αφού αν και είχαν οριστεί 1828 

επιχειρήσεις προς ιδιωτικοποίηση μέχρι τα τέλη του 1994, τελικά ιδιωτικοποιήθηκαν 

μόνο οι 450 από τις οποίες οι μεγάλου μεγέθους μονάδες παρέμειναν κρατικές.

Παρά την καθυστέρηση της εφαρμογής προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης έως το 1997, 

ο αριθμός των οριστικών συμφωνιών ιδιωτικοποίησης, είναι μεγαλύτερος από τον 

αρχικά αναμενόμενο, γεγονός που σημαίνει ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός 

επιχειρήσεων προς ιδιωτικοποίηση, διευκολύνοντας έτσι την μετάβαση στην 

λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.

Το 1998 ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος της μαζικής ιδιωτικοποίησης με δυσκολίες ως 

προς το θεσμικό πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι ξένες επιχειρήσεις συμβούλων δρουν 

ως ενδιάμεσοι φορείς για την ιδιωτικοποίηση συγκεκριμένων βιομηχανιών.

Η βιομηχανική δομή κάποιων σοσιαλιστικών χωρών στα Βαλκάνια δυσκολεύει την 

εφαρμογή των πολιτικών απελευθέρωσης της αγοράς.

Δύο από τις πιο σημαντικές συνθήκες που ήταν καθοριστικές στην περίπτωση της 

Βουλγαρίας και επηρέασαν αρνητικά την διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, ήταν η 

γραφειοκρατία του κράτους και το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον σε 

συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια.

Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόστηκε στην Βουλγαρία, ήταν ίδια στο 

επίπεδο του σχεδιασμού, με τις αντίστοιχες πετυχημένες πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων 

της Τσεχίας.

Η αποτυχία εφαρμογής τους στην περίπτωση της Βουλγαρίας οφείλεται τόσο στην 

δημιουργία μεγάλων κοινωνικών αντιστάσεων από το εργατικό δυναμικό, που 

εισέπραττε, από την μια την οικονομική εξαθλίωση και από την άλλη την συλλογική 

ανασφάλεια των ιδιωτικοποιήσεων (ανατροπή στις συλλογικές τους συμβάσεις 

εργασίας). Η αρνητική στάση των Βουλγάρων, ιδιαίτερα απέναντι στην 

ιδιωτικοποίηση στην οποία υπήρχε συμμετοχή ξένων επενδυτών, χειροτέρεψε την 

κατάσταση και οδήγησε σε αποτυχία πολλά σχέδια της κυβέρνησης.

Ουσιαστικό πρόβλημα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, υπήρξε η αποτίμηση των 

κρατικών εταιρειών. Οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες είχαν πρόβλημα προσδιορισμού 

των περιουσιακών στοιχείων κάθε εταιρείας, λόγω ανεπαρκών λογιστικών αρχείων. 

Η τιμή της εταιρείας, προκειμένου να είναι ελκυστική στον υποψήφιο επενδυτή, δεν
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θα πρέπει να αντιπροσωπεύει μόνο την αξία της εταιρείας αλλά και τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο της επένδυσης, λόγω της πολιτικής και οικονομικής 

αστάθειας.

Ένας άλλος κοινωνικός παράγοντας καθυστέρησης των ιδιωτικοποιήσεων, αποτελεί 

το γεγονός ότι ένα σημαντικό ιδιωτικό κεφάλαιο στην Βουλγαρία τα πρώτα χρόνια 

της μετάβασης αποκτήθηκε παράνομα και έτσι ήταν πολύ δύσκολο να 

χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα ιδιωτικοποίησης, δεδομένου ότι σύμφωνα με το 

Βουλγαρικό νόμο περί ιδιωτικοποιήσεων είναι απαραίτητο όλοι οι ιδιοκτήτες γης και 

κεφαλαίου να εξηγούν την προέλευση αυτού του κεφαλαίου προτού προχωρήσουν σε 

συμμετοχή στην ιδιωτικοποίηση.

Υπεύθυνος οικονομικός παράγοντας της καθυστέρησης των ιδιωτικοποιήσεων, 

θεωρείται η κατάρρευση της COMECON, σε συσχετισμό με άλλους παράγοντες 

όπως η οικονομική ύφεση, η μείωση στο πραγματικό εισόδημα και η χαμηλή 

εσωτερική ζήτηση, οδήγησαν σε πολιτική αβεβαιότητα, υπανάπτυκτες υποδομές και 

επικοινωνίες, καθυστέρηση θεσμικού και νομικού πλαισίου, είχαν σαν αποτέλεσμα 

τον δισταγμό των ξένων επενδυτών.

1.5.2.1 Διαφθορά - Δωροδοκία

Η δωροδοκία, θεωρείται η κακή χρήση της δημόσιας δύναμης και εξουσίας για να 

υπάρξουν ιδιωτικά οφέλη. Η πολιτική δωροδοκία είναι συχνά συγκεχυμένη με το 

οργανωμένο οικονομικό έγκλημα. Το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα, αναφέρεται 

στις παράνομες δραστηριότητες όπως το λαθραίο πέρασμα εμπορευμάτων από μια 

χώρα στην άλλη, στην διακίνηση και το ξέπλυμα χρημάτων κ.α.

Σε μια έρευνα το 2001 η Παγκόσμια Τράπεζα διαπίστωσε ότι οι σημαντικότερες 

μορφές δωροδοκίας ήταν η κλοπή δημοσίων εγγράφων-διαγωνισμών, αλλοιωμένη 

ιδιωτικοποίηση, δωροδοκία στην προμήθεια, διαρροές εγγράφων κ.α.

Η διαφθορά κρατικών παραγόντων, ευθύνεται κατά ένα τρόπο για την καθυστέρηση 

των ιδιωτικοποιήσεων. Η νομενκλατούρα ήταν αποφασισμένη να αποκτήσει 

ιδιοκτησία της κρατικής περιουσίας για λογαριασμό της ή για φίλους σε επιθυμητές 

τιμές και χωρίς δημόσιο διαγωνισμό.

-33-



Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Είσοδο των Βαλκανικών Χωρών

Προκειμένου να καταπολεμηθεί η δωροδοκία ασκείται πίεση στις χώρες να συνάψουν 

συμβάσεις, όπως οι συμβάσεις του ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά 

με την διαφθορά και την δωροδοκία.

Το ελληνικό επίπεδο δωροδοκίας και διαφθοράς κατά την χρονική περίοδο 1998- 

2001 και ιδίως το 2002 ήταν παρόμοιο με αυτό της Βουλγαρίας (η Ελλάδα με μια 

συνεχόμενη αρνητική εξέλιξη στο επίπεδο διαφθοράς και η Βουλγαρία με μια συνεχή 

βελτίωση).

1.5.2.2. Ελληνική Οικονομική Διείσδυση στην Βουλγαρίαr2

Η ελληνική διείσδυση στην βουλγαρική οικονομία, λόγω της γειτονιάς με αυτή, αλλά 

και άλλων επιχειρήσεων των δυτικών ευρωπαϊκών οικονομιών αποτελεί ένδειξη για 

τις προοπτικές ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς. Αρχικά το ενδιαφέρον 

προσδιορίστηκε στον κλάδο των τροφίμων και της κλωστοϋφαντουργίας και κατόπιν 

στον τομέα του τουρισμού και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Μεγάλες επενδύσεις 

πραγματοποίησαν σημαντικοί ελληνικοί χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, οι οποίοι αρχικά 

ακολούθησαν τις ελληνικές επιχειρήσεις - πελάτες τους και κατά δεύτερο λόγο την 

είσοδό τους στην αγορά εκμεταλλευόμενοι τις συνεχείς ιδιωτικοποιήσεις. Το 80% 

του τραπεζικού συστήματος στην Βουλγαρία ανήκει σε ξένη ιδιοκτησία δεδομένου 

ότι όλες οι τοπικές μεγάλες τράπεζες ιδιωτικοποιήθηκαν.

1.5.2.3. Μακροοικονομικά μεγέθη των Βαλκανικών Χωρών (Ρουμανία, Βουλγαρία)

Οι Συμφωνίες Σύνδεσης που υπέγραψαν οι Βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία και 

Ρουμανία) ήταν δυσμενέστερες από αυτές των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και 

επέβαλλαν την πρόωρη απελευθέρωση του εξωτερικού εμπορίου σε τέτοιο βαθμό που 

οδήγησε στην κατάρρευση της παραγωγικής βάσης των χωρών αυτών.

Οι δύο πρώην σοσιαλιστικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία) βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση έναντι των άλλων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

2 ανάπτυξη του κεφαλαίου αυτού στο κεφ. 3.2.2. του παρόντος
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Τα μακροοικονομικά μεγέθη των χωρών αυτών αντανακλούν βασικές οικονομικές 

αδυναμίες των χωρών. Οι δύο χώρες παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλό ΑΕΠ ως 

ποσοστό του μέσου κοινοτικού μέσου όρου.

Η Βουλγαρία παρουσίασε σημαντική πτώση τα έτη 1996-1997, ενώ ανέκαμψε από το 

1998. Στα πλαίσια της διατήρησης της αναπτυξιακής πορείας της βουλγάρικης 

οικονομίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας της Βουλγαρίας και 

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το 2004 προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ με 

ρυθμό 5,3%. Ένα από τα προβλήματα είναι ο υψηλός πληθωρισμός που έκλεισε το 

2003 στο 5,6% και αναμένεται να κλείσει βελτιωμένος το 2004 στο 4,2%. Σε υψηλά 

επίπεδα βρίσκεται και ο δείκτης της ανεργίας αν και εμφανίζεται μειωμένος από το 

17,5% το 2001 σε 14,5% το 2004. Ο δείκτης ανεργίας το 2001 ήταν 8,8% μειώθηκε 

το 2003 σε 7,3% και αναμένεται να διαμορφωθεί σε 7,8% το 2004.

Τα προβλήματα του υψηλού εξωτερικού χρέους, των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, των χαμηλών ποσοστών επενδύσεων, του χαμηλού επιπέδου 

εισροών ξένου κεφαλαίου για άμεσες επενδύσεις, αποτελούν κοινά προβλήματα των 

δύο χωρών. Παράλληλα οι δύο χώρες έχουν αυξήσει τις εμπορικές τους σχέσεις με 

την ΕΕ.

Η ένταξη στην ΕΕ των πρώην σοσιαλιστικών χωρών θεωρήθηκε για τις χώρες αυτές 

σαν εθνικός στόχος και κοινωνικοπολιτικό όραμα. Οι χώρες σε μετάβαση 

προσδοκούν τα οικονομικά οφέλη της χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας, του 

ανοίγματος στην μεγάλη και ενιαία ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά τόσο για την 

αύξηση των εξαγωγών τους όσο και για την προσέλκυση άμεσων ευρωπαϊκών 

επενδύσεων.

Η παρεχόμενη οικονομική και τεχνική στήριξη της ΕΕ δεν είναι ικανή από μόνη της 

να ξεπεράσει τα παραπάνω προβλήματα. Εκτιμάται ότι για την επίτευξη του 75% του 

μέσου κοινοτικού ΑΕΠ μέχρι το 2015 θα πρέπει η Βουλγαρική οικονομία να 

αυξάνεται κατά 10,1% ετησίως, η δε Ρουμάνικη οικονομία κατά 9,2% ετησίως, 

ποσοστά εξωπραγματικά για την παρούσα κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι για την 

επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης πέρα από την κοινοτική βοήθεια, την βοήθεια 

άλλων διεθνών οργανισμών και τις ξένες επενδύσεις, θα πρέπει να γίνουν δραστικές 

μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό των χωρών αυτών.
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Κοινά προβλήματα των δύο χωρών αποτελούν οι μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές, 

στην σύγχρονη τεχνολογία, στην κατάρτιση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, 

αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, μεγάλος και δυσκίνητος κρατικός τομέας, 

κ.α. θέτουν τις χώρες αυτές εκτός του κριτηρίου της ανταγωνιστικότητας. Βελτιώσεις 

απαιτούνται μεταξύ άλλων και στην ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών, στην 

μεγαλύτερη φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, στην διαρθρωτική πολιτική και στο 

θεσμικό οικονομικό πλαίσιο.

1.5.3. Σλοβενία

Η πορεία μετάβασης της Σλοβενίας από την Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την «αυτοδιαχειριζόμενη οικονομία» προς την 

ανεξαρτησία και την εγκαθίδρυση της οικονομίας της αγοράς, έγινε με τον πιο ομαλό 

τρόπο, σε σχέση με ανάλογες περιπτώσεις της περιοχής. Στις 25 Ιουνίου 1991, η 

Σλοβενία ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη δημοκρατία, και το 1992 η ΕΕ, αναγνώρισε την 

Σλοβενία ως ανεξάρτητη κρατική οντότητα.

Η οικονομική κατάσταση της Σλοβενίας παρουσιάζει δύο περιόδους :

την περίοδο 1980-1991, που περιγράφει την οικονομική δραστηριότητα της 

Σλοβενίας στα πλαίσια της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας και 

την περίοδο μετά το 1991, με δύο σημαντικούς άξονες ανάπτυξης :

ί. την εσωτερική δομή και δραστηριότητα της Σλοβενίας 

ϊί. τις εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της χώρας.

Η Σλοβενία δεν είχε να αντιμετωπίσει την διαδικασία μετάβασης προς την ελεύθερη 

αγορά, αφού από την εποχή του Τίτο ήδη λειτουργούσαν οι μηχανισμοί της 

«ελεύθερης αγοράς». Η Σλοβενία ήταν λιγότερο εξαρτημένη από την ΕΣΣΔ.

Στην μεταβατική περίοδο υπήρξαν όμως εκτροπές αναφορικά με :

περιορισμούς στα δικαιώματα ιδιοκτησίας και χρήση κεφαλαίων 

έμφαση στην βαριά βιομηχανία

σημαντική κατεύθυνση του εμπορίου προς τις κομμουνιστικές χώρες
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Χαρακτηριστικό της σλοβένικης οικονομίας είναι ότι η διάρθρωση της παραγωγής 

του εθνικού πλούτου της χώρας είναι παρεμφερής με την ανάλογη των αναπτυγμένων 

ευρωπαϊκών χωρών.

Η βιομηχανία της Σλοβενίας, παρουσίασε κατά την νέα περίοδο, μείωση της 

παραγωγής της αλλά και των προσφερομένων θέσεων εργασίας, καθώς δεν 

απασχολεί περισσότερο από το 35% του ενεργού πληθυσμού.

Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της σλοβένικης βιομηχανίας θεωρείται η 

περιορισμένη εξειδίκευση του κλάδου.

Αναφορικά με την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας της, το 

δημοσιονομικό έλλειμμα και το εξωτερικό χρέος της χώρας βρίσκονται εντός των 

ορίων που θέτουν τα κριτήρια Maastricht.

Παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, χωρίς να φθάνει τα επίπεδα των 

υπολοίπων βαλκανικών χωρών που βρίσκονται σε μετάβαση.

Από τα σημαντικότερα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η σλοβένικη 

οικονομία μετά το 1991, ήταν η απόσπασή της από την δεδομένη γιουγκοσλαβική 

αγορά. Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Σλοβενίας είναι η Γερμανία, η 

Ιταλία, η Γαλλία και οι γειτονικές της χώρες, Κροατία και Αυστρία. Το εμπόριο της 

Σλοβενίας με τις ΗΠΑ είναι περιορισμένο.

Το υψηλό επίπεδο των εμπορικών συναλλαγών της Σλοβενίας με την ΕΕ, συμβάλλει 

άμεσα στην επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της, αλλά και των υποδομών 

της, μέσω του προγράμματος PHARE.

Η Σλοβενία έχει θεσπίσει θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 

τρομοκρατίας, ενώ το σλοβένικο σύνταγμα αναγνωρίζει τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων.

Προτεραιότητα της Σλοβενίας ήταν να αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση από κράτη 

και διεθνείς οργανισμούς.

το 1992 έγινε το 176° μέλος του ΟΗΕ

- το 1992 έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης

το 1993 έγινε μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της 

Παγκόσμιας Τράπεζας

- το 1995 κύρωσε την συμμετοχή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 

το 1995 κύρωσε την συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την European Free 

Trade Area
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1.6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τα Βαλκάνια προκειμένου να τεθούν σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα πρέπει να 

προβούν στην λήψη μιας σειράς μέτρων :

Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της οικονομίας. Την 

προσαρμογή της νομοθεσίας για την ανάπτυξη ιδιωτικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, την προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και την 

ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που αποτελούν τροχοπέδη 

στην επιχειρηματική-επενδυτική ανάπτυξη.

Βελτίωση της ελκυστικότητας του οικονομικού περιβάλλοντος με στόχο την 

αύξηση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και την είσοδο ξένων επενδυτικών 

κεφαλαίων.

Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και η εναρμόνιση με αυτές της 

ΕΕ, όπως επίσης και οι διαδικασίες ελέγχου, η εξυγίανση των κρατικών 

υπηρεσιών και η κατάργηση των εμποδίων στην είσοδο ξένων άμεσων 

επενδύσεων, αποτελούν στοιχεία που βελτιώνουν την εικόνα του οικονομικού 

περιβάλλοντος των χωρών αυτών.

Βελτίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με υιοθέτηση διεθνών 

κανόνων τραπεζικής λογιστικής, διεύρυνση του συστήματος με την 

ιδιωτικοποίηση τραπεζών με χορήγηση αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση 

ξένων τραπεζών με διεύρυνση και εμπλουτισμό των τραπεζικών προϊόντων. 

Οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών και στην 

δυνατότητα εξωτερικού δανεισμού των επιχειρήσεων για επενδυτικούς 

σκοπούς.

Επαναπροσδιορισμός του κράτους στα νέα οικονομικά δεδομένα. Η 

καταπολέμηση της οικονομικής διαφθοράς, η εξυγίανση των δημοσίων 

επιχειρήσεων και οργανισμών, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και 

η αποκέντρωση κρατικών λειτουργιών, η νομοθετική και ρυθμιστική 

αναβάθμιση και ανεξαρτητοποίηση της δικαιοσύνης.
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Η σταθεροποίηση των μακροοικονομικών μεγεθών των οικονομιών των υπό 

μετάβαση χωρών, αποτελεί την βάση για την αύξηση των επενδύσεων και την 

οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Η σταθεροποίηση αυτή βέβαια σαν 

αποτέλεσμα εφαρμογής οικονομικών προγραμμάτων, έχει αρχικά αρνητικές 

συνέπειες στην αύξηση του ΑΕΠ και στην απασχόληση. Η ΕΕ και οι διεθνείς 

χρηματοδοτικοί οργανισμοί (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια 

Τράπεζα) θα πρέπει να στηρίξουν την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών με 

στόχο την εξομάλυνση των αρνητικών συνεπειών.

Διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου εξωτερικής οικονομικής πολιτικής. 

Δημιουργία νέων θεσμών στήριξης του εξωτερικού εμπορίου, προώθηση των 

υποδομών και εναρμόνιση του δασμολογικού πλαισίου στα ευρωπαϊκά 

πρότυπα.

Επιλογή της σταθερής ισοτιμίας των νομισμάτων των Βαλκανικών χωρών με 

το ευρώ. Λόγω της ασταθούς πολιτικής κατάστασης και των συχνών κρίσεων 

στην περιοχή των Βαλκανίων η επιλογή άλλου συναλλαγματικού συστήματος 

(κυμαινόμενων ισοτιμιών) θα οδηγούσε σε συνεχείς υποτιμήσεις των 

βαλκανικών νομισμάτων και στην χειροτέρευση των όρων εμπορίου. Οι 

συνεχείς υποτιμήσεις προκαλούν συναλλαγματική αστάθεια με αρνητικές 

επιδράσεις στις επενδύσεις και στο εξωτερικό χρέος των χωρών.

Οι χώρες με χρόνιο πληθωρισμό, στα πλαίσια άσκησης της νομισματικής τους 

πολιτικής θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το σύστημα Currency Board που 

εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη της νομισματικής τους βάσης με ξένο 

συνάλλαγμα εκφρασμένο σε ευρώ και μετατρεψιμότητα του εθνικού 

νομίσματος με ξένα. Το σύστημα Currency Board εφαρμόστηκε στην 

περίπτωση της Βουλγαρίας.

Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και ανάπτυξη νέων. Ο εκσυγχρονισμός 

της υπάρχουσας υποδομής θεωρείται επιβεβλημένος για δύο κυρίως λόγους. 

Η υπάρχουσα υποδομή ήταν προσαρμοσμένη στο εργασιακό πλαίσιο του 

προηγούμενου σοσιαλιστικού μοντέλου της κλειστής οικονομίας και 

υπολείπονταν της τεχνολογικής ανάπτυξης και εξέλιξης των υποδομών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Ουσιαστικές αλλαγές μπορούν να αφορούν και την 

διαχείριση της υπάρχουσας υποδομής, παραχωρώντας το management την 

διαχείριση της σε ιδιώτες.
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Δεύτερον το κόστος βελτίωσης των υφισταμένων υποδομών είναι μικρότερο 

από το κόστος ανάπτυξης νέων υποδομών.

Η ανάπτυξη των υποδομών στις υπό μετάβαση χώρες αποτελεί την βάση για 

την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας σ’ αυτές από ιδιώτες, 

ανάπτυξη περιφερειακής πολιτικής για την αντιμετώπιση περιφερειακών 

ανισοτήτων και τάσεων για την εμφάνιση μονοπωλιακών καταστάσεων, 

αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με την ανανέωση, επιμόρφωση και 

εξειδίκευση του, στις νέες τεχνολογίες, σε νέες ειδικότητες και προσαρμογή 

σε ευέλικτα παραγωγικά συστήματα για την συμμετοχή και αντιμετώπιση του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στα πλαίσια της 

προενταξιακής περιόδου των πρώην σοσιαλιστικών χωρών, 

στήριξη πολιτική και οικονομική της επιχειρηματικής δραστηριότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον μεταποιητικό αγροτικό τομέα και στον 

τομέα των υπηρεσιών. Με μια σειρά μέτρων, όπως η απλοποίηση 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης, μειωμένη 

φορολογία, οι Βαλκανικές χώρες μπορούν να αναπτύξουν μια δυναμική 

μεσαία τάξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Η επιβολή αυστηρών πολιτικών και οικονομικών όρων είναι απαραίτητη για να 

αναπτυχθούν στενότερες σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Βαλκανικών χωρών. Οι χώρες αυτές 

δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις συνθήκες ένταξής τους χωρίς την εξωτερική 

βοήθεια από την ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς. Προηγείται επομένως η βοήθεια 

στην βάση μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων στήριξης σε περίπτωση αθέτησης των 

συμφωνηθέντων για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η προσαρμογή των Βαλκανικών χωρών στις απαιτήσεις συμμετοχής και οι 

δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν συνεπάγονται θεσμικό εκσυγχρονισμό και πειθαρχίες 

στην άσκηση πολιτικών.

1.6.1. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
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Στο οικονομικό επίπεδο ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη όλων των Βαλκανικών 

χωρών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, μέλη του οποίου είναι η Βουλγαρία 

και η Ρουμανία.

Μέσω της ένταξης στον ΠΟΕ οι σχέσεις των Βαλκανικών χωρών με τις χώρες μέλη 

του ΠΟΕ ρυθμίζονται σε σταθερή βάση και επομένως δεν απαιτούνται οι συχνές 

διμερείς συμφωνίες. Τα θέματα που καλύπτουν αφορούν τις πολιτικές που 

επηρεάζουν το εμπόριο, διασφαλίζουν αυτόματα την πρόσβαση στις αγορές με την 

εφαρμογή της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτους. Οι Βαλκανικές χώρες-μέλη 

του ΠΟΕ προστατεύονται από την κατάχρηση εμπορικής δύναμης που υπάρχει στις 

διμερείς συμφωνίες με ισχυρότερους εταίρους, κάτω από το σύστημα επίλυσης 

εμπορικών διαφορών του ΠΟΕ.

Οι σε μετάβαση Βαλκανικές χώρες απολαμβάνουν στον ΠΟΕ προνόμια των 

αναπτυσσόμενων χωρών όπως :

δυνατότητα να περιορίζουν το εμπόριο σε περίπτωση διατάραξης του 

ισοζυγίου πληρωμών (άρθρο XII της GATT 1994)

να παίρνουν μέτρα εμπορικής προστασίας της νηπιακής βιομηχανίας (άρθρο 

XVIII της GATT 1994)

να χορηγούν επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα (άρθρο 6 της Συμφωνίας του 

1994 για τα Αγροτικά)

- να κάνουν χρήση του δικαιώματος μεγαλύτερων μεταβατικών περιόδων 

προσαρμογής σε συμφωνίες όπως τα αγροτικά, οι υπηρεσίες κ.α. 

να απολαμβάνουν προτιμησιακή μεταχείριση στο πλαίσιο διμερών 

συμφωνιών κατά παρέκκλιση της αρχής του μάλλον ευνοημένου κράτους.

1.6.2. Μετάβαση στην Οικονομία της Αγοράς

Συμπερασματικά, μια πετυχημένη μετάβαση των υποψηφίων χωρών στην οικονομία 

της αγοράς, μπορεί να προσδιοριστεί με την επίτευξη τεσσάρων βασικών σταδίων, 

τα οποία συμβάλλουν είτε ανεξάρτητα είτε αλληλεξαρτούμενα.

Το μακροοικονομικό πρόγραμμα σταθεροποίησης, που πρέπει να υιοθετηθεί 

προκειμένου να μειωθούν ή να βελτιωθούν τα μακροοικονομικά μεγέθη, όπως
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ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, η ανεργία και επομένως να μειωθεί το εξωτερικό 

χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ, να μειωθούν τα ελλείμματα, να αυξηθεί η 

βιομηχανική παραγωγή και τέλος να βελτιωθεί το ΑΕΠ και το βιοτικό επίπεδο 

των πολιτών.

η απελευθέρωση της οικονομικής δραστηριότητας, που περιλαμβάνει την 

απελευθέρωση της αγοράς, την κατάργηση των μονοπωλίων, την ανάπτυξη 

του εμπορίου. Η ξαφνική όμως έκθεση του κράτους στις ελεύθερες δυνάμεις 

της αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια, την οικονομία των χωρών αυτών 

και σε σοβαρή οικονομική κρίση.

η μείωση του δημόσιου τομέα με την αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των 

κρατικών επιχειρήσεων. Η ιδιωτικοποίηση, η αναδιάρθρωση των 

επιχειρήσεων, η επιβολή περιορισμών στον κρατικό προϋπολογισμό και η 

μείωση των επιχορηγήσεων θα δημιουργήσουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας και 

υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Οι συνέπειες αυτές είναι αναπόφευκτες στην 

προσπάθεια μετάβασης των πρώην σοσιαλιστικών οικονομιών στην οικονομία 

της αγοράς.

προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων σταδίων είναι οι 

διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο. Αναφορικά, 

η καθιέρωση νόμιμης ιδιωτικής περιουσίας, νέοι νόμοι σχετικά με την 

διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών, 

την ξένη συμμετοχή τραπεζών, τον καθορισμό συστημάτων πληρωμών και 

χορηγήσεων, νόμοι που αφορούν την πτώχευση και εκκαθάριση των 

τραπεζών και των επιχειρήσεων γενικά. Η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να 

αφορά δαπάνες για επιδόματα ανεργίας, εξειδίκευση εργαζομένων, βελτίωση 

των εργασιακών συνθηκών, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε ατομικό 

επίπεδο και σε επίπεδο επιχειρήσεων, νομισματικές μεταρρυθμίσεις.

Η επιτυχής μετάβαση οφείλεται τόσο στις εσωτερικά διαμορφούμενες συνθήκες των 

χωρών, όσο και στην εξωτερική βοήθεια, η οποία μπορεί να είναι είτε με την μορφή 

καθοδήγησης, είτε οικονομικής υποστήριξης. Οι χώρες στην διάρκεια της 

μεταβατικής περιόδου δέχονται βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την 

Παγκόσμια Τράπεζα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τον Οργανισμό 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Οι διεθνείς οργανισμοί παρέχουν στις σε μετάβαση 

χώρες την οικονομική βοήθεια που χρειάζονται για να υιοθετήσουν και να πετύχουν
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ορισμένους στόχους σταθεροποίησης της οικονομίας, ώστε να μπορέσουν αυτές να 

αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν δημιουργήσει στους οργανισμούς.

1.6.2.1. Σύμφωνο Σταθερότητας

Το Σύμφωνο Σταθερότητας, απαιτεί περαιτέρω εξειδίκευση των στόχων του, αύξηση 

και διασφάλιση των πόρων του, βελτίωση του συντονισμού με τις πολιτικές των 

Βαλκανικών χωρών και οργανισμών, χρονοδιάγραμμα και ιεράρχηση των έργων και 

των προγραμμάτων ώστε να μην παρατηρηθεί σπατάλη πόρων σε έργα με μικρή 

πολλαπλασιαστική αξία, ανάπτυξη μηχανισμών για την αποτελεσματική διαχείριση 

και παρακολούθηση των έργων και έμφαση στον εκσυγχρονισμό των Βαλκανικών 

χωρών με την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

1.6.2.2. ΝΑΤΟ

Η ένταξη των χωρών αυτών στο ΝΑΤΟ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

κατοχύρωση της εθνικής ασφάλειας τους.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης οφείλει το ΝΑΤΟ να εγγυηθεί την ασφάλεια των 

επιμέρους χωρών και το απαραβίαστο των συνόρων τους, ώστε να υπάρξει μείωση 

των αμυντικών δαπανών και αύξηση των δαπανών για οικονομική ανάπτυξη.

Με την προγραμματισμένη είσοδο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ το 

2007, η χώρα μας αποκτά και χερσαία σύνορα με την ΕΕ.

Ι.6.2.3. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η τράπεζα στηρίζει την οικονομική και κοινωνική συνοχή στα νέα κράτη-μέλη. 

Αποτελεί την κυριότερη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης στα δέκα νέα κράτη-μέλη. 

Από το 1990, έχει χορηγήσει δάνεια ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ στις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Το 2002, περίπου 10% των δανείων χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη της 

οικονομικής καθυστέρησης των χωρών αυτών.
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συγχρηματοδοτεί συγκεκριμένα έργα που 

εκτελούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εξακριβώνει την τεχνική, οικονομική 

και χρηματοδοτική βιωσιμότητα των έργων και ότι τα έργα αυτά είναι σύμφωνα με 

την κοινοτική νομοθεσία ιδίως στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Η 

συγχρηματοδότηση μπορεί να συμπληρωθεί με επιχορηγήσεις από κοινοτικά 

προγράμματα όπως το PHARE και το ISPA.

Η ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία έχει θέσει σαν στόχο την χορήγηση, το 2003, 70% 

των δανείων της σε έργα που εκτελούνται σε περιφέρειες της ΕΕ, οι οποίες 

λαμβάνουν στήριξη από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Η τράπεζα συγχρηματοδοτεί 

προγράμματα με προτεραιότητα στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης.
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2.1. ΧΡΗΜΑ TO A ΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ον χώρες της Ανατολικής Βαλκανικής (Βουλγαρία και Ρουμανία) επιδιώκοντας να 

μεταβούν σε μια δυτικού τύπου κοινοβουλευτική δημοκρατία και σε μια μικτή 

οικονομία, στράφηκαν στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών και σχέσεων συνεργασίας με 

την ΕΕ, επιδιώκοντας συγχρόνως και την οριστική απεξάρτησή τους από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση.

Με στόχο την έξοδο των χωρών της Βαλκανικής από την κατάσταση υπανάπτυξης 

στην οποία βρίσκονταν, η ΕΕ ανέπτυξε μια στρατηγική προσέγγισης των χωρών 

αυτών μέσω ενός σχεδίου χρηματοδοτικής βοήθειας, ένα νέο «σχέδιο Μάρσαλ» κατ’ 

ευφημισμό αυτού που είχε εφαρμοσθεί με την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου, για την ανοικοδόμηση της Δυτικής Ευρώπης.

Η ΕΕ εφαρμόζει από το 1989 μέτρα στήριξης των χωρών της Κεντροανατολικής 

Ευρώπης με στόχο την επίσπευση μιας ομαλής εναρμόνισης των κοινωνικοπολιτικών 

και οικονομικών συστημάτων των χωρών αυτών με τα αντίστοιχα δυτικά πρότυπα. 

Συγχρόνως οι χώρες αυτές αναμένουν τα οφέλη της χρηματοδοτικής και τεχνικής 

βοήθειας, του ανοίγματος της μεγάλης, ενιαίας και προσβάσιμης ευρωπαϊκής αγοράς, 

και την προσέλκυση άμεσων ευρωπαϊκών επενδύσεων.

Μετά το 2006 εκτιμάται ότι οι περισσότερες περιοχές του στόχου 1 θα έχουν υπερβεί 

το 75% του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ, και επομένως θα απελευθερωθούν σημαντικοί 

πόροι για την χρηματοδότηση των διαρθρωτικών προγραμμάτων κυρίως των 

Βαλκανικών Χωρών.

Μεταφορές πόρων για τις Βαλκανικές Χώρες θα προκόψουν και από την εφαρμογή 

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το ΑΕΠ και οι δείκτες απασχόλησης θα 

βελτιωθούν μέσω των πολιτικών στήριξης των τιμών των αγροτικών προϊόντων, των 

αγροτικών εισοδημάτων, των μέτρων γεωργοπεριβαλλοντικής προστασίας, μέτρων 

στήριξης της αγροτικής υπαίθρου, βελτίωση της μεταποίησης και της εμπορίας, λόγω 

του μεγάλου μεγέθους του αγροτικού τομέα στις Βαλκανικές Χώρες.

Οφέλη βέβαια για τις Βαλκανικές Χώρες θα προκόψουν και από την εφαρμογή 

άλλων κοινών πολιτικών, όπως της περιβαλλοντικής πολιτικής της κοινής πολιτικής 

για την έρευνα και την ανάπτυξη, πολιτικής μεταφορών και αναβάθμισης της
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δημόσιας διοίκησης, πολιτικής που αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων για την 

αναβάθμιση της παιδείας, του πολιτισμού και του τουρισμού, κοινωνικής πολιτικής. 

Προϋπόθεση για την αποδοχή του οφέλους της άσκησης των προαναφερόμενων 

πολιτικών είναι η μεταφορά πόρων και τεχνογνωσίας μέσω των προγραμμάτων 

χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ υπέρ των υποψηφίων νέων μελών.

Η χρηματοδοτική βοήθεια προς τις Βαλκανικές Χώρες στοχεύει αρχικά στην 

αναδιάρθρωση της παραγωγικής τους βάσης, γεγονός που μπορεί να σημαίνει και 

εγκατάλειψη ή καταστροφή παγίου κεφαλαίου, λόγω τεχνολογικής απαξίωσής του. 

Αυτό εξηγεί και την αρνητική ανάπτυξη που εμφανίζεται στο αρχικό στάδιο της 

διαδικασίας του μετασχηματισμού της οικονομίας των πρώην σοσιαλιστικών χωρών. 

Υποστηρίζεται από πολλούς οικονομικούς αναλυτές, ότι είναι προτιμότερο η 

χρηματοδοτική βοήθεια να είναι μεγάλη και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, 

ώστε να προκληθεί ένα θετικό σοκ στις οικονομίες των χωρών και να δημιουργηθούν 

κατ’ αυτόν τον τρόπο οι προϋποθέσεις για μια αυτοδύναμη ανάπτυξη των οικονομιών 

των χωρών. Διαφορετικά, η παρατεταμένη και σταδιακή χορήγηση περιορισμένων 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων, θα λειτουργήσει ως παυσίπονο, αντιμετωπίζοντας 

τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται χωρίς να αντιμετωπίζεται η γενεσιουργός αιτία 

αυτών και χωρίς να επιδιώκεται η ανατροπή των απαρχαιωμένων και ανασταλτικών 

για την ανάπτυξη οικονομικών δομών των πρώην σοσιαλιστικών χωρών.

Για να είναι ορατό το όραμα της ΕΕ για ενιαίο οικονομικό χώρο, με οικονομική και 

κοινωνική συνοχή σε μια διευρυμένη και ισχυρή Ευρώπη, θα πρέπει οι Βαλκανικές 

Χώρες να αναπτύσσονται με ρυθμούς της τάξης του 8-10% για τα επόμενα 20 χρόνια. 

Στόχος που ισοδυναμεί με «χίμαιρα» για τις Βαλκανικές Χώρες υπό ένταξη, 

στηριζόμενες μόνο στην δυναμική των δικών τους οικονομιών.

Επομένως η ουσιαστική στήριξη των χωρών αυτών από την ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση 

για την ανάπτυξή τους αλλά και για την υλοποίηση των κοινά αποδεκτών στόχων για 

κοινωνική και οικονομική συνοχή στην διευρυμένη Ευρώπη.
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ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ

Έτη που απαιτούνται για να φθάσουν το 75% 

του ΑΕΠ της ΕΕ-15 με βάση εναλλακτικά 

σενάρια ετήσιων ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ

3,5% 4,5% 5,5% 6,5%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 146 73 49 37

ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 198 99 67 50

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 267 134 90 68

Πηγή : Petrakos (2000)

Αν οι ρυθμοί ανάπτυξης των Βαλκανικών Χωρών υπό ένταξη είναι μεν θετικοί αλλά 

δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτούς της ΕΕ-15, τότε η διαδικασία σύγκλισης είναι 

τόσο αργή που δεν έχει καμία πρακτική αξία.

Με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 6,5% τα Βαλκάνια θα χρειαστούν 

πάνω από 60 χρόνια για να φθάσουν το 75% του (τότε διαμορφωμένου) επιπέδου 

ανάπτυξης της ΕΕ-15. Ο χρόνος αυτός είναι περίπου διπλάσιος από αυτόν που 

απαιτείται για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Στην περίπτωση της διεύρυνσης προς ανατολάς, που θα οδηγήσει σε μείωση του κατά 

κεφαλή ΑΕΠ της ΕΕ κατά 20% περίπου, οι Βαλκανικές Χώρες θα χρειαστούν πάνω 

από 40 χρόνια για να φθάσουν το 75% του επιπέδου ανάπτυξης της διευρυμένης 

Ευρώπης, έστω και αν αναπτύσσονται με ρυθμούς της τάξης του 6,5% ετησίως.

Η ΕΕ ενεργοποιεί χρηματοδοτικά σχήματα συνεργασίας μέσω της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την
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Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (European Bank for Reconstruction and 

Development, EBRD)

Τα κυριότερα υποστηρικτικά οικονομικά-χρηματοδοτικά εργαλεία της 

προενταξιακής περιόδου των υποψηφίων χωρών είναι τα τρία προγράμματα:

PHARE

SAPARD

ISPA

2.1.1. PHARE1 (Poloque, Hongrie, Assistance Restructuration

Economique)

To πρόγραμμα PHARE είναι η συνδρομή της ΕΕ στο κύριο πρόγραμμα βοήθειας 

της Ομάδας των 24 χωρών του ΟΟΣΑ (G-24) για τις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης.

Στην Ομάδα των 24 συμμετέχουν τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και οι χώρες 

Αυστραλία, Καναδάς, Ισλανδία, Ααπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, 

Τουρκία και ΗΠΑ.

Η απόφαση για ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των χωρών της Κεντροανατολικής 

Ευρώπης λήφθηκε για πρώτη φορά κατά την Διάσκεψη Κορυφής (G-7) της Αψίδας 

που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1989 και αφορούσε αρχικά μόνο τις χώρες 

Πολωνία και Ουγγαρία. Ο συντονισμός του προγράμματος ανατέθηκε αρχικά στην 

Επιτροπή της ΕΕ. Το πρόγραμμα σταδιακά επεκτάθηκε και σε άλλες δέκα χώρες της 

Κεντροανατολικής Ευρώπης, σταδιακά πραγματοποιείται αύξηση του μεγέθους των 

επιμέρους προγραμμάτων που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα PHARE και προωθείται 

ένας προσανατολισμός για μεγαλύτερη αποκέντρωση της διαχείρισης των 

προγραμμάτων υπέρ των χωρών που είναι αποδέκτες της χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα PHARE αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ.

1 http://europa.eu.int/scadplus
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Το πρόγραμμα PHARE παρέχει τεχνογνωσία και κατάρτιση σε δημόσιους, ιδιωτικούς 

και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Χρηματοδοτεί μελέτες, χορηγεί επιδοτήσεις κεφαλαίου, παρέχει εγγυήσεις και 

πιστώσεις και επενδύει σε συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς για την ανάληψη 

έργων υποδομής.

Οι τομείς που χρηματοδοτούνται μέσω του PHARE είναι:

> Ανθρωπιστική βοήθεια

> Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα

> Ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας μέσω αναδιάρθρωσης, 

ιδιωτικοποίησης, στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στήριξη 

του χρηματοπιστωτικού τομέα.

> Εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα (προγράμματα Tempus)

> Κοινωνική ανάπτυξη, απασχόληση, υγεία

> Περιβάλλον (περιλαμβάνει και την πυρηνική ασφάλεια)

> Υποδομές

> Δημόσια διοίκηση, δημόσιοι θεσμοί, νομοθεσία

> Κοινωνία πολιτών και εκδημοκρατισμός

> Διάφορα

2.1.1.1. To PHARE στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ2

Η Βουλγαρία εντάχθηκε στο PHARE το 1990 και προτεραιότητα δόθηκε στις 

υποδομές (35% της συνολικής χρηματοδότησης), στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

(14%), στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα (13%), στο περιβάλλον (12%) και στο 

γεωργικό τομέα (10%).

Η ΕΕ για το χρονικό διάστημα 1998-1999, παρείχε στην Βουλγαρία 0,6 εκατομμύρια 

€ στο πλαίσιο του προγράμματος PHARE, για να υποστηρίξει συστήματα για την 

διαχείριση και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

2 htlp://www.bulgarianeconomy/phare.html
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Επίσης υποστήριξε, με χρηματοδότηση αξίας 0,55 εκατομμυρίων €, την θεσμική 

ανάπτυξη και την ανάπτυξη της νομοθεσίας ατμοσφαιρικής ποιότητας μέσω μιας 

ρύθμισης τύπου twinning.

Το 2002, η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος PHARE κατανεμήθηκε στους 

εξής τομείς :

οικονομική μεταρρύθμιση, υιοθέτηση και εφαρμογή του aquis 24 εκατ. € 

οικονομική και κοινωνική συνοχή 14 εκατ. € 

ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης 36 εκατ. € 

εθνική ολοκλήρωση και κοινωνία πολιτών 8 εκατ. €

Επιπλέον διατέθηκαν :

28 εκατ. € για τα διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας, κυρίως για τα 

έργα υποδομής στα σύνορα Βουλγαρίας με την Ελλάδα και την Ρουμανία 

70 εκατ. € διατέθηκαν για διάλυση πυρηνικών εγκαταστάσεων.

2.1Λ.2. To PHARE στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Ρουμανία εντάχθηκε στο PHARE το 1991 και προτεραιότητα δόθηκε στις 

υποδομές (20% της συνολικής χρηματοδότησης), στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα 

και στην περιφερειακή ανάπτυξη (20%), στην εκπαίδευση και κατάρτιση (16%), στο 

γεωργικό τομέα (11%) και στην ανθρωπιστική βοήθεια (11%).

Το 2001 η απορροφητικότητα μέσω του προγράμματος PHARE3 έφθασε στο 96,5% 

τα οποία επενδύθηκαν ως εξής :

- οικονομικά κριτήρια 2,5 εκατομμύρια ευρώ

ενδυνάμωση δημόσιας διοίκησης 16,7 εκατομμύρια ευρώ 

κοινοτικό κεκτημένο 108,5 εκατομμύρια ευρώ 

τεχνική βοήθεια 1,5 εκατομμύρια ευρώ

Το 2002, υπήρξε η πρωτοβουλία εφαρμογής διασυνοριακών προγραμμάτων, με 

χορήγηση ποσού 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Το 2003, παρατηρήθηκαν μέσω του προγράμματος PHARE μερικές κινήσεις 

κεφαλαίων, σε άλλες χρήσεις ιδιαίτερα για μικρά έργα υποδομής.

’ http://www.ebea.gr/reports/romania2004
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Τον Δεκέμβριο του 1997, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου, αποφάσισε 

μια νέα προενταξιακή πολιτική σχετικά με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες της 

Κεντροανατολικής Ευρώπης. Η Επιτροπή διαφοροποίησε τις προτεραιότητες του 

PHARE αναφορικά με τις δέκα υποψήφιες προς ένταξη χώρες, μεταξύ αυτών της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Στα πλαίσια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Βερολίνου το 1999, για 

τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ για το χρονικό διάστημα 2000-2006, η 

ανώτατη ετήσια χρηματοδότηση για το PHARE ανέρχεται σε 1.560 εκατομμύρια 

ευρώ, η οποία θα ανατεθεί για την δημιουργία και ενίσχυση των νέων θεσμών (30%) 

και για επενδύσεις (70%) για τις δέκα υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Μέσω του PHARE δίνεται προτεραιότητα στις επενδύσεις, που θα καλύπτουν το 70% 

των συνολικών χρηματοδοτήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 

σύγχρονων υποδομών που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστική 

θέση των χωρών αυτών στα ευρύτερα πλαίσια της ΕΕ.

Προτεραιότητα δίνεται και στην δημιουργία και ανάπτυξη εκείνων των θεσμών 

(δημόσια διοίκηση, δημόσιοι φορείς, ανθρώπινοι πόροι) που είναι απαραίτητοι για 

την προσαρμογή των υποψηφίων προς ένταξη χωρών στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Στο διάστημα 1997-1999 το PHARE διέθεσε στην Βουλγαρία 491 εκατομμύρια ευρώ 

και στην Ρουμανία 330 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχος των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται στα πλαίσια του προγράμματος PHARE 

είναι αφενός η διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας των υποψηφίων 

χωρών και αφετέρου η βελτίωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται στα πλαίσια 

της ένταξής τους στην ΕΕ , για πολυμερείς οικονομικές και πολιτικές συνεργασίες.

2.1.1.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΣ)

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΠΔΣ) του PHARE, που θεωρείται 

σημαντικό για την ανάπτυξη των Βαλκανικών χωρών, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά το 1994 (κανονισμός 1628/94) σε συνάρτηση με την Interreg (που αποτελεί την
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πρωτοβουλία της ΕΕ για τις παραμεθόριες περιοχές της) και αναθεωρήθηκε το 1998 

(κανονισμός 2760/98).

Το ΠΔΣ χρηματοδοτεί έργα και δραστηριότητες στις χώρες της Κεντροανατολικής 

Ευρώπης, όπως η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων σε περιφερειακές περιοχές, 

η κατανόηση και ενσωμάτωση των χωρών αυτών στις ευρωπαϊκές πρακτικές, ενώ 

μέσω του Interreg χρηματοδοτούνται οι χώρες-μέλη της ΕΕ προκειμένου να 

προωθήσουν έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που συνορεύουν με άλλες χώρες- 

μέλη ή με χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης. Βάσει του νέου κανονισμού για το 

ΠΔΣ, θα ενισχύεται η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων προς ένταξη 

χωρών, ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχουν κοινά σύνορα με κράτη-μέλη της 

ΕΕ.

Οι τομείς δραστηριότητας που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΠΔΣ), είναι:

Εξομάλυνση των διοικητικών και θεσμικών εμποδίων στην ελεύθερη 

κυκλοφορία ατόμων, προϊόντων ή υπηρεσιών, διασυνοριακά, τηρουμένων 

των όρων ασφάλειας αυτής της κυκλοφορίας.

Βελτίωση των υποδομών, των μέσων επικοινωνίας, πρόβλεψη για τοπική 

παροχή νερού, υγραερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της διαχείρισης των αποβλήτων, 

περιβαλλοντολογικής διαχείρισης και πρόβλεψη της ρύπανσης.

Μέτρα ανάπτυξης της διασυνοριακής γεωργικής και αγροτικής 

συνεργασίας.

Μέτρα ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς ενέργειας και 

μεταφορών.

Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών, ανάπτυξη επιχειρήσεων και 

εποικοδομητική συνεργασία οργανισμών εκπροσώπων οικονομικών φορέων 

(οικονομικά, εμπορικά, βιοτεχνικά και βιομηχανικά επιμελητήρια).

Στήριξη επενδύσεων που αφορούν την μεταφορά τεχνολογίας - 

τεχνογνωσίας, προγραμμάτων marketing μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρώπινου 

δυναμικού.

Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας των χωρών και λήξη μέτρων στήριξης 

στον τομέα του τουρισμού.

Προώθηση μέτρων διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της υγείας.

-53-



Προγράμματα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης

Βελτίωση της ροής πληροφοριών μέσω της ενίσχυσης της διασυνοριακής 

ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, εφημερίδων και άλλων μέσων επικοινωνίας. 

Αλλαγές στο πολιτιστικό - πολιτισμικό πεδίο.

Ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών στον τομέα της απασχόλησης, της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε μέτρα με ισχυρό χαρακτήρα διασυνοριακής στενής 

συνεργασίας με τις τοπικές αρχές, με δημόσιους φορείς και φορείς του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα καθώς και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, στις παραμεθόριες 

περιοχές.

2.1.2. SAPARD4 (Special Accession Programme for Agriculture and

Rural Development)

για την προενταξιακή στήριξη της γεωργίας, την αναδιάρθρωσή της, την προσαρμογή 

των υποψηφίων χωρών στα δεδομένα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την 

ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, θα διατίθενται ετησίως και για το διάστημα (2000- 

2006) 520 εκατομμύρια ευρώ.

Τα κριτήρια που ισχύουν για την κατανομή της χρηματοδοτικής βοήθειας υπέρ της 

γεωργίας και της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου στις δέκα υποψήφιες προς ένταξη 

χώρες, είναι το μέγεθος του αγροτικού πληθυσμού, η αγροτική έκταση, το 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν της κάθε χώρας και η ειδική εδαφική-μορφολογική 

κατάσταση.

Το Συμβούλιο της ΕΕ καθορίζει την βοήθεια στα πλαίσιο του SAPARD η οποία θα 

πρέπει να εντάσσεται και να σχετίζεται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 

δεκαπέντε μέτρα, δραστηριότητες ή τομείς.

■ Επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, γεωργικές καλλιέργειες

■ Βελτίωση των προγραμμάτων παραγωγής, μεταποίησης και προώθησης των 

αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων.

4 http://www.europa.eu.int/scadplus
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■ Βελτίωση των διαδικασιών για επίτευξη και έλεγχο της ποιότητας των ζώων, 

των φυτών φυτουγειονομικό έλεγχο, διασφαλίζοντας την ποιότητα των 

τροφίμων και την προστασία του καταναλωτή.

■ Σχεδιασμός μεθόδων γεωργικής παραγωγής, με σεβασμό στο περιβάλλον και 

διατήρηση της υπαίθρου (δάση, ποτάμια, λίμνες, φυσικούς δρυμούς)

■ Ανάπτυξη και διαφοροποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων, για απόκτηση 

εναλλακτικού εισοδήματος, σεβόμενοι το περιβάλλον δραστηριοποίησης.

■ Εγκατάσταση υπηρεσιών διαχείρισης αγροτικών και γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων

■ Δημιουργία συνεταιριστικών οργανώσεων παραγωγών.

■ Ανακαίνιση και ανάπτυξη της επαρχίας και προστασία και διατήρηση της 

εθνικής κληρονομιάς.

■ Βελτίωση και αναδιανομή της γης - αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

της γης.

■ Δημιουργία κτηματολογίου για την διασφάλιση του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος της γης.

■ Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

■ Προγράμματα ανάπτυξης και βελτίωσης της αγροτικής υποδομής.

■ Προγράμματα διαχείρισης των υδάτινων πηγών.

■ Προγράμματα στήριξης της δασοκομίας, αναδάσωσης αγροτικών περιοχών, 

αναδασώσεις ιδιωτικών περιοχών διατηρώντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και 

προγράμματα προώθησης δασικών προϊόντων.

■ Παροχή τεχνικής βοήθειας για τους τομείς που καλύπτονται χρηματοδοτικά 

βάσει του νόμου 1268/1999, παρέχοντας βοήθεια για την προετοιμασία της 

μελέτης ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πληροφορίες και 

ενημερωτικές και διαφημιστικές εκστρατείες.

Τα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης, που καταρτίζονται από τις αρμόδιες αρχές των 

υποψηφίων χωρών, καλύπτουν περίοδο μέχρι επτά ετών από 01.01.2000 και 

περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία.

Ποσοτικά προσδιορισμένη περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης, 

παρουσιάζοντας τις ανισότητες, τις αδυναμίες και το αναπτυξιακό 

δυναμικό, τα κυριότερα αποτελέσματα παρόμοιων προηγούμενων
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ενεργειών, τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατέθηκαν και τα 

διαθέσιμα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Περιγραφή της προτεινόμενης στρατηγικής, τους στόχους της, τις 

επιλεγείσες προτεραιότητες και την καλυπτόμενη γεωγραφική 

περιοχή.

Προηγούμενη εκτίμηση που δείχνει τις προβλεπόμενες οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην 

απασχόληση.

Συνολικό χρηματοδοτικό πίνακα στον οποίο αναφέρονται οι εθνικοί, 

οι κοινοτικοί και οι ιδιωτικοί οικονομικοί πόροι που αντιστοιχούν σε 

κάθε επιλεγείσα προτεραιότητα.

Χρηματοδοτικό σχέδιο για κάθε έτος που καλύπτεται από την περίοδο 

προγραμματισμού και για κάθε χρηματοδοτική πηγή που συμβάλλει 

στο πρόγραμμα.

Στοιχεία αναφορικά με την εκπόνηση μελετών, παροχή κατάρτισης ή 

τεχνικής βοήθειας που σχετίζονται με την προετοιμασία, την 

εφαρμογή ή την τροποποίηση των συγκεκριμένων μέτρων. 

Προσδιορισμός των αρχών και οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για 

την εκτέλεση των προγραμμάτων.

Ορισμός των τελικών δικαιούχων, δηλαδή των οργανισμών ή 

επιχειρήσεων δημόσιων ή ιδιωτικών, αρμόδιων για την υλοποίηση των 

ενεργειών που έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη της εκτέλεσης των 

εργασιών.

Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για την εφαρμογή των 

σχεδίων και μέτρων ενίσχυσης.

Διατάξεις που διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του προγράμματος 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της αξιολόγησης και 

του καθορισμού ποσοτικών δεικτών για την αξιολόγηση καθώς και 

διατάξεις στον τομέα των ελέγχων και κυρώσεων.

Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και τις διατάξεις που 

θεσπίζονται για την συμμετοχή των αρμοδίων αρχών και οργανισμών, 

καθώς επίσης και των ενδεδειγμένων οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών εταίρων.
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Κατά την επεξεργασία των αναπτυξιακών σχεδίων, προτεραιότητα δίνεται σε μέτρα 

για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς, των προτύπων ποιότητας και 

των υγειονομικών προδιαγραφών, και σε μέτρα για την διατήρηση των θέσεων 

απασχόλησης και για την δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στις αγροτικές 

περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έξι μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Στο διάστημα των έξι μηνών και 

βάσει του σχεδίου κάθε υποψήφιας χώρας, η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα 

αγροτικής και γεωργικής ανάπτυξης.

Η ενίσχυση που χορηγείται βάσει του κανονισμού εξαρτάται από εκ των προτέρων 

εκτίμηση, συνεχή παρακολούθηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση. Η 

παρακολούθηση γίνεται βάσει ειδικών φυσικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών 

δεικτών που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων και βάσει της ετήσιας έκθεσης που 

υποβάλλουν στην Επιτροπή οι υποψήφιες χώρες.

Τα μέτρα για τα οποία χορηγείται κοινοτική στήριξη, πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής, όσον αφορά τις οργανώσεις της 

αγοράς άλλά και τους στόχους των διαρθρωτικών μέτρων της ΕΕ. Δεν πρέπει να 

δημιουργούν αναστάτωση στην αγορά.

Η οικονομική βοήθεια μπορεί να είναι με την μορφή προκαταβολής, 

συγχρηματοδότησης και χρηματοδότησης.

Η χρηματοδοτική βοήθεια βασίζεται στα εξής κριτήρια :

> Γεωργικός πληθυσμός

> Γεωργική έκταση

> Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε αγοραστική δύναμη 

y Ειδική εδαφική κατάσταση

Ποσοστό 2% της ετήσιας κατανομής των κονδυλίων μπορεί να διατεθεί για την 

χρηματοδότηση παρεμβάσεων για προκαταρκτικές μελέτες, επισκέψεις με στόχο την 

ανταλλαγή εμπειριών, αξιολογήσεις και ελέγχους, που παίρνονται με πρωτοβουλία 

της Επιτροπής,

Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, 

τεχνικούς και οικονομικούς με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούνται 

απευθείας από τις δικαιούχους χώρες.

Αν η εφαρμογή ενός μέτρου δεν δικαιολογεί την χορήγηση της χρηματοδότησης που 

έχει προβλεφθεί για μια υποψήφια χώρα, η Επιτροπή κατόπιν εξέτασης, ζητά από την

-57-



Προγράμματα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης

υποψήφια χώρα και τις αρμόδιες αρχές της να διατυπώσουν τα σχόλιά τους μέσα σε 

ορισμένη προθεσμία. Μετά την διενέργεια εξέτασης η Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή 

να αναστείλει την ενίσχυση για το συγκεκριμένο μέτρο.

Ο κανονισμός 696/2003 αυξάνει την κοινοτική βοήθεια που είναι δυνατόν να δοθεί 

σε έργα που αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές. Στην περίπτωση αυτή η βοήθεια 

μπορεί να φθάσει μέχρι το 85% των συνολικών επιλέξιμων δημοσίων δαπανών και 

μέχρι το 75% όσον αφορά τις επενδύσεις που συνεπάγονται την δημιουργία εσόδων.

2.7.2./ To SAPARD στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ5

Στην Ρουμανία, το πρόγραμμα SAPARD αρχίζει να εφαρμόζεται την 01/08/2002, με 

καθυστέρηση σε σχέση με άλλες προς ένταξη χώρες, αλλά με σημαντική πρόοδο. 

Εκτός από τα πρώτα τρία μέτρα, βιομηχανία, επεξεργασία τροφίμων, έργα υποδομής 

και τεχνική βοήθεια, εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο 2003 από την ΕΕ, τα νέα τρία μέτρα 

που αφορούν τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία και την οργάνωση συνεταιρισμών. 

Αποφασίστηκε να επεκταθεί η απορρόφηση των κονδυλίων των ετών 2000 και 2001 

για τα τρία πρώτα μέτρα, μέχρι τέλος του 2004.

2.1.3. ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)

Μέσω του ISPA, προενταξιακή βοήθεια για τις διαρθρωτικές πολιτικές στους τομείς 

του περιβάλλοντος και των υποδομών στις μεταφορές, θα διατίθενται ετησίως και για 

το διάστημα (2000-2006) 1.040 εκατομμύρια ευρώ.

Τα κριτήρια που ισχύουν για την κατανομή της χρηματοδοτικής βοήθειας του νέου 

διαρθρωτικού μέσου, είναι ο πληθυσμός, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν 

και η έκταση της χώρας που χρηματοδοτείται.

Τα κριτήρια της χρηματοδότησης είναι σύνθετα και λαμβάνουν υπόψη τις 

διαφορετικές ανάγκες των υποψηφίων χωρών, γεγονός που ευνοεί τις Βαλκανικές 

Χώρες.

ί http://www.ebea/reports/romania2004
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Οι χώρες που ολοκληρώνουν την προσχώρησή τους στην ΕΕ, εντάσσονται στις 

κοινοτικές πολιτικές και χρηματοδοτούνται μέσα από αυτές (Κοινή Αγροτική 

Πολιτική, Διαρθρωτική Πολιτική κ.α.).

Μέσω του προγράμματος ISPA χορηγείται ενίσχυση στις δικαιούχες χώρες για την 

ανάπτυξη υποδομών (βιώσιμοι τρόποι μετακίνησης) και για την ανάπτυξη του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Απαιτείται εξασφάλιση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των σχεδίων για το 

περιβάλλον και των μέτρων για τις υποδομές των μεταφορών.

Χορηγείται οικονομική βοήθεια για :

> Προπαρασκευαστικές μελέτες σχετικές με τα επιλέξιμα μέτρα

> Μέτρα τεχνικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών 

πληροφόρησης και διαφήμισης.

Η επιλογή και η έγκριση των σχεδίων βασίζονται στα εθνικά προγράμματα σχετικά 

με τις μεταφορές και το περιβάλλον.

Η χρηματοδοτική βοήθεια βάσει του προγράμματος ISPA χορηγείται για την περίοδο 

2000-2006 και μπορεί να είναι:

> Μη αποδοτέα άμεση συνδρομή

> Αποδοτέα συνδρομή

> Αλλη μορφή χρηματοδότησης

Η Επιτροπή μπορεί μετά από μελέτη να αυξήσει το ποσό της οικονομικής βοήθειας 

από 75% σε 85% για την υλοποίηση των τιθεμένων στόχων.

Οι προπαρασκευαστικές μελέτες μπορούν να χρηματοδοτούνται μέχρι 100% του 

συνολικού κόστους.

Η εφαρμογή των σχεδίων είναι στην αρμοδιότητα των υποψηφίων χωρών υπό την 

εποπτεία της Επιτροπής.

Η Επιτροπή και το Δικαστήριο μπορούν μέσω των υπαλλήλων τους ή πληρεξουσίων 

τους, να κάνουν ελέγχους τεχνικής ή οικονομικής φύσεως στις δικαιούχες χώρες, με 

την επιφύλαξη των ελέγχων που διεξάγονται άμεσα από τις δικαιούχες χώρες.

2.1.3.1. To ISPA στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ6

6 www.ebea.gr/reports/romania2004
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Λόγω της μικρής απορροφητικότητας των κονδυλίων μέσω του προγράμματος ISPA, 

στην Ρουμανία, η ΕΕ έστειλε ειδικό «audit», το οποίο θα ελέγξει το εσωτερικό 

κεντρικό σύστημα, να εξειδικεύσει το πρόβλημα, ώστε να διατεθούν διορθωτικά 

μέτρα για την καλλίτερη οργάνωση και απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. 

Παράλληλα η ΕΕ απαίτησε από τις ρουμανικές αρχές και το Υπουργείο 

Οικονομικών, τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να εγγυηθεί η 

ρουμανική πλευρά την συγχρηματοδότηση.

Την χρονική περίοδο 2004-2006 η συνολική χρηματοδοτική βοήθεια μέσω των 

προαναφερομένων προγραμμάτων, από την ΕΕ προς την Ρουμανία θα ανέλθει σε 2,8 

δισεκατομμύρια ευρώ με μέσο ετήσιο προϋπολογισμό 933 εκατομμύρια δολάρια. Η 

Ρουμανία μέχρι στιγμής εκταμίευσε 660 εκατομμύρια δολάρια. Η χρηματοδοτική 

βοήθεια θα αυξηθεί κατά :

20% για το 2004 

30% για το 2005 και 

40% για το 2006

Έως ότου ολοκληρωθεί η ένταξη των υποψηφίων χωρών η χρηματοδότησή τους 

γίνεται μέσω των προγραμμάτων PHARE, SAPARD και ISPA.

2.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

Ο πόλεμος στο Κοσσυφοπέδιο, στάθηκε η αφορμή για την ανάληψη πρωτοβουλιών, 

από διεθνείς οργανισμούς, για την στήριξη και ανάπτυξη των Βαλκανικών Χωρών.

2.2.1. South East Europe Forum for Private Sector Development,
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δημιουργήθηκε με την συμμετοχή κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, των υπό ένταξη 

Βαλκανικών Χωρών, διεθνών οργανισμών (UNDP, ILO) και εκπροσώπων του 

ιδιωτικού τομέα.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και της 

επιχειρηματικότητας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μελετώντας την 

υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε χώρα, εφαρμόζοντας πολιτικές και δράσεις 

ενθάρρυνσης των άμεσων ξένων επενδύσεων, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που αποτελούν τον κορμό της οικονομίας, με την άρση εμποδίων στην 

ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σε δεύτερη φάση η ανταλλαγή εμπειριών, η διάδοση δοκιμασμένων πολιτικών και 

πρακτικών, αποτελούν τα μέσα στήριξης της πρωτοβουλίας του Διεθνούς Forum.

2.2.2. Η Ελεύθερη Εμπορική Συμφωνία της Κεντρικής Ευρώπης 

(Central European Free Trade Agreement - CEFTA)

υπογράφηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας στις 21 Δεκεμβρίου 1992 από τους 

υπουργούς οικονομικών της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και της 

Σλοβακίας.

Η Σλοβενία έγινε μέλος της CEFTA την 1η Ιανουάριου 1996.

Η Βουλγαρία έγινε μέλος της CEFTA την 17η Ιουλίου 1998.

Η Ρουμανία έγινε μέλος της CEFTA την 12η Απριλίου 1997.

Η CEFTA με προσπάθειες των μελών της, στόχο έχει την ένωσή της με την ΕΕ, 

δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος του εξωτερικού εμπορίου της είναι με χώρες-μέλη 

της ΕΕ.

Ολες οι χώρες της CEFTA έχουν υποβάλλει αίτημα για την πλήρη ένταξή τους στην 

ΕΕ. Τα μελλοντικά μέλη προετοιμάζονται για την προσχώρησή τους μέσω της 

καθιέρωσης των ελεύθερων εμπορικών περιοχών.

Στόχοι αυτής της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη και εναρμόνιση οικονομικών σχέσεων 

και εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που θα 

αυξήσουν τα επίπεδα διαβίωσης, την εξασφάλιση καλύτερων ευκαιριών 

απασχόλησης, την αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική σταθερότητα. 

Την διασφάλιση του εμπορίου με δίκαιους όρους μεταξύ των μελών, την άρση
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εμπορικών φραγμών και την συμβολή στην ισορροπημένη ανάπτυξη και επέκταση 

του παγκόσμιου εμπορίου.

2.2.3. Το Σύμφωνο Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας 

(Black Sea Economic Cooperation - BSEC)

δημιουργήθηκε στις 25 Ιουνίου 1992 από 11 χώρες της Νότιο-ανατολικής Ευρώπης, 

υπογράφοντας και υιοθετώντας το «Bosphorous statement».

Η Παρευξείνια Συνεργασία τελικά μπήκε σε ισχύ τον Μάιο του 1999.

Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη.

Η Παρευξείνια Συνεργασία αποτελείται από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Τουρκία, τη 

Γεωργία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, 

τη Μολδαβία και την Ελλάδα.

Οι χώρες αυτές επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια αγορά 350 εκατομμυρίων 

ανθρώπων και να αναπτύξουν μια αμοιβαία και συμφέρουσα συνεργασία, που θα 

συμβάλλει στην δημιουργία μιας μελλοντικής πανευρωπαϊκής οικονομικής ζώνης που 

θα στηρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση, στην ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής.

2.2.4. Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας 

(Black Sea Trade and Development Bank - BSTDB)

ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 21 Ιουνίου 1999 και αποτελεί τον οικονομικό 

στυλοβάτη της Παρευξείνιας Συνεργασίας.

Σκοπός της είναι ανάπτυξη και η συνεργασία μεταξύ των μετόχων-χωρών της.

Η Παρευξείνια Τράπεζα στηρίζει το περιφερειακό εμπόριο, χρηματοδοτεί 

προγράμματα και στηρίζει την σχέση των οικονομιών των μετόχων-χωρών.

Η Παρευξείνια Τράπεζα έχει εξασφαλίσει ένα προϋπολογισμό 102 εκατομμυρίων 

δολαρίων για προγράμματα στήριξης του διαπεριφερειακού εμπορίου.

Η Παρευξείνια Τράπεζα εστιάζει το ενδιαφέρον της σε περιβαλλοντολογικά 

ζητήματα της περιοχής και στηρίζει προσπάθειες να αποτραπεί η ρύπανση της 

Μαύρης Θάλασσας και του περιβάλλοντος χώρου.
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Βασικοί μέτοχοι της Παρευξείνιας Τράπεζας είναι η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ελλάδα 

και η Τουρκία με μερίδιο 16,5% η κάθε μία.

2.2.5. Η Νοτιοανατολική Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Πρωτοβουλία 

(South East Cooperative Initiative - SECI)

ενισχύει την περιφερειακή σταθερότητα μέσω της ανάπτυξης της οικονομικής και 

περιβαλλοντολογικής συνεργασίας σε όλη την περιοχή, με την σύμπραξη του 

ιδιωτικού τομέα.

Η SECI συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες στην περιοχή, στα πλαίσια της 

σταθερότητας και καλής γειτνίασης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία της SECI μαζί με τις πρωτοβουλίες SEECP, BSEC και Royaumont 

ενσωματώθηκαν στο Σύμφωνο Σταθερότητας (Stability Pact).

Τα μέλη της SECI από το 1996 είναι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, 

η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), η Ελλάδα, η 

Ουγγαρία, η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Τουρκία, η Κροατία, η Σλοβενία και από το 

Δεκέμβριο 2000 η Σερβία-Μαυροβούνιο.

2.2.6. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Μετανάστευση (International

Organization for Migration)

ασχολείται με την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την μετανάστευση, η 

οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στις Βαλκανικές Χώρες μετά την κατάρρευση 

των κομουνιστικών καθεστώτων. Διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου της μετανάστευσης, 

διευκόλυνσης της μεταφοράς μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, στήριξης των 

δικαιωμάτων των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους και γενικότερα ασχολείται 

με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την μετανάστευση σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

2.2.7. Ο Λ ιεθνής Οργανισμός Εργασίας (International Labour

Organization),
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ασχολείται με την τήρηση και την βελτίωση των όρων εργασίας, την προώθηση της 

απασχόλησης, του κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνικής προστασίας, στην 

περιοχή των Βαλκανίων.

2.2.8. Η υπηρεσία (The Foreign Investment Advisory Service (FIAS)),

στα πλαίσια της συνεργασίας της International Finance Corporation και 

τηςννοΓίιΙ Bank, ανέλαβε την παροχή τεχνογνωσίας στις Βαλκανικές Χώρες 

(Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Ρουμανία), με στόχο την 

βελτίωση των κανόνων (π.χ. φορολογία, διοικητική μεταρρύθμιση, κίνητρα, 

περιβαλλοντική προστασία) που διέπουν την εγκατάσταση άμεσων ξένων 

επενδύσεων.

2.2.9. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,

παρέχει στις χώρες της Βαλκανικής χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη, με σκοπό 

την κάλυψη των ελλειμμάτων του ισοζυγίου πληρωμών και την σταθεροποίηση των 

μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας.

Μέρος του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου 

πληρωμών, καλύπτεται από την χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων με την 

μορφή της επιχορήγησης από το ΔΝΤ και Διεθνείς Οργανισμούς.

Χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η Δανία, (πέρα των προγραμμάτων που 

εκπονούνται από την ΕΕ και την Ελλάδα) έχουν ανακοινώσει προγράμματα για την 

παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας στις Βαλκανικές Χώρες.

2.2.10. Το Σύμφωνο Σταθερότητας (Stability Pact)

για την Νοτιοανατολική Ευρώπη υιοθετήθηκε στις 10 Ιουνίου 1999 στην Κολωνία 

της Γερμανίας.
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Οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι οικονομικοί στόχοι ανάπτυξης του 

Συμφώνου Σταθερότητας είναι οι εξής :

■ Ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα μέσω της φιλελευθεροποίησης του 

εμπορίου μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 

ΕΕ.

■ Βελτίωση του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

■ Μείωση της φτώχιας.

■ Κοινωνική και θεσμική ανάπτυξη.

■ Αντιμετώπιση του προβλήματος της διαφθοράς.

■ Επενδυτική δραστηριότητα σε έργα υποδομών.

■ Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος.

Οι συνεργάτες του Συμφώνου Σταθερότητας είναι τα Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της ΕΕ, 

οι Διεθνείς Οργανισμοί IMF, NATO, OECD, UN, WORLD BANK, EBRD και άλλοι, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τις παρακάτω χώρες : Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 

Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Ελλάδα, Τουρκία, Μολδαβία, 

Ρωσία, Σλοβακία, Πολωνία και Τσεχία.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για την 

σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ασφάλεια της περιοχής των Βαλκανίων.

Τα όποια προβλήματα εστιάζονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει συνολική καταγραφή 

των χρηματοδοτικών αναγκών και των πόρων που αντίστοιχα πρέπει να δεσμευτούν 

για την κάλυψή τους. Υπάρχουν προβλήματα συντονισμού των εργασιών, εξαιτίας 

του μεγάλου αριθμού επιτροπών και διασκέψεων, προβλήματα αποτελεσματικότερης 

διαχείρισης της βοήθειας και προβλήματα από παρεμβάσεις σε πολυμερές και διμερές 

επίπεδο.

2.2.11. Το Ελληνικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων,

το οποίο ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 1999, προϋπολογισμού 530 εκατομ €. και 

αφορά την χρονική περίοδο 2000-2004, με τομείς δραστηριότητας την κοινωνική και 

οικονομική υποδομή και τον παραγωγικό τομέα των χωρών : Αλβανία, Πρώην
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Γιουγκοσλάβικη Δημοκρατία της Μακεδονίας, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κόσοβο και 

Σερβία-Μαυροβούνιο.

Προτεραιότητα δίνεται στις ανάγκες των περιοχών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο 

το 1999 άλλα και στις ανάγκες των περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που 

βρίσκονται στο στάδιο της προενταξιακής τους περιόδου στην ΕΕ.

Το Ελληνικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση εφόσον αυτό συζητηθεί και εγκριθεί με 

τις αποδέκτριες χώρες προβλέπει την δυνατότητα συνεργασίας με άλλα διεθνή σχέδια 

ανασυγκρότησης.

2.3. ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η σταθεροποίηση και ανάπτυξη των Βαλκανικών Χωρών προϋποθέτει την εφαρμογή 

ενός στρατηγικού σχεδίου, με στόχους, μέσα, χρονοδιαγράμματα, καταμερισμό και 

συντονισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών.

Να αφορά το σύνολο των χωρών της περιοχής. Διακριτική και όχι 

αποσπασματική παρέμβαση. Ευέλικτη προσέγγιση των ειδικών 

καταστάσεων κάθε χώρας. Η Βαλκανική χαρακτηρίζεται από ισχυρή 

αλληλεξάρτηση των χωρών της, αλληλεξάρτηση στην λειτουργία διεθνών 

υποδομών, μετακινήσεις προσφύγων, λόγω της γειτονίας και του μικρού 

σχετικά μεγέθους των χωρών. Είναι σχεδόν αδύνατη η σταθερότητα και 

ανάπτυξη μιας μεμονωμένης χώρας.

Πολιτικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες σταθεροποίησης 

στα Βαλκάνια. Η συμπεριφορά έναντι των μειονοτήτων, η ύπαρξη 

διογκωμένων κρατών με ασθενείς θεσμούς, η αντιμετώπιση των μεγάλων 

ποσοστών διαφθοράς και η χαμηλή κοινωνική αποδοχή. Η είσοδος των 

χωρών αυτών σε μια διαδικασία σταθερής οικονομικής ανάπτυξης 

προϋποθέτει εσωτερική και εξωτερική πολιτική σταθερότητα.

Το όραμα της ένταξης στην ΕΕ θα πρέπει να συμβαδίζει με μια αναπτυξιακή 

πολιτική και μια πολιτική μεταστροφή και όχι με υιοθέτηση ενός δυτικού 

τύπου πολιτεύματος και οικονομία της αγοράς.
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- Ύπαρξη leadership. Τα Βαλκανικά κράτη, συνολικά σαν περιοχή, 

στερούνται δημοσίων αγαθών όπως σταθερότητα, οικονομική ενίσχυση, 

δημιουργία υπερεθνικών θεσμών, διπλωματική στήριξη, γεγονός που 

διαφοροποιείται με την δημιουργία του Συμφώνου Σταθερότητας.

Δέσμευση των Βαλκανικών Χωρών, των εμπλεκόμενων τρίτων χωρών, των 

διεθνών οργανισμών στήριξης, σ’ ένα κοινό πλαίσιο αρχών, κανόνων 

συμπεριφοράς και πολιτικής, με σαφή καταγραφή των δικαιωμάτων, 

υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων.

Αντιμετώπιση των αιτίων των προβλημάτων που μαστίζουν την περιοχή και 

όχι καταπολέμηση των συμπτωμάτων.

Διασφάλιση μέσω μηχανισμών της εσωτερικής συνοχής των στόχων και των 

μέσων. Η εξωτερική παρέμβαση δεν θα πρέπει να επιβάλλεται, ούτε να 

ικανοποιεί συμφέροντα των δωρητριών χωρών, αλλά θα πρέπει να 

στηρίζεται σε μια σχέση συνεννόησης και συντονισμού με τα όργανα των 

υποψηφίων χωρών.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα των χωρών της περιοχής 

αλλά και της διεθνούς οικονομίας στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και 

ανάπτυξης της περιοχής.

Η ύπαρξη εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας και εύρυθμης λειτουργίας του 

οικονομικού συστήματος αποτελεί την βασικότερη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

περιοχής. Καμιά άλλη πολιτική σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο δεν 

μπορεί να αποδώσει εάν δεν συντρέχουν οι εσωτερικές πολιτικές και οικονομικές 

προϋποθέσεις. Την βασική ευθύνη για την δημιουργία αυτών των προϋποθέσεων την 

έχουν οι κυβερνήσεις των Βαλκανικών Χωρών και οι πολιτικές και κοινωνικές 

δυνάμεις και φορείς.

Οι Βαλκανικές Χώρες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης. Η ειρήνη, η 

ασφάλεια και η ευημερία της Ευρώπης πρέπει να ταυτίζεται με την ειρήνη, την 

ασφάλεια και την ευημερία των Βαλκανίων. Οι Βαλκανικές Χώρες αποτελούν το πιο 

υπανάπτυκτο τμήμα της Ευρώπης, με βάση την οικονομική τους ανάπτυξη.

Οι Βαλκανικές Χώρες πρέπει να προσεγγίζονται σφαιρικά από την πλευρά της ΕΕ και 

οι πόροι που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση των χωρών αυτών, θα πρέπει να 

εκταμιεύονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ, στη βάση ενός διαβαλκανικού
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σχεδίου ανάπτυξης και σύγκλισης και όχι από εθελοντικές προσφορές των κρατών- 

μελών της ή άλλων διεθνών οργανισμών.

Η εξωτερική χρηματοδότηση αποτελεί προϋπόθεση για την έξοδο των Βαλκανικών 

Χωρών από τον φαύλο κύκλο της αστάθειας και της φτώχειας.

Χρηματοδότηση με την μορφή μακροπρόθεσμων δανείων για αναπτυξιακά 

προγράμματα και για ενίσχυση των επενδύσεων χορηγούνται από την Παγκόσμια 

Τράπεζα, και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη. 

Χρηματοδοτική στήριξη για την ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών και των 

προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής χορηγεί το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο.

Η χρηματοδότηση αρχικά θα πρέπει να έχει την μορφή της επιχορήγησης και των 

χαμηλότοκων μακροπρόθεσμων (π.χ. 20 έτη) δανείων.

Η συμμετοχή των Βαλκανικών Χωρών στη χρηματοδότηση των έργων με ποσοστό 

άνω του 10% είναι σχεδόν ανέφικτη. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης μπορεί να 

αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση του ΑΕΠ των επιμέρους χωρών.

Ο γεωγραφικός καταμερισμός της βοήθειας γίνεται με κριτήρια αναπτυξιακά και 

αμεσότητας των αναγκών και όχι κατ’ ανάγκη πληθυσμιακά.

Χρονοδιάγραμμα και ιεράρχηση των έργων. Προτεραιότητα δίδεται σε έργα 

υποδομής, μεταφορικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά, στήριξη μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και αγροτικού τομέα, εκσυγχρονισμό οικονομικού συστήματος, 

κοινωνική πολιτική, (υγεία, παιδία, κατάρτιση και επιμόρφωση ανέργων και 

εργαζομένων).

Κατάρτιση μιας ενιαίας μελέτης για κάθε χώρα που καθορίζει τις εθνικές 

προτεραιότητες, την συμβατότητα με τις περιφερειακές προτεραιότητες και το 

χρηματοδοτικό σχήμα.

Η υλοποίηση των έργων θα πρέπει να παράγει τοπική προστιθέμενη αξία και όχι 

υπεραξία στις δωρήτριες χώρες.
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2.3.1. Ιδιωτικοποιήσεις

Στα πλαίσια της διαδικασίας οικονομικής ανάκαμψης των μεταβατικών Βαλκανικών 

οικονομιών, θα πρέπει να προηγηθούν προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων, 

αναδιάρθρωσης και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Η αναδιάρθρωση οδηγεί σε αλλαγές στην εταιρική διοίκηση, στην εργασιακή 

συμπεριφορά, στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων 

υπηρεσιών, στους στόχους των πωλήσεων, στην επιλογή εισαγωγής νέας 

τεχνολογίας, στην ενίσχυση της δανειοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. 

Ιδιωτικοποίηση σημαίνει μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, τα 

οποία ανήκαν κυρίως στο κράτος, στους ιδιώτες και αναδιάρθρωση του ιδιωτικού 

τομέα.

Η δημιουργία μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων μπορεί να πετύχει την αναγέννηση του 

ιδιωτικού τομέα, χωρίς απαραίτητα την ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των πρώην κομμουνιστικών χωρών, ο Estrin S (1995) αντιμετωπίζει την 

ιδιωτικοποίηση σαν την «ανατροπή του κομμουνισμού», λαμβάνοντας υπόψη την 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων ιδιωτικής περιουσίας που είναι απαραίτητα σε μια 

οικονομία ελεύθερης αγοράς.

Οι μέθοδοι ιδιωτικοποίησης ολοκληρώνονται μέσω των παρακάτω πρακτικών : 

δημόσια δημοπρασία 

δημόσιος διαγωνισμός

απευθείας συνομιλίες με τον υποψήφιο αγοραστή ή μέσω πρακτορείου 

ιδιωτικοποιήσεων κάθε χώρας

εξαγορά από τους εργαζόμενους-διοικητικού προσωπικού, συνήθως μέχρι 

20%-30%

μέσω leasing για μεγάλο χρονικό διάστημα 10-25 χρόνια

μέσω διαχειριστικού συμβολαίου με τον όρο εξαγορά ή πώληση σε τρίτους

πώληση με όρους (διατήρηση εργατικού δυναμικού, ίδιας δραστηριότητας)

μαζική ιδιωτικοποίηση (mass privatization)

μετοχοποίηση μέσω χρηματιστηρίου

ιδιωτικοποίηση με προμέτοχα

επιστροφή ιδιοκτησίας ως αναγκαστική μέθοδο ιδιωτικοποίησης
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ιδιωτικοποίηση υπό την ευρύτερη έννοια (αύξηση του ιδιωτικού τομέα με 

ίδρυση νέων ιδιωτικών εταιρειών)

ιδιωτικοποίηση με την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων 

ιδιωτικοποίηση με τον οικονομικό νομικό τεμαχισμό της υπάρχουσας 

εταιρείας και την μετέπειτα ιδιωτικοποίηση των νέων εταιρειών 

ιδιωτικοποίηση μέσω πτώχευσης

άγρια ή παράνομη ιδιωτικοποίηση με την βοήθεια της νομενκλατούρας

Αν το κράτος αποφασίσει την αναδιάρθρωση πριν την ιδιωτικοποίηση μιας εταιρείας, 

θα πρέπει να ξοδέψει επιπλέον κεφάλαιο, χρόνο και προσπάθεια για τις κρατικές 

επιχειρήσεις, λόγω της εξυγίανσης που επιχειρείται μέσω της αναδιάρθρωσης, 

στοχεύοντας σε υψηλότερη τιμή πώλησης της εταιρείας. Στην βάση αυτής της 

αναδιάρθρωσης, θα υπάρξει πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, λόγω περικοπών 

θέσεων εργασίας, αδιαφορία των διοικητικών στελεχών και των υπαλλήλων της 

εταιρείας ελλείψει κινήτρων.

Μερικές φορές επιδιώκεται από τις κυβερνήσεις να γίνεται η αναδιάρθρωση, 

προγενέστερα της ιδιωτικοποίησης με σκοπό να αποφύγουν το πολιτικό κόστος 

μαζικών απολύσεων εργατών και τις σκληρές διαρθρωτικές αλλαγές που θα 

επιβάλουν οι νέοι ιδιοκτήτες.

Θετικές συνέπειες της διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης και της απελευθέρωσης 

της αγοράς :

❖ η αύξηση του επιπέδου του ανταγωνισμού που οδηγεί σε αύξηση του αριθμού 

των παραγωγών, με στόχο την καλύτερη ποιότητα στην μεγαλύτερη ποσότητα 

αγαθών και στις καλύτερες τιμές. Η ΕΕ και οι Διεθνείς Οργανισμοί, ασκούν 

πιέσεις στις Βαλκανικές Χώρες που βρίσκονται στο προενταξιακό τους 

στάδιο, να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποιήσεις προκειμένου να σταματήσουν 

τα μονοπώλια, να ανοίξουν τα σύνορα, να φιλελευθεροποιηθεί η αγορά τους, 

να αποτελόσουν πόλο έλξης επενδυτικών κινήσεων, προσφέροντας αξιόλογες 

κρατικές εταιρείες προς ιδιωτικοποίηση. Ο περιορισμός των μονοπωλίων 

δημιουργεί ανταγωνιστικές βιομηχανίες.

❖ Οι κρατικές επιχειρήσεις ήταν κατά κανόνα υπερχρεωμένες, εξαιτίας των 

ανεξέλεγκτων κυβερνητικών επιχορηγήσεων. Το κράτος έδινε δάνεια στις
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κρατικές επιχειρήσεις προσπαθώντας να διατηρήσει το επίπεδο ανεργίας 

χαμηλά, να ελέγχει τα επίπεδα της παραγόμενης ποσότητας των προϊόντων, τα 

οποία διοχετεύονταν στην εσωτερική αγορά σε προκαθορισμένες τιμές, κάτω 

του κόστους, με αποτέλεσμα οι κρατικές επιχειρήσεις να είναι ζημιογόνες. 

Μέσω της ιδιωτικοποίησης θα υπάρξει μια αναδιάρθρωση της επιχείρησης σε 

όλα τα επίπεδα από τον νέο ιδιοκτήτη-ιδιώτη με στόχο την κερδοφορία της 

επιχείρησης, εισάγοντας τεχνογνωσία, νέα τεχνολογία, τεχνικές marketing και 

διαχείρισης κ.α. Η νέα τεχνογνωσία που εισάγεται στην ιδιωτικοποιημένη 

πρώην κρατική εταιρεία, θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής και 

επομένως και του ΑΕΠ, σε νέες θέσεις εργασίας, σε νέες επενδύσεις, σε 

αύξηση της παραγωγικότητας, σε καλύτερη ποιότητα προϊόντων, σε 

καλύτερες αμοιβές και βελτίωση του κατά κεφαλή εισοδήματος.

❖ Αυξάνονται τα έσοδα του κράτους από την φορολόγηση των κερδών των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων. Δεν υπήρχε φορολογία στις κρατικές επιχειρήσεις 

στα κομμουνιστικά χρόνια. Οι κρατικές επιχειρήσεις έχουν τέτοιο τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας, ο οποίος ενισχύει την γραφειοκρατία, στοχεύει 

στην κοινωνική ευημερία και ικανοποιεί το γενικό συμφέρον, χωρίς να 

επιδιώκεται το κέρδος. Η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, είναι όροι 

που δεν αφορούσαν τις κρατικές εταιρείες. Οι δυνάμεις της αγοράς και ο 

ανταγωνισμός βελτιώνουν την παραγωγή, την αποδοτικότητα και την 

καταναλωτική επιλογή. Ο ιδιωτικός τομέας αυξάνεται με την δημιουργία νέων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω της ιδιωτικοποίησης. Οι ιδιωτικοποιημένες 

εταιρείες λαμβάνουν τις αποφάσεις βασιζόμενες στο εμπορικό κέρδος 

μεγιστοποιώντας το στόχο τους.

❖ Ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται στα πλαίσια της εγκαθίδρυσης της 

ελεύθερης αγοράς, οδηγεί σε άρση του θεσμού των επιχορηγήσεων προς τις 

κρατικές εταιρείες, οι οποίες εμφανίζοντας παραποιημένα οικονομικά 

στοιχεία στον ισολογισμό τους αντλούσαν την οικονομική βοήθεια του 

κράτους. Ο κρατικός προϋπολογισμός παύει να επιβαρύνεται με την 

χρηματοδότηση των ιδιωτικοποιημένων πρώην κρατικών επιχειρήσεων. Οι 

ιδιωτικοποιημένες εταιρείες, λόγω της ανάγκης χρηματοδότησης που έχουν, 

αποτελούν πόλο έλξης για τον τραπεζικό τομέα, που αναπτύσσεται ραγδαία. 

Οι ιδιωτικοποιημένες εταιρείες αναπτύσσονται και λειτουργούν κάτω από 

εμπορικά-επιχειρησιακά και όχι πολιτικά πρότυπα. Η διαχείριση της ιδιωτικής
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επιχείρησης προάγει τα συμφέροντα της επιχείρησης και του καταναλωτή και 

όχι μικροπολιτικά συμφέροντα. Οι οικονομικές ζημιές της επιχείρησης 

βαρύνουν την ίδια την επιχείρηση και κατ' επέκταση τον επιχειρηματία και 

όχι τον φορολογούμενο.

❖ Στόχος των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι η ικανοποίηση των μετόχων της 

επιχείρησης μέσω της κερδοφορίας της. Βέβαια η ιδιωτικοποίηση 

πραγματοποιείται μέσω της συμμετοχής των πολιτών στην ιδιοκτησία. Αρχικά 

κάποια μερίδια-μετοχές της εταιρείας πωλούνται ή δίδονται δωρεάν στους 

εργαζόμενους και στο διοικητικό προσωπικό, της πρώην κρατικής εταιρείας. 

Στην πράξη τα περισσότερα από τα μερίδια που πωλήθηκαν στους ιδιώτες, 

αγοράστηκαν αργότερα από άλλους μετόχους, κυρίως ασφαλιστικές εταιρείες 

και συνταξιοδοτικά ταμεία. Αποτελεί δική τους επιλογή η πώληση αυτών των 

μετοχών, αν και τους δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχουν στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς της πρώην κρατικής εταιρείας στην οποία εργάσθηκαν για πολλά 

χρόνια.

❖ Οι ιδιωτικοποιήσεις ενδείκνυται να προχωρήσουν ακόμη και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, με χαμηλή τιμή πώλησης 

της εταιρείας που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. Η χαμηλή τιμή πώλησης 

αντικατοπτρίζει τον υψηλό κίνδυνο της επένδυσης λόγω του ασταθούς 

οικονομικού, πολιτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας.

Αρνητικές συνέπειες της διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης και της 

απελευθέρωσης της αγοράς :

❖ Υπάρχει ο κίνδυνος της δημιουργίας ιδιωτικών μονοπωλίων σε ορισμένους 

τομείς, με υψηλούς φραγμούς που εμποδίζουν και δυσκολεύουν την είσοδο 

νέων επιχειρήσεων σ’ αυτούς τους τομείς της βιομηχανίας. Πολλές φορές η 

ιδιωτικοποίηση αντικαθιστά ένα κρατικό μονοπώλιο με ένα ιδιωτικό 

μονοπώλιο.

❖ Βραχυπρόθεσμα η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, οδηγεί σε μείωση του 

κόστους παραγωγής, μείωση των θέσεων εργασίας και αύξηση του επιπέδου 

ανεργίας.

❖ Οι κρατικές εταιρείες λαμβάνουν τις αποφάσεις τους βασιζόμενες στο 

δημόσιο συμφέρον και ενδιαφέρον. Προβλήματα που συνδέθηκαν με την
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ιδιωτικοποίηση, αφορούν την αναποτελεσματική χρήση του κεφαλαίου, λόγω 

του επαναπατρισμού των κερδών της επιχείρησης, στην χώρα προέλευσής 

του. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και η ικανοποίηση των στόχων τους, συχνά 

επιβαρύνουν το εμπορικό ισοζύγιο λόγω των αυξημένων εισαγωγών πρώτων 

υλών. Μειωμένο είναι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αυτών για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Παρατηρείται αύξηση της ανεργίας λόγω της 

αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας καθώς επίσης και μη 

αποτελεσματική αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών.

❖ Σε αρκετές περιπτώσεις ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων, το κοινωνικό 

κόστος δεν αποτελεί προτεραιότητά τους και δίνεται μειωμένη προσοχή σ’ 

αυτό.

❖ Η ιδιωτικοποίηση «στρατηγικών βιομηχανιών» όπως χαλκού, σιδήρου, 

πετρελαίου, οδηγεί στην μείωση του κρατικού εισοδήματος, λόγω της 

μείωσης των κερδών από τις πωλήσεις των προαναφερόμενων αγαθών, τα 

οποία τώρα πηγαίνουν στους μετόχους της εταιρείας και συνήθως στο 

εξωτερικό όπου βρίσκεται η έδρα της μητρικής πολυεθνικής εταιρείας. Με 

μειωμένα έσοδα ο κρατικός προϋπολογισμός επενδύει μικρότερα ποσά στην 

υγεία και εκπαίδευση στο σύνολο της κοινωνίας.

❖ Κάποιες ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις πωλήθηκαν σε μια πολύ χαμηλή τιμή 

αδικαιολόγητα, είτε λόγω διαφθοράς, δωροδοκίας, άγνοιας ή έλλειψη 

εμπειρίας.

❖ Το κράτος επεμβαίνει σε περιπτώσεις βασικών αγαθών ή υπηρεσιών, όπως 

νερό, φως και θέρμανση ώστε αυτά να προσφέρονται σε τιμή προσιτή στο 

κοινωνικό σύνολο, ανεξάρτητα από τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς. Η 

πώληση σε ξένους επενδυτές της εθνικής περιουσίας, δημιουργεί έντονες 

κοινωνικές αντιδράσεις.

Οι ιδιωτικοποιήσεις δίνουν ζωή στο :

Κράτος (κεφάλαια εισρέουν στην αγορά, απελευθερώνεται η αγορά, 

αυξάνεται ο ανταγωνισμός)

Πολίτες (αυξάνονται οι καταναλωτικές επιλογές)

Κεφαλαιαγορά (χρηματιστήριο)

Ιδρύματα (τράπεζες, ασφάλειες, υπηρεσίες)
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Η πορεία ανάπτυξης των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων είναι δύσκολη και 

χρονοβόρα σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Πρώην κρατικές επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιήθηκαν δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν με 

ιδιοκτήτη ιδιώτη (π.χ. σιδηρόδρομος στην Μεγάλη Βρετανία).

Συνήθως οι κρατικές επιχειρήσεις έχουν ανεπαρκή οικονομικά μεγέθη και 

περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

επιβιώσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

2.3.1.1. Η ιδιωτικοποίηση στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,

προχώρησε πολύ αργά παρά τα χρηματοδοτικά πακέτα που δόθηκαν από την 

Παγκόσμια Τράπεζα και το Παγκόσμιο Νομισματικό Ταμείο.

Αρχικά δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή πολιτικής και προγραμμάτων για την ραγδαία 

μετάβαση (big-bang or shock therapy) της Βουλγαρικής οικονομίας στην οικονομία 

της αγοράς.

Εκ των υστέρων, μετά από έντεκα χρόνια, διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόσθηκαν οι 

αρχές της ραγδαίας μετάβασης. Η στιγμιαία απελευθέρωση της τιμής των προϊόντων 

περισσότερο από 70% ήταν το μοναδικό σημάδι ένδειξης της ραγδαίας μετάβασης. 

Το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρείται καθυστέρηση στην απελευθέρωση των τιμών 

πολλών άλλων προϊόντων, διατήρηση των μεγάλων κρατικών μονοπωλίων, 

καθυστερημένη εισαγωγή νόμων για την χρεοκοπία, έλλειψη αυστηρών περιορισμών 

στον προϋπολογισμό, συσσώρευση δανείων, μη ελεγχόμενη αύξηση του 

πληθωρισμού πριν την εισαγωγή του καθεστώτος σύνδεσης δολαρίου και λεβ 

(currency board). Μετά την εισαγωγή του νομισματικού συμβουλίου (currency board) 

η Βουλγαρία στα μέσα του 1997 και ειδικότερα την περίοδο 1998-99 επιτάχυνε την 

διαδικασία ιδιωτικοποίησης, δεδομένου ότι η Βουλγαρία κατάφερε να συγκρατήσει 

τον πληθωρισμό και να έχει σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τα φαινόμενα αυτά οδήγησαν στην ενίσχυση της κομμουνιστικής ελίτ, η οποία ήταν 

βαθιά αναμεμειγμένη στην ανεπίσημη ή παράνομη ιδιωτικοποίηση, την ανάπτυξη 

μιας άναρχης ιδιωτικοποίησης και γενικότερα σε μια πολύ αργή πρόοδο της 

διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης και της αναδιάρθρωσης της Βουλγαρικής 

οικονομίας.
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Η Βουλγαρική κυβέρνηση στα πλαίσια της οικονομικής αναδιάρθρωσης, 

χρηματοδότησε κρατικές επιχειρήσεις και διέγραψε παλιά χρέη, με αποτέλεσμα την 

συσσώρευση χρεών και δημιουργία επισφαλών δανείων (bad loans). Η συσσώρευση 

του χρέους διογκώθηκε περαιτέρω, επειδή η χώρα δανειζόταν σε ξένο νόμισμα και 

οδηγήθηκε σε υποτίμηση του εθνικού της νομίσματος.

Από την άλλη πλευρά η αναβολή της ιδιωτικοποίησης, σε αναμονή της επίτευξης 

υψηλότερης τιμής πώλησης ήταν μάταιη, αφού το χρέος που ανέλαβε η κυβέρνηση 

για την αναδιάρθρωση, δεν καλύφθηκε από την προσδοκώμενη τιμή πώλησης.

Η χρονική περίοδος της αναδιάρθρωσης για την Βουλγαρία, ήταν μια περίοδος 

μεγάλης οικονομικής αστάθειας και υψηλών ελλειμμάτων.

Η καθυστερημένη ιδιωτικοποίηση στην Βουλγαρική οικονομία, οφείλεται στην 

πολιτική αστάθεια της χώρας, στην κυβερνητική ανικανότητα και απροθυμία στην 

διάρκεια της προενταξιακής περιόδου της ιδιωτικοποίησης και γενικότερα των 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων που επιβάλλονταν προς αυτή την κατεύθυνση.

Το ιδιωτικό κεφάλαιο που αποκτήθηκε στην Βουλγαρία, τα πρώτα χρόνια της 

προενταξιακής περιόδου, ήταν παράνομο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων.

Σύμφωνα με τον Βουλγαρικό νόμο περί ιδιωτικοποιήσεων, όλοι οι ιδιοκτήτες γης και 

κεφαλαίου θα πρέπει να δικαιολογούν την προέλευση του κεφαλαίου πριν 

προχωρήσουν σε συμμετοχή προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης.

Η διαφθορά κρατικών-πολιτικών και οικονομικών παραγόντων στην Βουλγαρία 

αποτελεί παράγοντα υπεύθυνο για την καθυστέρηση της ιδιωτικοποίησης. Η 

Βουλγαρική νομενκλατούρα ήταν αποφασισμένη να αποκτήσει ιδιοκτησία της 

κρατικής περιουσίας για λογαριασμό της ή για φίλους της σε επιθυμητές τιμές και 

χωρίς δημόσιο διαγωνισμό.

Αυτό το είδος ιδιοκτησιακής μεταφοράς αναφέρεται σαν «σιωπηρή» εάν η 

πληροφορία που αφορά την πώληση δεν κοινοποιηθεί ή «παράνομη» εάν 

παραβιάζονται κανόνες και αρχές του νόμου περί ιδιωτικοποιήσεων.

Η πολιτική αβεβαιότητα, οι υπανάπτυκτες και απαρχαιωμένες υποδομές και 

επικοινωνίες, η καθυστέρηση σε δομικές αλλαγές και η καθυστέρηση στην
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καθιέρωση νομικού πλαισίου εναρμονισμένο με τα δυτικά πρότυπα, αποτέλεσαν 

ανασταλτικό παράγοντα για την ανάληψη επενδυτικής ανάπτυξης ξένων επενδυτών.

Η κατάρρευση της COMECON σε συνδυασμό με την εκτεταμένη οικονομική ύφεση, 

την μείωση του πραγματικού εισοδήματος των Βούλγαρων και την χαμηλή 

εσωτερική ζήτηση, αποτέλεσαν τροχοπέδη στην επιτάχυνση του ρυθμού μετάβασης 

της Βουλγαρικής οικονομίας στην οικονομία της αγοράς.

Οι οικονομικές κρίσεις στην Νότιο-ανατολική Ασία και την Ρωσία, αποθάρρυναν 

τους επενδυτές από το να επενδύσουν στις Ανατολικές αναδυόμενες αγορές, λόγω 

των ενδείξεων για επενδυτικό κίνδυνο μεγαλύτερο από την αναμενόμενη απόδοση 

της επένδυσης.

Εφόσον είναι σχεδόν αδύνατον να ενσωματωθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι σε μια 

επένδυση μέσω ιδιωτικοποίησης, τα εργαλεία τα οποία προσεγγίζουν καλύτερα τον 

οικονομικό κίνδυνο, είναι ο πληθωρισμός και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Στην αρχή της προενταξιακής περιόδου, η Βουλγαρία είχε περισσότερο από το 80% 

της περιουσίας να ανήκει στο κράτος (το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των πρώην 

κομμουνιστικών χωρών)

Στην δεκαετία του 1980, οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς έγιναν προς δύο 

κατευθύνσεις. Δόθηκε αυτονομία στις κρατικές επιχειρήσεις ή μεταφέρθηκε η 

διοίκηση κρατικών επιχειρήσεων σε υπαλλήλους.

Συμπερασματικά και κατά βαθμό σημαντικότητας, οι λόγοι στους οποίους οφείλεται 

ο αργός ρυθμός και η αναποτελεσματικότητα της διαδικασίας της 

ιδιωτικοποίησης στην Βουλγαρία, μπορούν να περιγραφούν :

Η έλλειψη διαφάνειας και η ύπαρξη διαφθοράς και δωροδοκίας 

Το ασταθές μακρό-οικονομικό περιβάλλον, έως την εισαγωγή του 

νομισματικού συμβουλίου

Το ακατάλληλο νομικό πλαίσιο και οι συνεχείς αλλαγές, δημιουργώντας 

ανασφάλεια στους επενδυτές

Η γεωγραφική θέση της Βουλγαρίας, η οποία τοποθετεί την χώρα μακριά από 

τις προηγμένες δυτικές οικονομίες

Η αδυναμία και απροθυμία των εναλλασσόμενων κυβερνήσεων να 

διευκολύνουν την ιδιωτικοποίηση, έως το 1997

-76-



Προγράμματα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης

Η αργοπορημένη κατάργηση των μονοπωλίων, η απουσία ενός κατάλληλου 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, μαζί με την έλλειψη διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, την έλλειψη υγιούς χρηματιστηρίου και το υψηλού κινδύνου 

βουλγαρικό επενδυτικό περιβάλλον.

Οι περιορισμένες αποταμιεύσεις των πολιτών, οδήγησαν σε περιορισμένη 

συμμετοχή σε μαζικά προγράμματα ιδιωτικοποίησης και στην ίδρυση νέων 

ιδιωτικών εταιρειών.

Η προσπάθεια της Βουλγαρίας να έχει τα υψηλότερα έσοδα, επιδιώκοντας την 

μεγαλύτερη τιμή πώλησης για τις πιο σημαντικές κρατικές εταιρείες, οδήγησε 

στην αναδιάρθρωση των εταιρειών πριν από την ιδιωτικοποίηση.

Η αναδιάρθρωση προχώρησε με αργούς ρυθμούς, λόγω των υψηλών 

συσσωρευμένων χρεών.

Η εφαρμογή μεθόδων μαζικής ιδιωτικοποίησης (mass privatization)

Ο πόλεμος στο Κόσοβο και το εμπάργκο που επέβαλλαν οι δυτικές χώρες 

στην περιοχή απέκοψαν την Βουλγαρία από τα κύρια εξαγωγικά της κανάλια. 

Η έλλειψη εμπειρίας στην Βουλγαρία, οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε 

εφαρμογή λανθασμένων τακτικών στις ιδιωτικοποιήσεις.

Η μη σωστή αποτίμηση των κρατικών επιχειρήσεων.

Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις εταιρείες οι οποίες προσφέρονταν για 

ιδιωτικοποίηση.

Τα περίπλοκα κριτήρια επιλογής των αγοραστών, μια διαδικασία διεφθαρμένη 

σε πολλές περιπτώσεις από την νομενκλατούρα και την γραφειοκρατία, 

αποθάρρυναν τους πιθανούς αγοραστές.

Σύμφωνα με την Βουλγαρική νομοθεσία, μια συμφωνία ιδιωτικοποίησης 

ολοκληρώνεται με την πώληση του 50% συν μία μετοχή της κρατικής 

εταιρείας σε ιδιωτικό επενδυτή. Το 49% το οποίο ανήκει στο κράτος μπορεί 

να πωληθεί αργότερα σε άλλους επενδυτές ή να παραμείνει στο κράτος. Η 

βουλγαρική νομοθεσία επιτρέπει σε έναν μέτοχο ή σε μια ομάδα μετόχων, οι 

οποίοι κατέχουν άνω του 33% των μετοχών, να εμποδίζουν την λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με την εταιρεία. Οι επενδυτές 

αποθαρρύνονται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να 

προσφέρει άνω του 33% της κρατικής εταιρείας στους εργάτες, διευθυντές ή 

στους πολίτες (στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής) με αποτέλεσμα την 

δημιουργία προβλημάτων στην εταιρική διακυβέρνηση και παρεμπόδιση
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στρατηγικών κινήσεων, σε περίπτωση οι αποφάσεις των ξένων επενδυτών 

συναντούν εμπόδια από τους υπαλλήλους ή άλλους επενδυτές.

Οι παρατεταμένες οικονομικές κρίσεις στην Νότιο-ανατολική Ασία και Ρωσία 

αποτέλεσαν τροχοπέδη της ανάπτυξης των αγορών των πρώην σοσιαλιστικών 

χωρών.

Η ιδιωτικοποίηση στην Βουλγαρία7 ξεκίνησε με την ιδιωτικοποίηση μικρών και 

μεγάλων επιχειρήσεων (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κρατικές μονοπωλιακές 

επιχειρήσεις, κρατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις, αγροτική, στεγαστική και μαζική 

ιδιωτικοποίηση) οι οποίες είτε ανήκαν στο κράτος, είτε σε δήμους είτε ήταν 

συνεταιριστικές εταιρείες.

Το πρώτο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης, ξεκίνησε το 1992 και αφορούσε την 

ιδιωτικοποίηση 92 επιχειρήσεων, από τις οποίες μόνο μία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα 

ιδιωτικοποίησης το 1993.

Το 1999 αποτελεί χρονιά ορόσημο με την ολοκλήρωση 2400 ιδιωτικοποιήσεων 

επιχειρήσεων επιτυχώς.

Παρά την συνεχή αναθεώρηση των προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης, ο αριθμός των 

οριστικών συμφωνιών ιδιωτικοποίησης που προσφέρθηκαν και ολοκληρώθηκαν στη 

Βουλγαρία, ξεπερνά τον αρχικό στόχο, και φανερώνει ένα μεγάλο εύρος 

επιχειρήσεων που προσφέρθηκαν προς ιδιωτικοποίηση και την σοβαρή προσπάθεια 

που έγινε από πλευράς της Βουλγαρικής πολιτικό-οικονομικής ηγεσίας για να 

ιδιωτικοποιηθούν κρατικά περιουσιακά στοιχεία, δίνοντας έτσι ώθηση στην 

λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.

Οι συμφωνίες ιδιωτικοποίησης πραγματοποιήθηκαν από :

κρατικούς φορείς (2605 επιχειρήσεις και 2190 μερίδια εταιρειών) 

υπουργεία (2082 επιχειρήσεις και 1765 μερίδια εταιρειών) 

πρακτορείο ιδιωτικοποίησης (523 επιχειρήσεις και 425 μερίδια εταιρειών)

Στην Ρουμανία προηγήθηκαν οι πολιτικές αποκέντρωσης, η διάσπαση δηλαδή 

μεγάλων μονάδων σε μικρότερες αυτόνομες, διότι το τεράστιο μέγεθος των 

επιχειρήσεων και ο μικρός τους αριθμός δεν άφηναν περιθώριο επιτυχίας σε πολιτικές 

απελευθέρωσης των αγορών ή πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων.

7 Α. Μπιτζένης - Θέματα Μετάβασης και Επενδύσεων στο Νέο Παγκόσμιο Περιβάλλον
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Παρά τον ήπιο τρόπο δράσης προς την αποκέντρωση, η διάσπαση των μεγάλων 

μονάδων οδήγησε σε καταστροφή των τεχνολογικών δεσμών που είχαν αναπτυχθεί 

στην διαδικασία της παραγωγής.

Οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν μέρος των ξένων άμεσων επενδύσεων, που 

αποτελούν ένα τρόπο οικονομικής-επιχειρηματικής διείσδυσης μιας επιχείρησης 

σε μια χώρα.
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευκαιρίες και Περιορισμοί 

στην Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας 

στην Αγορά των Βαλκανικών Χωρών 

μέσω Ξένων Αμεσων Επενδύσεων
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3.1 ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΙΣ

Οι Ξένες Αμεσες Επενδύσεις, δια μέσου Πολυεθνικών Εταιρειών (Multinational 

Enterprises - MNEs), δημιουργήθηκαν από τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάστηκαν στις ατελείς αγορές των Βαλκανικών Χωρών σε μετάβαση.

Στα πλαίσια των ΞΑΕ μια επιχείρηση εκπονεί το επενδυτικό της πρόγραμμα, αφού 

προηγουμένως ολοκληρώσει την μελέτη αναφορικά με :

Την οριοθέτηση του στόχου της (κατάκτηση νέας αγοράς, αύξηση κερδών 

κ.α.)

Την μελέτη των επιμέρους χαρακτηριστικών της χώρας-στόχου

Την αναζήτηση και καταγραφή των κινήτρων για την επένδυση σε σχέση με

τις υποψήφιες χώρες-στόχους

Την καταγραφή του συγκριτικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης, στο οποίο 

θα στηριχθεί το επενδυτικό της πρόγραμμα

Την αναζήτηση πληροφόρησης και ασφάλειας από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και άλλους οργανισμούς προς διασφάλιση των συνθηκών ανάπτυξης 

του επενδυτικού της προγράμματος

Την μελέτη και παρακολούθηση του διεθνούς οικονομικού και πολιτικού 

περιβάλλοντος

3.1.1. Κατηγορίες Επιχειρήσεων για Ανάπτυξη ΞΑΕ

Η καταγραφή των κινήτρων, η ιεράρχηση και η βαρύτητα που δίνεται σ’ αυτά από τις 

πολυεθνικές που θέλουν να επεκταθούν μέσω των ΞΑΕ, τις κατηγοριοποιούν ως 

εξής:

Κυνηγοί αγοράς : έμφαση δίνεται στο μέγεθος της αγοράς της υποψήφιας χώρας, το 

επιχειρηματικό κέρδος επιδιώκεται μέσω της ανεύρεσης και ανάπτυξης νέων αγορών.

Κυνηγοί αγοράς από στρατηγική άποψη :
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Η έλλειψη ανταγωνισμού στην υποψήφια χώρα είτε η ανάπτυξη έντονης 

ανταγωνιστικής κίνησης στην εγχώρια αγορά (για την επιχείρηση)

Ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς και η ανικανοποίητη ζήτηση στην ξένη 

αγορά.

Επιχειρηματικές κινήσεις είτε «ακολουθώντας τον ανταγωνισμό» είτε 

«ακολουθώντας τον ηγέτη του κλάδου»

Επιχειρηματικές κινήσεις «ακολουθώντας τους πελάτες»

Επιχειρηματικές κινήσεις «ακολουθώντας τους προμηθευτές»

Αύξηση του κόστους παραγωγής στην εγχώρια αγορά και αναζήτηση 

μεθόδων μείωσης αυτού του κόστους

Η αυξανόμενη τάση της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας (global strategy)

Η εκμετάλλευση του ονόματος, της φήμης και του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος για την επέκτασή της εκτός συνόρων

Η πολιτική της επιχείρησης να είναι η πρώτη επιχείρηση του κλάδου της, που 

θα επενδύσει σε ξένη χώρα.

Στρατηγική άμυνας ή αντεπίθεσης στον ανταγωνιστή ο οποίος επενδύει στην 

εγχώρια αγορά, με επένδυση στην εγχώρια αγορά του ανταγωνιστή.

Πρόβλεψη της στρατηγικής των ανταγωνιστών και επιθετική πολιτική στην 

εγχώρια αγορά του ανταγωνιστή πριν προλάβει να πραγματοποιήσει την 

πολιτική του.

Η κάθετη ή οριζόντια επέκταση μιας επιχείρησης μέσω ευκαιριών στο 

εξωτερικό και επέκτασης μέσω ΞΑΕ.

Κυνηγοί συντελεστών παραγωγής :

Η αναζήτηση συντελεστών παραγωγής σε χαμηλότερο κόστος και σε 

καλύτερη ποιότητα.

Η αναζήτηση και διαθεσιμότητα φυσικών πόρων και χαμηλότερου κόστους α’ 

υλών

Η αναζήτηση εργατικού δυναμικού ειδικευμένου, εκπαιδευμένου ή 

ημιανειδίκευτου με χαμηλότερο κόστος

Κυνηγοί αποδοτικότητας :

Στόχος είναι οι χώρες που δημιουργούν συνθήκες για την ανάπτυξη 

οικονομιών κλίμακας

-82-



Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

Διαφοροποίηση και ελαχιστοποίηση του κινδύνου, με την ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ή διάσπαση των διαφόρων σταδίων 

παραγωγής σε διαφορετικές χώρες, εκμεταλλευόμενοι τις χρηματοδοτήσεις, 

τις φορολογικές ελαφρύνσεις ή άλλα οικονομικά ή μη κίνητρα σε κάθε χώρα 

επένδυσης.

Διαφοροποίηση του προϊόντος και επέκταση και διατήρησή του κατ’ αυτόν 

τον τρόπο σε διαφορετικές αγορές

Κυνηγοί ως προς την τοποθεσία :

Το ευνοϊκό κλίμα, οι εγκαταστάσεις υποδομής και το ανεπτυγμένο δίκτυο 

μεταφορών και επικοινωνιών, ευνοούν τις ΞΑΕ. Επίσης η έλλειψη έργων 

υποδομής αποτελούν πόλο έλξης για ΞΑΕ που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο

Το άνοιγμα των συνόρων μιας χώρας προσφέροντας κρατικές επιχειρήσεις 

προς ιδιωτικοποίηση, αποτελεί πόλο έλξης για ΞΑΕ, που θα βοηθήσουν στην 

μακροοικονομική ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών αυτών 

Η πολιτιστική ταύτιση ή απόσταση καθώς και η γεωγραφική εγγύτητα ή 

απόσταση των επιχειρήσεων που επενδύουν με τις χώρες που δέχονται την 

επένδυση, λειτουργεί θετικά στην ανάληψη επενδυτικής πρωτοβουλίας, από 

διαφορετικό πλάνο δράσης κατά περίπτωση

Οι ιστορικές σχέσεις της μητρικής χώρας (της πολυεθνικής) με την χώρα 

υποδοχής της επένδυσης ενθαρρύνουν τις ΞΑΕ

Η οικονομική, κοινωνική, νομισματική και πολιτική σταθερότητα της χώρας 

που δέχεται την επένδυση διασφαλίζει την επιτυχία της επένδυσης είτε 

μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο

Κυνηγοί εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας :

Επιχειρήσεις που κατέχουν τεχνολογία-τεχνογνωσία, ισχυρό εμπορικό σήμα, 

καινοτόμα προϊόντα, εμπειρία από άλλες επιτυχείς επενδύσεις, διοικητικές 

δεξιότητες και δυναμικό marketing, στηρίζουν την επενδυτική τους πολιτική 

σ’ αυτή την «περιουσία» προκειμένου να επεκταθούν σ’ άλλες αγορές.

Κυνηγοί μη χρηματοοικονομικών κινήτρων :

Η αναζήτηση αγορών όπου επικρατούν φορολογικές ελαφρύνσεις για 

προσέλκυση επενδύσεων, κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες -
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αποτελώντας πόλο έλξης για επιχειρήσεις οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών 

να ασκήσουν επενδυτική δραστηριότητα σε οικονομικά ασθενέστερες χώρες 

Η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί ένα μέσο ανάπτυξης ξένης 

επενδυτικής δραστηριότητας

Η πολιτική επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, μπορεί να αποτελούν κίνητρο 

για ΞΑΕ

Πολιτικοί λόγοι:

Η χώρα υποδοχής μπορεί να χρειαστεί τις ΞΑΕ, προκειμένου να υποστηρίξει 

την οικονομική της ανάπτυξη, να μειώσει την ανεργία, να ισορροπήσει τα 

ελλείμματα και να κερδίσει από τις ΞΑΕ

Αντικίνητρα για τις ΞΑΕ αποτελούν :

Το ασταθές οικονομικό, πολιτικό, νομικό, κοινωνικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής 

των ΞΑΕ.

Το ανεπαρκές τραπεζικό σύστημα, η έλλειψη ευνοϊκών διμερών συνθηκών, 

επιχορηγήσεων, η έλλειψη ευνοϊκών φορολογικών πολιτικών, η έλλειψη φυσικών 

πόρων, το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, η έλλειψη υποδομών, το χαμηλό επίπεδο 

ανάπτυξης της τεχνολογίας, η έλλειψη επιτελικών και διευθυντικών στελεχών, η 

απαγόρευση επαναφοράς των κερδών στην μητρική χώρα, η έντονη κυβερνητική 

παρέμβαση, η αυξημένη δωροδοκία, διαφθορά και γραφειοκρατία, αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη ΞΑΕ

3.1.2. Συνέπειες των ΞΑΕ στις Οικονομίες των Βαλκανικών Χωρών

Ο αντίκτυπος των Ξένων Αμεσων Επενδύσεων στις μεταβατικές οικονομίες των 

Βαλκανικών Χωρών είναι σημαντικός.

Τα αποτελέσματα των ΞΑΕ είναι βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, κερδοφόρα 

και ζημιογόνα, άμεσα και έμμεσα :

■ Η χώρα υποδοχής κερδίζει από την φορολογία των κερδών των ΞΑΕ
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■ Οι ΞΑΕ παρέχουν κεφάλαια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

μείωση του διεθνούς χρέους ή την κάλυψη του ελλείμματος του ισοζυγίου 

πληρωμών της χώρας υποδοχής

■ Παρατηρείται αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, εφόσον οι ΞΑΕ είναι 

εντάσεως εργασίας, ενώ παρατηρείται αύξηση του ποσοστού ανεργίας αν 

είναι εντάσεως κεφαλαίου.

■ Μέσω της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων έχουμε εξυγίανση προβληματικών 

και ζημιογόνων κρατικών επιχειρήσεων, που μπορεί όμως να οδηγήσει σε 

μαζικές απολύσεις εργατικού δυναμικού.

■ Η εισροή χρημάτων μέσω της ΞΑΕ βοηθά στον μετασχηματισμό μιας 

κρατικής εταιρείας σε μια αποδοτική εταιρεία της ελεύθερης αγοράς, που 

κλιμακωτά πιέζει την κυβέρνηση για νομική μεταρρύθμιση, παύση των 

μονοπωλίων, των επιχορηγήσεων, περιορισμούς προϋπολογισμών και γενικά 

για «δίκαιους κανόνες παιχνιδιού» μιας ανοικτής-ελεύθερης αγοράς, που θα 

ισχύουν για το σύνολο του αναπτυσσόμενου ιδιωτικού τομέα.

■ Η είσοδος ξένων επιχειρήσεων επηρεάζει την δομή της οικονομίας και την 

απόδοση των τοπικών επιχειρήσεων. Τα τοπικά επιτελικά και διευθυντικά 

στελέχη εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν διοικητικές ικανότητες μέσω της 

επιρροής που δέχονται από τις ξένες επενδύσεις

■ Η ύπαρξη του έντονου ανταγωνισμού αποτελεί στοιχείο για την επίτευξη 

υψηλότερης αποδοτικότητας. Ο αυξανόμενος όμως ανταγωνισμός μπορεί να 

αποβεί μοιραίος για τις εγχώριες επιχειρήσεις, που δεν θα μπορέσουν να 

ακολουθήσουν τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης

■ Οι ΞΑΕ βοηθούν στον καθορισμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, στην 

αναδιανομή των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, στην αναδιάρθρωση και 

ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων, στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων 

στην βάση του επιχειρηματικού κέρδους μέσω της προόδου της τεχνολογίας, 

της διαχείρισης και της απασχόλησης. Το επιδιωκόμενο κέρδος μέσω του 

ΞΑΕ δεν είναι απαραίτητα οικονομικό.

■ Οι δραστηριότητες των ΞΑΕ απαιτούν την ανάπτυξη συμπληρωματικών και 

υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως είναι η ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οικονομικών συμβούλων κ.α.
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3.1.3. Οι Μορφές των ΞΑΕ

μπορεί να είναι:

> Πλήρους ιδιοκτησίας υποκατάστημα

100% ιδιοκτησία ενός υποκαταστήματος - οργανισμού από μία μόνο επιχείρηση 

κοινοπραξία (Joint Venture)

ανάληψη επιχειρηματικότητας με ένωση κεφαλαίων, δυνατοτήτων και υπηρεσιών 

από δύο ή περισσότερες οικονομικές οντότητες με σκοπό την δημιουργία μιας 

επιχείρησης.

> Επένδυση Greenfield

Η δημιουργία μιας επιχείρησης από το μηδέν (εξαγορά γης, μηχανημάτων, 

κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων)

> Επένδυση Brownfield

Η απόκτηση μιας υπάρχουσας επιχείρησης με κτιριακές εγκαταστάσεις, η οποία 

μετατρέπεται και αναπτύσσεται νέα παραγωγική διαδικασία

> Acquisition - η απόκτηση μιας υπάρχουσας επιχείρησης και η 

λειτουργία της χωρίς ουσιαστικές αλλαγές

> Acquisition of a majority - η απόκτηση του πλειοψηφικού μετοχικού 

πακέτου μιας υπάρχουσας επιχείρησης

> Acquisition of a minority - η απόκτηση του μειοψηφικού μετοχικού 

πακέτου μιας υπάρχουσας επιχείρησης

> Merger and Acquisition - η συγχώνευση και η εξαγορά δύο ή 

περισσοτέρων μικρών επιχειρήσεων από μία μεγαλύτερη. Οι ιδιοκτήτες των μικρών 

επιχειρήσεων ανταμείβονται με μετοχές της επιχείρησης που προκύπτει από την 

συγχώνευση. Την μέθοδο αυτή εφαρμόζει κατά κύριο λόγο ο τραπεζικός τομέας

> Offshore - Παράκτια επιχείρηση

Η μητρική εταιρεία δημιουργεί την παράκτια εταιρεία σε μια χώρα που θεωρείται 

φορολογικός παράδεισος, και η παράκτια εταιρεία αναλαμβάνει μέρος των 

δραστηριοτήτων της μητρικής εταιρείας.
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3.1.4. Ευκαιρίες Ανάπτυξης στο Οικονομικό Περιβάλλον των

Βαλκανικών Χωρών

Η διεύρυνση της ΕΕ, με την οικονομική ένωση χωρών με διαφορετικά επίπεδα 

οικονομικής ανάπτυξης, με διαφορετικές διοικητικές, παραγωγικές, περιφερειακές, 

τεχνολογικές και κοινωνικές διαρθρώσεις, συνεπάγεται ευκαιρίες και προκλήσεις. 

Ευκαιρίες για άντληση κεφαλαίων και για προσέλκυση ΞΑΕ, για αξιοποίηση 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων, για εισαγωγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αλλά και 

προκλήσεις όπως ο ισχυρός εξωτερικός εμπορικός και επενδυτικός ανταγωνισμός και 

η διάδοση διεθνών κρίσεων. Η ελευθερία άσκησης αυτόνομης οικονομικής πολιτικής 

περιορίζεται στο ελάχιστο.

Η ένταξη των χωρών της Κέντρο-ανατολικής Ευρώπης θα προκαλέσει μερική 

«εκτροπή εμπορίου» και επομένως μείωση της ευημερίας των νέων χωρών-μελών.

Για την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της διεύρυνσης και την επίτευξη 

πραγματικής σύγκλισης απαιτείται η διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

περιφερειακής πολιτικής, δηλαδή η μεταφορά πόρων από τις πλουσιότερες στις 

οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής 

βάσης και την βελτίωση των προϋποθέσεων ανάπτυξής τους.

Στον χώρο της Βαλκανικής, η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα σε πέντε 

βασικούς τομείς : πολιτικό, οικονομικό, στρατιωτικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό.

Η Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα, είναι η μόνη Βαλκανική χώρα, μέλος της ΕΕ και του 

ΝΑΤΟ, που διασφαλίζει την πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής.

Ο σταθεροποιητικός ρόλος της Ελλάδος, απεδείχθη στην διάρκεια του πολέμου στην 

Γιουγκοσλαβία. Σαν μέλος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα, εκτέλεσε τις συμμαχικές της 

υποχρεώσεις και ανέλαβε πρωτεύοντα ρόλο σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας τόσο 

στο Κόσοβο όσο και στην Σερβία. Αρνήθηκε να συμμετάσχει σε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις κατά της Σερβίας, ενώ ταυτόχρονα άσκησε δραστήρια διπλωματική 

πολιτική σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, στις διαμεσολαβητικές 

διαπραγματεύσεις.

Η συμβολή της Ελλάδας για την ανάπτυξη και την σταθεροποίηση της Βαλκανικής, 

είναι η ενίσχυση της δικής της οικονομικής ανάπτυξης και η διατήρηση της δικής της 

πολιτικής σταθερότητας, ώστε η Ελλάδα, να αποτελέσει πόλο έλξης και περιφερειακό 

κέντρο ανάπτυξης με έδρα την Θεσσαλονίκη.
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Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανοικοδόμησης, που συστήθηκε κυρίως για την 

ανασυγκρότηση του Κοσσυφοπεδίου με έδρα την Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε να 

διευρυνθεί με την συμμετοχή εκπροσώπων και άλλων δωρητών κρατών και αρμόδιων 

διεθνών οργανισμών και σε συνεργασία με τα όργανα του Συμφώνου Σταθερότητας, 

να αναλάβει την εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου ανασυγκρότησης της 

Βαλκανικής.

Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από μικρομεσαίες επιχειρήσεις γειτονικών χωρών 

(Ελλάδα) προς τις Βαλκανικές χώρες και ιδιαίτερα προς την Βουλγαρία. Παράγοντες 

που εξηγούν αυτό το ενδιαφέρον, αποτελούν η γεωγραφική εγγύτητα με τις χώρες 

αυτές, το χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό, η έλλειψη εγχώριου ανταγωνισμού, η 

απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Δύση, η ανικανοποίητη ζήτηση, οι 

ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για τις ΞΑΕ, η ύπαρξη διμερών συμφωνιών μεταξύ 

χωρών, η ύπαρξη περιφερειακών πρωτοβουλιών, η πολιτιστική εγγύτητα μεταξύ των 

χωρών, η γνώση της αγοράς.

Οι περισσότερες αποφάσεις των πολυεθνικών εταιρειών για επενδυτικές αποφάσεις 

στα πλαίσια ΞΑΕ, εξαρτώνται από την προθυμία των εταιρειών να 

δραστηριοποιηθούν σε χώρες που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές και 

στρατηγικές θέσεις.

Παρότι τα Βαλκάνια θεωρούνται ως «μπαρουταποθήκη» και είναι η φτωχότερη 

περιοχή της Ευρώπης, υπάρχουν παράγοντες, που εφόσον αξιοποιηθούν συλλογικά 

και συνδυαστικά, μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης και οικονομικής 

ανάκαμψης και να αλλάξουν την εικόνα της περιοχής.

'λ Το χαμηλό κόστος παραγωγής το οποίο είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη και 

οφείλεται στο χαμηλό κόστος εργασίας και γης.

S Το διαθέσιμο καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, που σε συνδυασμό με το 

χαμηλό κόστος εργασίας, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα.

S Οι παραδοσιακές σχέσεις της περιοχής με την πρώην Σοβιετική Ένωση και 

την Μικρά Ασία.

S Οι ήπιες καιρικές συνθήκες και το μεσογειακού τύπου κλίμα που επικρατεί 

στο μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής.

^ Η μεγάλη και αναξιοποίητη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά με 

σημαντικά ιστορικά μνημεία από την Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και μεταβυζαντινή 

περίοδο.
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S Η ύπαρξη πολλών και σημαντικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών.

S Πλεονέκτημα - ευκαιρία θεωρείται η θέση της Ελλάδος (η μόνη χώρα που 

συμμετέχει σε όλους τους ισχυρούς διεθνείς οργανισμούς), καθώς και ο ρόλος 

της, στην Βαλκανική.

S Η νέα στάση ευθύνης της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών, η οποία φαίνεται 

να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της περιοχής, και προωθεί ένα 

συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης, με παροχή χρηματοδότησης.

S Το κοινό όραμα και ο κοινός στόχος, που ενώνει τις Βαλκανικές χώρες για 

την μελλοντική τους ένταξη στην πιο μεγάλη και ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή 

κοινωνία, την ΕΕ, παρά τα κόστη που ενδεχομένως συνεπάγεται η ένταξη 

τους.

3.1.5. Οφέλη ΞΑΕ για τις Βαλκανικές Χώρες

Τα οφέλη που προκύπτουν για την χώρα που δέχεται την επένδυση, μέσω της 

επενδυτικής δραστηριότητας των πολυεθνικών αλλά και μικρομεσαίων ξένων 

επενδύσεων, μπορούν να περιγραφούν ως εξής : 

ο Αύξηση παραγωγής και εθνικού προϊόντος 

ο Αύξηση της απασχόλησης και επομένως μείωση της ανεργίας 

ο Αύξηση του εισοδήματος μέσω της αύξησης των μισθών 

ο Αύξηση του βαθμού οικονομικής ανάπτυξης 

ο Βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

ο Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

ο Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, που επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης, 

της ασφάλισης, της σταθερής εργασίας, της εξειδίκευσης 

ο Μείωση των εισαγωγών και επομένως βελτίωση στο εμπορικό ισοζύγιο 

ο Μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, αύξηση παραγωγικότητας 

ο Αύξηση των κρατικών εσόδων μέσω των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών 

εταιρειών, της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων, της εισροής 

επενδυτικού κεφαλαίου

ο Εξυγίανση και αναδιάρθρωση της οικονομίας
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ο Μεταφορά κουλτούρας, νέας νοοτροπίας

ο Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τραπεζικά και άλλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

ο Επίσπευση της μετάβασης στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς 

ο Δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

ο Διευκολύνει την πολιτική σταθερότητα 

ο Ανάπτυξη δεσμών φιλίας με γειτονικές χώρες

Η διεύρυνση έχει επιπτώσεις και στην ΕΕ. Η αναμενόμενη αύξηση των εισοδημάτων 

των υποψηφίων χωρών, ο συγκριτικά μεγάλος πληθυσμός τους (Βουλγαρία και 

Ρουμανία, 30 εκατομμύρια) και η αφθονία α’ υλών, αναμένεται να συμβάλουν θετικά 

στο κοινοτικό εμπόριο και ιδιαίτερα στο ελληνικό. Το άνοιγμα των χωρών αυτών, 

βοηθάει στην ανάπτυξη και διεθνοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων. Η μεταφορά 

παραγωγικών εγκαταστάσεων έντασης εργασίας στις όμορες κυρίως χώρες της 

Ελλάδας, οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής βελτιώνοντας την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων διεθνώς. Οι απώλειες θέσεων εργασίας 

στην Ελλάδα, λόγω αυτής της μεταφοράς, πιθανότατα ήταν δύσκολο να αποφευχθεί, 

δεδομένου των φθηνών εισαγωγών προϊόντων έντασης εργασίας από τις χώρες της 

Ασίας και της Λατινικής Αμερικής αλλά και λόγω της μεταφοράς παραγωγικών 

δραστηριοτήτων από άλλες χώρες της ΕΕ στην Ανατολική Ευρώπη.

3.2. ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΙΣ στη ν ΒΟ ΥΛΓΑΡΙΑ

Στην Βουλγαρία οι συνθήκες που επικρατούσαν στην χώρα, στο αρχικό στάδιο της 

μετάβασής της στην ΕΕ, ήταν οι χειρότερες μεταξύ των χωρών της Κέντρο- 

ανατολικής Ευρώπης.

Η έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος αρχικά, από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και 

από τις ΗΠΑ προς την Βουλγαρία, εξηγείται εν μέρει από την γεωγραφική απόστασή 

της και την ισχυρή βουλγαρική εξάρτηση από την οικονομία της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης.
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Το δυτικό επενδυτικό ενδιαφέρον στην Κέντρο-ανατολική Ευρώπη, είναι πολύ 

χαμηλό και σε ποσοστό μικρότερο του 5% ανά έτος των συνολικών παγκόσμιων 

εκροών ΞΑΕ.

Αυτή η απουσία δυτικό-ευρωπαϊκού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Βουλγαρία, 

έδωσε την δυνατότητα στο ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο να «εξουσιάσει» την 

βουλγαρική αγορά.

Αντίστοιχα, υπάρχει «κυριαρχία» Αυστριακών εκροών ΞΑΕ στην Σλοβενία - 

Κροατία, και Σκανδιναβικών εκροών ΞΑΕ στις Βαλτικές Χώρες.

Αναφορικά με τις ΞΑΕ στον τραπεζικό τομέα, αντικίνητρα αποτελούν η αστάθεια 

των μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας των Βαλκανικών Χωρών, το 

ασταθές νομικό πλαίσιο, ο αργός ρυθμός μετάβασης των χωρών αυτών στην 

οικονομία της ελεύθερης αγοράς, στα πρότυπα της ΕΕ και η έλλειψη ειδικευμένου 

στελεχιακού δυναμικού.

Απορίας άξιον αποτελεί το γεγονός, ότι η διαφθορά, η εγκληματικότητα και η μαφία, 

που αποδεδειγμένα υπάρχει στις χώρες αυτές, δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των 

κυριοτέρων αρνητικών παραγόντων για άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας από τις 

ξένες τράπεζες.

Το υγιές, σταθερό και ευέλικτο τραπεζικό σύστημα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η εισαγωγή του ειδικού συναλλαγματικού καθεστώτος (currency board) το 1997 

στην Βουλγαρία βοήθησε στην ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος, μειώνοντας 

κατά ένα ποσοστό τον επιχειρηματικό κίνδυνο των ΞΑΕ.

Τα αποτελέσματα έρευνας στην Βουλγαρία δείχνει ότι έως το 2001, ξένοι επενδυτές, 

ειδικά από την Ελλάδα έχουν εισχωρήσει στην αγορά της Βουλγαρίας δημιουργώντας 

περίπου 30 ξένες τράπεζες από τις οποίες έξι, είναι υποκαταστήματα ξένων 

τραπεζών.

Οι Βαλκανικές χώρες αποκόμισαν οφέλη από τις ΞΑΕ των γειτονικών χωρών και 

κυρίως την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ρωσία. Οι θετικές συνέπειες επομένως 

προήλθαν από την περιφερειοποίηση και όχι την παγκοσμιοποίηση.

Ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα των Βαλκανίων είναι οι άξονες μεταφοράς 

βορρά-νότου (από τη βόρειο-ανατολική Ευρώπη στη Μεσόγειο) και δύσης-ανατολής 

(από την Αδριατική στον Εύξεινο Πόντο), πρόβλημα που υπήρχε στην περιοχή αυτή 

από γεωπολιτική άποψη. Τα έργα υποδομής για τις χώρες αυτές έχουν μεταξύ άλλων 

και μεγάλη πολιτική και εθνική σημασία.
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3.2.1. Αποτελέσματα έρευνας 64 Ξένων Επενδυτών στην Βουλγαρία1

Οι μέθοδοι εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν από πολυεθνικές με σκοπό να 

επενδύσουν στην Βουλγαρία, βάσει των στοιχείων έρευνας που έγινε στην βάση 64 

ξένων επενδυτών έχουν ως εξής.

Το 55% των επενδυτών αυτών επέλεξε την δημιουργία εκ του μηδενός επιχειρήσεων, 

(επένδυση Greenfield)

Το 36% εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που προσέφεραν τα προγράμματα 

ιδιωτικοποίησης και

Το 18% αυτών, δημιούργησαν Joint Venture.

Οι ξένοι επενδυτές αποδείχθηκαν :

κυνηγοί αγορών σε ποσοστό 80%,

κυνηγοί παραγωγικών συντελεστών σε ποσοστό 52%,

κυνηγοί τοποθεσίας σε ποσοστό 50% και

κυνηγοί αγορών από στρατηγική άποψη σε ποσοστό 33%.

Βάσει στοιχείων της ίδιας έρευνας,

το 20% των πολυεθνικών έχει επενδύσει στην Βουλγαρία με σκοπό να εκμεταλλευτεί 

τα πλεονεκτήματα της ιδιοκτησίας και συγκριτικά πλεονεκτήματα που κατέχουν οι 

εταιρείες,

το 18% των πολυεθνικών έχει επενδύσει με σκοπό να εκμεταλλευτεί τα 

χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα (φοροαπαλλαγές, επενδυτικά κίνητρα) και 

το 3% των πολυεθνικών υπήρξαν κυνηγοί αποδοτικότητας.

Σημαντικότερα κίνητρα για ΞΑΕ στην Βουλγαρία (δείγμα 64 πολυεθνικών) 

Μέγεθος αγοράς 93,8%

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΜΠ1ΤΖΕΝΗΣ - Η Δυναμική των Βαλκανικών Αγορών και η Μετάβαση των
Χωρών της Ανατολική Ευρώπης στην Οικονομία της Αγοράς 
(2003)
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Χαμηλού κόστους ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό 67,2%

Γεωγραφική εγγύτητα 57,8%

Διεθνείς πιέσεις 45,3%

Ανάπτυξη της αγοράς 43,8%

Σύνδεση με άλλες γειτονικές χώρες 42,2%

Έλλειψη εγχώριου ανταγωνισμού 40,6%

Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 37,5%

Αποφυγή εμπορικών φραγμών 31,3%

Ανικανοποίητη εγχώρια ζήτηση για αγαθά 28,1 %

Χαμηλό ειδικευμένο εργατικό κόστος 28,1 %

Πολιτιστική εγγύτητα 23,4%

Ακολουθώντας τους πελάτες 23,4%

Υπάρχοντες επιχειρηματικοί δεσμοί 21,9%

Εγκαθιδρύοντας μία βάση εξαγωγών 18,8%

Έλλειψη υποδομών 17,2%

Π ολιτισμική απόσταση 17,2%

Ακολουθώντας τον ανταγωνισμό 12,5 %

Πηγή : έρευνα ερωτηματολογίου Α. Μπιτζένη

Αποδεικνύεται ότι σημαντικότερα κίνητρα των ΞΑΕ αποτελούν το μέγεθος της 

αγοράς, το φθηνό εργατικό δυναμικό, η γεωγραφική της θέση και η σύνδεσή της με 

τις γειτονικές χώρες καθώς επίσης και η έλλειψη εγχώριου ανταγωνισμού.

Σημαντικότερα αντικίνητρα για ΞΑΕ στη Βουλγαρία (δείγμα 64 πολυεθνικών)

Ασταθές νομικό σύστημα 73,44%

Γραφειοκρατία 57,81%

Διαφθορά, εγκληματικότητα, μαφία 53,13%

Υψηλός επενδυτικός κίνδυνος 51,56%

Χαμηλή αγοραστική δύναμη 50,00%

Έλλειψη υποδομών 42,19%

Μακροοικονομική αστάθεια 31,25%

Υψηλός ΦΠΑ, υψηλή φορολογία 29,69%

Αντιμετώπιση της κατανάλωσης, εργασίας 26,56%
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Έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων 

Χαμηλή πρόοδος στη μετάβαση 

Πολιτική αστάθεια

20,31%

15,63%

6,25%

Πηγή : έρευνα ερωτηματολογίου Α. Μπιτζένη

Αποδεικνύεται ότι τα σημαντικότερα αντικίνητρα είναι το ασταθές νομικό σύστημα, 

η γραφειοκρατία, η εγκληματικότητα και η διαφθορά και ο υψηλός επενδυτικός 

κίνδυνος.

Από το σύνολο των 64 πολυεθνικών επιχειρήσεων του δείγματος της έρευνας, οι 37 

ήταν ελληνικές, για τις οποίες η Βουλγαρία αποτελεί επενδυτικό πόλο έλξης. 

Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η στρατηγική θέση της Βουλγαρίας, λόγω της 

γειτνίασής της τόσο με την Ελλάδα όσο και με τις άλλες Βαλκανικές χώρες με 

πανομοιότυπο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για τις υπόλοιπες 27 πολυεθνικές επιχειρήσεις του δείγματος, που προέρχονται από 

χώρες της δυτικής Ευρώπης, είναι πολύ σημαντική η κατάκτηση ενός μεγάλου 

ποσοστού της βουλγαρικής αγοράς, σε σχέση με το μικρό ποσοστό που κατέχουν 

ίσως στην εγχώρια αγορά της πολυεθνικής. Οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούν την 

Βουλγαρία σαν γέφυρα για μελλοντική επέκταση τους στις γειτονικές αγορές.

3.2.2. Ελληνική Οικονομική Διείσδυση στην Βουλγαρία

Για την Ελλάδα το θέμα έχει διπλή αξία. Τα έργα υποδομής στην περιοχή των 

Βαλκανίων οδηγούν σε μια διεύρυνση και ολοκλήρωση της Βαλκανικής αγοράς, της 

Νότιο-ανατολικής Ευρώπης με στόχο το αυξημένο ενδιαφέρον της ΕΕ για 

συνεργασία με τις Βαλκανικές χώρες για ανάπτυξη κατασκευαστικής δραστηριότητας 

στην περιοχή. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το Ελληνικό κατασκευαστικό κεφάλαιο, 

βρίσκει διέξοδο ανάπτυξης, μετά την επάνοδό του από τις Αραβικές χώρες.

Γενικά, οι πολυεθνικές δεν θεωρούν τα οικονομικά κίνητρα τον σημαντικότερο λόγο 

για την ανάπτυξη ΞΑΕ στη Βουλγαρία. Ειδικότερα όμως, με την παροχή 

φορολογικών κινήτρων, για την προσέλκυση ΞΑΕ στην Βουλγαρία όπου το ποσοστό
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ανεργίας είναι υψηλό, παρατηρήθηκε μεγάλη επενδυτική επέκταση ελληνικών 

επιχειρήσεων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

Το ασταθές όμως νομικό πλαίσιο στην Βουλγαρία, (που συνεπάγεται συνεχείς 

αλλαγές νόμων, ανεπαρκής εφαρμογή αυτών αφήνοντας περιθώρια για δωροδοκία, 

διαφθορά και γραφειοκρατία), αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για ανάπτυξη ΞΑΕ από 

επενδυτές της δυτικής Ευρώπης, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αιφνιδιαστικές 

αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, όπως είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν την 

εμπειρία τέτοιων αλλαγών στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για την πάταξη της δωροδοκίας και της διαφθοράς στην Βουλγαρία, ασκείται πίεση 

από πλευράς της ΕΕ, για άσκηση αντιδιαβρωτικών νόμων, όπως οι συμβάσεις του 

ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι κρατικές δραστηριότητες μπορούν να 

ρυθμιστούν σε πιο αυστηρά πλαίσια και η αστυνόμευση αυτών των κανονισμών να 

ελέγχεται αποτελεσματικότερα. Στόχος είναι η ακεραιότητα των δημοσίων 

υπαλλήλων ώστε να δημιουργηθούν καλύτερα επίπεδα δημόσιων υπηρεσιών.

3.2.2.Ι. Χρονική Εξέλιξη της Ελληνικής Επιχειρηματικής Παρουσίας στην

Βουλγαρία

Η Ελληνική Επιχειρηματική Παρουσία στην Βουλγαρία, ξεκίνησε το 1992 και 

μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερις χρονικές περιόδους.

> 1992 - 1994 : η επιδίωξη των ελληνικών επιχειρήσεων για γρήγορο 

και εύκολο κέρδος. Σύσταση εταιρειών με μικρό κόστος και 

δραστηριότητα εμπορική, με εισαγωγή από την Ελλάδα τροφίμων, 

ιματισμού και υποδημάτων, βιομηχανικά προϊόντα, φύλλα σιδήρου και 

οικοδομικά υλικά.

> 1994 - 1995 : είσοδος σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων με δική 

τους αντιπροσώπευση και δικά τους γραφεία στην βουλγαρική αγορά, 

κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς στον κλάδο των τροφίμων και 

άλλων διαρκών καταναλωτικών αγαθών και στον κλάδο των 

υπηρεσιών αναψυχής.
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> 1996 - 1997 : σημαντικός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων δεν 

ενεργοποίησαν τις επενδύσεις τους ή απέσυραν τις επενδύσεις τους 

λόγω των τριών οικονομικών κρίσεων που πέρασε η Βουλγαρία και 

οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, αστάθεια, φαινόμενα 

δωροδοκίας και μικρή κατά κεφαλή κατανάλωση για τους 

Βούλγαρους. Όταν σταδιακά η κατάσταση αυτή ανετράπη μερικώς, 

αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις επανεπένδυσαν στην βουλγαρική 

αγορά.

> 1998 - σήμερα : μεγάλη επενδυτική κίνηση ελληνικών τραπεζών για 

συμμετοχή στην βουλγαρική αγορά μέσω εξαγορών (Eurobank, 

Εθνική, Εμπορική, Πειραιώς, Alfa Πίστεως)

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων, δραστηριοποιήθηκε στην νότια 

Βουλγαρία κοντά στα ελληνικά σύνορα, λόγω του χαμηλού κόστους εργασίας και 

μεταφορών, που βοήθησαν την δημιουργία μιας εξαγωγικής βάσης.

3.2.2.2. Ευκαιρίες της Ελληνικής Επεκτατικής Πολιτικής στα Βαλκάνια 

Λόγοι που ανέδειξαν την

Ελλάδα σε σημαντικό στρατηγικό επενδυτή στα Βαλκάνια :

Τα Βαλκάνια αποτελούν μια νέα αγορά - πόλος έλξης για κυνηγούς αγοράς 

Η γεωγραφική εγγύτητα με την Ελλάδα 

Πολιτιστική εγγύτητα, ιστορικοί δεσμοί

- Έλλειψη τοπικού ανταγωνισμού στην αγορά των Βαλκανίων - πόλος έλξης 

για στρατηγικούς κυνηγούς αγοράς

Φθηνό εργατικό δυναμικό - χαμηλό κόστος απόκτησης ακατέργαστων α’ 

υλών

Συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ελληνικών υφαντουργικών επιχειρήσεων 

(ιδιαίτερα στην νότια Βουλγαρία) οι οποίες δημιούργησαν υψηλότερη ζήτηση 

για εργασία και αύξησαν στην συνέχεια τους μισθούς (κυνηγοί χαμηλού 

κόστους)
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Ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες (φορολογικές απαλλαγές, έλλειψη 

ποσοστώσεων και δασμολογίων) μεταξύ Βουλγαρίας και άλλων κοντινών 

χωρών - πόλος έλξης για κυνηγούς ευνοϊκών νόμων επένδυσης 

Διαφθορά, δωροδοκία και γραφειοκρατία αποθαρρύνουν δυτικούς επενδυτές - 

εξοικειωμένοι αντίστοιχα οι Έλληνες επιχειρηματίες, στην διαχείριση αυτών 

των φαινομένων

Μέσω της Βουλγαρίας, γίνεται σύνδεση της Ελλάδος με άλλες Ανατολικές 

χώρες

Ο έντονος ανταγωνισμός στην Ελλάδα, ώθησε τις επιχειρήσεις να στραφούν 

στην Βαλκανική αγορά

Λόγοι επιβίωσης ώθησαν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις να 

δραστηριοποιηθούν στην αγορά των Βαλκανίων (νέα αγορά, χαμηλό κόστος 

εργασίας και ενέργειας, έλλειψη ανταγωνισμού)

- Έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος δυτικών ξένων επενδυτών - ανοικτό 

πεδίο δράσης για ελληνικό επενδυτικό ενδιαφέρον 

Προλαβαίνοντας το ανταγωνιστικό επενδυτικό ενδιαφέρον 

Ακολουθώντας τον ανταγωνισμό

Η Ελλάδα μέλος της ΕΕ παράγει και προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και 

υπηρεσίες βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, τα οποία τυγχάνουν για τον λόγο 

αυτό της αποδοχής της βαλκανικής αγοράς.

Η παρουσία Ελλήνων σπουδαστών στα πανεπιστήμια Σερβίας, Βουλγαρίας 

και Ρουμανίας αποτέλεσε πόλο έλξης Ελλήνων επενδυτών στους κλάδους 

ψυχαγωγίας και τροφίμων - πολιτική ακολουθώντας τους πελάτες 

Η πώληση κρατικών επιχειρήσεων μέσω ιδιωτικοποιήσεων και joint venture 

προσέλκυσαν Έλληνες επιχειρηματίες να επενδύσουν στα Βαλκάνια 

Την υλοποίηση πολλών προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ 

(PHARE, INTERREG) στις Βαλκανικές χώρες, στην κατασκευή έργων 

υποδομής, ανέλαβαν ελληνικές επιχειρήσεις

3.2.23. Λόγοι Αποτυχίας Ελληνικών Επιχειρηματικών Κινήσεων στα Βαλκάνια
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Εσπευσμένες επιχειρηματικές κινήσεις για εύκολο και γρήγορο κέρδος, χωρίς 

οποιοδήποτε σχέδιο επένδυσης και χωρίς έρευνα αγοράς 

Η διαφθορά, η δωροδοκία και η γραφειοκρατία αποτέλεσαν καταπέλτη για 

ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις 

Η ανικανότητα συνεργασίας με τοπικές επιχειρήσεις

Μεγάλο χρονικό διάστημα και επομένως δυσβάσταχτο κόστος για αποκόμιση 

αναμενόμενων κερδών της επένδυσης

Η αγορά-στόχος σε πολλές επενδύσεις ήταν τα νοικοκυριά, τα οποία δύσκολα 

ανέκαμψαν από τις συνεχείς οικονομικές κρίσεις, οδηγώντας σε αρνητικά 

οικονομικά αποτελέσματα τις επενδυτικές κινήσεις.

Το φθηνό και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό των Βαλκανίων οδήγησε σε 

μείωση της ποιότητας των κλωστοϋφαντουργικών κυρίως προϊόντων, με 

αποτέλεσμα να μην είναι ανταγωνιστικά.

Η ανάπτυξη ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στα Βαλκάνια από ξένες 

πολυεθνικές.
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Οι μεγαλύτερες Ελληνικές Επενδύσεις στην Βουλγαρία2

ΠΟΑ ΥΕΘΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ

στη
ΒΟΥΑΓΑΡΙΑ

ΕΤΟΣ
ΕΠΕΝΑ ΥΣΗΣ USD ($)

NATIONAL BANK 
OF GREECE

ΤΡΑΠΕΖΑ UNITED
BULGARIAN

BANK 2000 270,0
ALICO/CEH
EUROBANK
Consortium

ΤΡΑΠΕΖΑ POSTENSKA
BANKA

1998 24,08

COMMERCIAL 
BANK OF GREECE ΤΡΑΠΕΖΑ

INTER.
COMMERCIAL

BANK
1995-1999 10,2

THRACE PAPER 
MILL PAPER PROD. KMH BELOVO 1997 6,39

CHIPITA
INTERNATIONAL ΤΡΟΦΙΜΑ

CHIPITA
BULGARIA 1995-1997 5,55

TKM FRUIT AND 
JUICE ΤΡΟΦΙΜΑ VIT AMINA 1996 8,55

HALKOR ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΕΙΑ SOFIA MED 2000 5,0

INTRACOM TELECOMMUNIC
ΑΤΙΟΝ

BULFON 1995-1997 3,58

IONIAN BANK 
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ IONIAN BANK 1995 3,00

I LIAS EVSTRATIO 
KATSI YANIS KOLIS 1993 1,64

GEORGE
TSAGARIS GARMENTS PANGAEA 1995-1999 1,5

GOODYS RESTAURANT GOODYS 1997 1,10
VARIOUS
SMALLER

GREEK
INVESTMENTS

VARIOUS 1993-1998 19,00

HELLENIC 
BOTTLING 

COMPANY (3E) 
ATHENS 

BREWERY

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 1993-1998 78,4

FRIGOGLASS S.A. 
YIOULA S.A. ΥΑΛΟΥΡΓΕΙΑ 1997-1999 55,9

DELTA FOOD
INDUSTRY

DELVIT 
DELVIP 

VITALAKT
1993-1998 10,47

ΣΥΝΟΛΟ 504,36

2 BFIA : Κατάλογος με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη Βουλγαρία σε σχέση με τον όγκο 
επενδυμένου κεφαλαίου, σε USD// πηγή : έρευνα Α. Μπιτζένη
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4η ΕΝΟΤΗΤΑ

Ανάλυση του Διευρωπαϊκού 

Σιδηροδρομικού Δικτύου 

και επέκταση αυτού στις Βαλκανικές

Χώρες



Διευρωπαϊκά Σιδηροδρομικά Δίκτυα

4. ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

4.1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΥΣ

Παρά την αύξηση των απαιτήσεων για την απόδοση των μεταφορών διεθνώς, το 

μερίδιο αγοράς των σιδηροδρόμων και τα έσοδά τους μειώθηκαν.

Σημαντικότεροι λόγοι αυτής της αρνητικής εξέλιξης :

ο Αρχικά, ο σιδηρόδρομος αποτελούσε το καλύτερο μέσο μεταφοράς για 

μαζικές μετακινήσεις μεταξύ δύο σημείων, δηλαδή των αφετηριών και των 

προορισμών.

ο Οι προσωπικές μετακινήσεις, στράφηκαν προς το αυτοκίνητο, ως φθηνό και 

οικονομικό μέσο μεταφοράς.

ο Οι μαζικές μεταφορές εμπορευμάτων μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκε η ζήτηση 

μεταφοράς προϊόντων μικρού μεγέθους και υψηλής τεχνολογίας από και προς 

πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς, 

ο Αρχισε να καθιερώνεται η έννοια της μοναδικότητας της μεταφοράς στα 

εμπορεύματα.

ο Οι περισσότερες από τις σιδηροδρομικές εταιρείες οι οποίες ήταν αρχικά 

ιδιωτικές, κρατικοποιήθηκαν κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, λόγω 

πολιτικών ή στρατιωτικών λόγων. Αυτό έγινε η αιτία δημιουργίας αδυναμιών 

και προβλημάτων στον τομέα του σιδηρόδρομου με τον τίτλο «ο κύκλος 

δημιουργίας ζημιών για τους κρατικούς σιδηροδρόμους»

Αποτέλεσε πρόκληση για πολιτικούς και συγκοινωνιολόγους στον τομέα των 

μεταφορών στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ο περιορισμός και ανατροπή των 

αρνητικών τάσεων που προαναφέρθηκαν και χαρακτήριζαν τις σιδηροδρομικές 

μεταφορές - μετακινήσεις.
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Έτσι ξεκίνησε η Αναδιάρθρωση - Αναδιοργάνωση των Σιδηροδρόμων, με την 

Γερμανία να έχει κυρίαρχο ρόλο και να καταθέτει τα αποτελέσματα της εμπειρίας της

από την αναδιάρθρωση των Γερμανικών Σιδηροδρόμων.

Οι στόχοι της αναδιάρθρωσης των Γερμανικών Σιδηροδρόμων επιγραμματικά είναι:

4 Εξασφάλιση μεταφορών με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος

4- Εξασφάλιση για τον σιδηρόδρομο μεγαλύτερης μερίδας της αναμενόμενης 

αύξησης των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών στην εγχώρια και 

διεθνή αγορά.

Α Βελτίωση των ανταγωνιστικών συνθηκών για τον σιδηρόδρομο και 

εξασφάλιση της δυνατότητάς του να συναγωνίζεται επί ίσοις όροις με άλλα 

μέσα μεταφοράς.

Α Παροχή στον σιδηρόδρομο εμπορικής αυτονομίας από πολιτικές οδηγίες και 

περιορισμούς.

Α Τοποθέτηση του σιδηροδρόμου σε μια υγιή οικονομική βάση και μείωση της 

επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Η διεθνής εμπειρία έδειξε ότι μόνο αποσπασματικά μέτρα δεν μπορούν να επιλύσουν 

το βασικό πρόβλημα των σιδηροδρόμων. Χρειάζεται σειρά κατάλληλων μέτρων σε 

συνδυασμό με ένα κοινό στόχο όλων των εμπλεκομένων φορέων και κυρίως 

απαιτείται ο διαχωρισμός του παλιού από το νέο σιδηρόδρομο.

Οι σύγχρονες και επιτυχημένες σιδηροδρομικές εταιρείες, ανέπτυξαν φιλόδοξα 

προγράμματα, που μείωσαν το κόστος και βελτίωσαν την ποιότητα (ποσοτικά και 

ποιοτικά) των παρεχόμενων υπηρεσιών και συγχρόνως σχέδιασαν και εισήγαγαν νέα 

προϊόντα συνδυασμένα με νέα δημόσια εικόνα, πετυχαίνοντας αύξηση των εσόδων 

τους.

4.2. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ1

■ Τεχνολογική και Διαρθρωτική αναδόμηση

1 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (2003)
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Πολλοί σιδηρόδρομοι λειτουργούν με ξεπερασμένη τεχνολογία. Ο εκσυγχρονισμός 

τους αποτελεί τον μόνο δρόμο για να γίνουν ανταγωνιστικοί.

Αρκετοί σιδηρόδρομοι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Η νοοτροπία 

λειτουργίας των σιδηροδρόμων πρέπει να στραφεί επιχειρηματικά προς την 

ανταγωνιστικότητα, στον προσανατολισμό στην αγορά και στην αποδοτικότητα.

Ενώ οι τεχνολογικές αλλαγές απαιτούν μόνο χρηματικές επενδύσεις, οι διαρθρωτικές 

αλλαγές χρειάζονται την βούληση για αλλαγή των εμπλεκομένων φορέων.

■ Εξωτερική και Εσωτερική Αναμόρφωση

Η εξωτερική αναμόρφωση περιγράφει τη σχέση μεταξύ του κράτους και του 

σιδηρόδρομου και στοχεύει στην αυτονομία της Διοίκησης του Σιδηροδρόμου από το 

Κράτος. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή διαχωρισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

και δημόσιας (κοινωφελούς) υπηρεσίας.

Η εσωτερική αναμόρφωση στοχεύει στην αναδιάρθρωση του οργανισμού και των 

επιχειρησιακών λειτουργιών και στην αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων του 

προσωπικού.

■ Ο ρόλος του Κράτους παραμένει σημαντικός, αλλά περιορίζεται σε :

Γενική επίβλεψη,

Οικονομική συνεισφορά σε έργα υποδομής και 

Αναθέσεις δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς

■ Αρχές των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων 

Η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει:

να έχει εμπορική ανεξαρτησία από πολιτικές αποφάσεις

να λειτουργεί ως ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια του ελεύθερου

ανταγωνισμού και χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις

να υπάρχει ειδική σύμβαση μεταξύ κράτους και σιδηρόδρομου που να 

καθορίζει με σαφήνεια το περιεχόμενο όσον αφορά την αποζημίωση του 

κράτους, στα πλαίσια των Υποχρεώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών (PSO)

■ Ξεκίνημα χωρίς υφιστάμενες υποχρεώσεις

Η νέα σιδηροδρομική επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς τα οικονομικά 

βάρη του παρελθόντος. Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση των παλαιών χρεών και 

αναμόρφωση των σχέσεων με το προσωπικό.

Αποτελεί συνήθη πρακτική διεθνώς, τα βάρη να μετατοπίζονται στην πολιτεία, που 

έχει και την τελική οικονομική ευθύνη και θα πρέπει να δίνει λύση στο πρόβλημα του 

«κύκλου δημιουργίας ζημιών»
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■ Ξεκίνημα με νέους κανόνες

Ο σιδηρόδρομος πρέπει να λειτουργεί με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με 

τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και να έχει την δυνατότητα επάνδρωσής του με 

τα κατάλληλα στελέχη.

■ Προσανατολισμός στην αγορά

Βασικός στόχος κάθε επιχείρησης αποτελεί η εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη. 

Η νέα επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια να κατανοήσει και να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες των υπαρχόντων πελατών και να αποκτήσει νέους.

Κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης (και των διοικητικών), σύμφωνα με την 

φιλοσοφία του marketing, θα πρέπει να είναι στραμμένη στον πελάτη.

■ Εκσυγχρονισμός

Ο σύγχρονος και καλά συντηρημένος εξοπλισμός είναι προαπαιτούμενο για την 

παραγωγή προϊόντων με υψηλή ποιότητα και παραγωγή just-in-time, σε συνεργασία 

με τον πελάτη.

Η βασική σιδηροδρομική υποδομή πρέπει να χρηματοδοτείται από το κράτος, αλλά 

όλες οι υπόλοιπες επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με την προσέλκυση 

ιδιωτικών κεφαλαίων.

■ Αναδιάρθρωση

Απαιτείται ριζική αναδιάρθρωση που να οδηγεί σε μειωμένο κόστος, σε βελτιωμένη 

απόδοση σε συνάρτηση με προκαθορισμένη ποιότητα και να αποτελεί την βάση για 

την αύξηση των εσόδων. Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης marketing, πωλήσεις, 

παραγωγή κ.α. να είναι αποδοτικές.

■ Αναδιοργάνωση

Λιτή οργανωτική δομή με απλουστευμένες επιχειρησιακές λειτουργίες

■ Εμπορική διαφάνεια 

Εισαγωγή νέου συστήματος κοστολόγησης.

■ Εκπαιδευμένο προσωπικό που να ενδιαφέρεται

Το προσωπικό αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, εφόσον αναφερόμαστε σε 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Απαιτείται ύπαρξη σύγχρονων και ευέλικτων πολιτικών και κανονισμών προσωπικού 

που να επιτρέπουν μεταξύ άλλων και την διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση.

Για την επιτυχή αναδιάρθρωση του κάθε σιδηροδρόμου, θεωρείται η επίτευξη όλων 

των παραπάνω, ένα ενιαίο σύνολο μέτρων, με στόχο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
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Η πορεία της αναδιάρθρωσης θα πρέπει να γίνεται σταδιακά, κατακτώντας το 

επιθυμητό αποτέλεσμα κάθε σταδίου, ώστε να είναι ορατή η αλλαγή από τον παλιό 

στο νέο σιδηρόδρομο.

4.2.1. Η Διεθνής Εμπειρία στην Αναδιάρθρωση των Σιδηροδρόμων

Η αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων έχει εφαρμοστεί ή είναι υπό μελέτη σε πολλές 

χώρες του κόσμου. Οι λύσεις που δοκιμάστηκαν, τα λάθη που έγιναν και η εμπειρία 

που αποκτήθηκε μέσω αυτών, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμιά 

«μοναδική» λύση, δεδομένου ότι οι τοπικές συνθήκες ποικίλουν.

Η σύγκριση όμως από την εφαρμογή πολλών διαφορετικών μοντέλων οδήγησε στα 

εξής συμπεράσματα:

■ Οι περισσότεροι σιδηρόδρομοι ήταν μεγάλοι, άκαμπτοι, μονολιθικοί 

οργανισμοί, περισσότερο βασιζόμενοι στην παραγωγή παρά απευθυνόμενοι 

στην αγορά.

■ Σε πολλές χώρες υπήρξε στενή και λεπτομερής παρέμβαση από την 

κυβέρνηση, συνήθως μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, σχετικά με την 

πολιτική των σιδηροδρόμων και τις διαδικασίες.

■ Οι σιδηρόδρομοι είναι συχνά υποχρεωμένοι να παρέχουν υπηρεσίες δημοσίου 

συμφέροντος, χαρακτηρίζονται ως «κοινωνικές» υπηρεσίες επιβατών, με 

χαμηλά κόμιστρα, κάτω του κόστους.

■ Καθώς οι σιδηρόδρομοι συχνά δεν αποζημιώνονται για το «κοινωνικό» έργο 

τους, η αναγκαστική λύση είναι η μεταφορά επιδοτήσεων από τις 

εμπορευματικές στις επιβατικές μεταφορές.

■ Η εμπορική επιχειρηματικότητα και το όραμα των σιδηροδρομικών 

επιχειρήσεων είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκείς. Η ικανότητα της 

προώθησης των πωλήσεων είναι αρκετά περιορισμένη. Το σύστημα 

οικονομικής διαχείρισης (αναλυτική, διοικητική λογιστική) δεν επιτρέπουν 

την διάκριση σχετικών προϊόντων, τμημάτων της αγοράς και της 

παραγωγικότητάς τους.
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■ Η αναδιάρθρωση είναι μια επίπονη διαδικασία, που χρειάζεται 6 με 12 χρόνια 

για να εφαρμοστεί πλήρως.

■ Η αναδιάρθρωση αφορά τόσο την μεταρρύθμιση του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος.

■ Η εσωτερική μεταρρύθμιση αναφέρεται στην εμπορευματοποίηση των 

μεταφορών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και την εφαρμογή 

αλληλένδετων οργανωτικών και διοικητικών δομών και πρακτικών στις 

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

■ Η εξωτερική μεταρρύθμιση αναφέρεται στην σχέση μεταξύ του κράτους και 

της σιδηροδρομικής επιχείρησης, αναθέτοντας σαφείς ευθύνες στον 

διαχωρισμό των ρυθμιστικών και λειτουργικών-διοικητικών λειτουργιών.

■ Με τον πλήρη διαχωρισμό της υποδομής από τις υπόλοιπες λειτουργίες και 

τον διαχωρισμό των εμπορευματικών από τις επιβατικές υπηρεσίες και της 

τεχνικής υποστήριξης των εργοστασίων-μηχανοστασίων, είναι δυνατόν οι 

λειτουργίες αυτές να οργανωθούν σε επιχειρησιακές μονάδες και επομένως σε 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

■ Ανοικτή πρόσβαση στην υποδομή για ανταγωνιστικές σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις.

4.2.2. Ανασταλτικοί Παράγοντες στην Δημιουργία μιας 

Αποτελεσματικής και Αποδοτικής Επιχείρησης στον Σιδηροδρομικό

Τομέα

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας

ο Έλλειψη σωστών πολιτικών και κατάλληλου νομικού πλαισίου λειτουργίας 

ο Έλλειψη επαρκούς αυτονομίας 

ο Συχνές αλλαγές Διοίκησης 

ο Συμβάσεις προσωπικού 

Στελέχωση

ο Το όραμα της εταιρείας δεν γίνεται κατανοητό / γνωστοποιείται στο 

προσωπικό
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ο Έλλειψη εταιρικής κουλτούρας 

ο Έλλειψη ενδιαφέροντος / διισταμένες απόψεις 

ο Έλλειψη ικανοτήτων / προσόντων 

ο Έλλειψη στελεχών με γνώσεις διοίκησης (management) 

ο Συχνότητα νέων προσλήψεων 

Συστήματα

ο Απαρχαιωμένα συστήματα 

ο Έλλειψη ικανοποιητικών επενδύσεων 

ο Έλλειψη μετρήσιμων στόχων σε συμφωνία με το προσωπικό 

ο Έλλειψη δεικτών απόδοσης και προτύπων

ο Έλλειψη / ανεπάρκεια αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού (αξιολογήσεις, προαγωγές, αμοιβές, πρόσθετες παροχές)

Διαδικασίες

ο Πολυπλοκότητα / δυσλειτουργία διαδικασιών 

ο Πολυπλοκότητα οργάνωσης / γραμμών αναφοράς 

Είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας 

ο Μονοπωλιακό καθεστώς 

ο Δεδομένη πελατεία

ο Υποχρέωση παροχής ορισμένων υπηρεσιών

4.2.3. Η Εναρμόνιση τον Σιδηροδρομικού Δικτύου των Βαλκανικών 

Χωρών στα Διευρωπαϊκά Σιδηροδρομικά Δίκτυα

Εισαγωγή

Ο κλάδος της χαλυβουργίας περνά μέσα από μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στην 

Κέντρο-ανατολική Ευρώπη στην προσπάθεια να εναρμονιστεί με τον αντίστοιχο των 

ευρωπαϊκών κρατών-μελών, στα χρονικά πλαίσια της προενταξιακής περιόδου για 

την κάθε υποψήφια χώρα.

Ο κλάδος της χαλυβουργίας, αποτελεί πολύ σημαντικό κλάδο στην Κέντρο- 

ανατολική Ευρώπη, ειδικά στην Πολωνία, την Τσεχία, την Σλοβακία, την Ουγγαρία,

- 107-



Διευρωπαϊκά Σιδηροδρομικά Δίκτυα

την Σλοβενία, αλλά και την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Τουρκία. Με ετήσια 

απόδοση 46 εκατομμυρίων τόνων το 2002, καλύπτουν το 5% της παγκόσμιας 

παραγωγής, συγκριτικά με την ΕΕ που καλύπτει το 15% της παγκόσμιας παραγωγής 

και εξασφαλίζουν περίπου 220.000 επαγγελματικές κατηγορίες σ’ αυτές τις χώρες.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης των χωρών αυτών κοντά σε 

εγχώριες πηγές α’ υλών και ενεργειακές πηγές αλλά και η εγγύτητά τους με την 

αγορά του χάλυβα, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό, 

δικαιολογούν την σημαντική παρουσία της εγχώριας παραγωγής χάλυβα.

Στην Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία, σύμβουλοι από την Επιτροπή, έχουν 

επιφορτιστεί να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών και τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αναπτύξουν σχέδια 

ανασυγκρότησης, τα οποία θα χαράξουν την ροή της εμπορευματικής βιωσιμότητας 

του κλάδου. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, η ιδιωτικοποίηση αποτελεί το κλειδί της 

ανασυγκρότησης του κλάδου.

Η αποδοχή και συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του 

περιβάλλοντος, αποτελεί απαίτηση της ΕΕ από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 

γενικά αλλά και ειδικά όσον αφορά τον κλάδο της χαλυβουργίας.

4.2.3.1. Σιδηροδρομική Υποδομή των Βαλκανικών Χωρών

Η πλειοψηφία των Βαλκανικών χωρών διέθετε υποδομή στον κλάδο της 

χαλυβουργίας και κατ’ επέκταση στον σιδηροδρομικό τομέα. Η υστέρηση της 

ανάπτυξης των χωρών αυτών συγκριτικά με τις χώρες-μέλη της ΕΕ, εξαιτίας 

πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και ανακατατάξεων στις χώρες αυτές, 

εξηγεί την πεπαλαιωμένη βιομηχανική αλλά και σιδηροδρομική υποδομή.

Η μέθοδος ανάκαμψης και ανασυγκρότησης που θεωρήθηκε από τις κυβερνήσεις των 

χωρών αυτών και στηρίχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ είναι η πρακτική των 

ιδ ιωτικοπο ιή σεων.

Το σύνολο των επιχειρήσεων χαλυβουργίας ανήκει και ελέγχεται από κρατικές 

επιχειρήσεις.
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Μέσω των ιδιωτικοποιήσεων ευρωπαϊκές εταιρείες κολοσσοί2 στον χώρο 

εξαγόρασαν αντίστοιχες βαλκανικές εταιρείες, εκμεταλλευόμενοι την εγγύτητα των 

εταιρειών αυτών με πηγές α’ υλών αλλά και με την αγορά του χάλυβα, αρχής 

γενομένης με τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, που αποτελεί έναν 

από τους στόχους που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος PHARE, στα 

χρονικά πλαίσια της προενταξιακής περιόδου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 

σιδηροδρομικού υλικού είναι χαλυβουργικές εταιρείες ή μεγάλου μεγέθους εμπορικές 

εταιρείες που συνεργάζονται με χαλυβουργία.

Στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων, όπως αυτές ορίζονται στην «Λευκή Βίβλο», η 

Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορά, με χρονικό ορίζοντα το 2010, προωθεί την 

δημιουργία του νέου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για τις σιδηροδρομικές 

μεταφορές. Στόχος είναι η αναζωογόνηση του σιδηροδρομικού τομέα και η βελτίωση 

της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας των περισσότερων φιλικών προς το 

περιβάλλον τρόπων μεταφοράς.

Οι οδηγίες 2001/12/ΕΚ, 2001/13/ΕΚ και 2001/14/ΕΚ (πρώτη δέσμη μέτρων για τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές), ενσωματώθηκαν στην οικεία νομοθεσία των μισών 

περίπου κρατών-μελών, ενώ η καθορισμένη ημερομηνία μεταφοράς ήταν η 15η 

Μαρτίου 2003. Η Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά των 

κρατών-μελών που δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα ενσωμάτωσης.

Οι οδηγίες αυτές έγιναν αποδεκτές από τα νέα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του 

κοινοτικού κεκτημένου και η εφαρμογή τους θα γίνει στα πλαίσια της διευρυμένης 

Ευρώπης το 2004.

Το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών αυτών είναι ουσιαστικής σημασίας για την 

μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού τομέα σιδηροδρομικών μεταφορών, δεδομένου ότι 

εκθέτουν τις διεθνείς εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές στον ανταγωνισμό, 

ορίζουν ένα ακριβές και διαφανές πλαίσιο για την κατανομή της χωρητικότητας των 

υποδομών και την χρέωση της χρήσης των υποδομών, την χορήγηση αδειών 

λειτουργίας σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πιστοποιώντας την σιδηροδρομική 

ασφάλεια, και απαιτούν την σύσταση ελεγκτικού οργανισμού σε κάθε κράτος-μέλος.

Η ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών συστημάτων στηρίζεται, στην σύγκλιση των 

τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των

2 οι Δυτικό-Ευρωπαϊκές Εξαγορές αναφέρονται στο παράρτημα II του παρόντος
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υλικών και των εξοπλισμών. Η οδηγία 2001/16/ΕΚ για την διαλειτουργικότητα του 

συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος προβλέπει την κατά 

προτεραιότητα αντιμετώπιση των σημαντικών στοιχείων, σε ότι αφορά τις διεθνείς 

εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η οδηγία 96/48/ΕΚ, που θεσπίστηκε το 2002, ορίζει μια σειρά υποχρεωτικών 

προδιαγραφών για τα σιδηροδρομικά συστήματα υψηλών ταχυτήτων.

Η δεύτερη δέσμη μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, αφορά την ανάγκη 

αντιμετώπισης του θέματος της εκπαίδευσης των μηχανοδηγών.

Η σημερινή κατάσταση των διεθνών σιδηροδρομικών δρομολογίων εμπεριέχει 

αντιθέσεις.

Από την μια πλευρά, τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων (νυκτερινά τρένα) 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έπαυσαν να εκτελούν 

πολλά από τα δρομολόγια αυτά για να περιορίσουν τις απώλειες.

Από την άλλη πλευρά, στην αγορά των διεθνών δρομολογίων μεγάλης ταχύτητας, η 

κυκλοφορία σημείωσε μεγάλη αύξηση και πρόκειται να αναπτυχθεί ακόμη 

περισσότερο με το διπλασιασμό και τη διασύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεγάλης ταχύτητας έως το έτος 2010.

Η πίεση του ανταγωνισμού όμως από τις αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους 

είναι πολύ σημαντική και είναι απαραίτητο να τονωθούν οι νέες πρωτοβουλίες με την 

εισαγωγή του ανταγωνισμού μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

4.2.3.2. Η εναρμόνιση στις οδηγίες της ΕΕ3

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς στον τομέα των Σιδηροδρόμων, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες για την ανεμπόδιστη λειτουργία των συρμών 

εντός της ΕΕ, οι οποίες βασίζονται σε εμπορικού κανόνες, υπό την προϋπόθεση της 

ελεύθερης πρόσβασης και της δίκαιης τιμολόγησης.

Τα μέλη της ΕΕ οφείλουν να προσαρμόσουν το δίκτυό τους με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διευκολύνεται η διέλευση η λειτουργία και η συμβατότητα των συρμών με τα 

υπόλοιπα δίκτυα της Ευρώπης

' οι οδηγίες της ΕΕ αναπτύσσονται στο παράρτημα I του παρόντος
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Αρμόδια όργανα για την επεξήγηση και την ορθή τήρηση των οδηγιών είναι: 

4- UIC (Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων)

4- CER (Κοινότητα των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων)

4- AEIF (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Σιδηροδρομική

Διαλειτουργικότητα)

4- CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης)

4- CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης)

2° Σιδηροδρομικό Πακέτο

Σκοπός του δεύτερου πακέτου της σιδηροδρομικής υποδομής, όπως περιγράφεται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η ανάπτυξη ενός αναβαθμισμένου 

σιδηροδρομικού δικτύου στην Ευρώπη.

Προγραμματίζονται δράσεις για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, την ανάπτυξη 

ενιαίας αγοράς για τις εμπορευματικές μεταφορές και την ανάπτυξη ενιαίων 

προτύπων ασφαλείας κυκλοφορίας.

Στις εξελίξεις αυτές, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η ειδική Επιτροπή για τους 

Σιδηροδρόμους που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος και ρυθμιστικός φορέας μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων.

Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών οδηγιών ορίζει την 15'1 

Μαρτίου 2008 ως καταληκτική ημερομηνία της εξαίρεσης της Ελλάδας από την 

υποχρεωτική εφαρμογή τους και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων για την 

βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής. Αυτό σημαίνει ότι η υποδομή πρέπει να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένη και να μπορεί να επιτρέψει τη λειτουργία και άλλων 

χρηστών του δικτύου.
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5.1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ1

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης στην Σερβία επιταχύνθηκε μετά τις αλλαγές της 5ης 

Οκτωβρίου 2001.

Ο νέος νόμος για την ιδιωτικοποίηση ψηφίσθηκε την άνοιξη του 2001.

Σύμφωνα με τον παλιό νόμο ιδιωτικοποίησης το 60% του κεφαλαίου της επιχείρησης 

μοιράζονταν δωρεάν τους εργαζόμενους της επιχείρησης και το 40% παρέμεινε στο 

κράτος.

Ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων ιδιωτικοποιήθηκε με το νόμο αυτό, όπως η 

εταιρεία εμφιαλωμένου νερού KNJAZ MILOS. Το 70% μοιράσθηκε στους 

εργαζόμενους και το 30% παρέμεινε στο κράτος.

Σύμφωνα με τον νόμο περί ιδιωτικοποιήσεων υπάρχουν τρεις τρόποι:

> Πώληση κεφαλαίου μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού

> Πώληση κεφαλαίου μέσω διαγωνισμού

> Πώληση μέσω αναδιάρθρωσης της επιχείρησης

5.1.1. Πώληση κεφαλαίου μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού

Με αυτή την διαδικασία πωλείται το 70% του κεφαλαίου και το 30% μοιράζεται 

στους εργαζόμενους της επιχείρησης (πρώην εργαζόμενους και συνταξιούχους της 

επιχείρησης).

Η πλήρη διαδικασία ιδιωτικοποίησης γίνεται από το Πρακτορείο - Επιτροπή, που 

ορίζει η κυβέρνηση της Σέρβικης Δημοκρατίας. Η διαδικασία διαρκεί 4-6 μήνες. 

Στην συνέχεια στα μέσα δημόσιας πληροφόρησης και στην εφημερίδα της 

κυβέρνησης, δημοσιεύονται γενικά στοιχεία της επιχείρησης και σε διάστημα 30 με 

40 ημερών, ανακοινώνεται η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Στην δημοπρασία, 

δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τα 

οποία αγόρασαν τα τεύχη δημοπρασίας από το Πρακτορείο - Επιτροπή.

Από την ημέρα δημοσιοποίησης πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30-40 ημέρες για 

την κατάθεση των προσφορών.

1 πηγή : MIN HOLDING Co
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Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί, έχουν δικαίωμα 

να επισκεφθούν την εταιρεία συνοδευόμενοι από τους δικούς τους τεχνικούς και 

οικονομικούς συμβούλους προς επιβεβαίωση των στοιχείων της εταιρείας και να 

υπογράψουν συμφωνητικό για την φύλαξη των εμπιστευτικών αυτών στοιχείων.

Πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, ετοιμάζεται και η σύμβαση αγοραπωλησίας 

με τους όρους αυτής (υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων, υποχρεώσεις στο 

πρόγραμμα παραγωγής κ.α.) εκτός από την τιμή, η οποία αναγράφεται με το πέρας 

της διαδικασίας και συνυπογράφεται από τον συμμετέχοντα με την μεγαλύτερη τιμή. 

Έχει συμβεί ορισμένες εταιρείες να πωληθούν στην αρχική εκτιμητέα τιμή, άλλες να 

μην πωληθούν και άλλες δέκα φορές πλέον της αρχικής τιμής.

5.1.2. Πώληση κεφαλαίου μέσω διαγωνισμού

Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται σε μεγάλες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 

δημοσίου συμφέροντος.

Π.χ. καπνοβιομηχανία στο NIS εξαγοράσθηκε από την PHILLIP MORRIS στην τιμή 

των 540.000.000 €

Σύμφωνα με αυτή την μορφή ιδιωτικοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι καταρτίζουν την 

προσφορά τους, σύμφωνα με τα ζητούμενα από την Πρακτορείο - Επιτροπή 

(κοινωνικό πρόγραμμα, επενδύσεις, συνέχιση παραγωγής κ.α.). Το Πρακτορείο - 

Επιτροπή αποφασίζει για την καλύτερη προσφορά.

5.1.3. Πώληση μέσω αναδιάρθρωσης της επιχείρησης

Μέσω αυτής της μεθόδου το κράτος επεμβαίνει με διάφορους τρόπους στην 

διαδικασία αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της επιχείρησης (μείωση πλεονάζοντος 

προσωπικού, οικονομικές συγχωνεύσεις, εκσυγχρονισμός της τεχνολογίας παραγωγής 

κ.α.) και στην συνέχεια αποφασίζει ποια από τις δύο προηγούμενες μεθόδους, θα 

ακολουθήσει για την πώληση της εταιρείας,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την ανάπτυξη των 

κοινοτικών σιδηροδρόμων και η οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 26ης Φεβρουάριου 2001 που τροποποίησε 

την οδηγία 91/440/ΕΟΚ του συμβουλίου για την ανάπτυξη των Κοινοτικών 

Σιδηροδρόμων.

Η εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υπονοεί δικαιώματα 

πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή για επιχειρήσεις σιδηροδρόμων που είναι 

ήδη εγκατεστημένες και έχουν άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η οδηγία 91/440 έκανε ένα βήμα προς την κατεύθυνση, με την καθιέρωση 

δικαιωμάτων πρόσβασης και διέλευση για διεθνείς σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στη 

σιδηροδρομική υποδομή άλλων κρατών-μελών, ώστε να προωθηθούν οι διεθνείς 

συνδυασμένες μεταφορές.

Η οδηγία 2001/12, η οποία τροποποίησε την οδηγία 91/440, καθιέρωσε τα 

δικαιώματα πρόσβασης στο διευρωπαϊκό δίκτυο εμπορευματικών σιδηροδρόμων.

Στο πλαίσιο της νέας οδηγίας προβλέπεται η ελεύθερη πρόσβαση, από το 2008 το 

αργότερο και μετά, σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό εμπορευματικό δίκτυο 

για τις διεθνείς υπηρεσίες.

Έτσι προετοιμάζεται το επόμενο βήμα της ολοκλήρωσης της αγοράς, του ανοίγματος 

των εσωτερικών εμπορευματικών σιδηροδρομικών αγορών (κανονικές εσωτερικές 

υπηρεσίες από μια ξένη επιχείρηση σιδηροδρόμων) συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητας των περιστασιακών εσωτερικών υπηρεσιών κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης των διεθνών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την οδηγία 2001/12/ΕΚ η Ελλάδα ως κράτος-μέλος που δεν διαθέτει 

απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση με άλλο κράτος-μέλος, έχει μια περίοδο εξαίρεσης 

πέντε ετών (από τις 15 Μαρτίου 2003), για να εφαρμόσει την απαίτηση ανάθεσης σε 

ανεξάρτητο φορέα του καθήκοντος καθορισμού ισότιμης και χωρίς διακρίσεις 

πρόσβασης στην υποδομή.
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Προς το παρόν οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί της ΕΕ είναι υπό πίεση, λόγω της 

οδηγίας 91 /440/ΕΚ, που ζητά τον διαχωρισμό της υποδομής και της λειτουργίας.

Για την αύξηση της διακρατικής κυκλοφορίας, η ΕΕ εισήγαγε τους διευρωπαϊκούς 

σιδηροδρομικούς εμπορευματικούς διαδρόμους (TERFF). Για αυτούς τους 

διαδρόμους, το μόνο σιδηροδρομικό στοιχείο, αντίστοιχο προς αυτό των 

μεταφορικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την διέλευση των συνόρων, είναι το 

αποκαλούμενο «πακέτο υποδομής» του 2001. To TERFF θα επεκταθεί από μερικούς 

περιορισμένους διαδρόμους σε ολόκληρο το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό 

εμπορευματικό δίκτυο (TERFN).

Οδηγία 95/18/ΕΚ του συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τις άδειες σε 

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και η οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουάριου 2001 που τροποποίησε 

την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή αδειών σε 

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Η οδηγία αυτή αναφέρεται στα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την χορήγηση, 

ανανέωση ή τροποποίηση των αδειών που παρέχονται από τα κράτη-μέλη σε 

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να 

εγκατασταθούν στην Κοινότητα.

Εξαιρούνται της παρούσας οδηγίας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις των οποίων η 

δραστηριότητα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκμετάλλευση αστικών, 

προαστιακών ή περιφερειακών μεταφορών.

Οι άδειες χορηγούνται από το Υπουργείο Μεταφορών και έχουν ισχύ εφόσον η 

σιδηροδρομική εταιρεία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 

συγκεκριμένο νόμο. Ο Υπουργός Μεταφορών καθορίζει τις περιόδους αναθεώρησης 

των αδειών (οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη). Ειδικές διατάξεις 

καθορίζουν την αναστολή ή ανάκληση ή την επέκταση των αδειών.

Οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουάριου 2001, που αντικατέστησε την οδηγία 95/19/ΕΚ της 19ης Ιουνίου 

1995 σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών 

υποδομών και με τις χρεώσεις για την χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής, 

καθώς και την πιστοποίηση ασφάλειας.
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Η οδηγία αυτή αναφέρεται στις αρχές και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται 

σχετικά με τον καθορισμό και την χρέωση τελών σιδηροδρομικής υποδομής καθώς 

και με την κατανομή της χωρητικότητας της σιδηροδρομικής υποδομής.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα χρέωσης και 

κατανομής χωρητικότητας της σιδηροδρομικής υποδομής ακολουθούν τις αρχές της 

οδηγίας 2001/14/ΕΚ και επιτρέπουν στον διαχειριστή της υποδομής να διαθέσει στην 

αγορά και να κάνει την καλύτερη χρήση της διαθέσιμης χωρητικότητας υποδομής. 

Σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ η Ελλάδα ως κράτος-μέλος που δεν διαθέτει 

απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση με άλλο κράτος-μέλος, έχει μια περίοδο επιείκειας 

πέντε ετών (από τις 15 Μαρτίου 2003), υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις για την 

κατανομή της χωρητικότητας υποδομής ή την επιβολή των τελών, μπορούν να 

αποτελόσουν αντικείμενο προσφυγής εφόσον αυτό ζητηθεί γραπτώς από μια 

σιδηροδρομική επιχείρηση, ενώπιον ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος αποφασίζει εντός 

δύο μηνών από την υποβολή όλων των σχετικών πληροφοριών και η απόφασή του 

υπόκειται σε δικαστική προσφυγή.

Οδηγία 96/48/ΕΚ του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης 

ταχύτητας 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με την διαλειτουργικότητα του 

Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλων ταχυτήτων.

Στο πλαίσιο της πολιτικής για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των 

Σιδηροδρόμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει προτάσεις σχετικά με την 

διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, δηλαδή την δυνατότητα των συρμών να 

κινούνται ανεμπόδιστα εντός της επικράτειας της ΕΕ. Τα κράτη-μέλη πρέπει να 

αναπτύξουν τα δίκτυά τους, από την άποψη της υποδομής, του τροχαίου υλικού και 

της λειτουργίας, με τρόπο που να διευκολύνει την λειτουργία των συρμών στα 

διαφορετικά δίκτυα.

Η σημασία της οδηγίας αυτής είναι σημαντική.

Πρώτον, η μεγαλύτερη εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών συμπληρώνει τη 

διαδικασία απελευθέρωσης του δικαιώματος πρόσβασης στο δίκτυο της ΕΕ, 

διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τους χρήστες να διεκπεραιώνουν τις υπηρεσίες 

στα διαφορετικά δίκτυα και ενισχύοντας έτσι τις ανταγωνιστικές πιέσεις για 

καλύτερη αποδοτικότητα και ποιότητα της υπηρεσίας στους πελάτες.

Δεύτερον, οι κοινές προδιαγραφές και τα κοινά πρότυπα αναμένονται να μειώσουν 

τους φραγμούς αναφορικά με την ευκολία πρόσβασης στην βιομηχανία παραγωγής,
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αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και μειώνοντας το κόστος των μονάδων, μέσω της 

δυνατότητας για μεγαλύτερη παραγωγή και βοηθώντας στην βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης των σιδηροδρόμων έναντι των άλλων μέσων μεταφοράς.

Αυτή η οδηγία ισχύει για τις γραμμές μεγάλων ταχυτήτων στο διευρωπαϊκό 

σιδηροδρομικό σύστημα και τα επιβατικά οχήματα που μπορούν να αναπτύξουν 

ταχύτητες των 200 χλμ/ώρα, να λειτουργήσουν σ’ αυτές.

Η οδηγία δεν έχει επιπτώσεις στα εμπορευματικά οχήματα, εκτός αν τροποποιήσεις 

τα καταστήσουν ικανά να λειτουργήσουν στην υποδομή μεγάλης ταχύτητας.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της οδηγίας 96/48/ΕΚ είναι ο 

καθορισμός των φορέων και οργανισμών, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την 

εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της καταλληλότητας 

για χρήση της διαλειτουργικότητας, όσον αφορά το Διευρωπαϊκό σύστημα 

σιδηροδρόμων.

Η αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού θα απαιτήσει χρονικό διάστημα 10 έως 

20 χρόνια, λόγω της ηλικίας του εξοπλισμού και του κόστους της επένδυσης. Έτσι 

δεν δόθηκε κανένα χρονικό διάστημα για να τεθεί σε ισχύ στο σύνολό της η 

νομοθεσία.

Έχει ορισθεί όμως ότι τον Μάρτιο 2008, τα νομικά θέματα θα είναι σε ισχύ και η 

υποδομή θα επιτρέψει την διεθνή κυκλοφορία.

Οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

19ης Μαρτίου 2001 για την διαλειτουργικότητα του συμβατικού Διευρωπαϊκού 

Σιδηροδρομικού συστήματος.

Η διαλειτουργικότητα δεν αποτελεί απαίτηση μόνο για τις υπηρεσίες συρμών 

μεγάλης ταχύτητας σε διάφορες περιοχές του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού 

δικτύου.

Μερικοί σιδηρόδρομοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την επίτευξη ενός δικτύου 

μεγάλης χωρητικότητας, αντί ενός σιδηροδρομικού δικτύου μεγάλης ταχύτητας.

Τα κράτη-μέλη στο μέλλον δεν θα μιλούν πλέον για γραμμές μεγάλης ταχύτητας 

αλλά για γραμμές μεγάλης χωρητικότητας.

Οι γραμμές μεγάλης χωρητικότητας δεν είναι μόνο εκείνες που κατασκευάζονται και 

αναβαθμίζονται για μεγάλης ταχύτητας κυκλοφορία, αλλά και αυτές που καλύπτουν 

υπάρχουσες γραμμές για μικτή κυκλοφορία, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
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από τους συρμούς μεγάλης ταχύτητας, λόγω των γεωγραφικών και τοπολογικών 

συνθηκών σε πολλές χώρες.

Είναι σημαντικότερο για μια χώρα διέλευσης, για την αύξηση της κυκλοφορίας των 

επιβατών και των εμπορευμάτων, να έχει γραμμές με μεγαλύτερη κυκλοφοριακή 

χωρητικότητα από μερικές γραμμές μεγάλης ταχύτητας για επιβατικούς συρμούς. 

Αυτό το ζήτημα αναφέρθηκε για την Ελλάδα στην μελέτη της UIC - 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ.

Η εμπορική λειτουργία των συρμών σε όλο το Διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο 

απαιτεί την άριστη συμβατότητα μεταξύ των χαρακτηριστικών της υποδομής και του 

τροχαίου υλικού, καθώς και την αποτελεσματική σύνδεση των συστημάτων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας των διαφορετικών διευθυντών υποδομής και 

χειριστών.

Τα επίπεδα απόδοσης, η ασφάλεια, η ποιότητα της υπηρεσίας και το κόστος 

εξαρτώνται από την συμβατότητα και την αλληλοσύνδεση και την 

διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος.

Τα κράτη-μέλη έχουν ζητηθεί να θέσουν σε ισχύ νόμους, κανονισμούς και 

διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται μέσω της οδηγίας, το αργότερο έως τις 20 

Απριλίου 2003, με εξαίρεση τις συγκεκριμένες διατάξεις για κάθε ΤΠΔ (Τεχνική 

Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας).

Από τις 20 Απριλίου 2005, και κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή θα δίνει αναφορά στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σχετικά με την πρόοδο που γίνεται προς 

την επίτευξη της διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού συμβατικού 

σιδηροδρομικού συστήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΠΟ 

ΔΥΤΙΚΟ - ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ εταιρεία VAE SA κατασκευής αλλαγών τροχιάς

εξαγόρασε στην

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (ΣΟΦΙΑ) εργοστάσιο του Βουλγαρικού Σιδηροδρόμου (BDZ)

&

ΓΑΛΛΙΑ εταιρεία COGIFER SA κατασκευής αλλαγών τροχιάς

εξαγόρασε στην

ΣΕΡΒΙΑ εργοστάσιο Μ IN SKRETN1CE AD κατασκευής αλλαγών τροχιάς

&

ΓΕΡΜΑΝΙΑ εταιρεία VOSSLOH LOCO κατασκευαστής ντηζελάμαξων

εξαγόρασε στην

ΣΕΡΒΙΑ εργοστάσιο VIIN LOCOMOTIVA κατασκευής και συντήρησης 

μηχανών έλξης

&

ΓΕΡΜΑΝΙΑ εταιρεία ΚΟΗΝΕ συντήρησης σιδηροδρομικών δικτύων

εξαγόρασε στην

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ εργοστάσιο RVP-SOFIA συντήρησης σιδηροδρομικών δικτύων
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&

ΙΣΠΑΝΙΑ εταιρεία OLA συντήρησης σιδηροδρομικών δικτύων

εξαγόρασε (το 51 % του μετοχικού κεφαλαίου) στην 

ΒΟΣΝΙΑ εργοστάσιο REMONT PRUGA - SARAGEVO συντήρησης 

σιδηροδρομικών δικτύων

&

Η.Π.Α. εταιρεία U.S. STEEL,

εξαγόρασε στην

ΣΕΡΒΙΑ το Σέρβικο Χαλυβουργείο SMEDEREVO

&

ΕΑΛΑΛΑ εταιρεία ΣΙΛΕΝΟΡ (HALKOR) 

εξαγόρασε το

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ Χαλυβουργείο

Οι εταιρείες VAE SA (ΑΥΣΤΡΙΑ) και COGIFER SA (ΓΑΛΛΙΑ) είναι οι δύο 

Ηγέτιδες εταιρείες στο σιδηροδρομικό υλικό σε Παγκόσμια κλίμακα
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5η ΕΝΟΤΗΤΑ
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( MINAD - SVRLJIG ) ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ
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Ιδιωτικοποιήσεις στην Γιουγκοσλαβία

5.1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ1

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης στην Σερβία επιταχύνθηκε μετά τις αλλαγές της 5ης 

Οκτωβρίου 2001.

Ο νέος νόμος για την ιδιωτικοποίηση ψηφίσθηκε την άνοιξη του 2001.

Σύμφωνα με τον παλιό νόμο ιδιωτικοποίησης το 60% του κεφαλαίου της επιχείρησης 

μοιράζονταν δωρεάν τους εργαζόμενους της επιχείρησης και το 40% παρέμεινε στο 

κράτος.

Ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων ιδιωτικοποιήθηκε με το νόμο αυτό, όπως η 

εταιρεία εμφιαλωμένου νερού KNJAZ MILOS. Το 70% μοιράσθηκε στους 

εργαζόμενους και το 30% παρέμεινε στο κράτος.

Σύμφωνα με τον νόμο περί ιδιωτικοποιήσεων υπάρχουν τρεις τρόποι:

> Πώληση κεφαλαίου μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού

> Πώληση κεφαλαίου μέσω διαγωνισμού

> Πώληση μέσω αναδιάρθρωσης της επιχείρησης

5.1.1. Πώληση κεφαλαίου μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού

Με αυτή την διαδικασία πωλείται το 70% του κεφαλαίου και το 30% μοιράζεται 

στους εργαζόμενους της επιχείρησης (πρώην εργαζόμενους και συνταξιούχους της 

επιχείρησης).

Η πλήρη διαδικασία ιδιωτικοποίησης γίνεται από το Πρακτορείο - Επιτροπή, που 

ορίζει η κυβέρνηση της Σέρβικης Δημοκρατίας. Η διαδικασία διαρκεί 4-6 μήνες. 

Στην συνέχεια στα μέσα δημόσιας πληροφόρησης και στην εφημερίδα της 

κυβέρνησης, δημοσιεύονται γενικά στοιχεία της επιχείρησης και σε διάστημα 30 με 

40 ημερών, ανακοινώνεται η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Στην δημοπρασία, 

δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τα 

οποία αγόρασαν τα τεύχη δημοπρασίας από το Πρακτορείο - Επιτροπή.

Από την ημέρα δημοσιοποίησης πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30-40 ημέρες για 

την κατάθεση των προσφορών.

1 πηγή : MIN HOLDING Co
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Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί, έχουν δικαίωμα 

να επισκεφθούν την εταιρεία συνοδευόμενοι από τους δικούς τους τεχνικούς και 

οικονομικούς συμβούλους προς επιβεβαίωση των στοιχείων της εταιρείας και να 

υπογράψουν συμφωνητικό για την φύλαξη των εμπιστευτικών αυτών στοιχείων.

Πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, ετοιμάζεται και η σύμβαση αγοραπωλησίας 

με τους όρους αυτής (υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων, υποχρεώσεις στο 

πρόγραμμα παραγωγής κ.α.) εκτός από την τιμή, η οποία αναγράφεται με το πέρας 

της διαδικασίας και συνυπογράφεται από τον συμμετέχοντα με την μεγαλύτερη τιμή. 

Έχει συμβεί ορισμένες εταιρείες να πωληθούν στην αρχική εκτιμητέα τιμή, άλλες να 

μην πωληθούν και άλλες δέκα φορές πλέον της αρχικής τιμής.

5.1.2. Πώληση κεφαλαίου μέσω διαγωνισμού

Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται σε μεγάλες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 

δημοσίου συμφέροντος.

Π.χ. καπνοβιομηχανία στο NIS εξαγοράσθηκε από την PHILLIP MORRIS στην τιμή 

των 540.000.000 €

Σύμφωνα με αυτή την μορφή ιδιωτικοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι καταρτίζουν την 

προσφορά τους, σύμφωνα με τα ζητούμενα από την Πρακτορείο - Επιτροπή 

(κοινωνικό πρόγραμμα, επενδύσεις, συνέχιση παραγωγής κ.α.). Το Πρακτορείο - 

Επιτροπή αποφασίζει για την καλύτερη προσφορά.

5.1.3. Πώληση μέσω αναδιάρθρωσης της επιχείρησης

Μέσω αυτής της μεθόδου το κράτος επεμβαίνει με διάφορους τρόπους στην 

διαδικασία αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της επιχείρησης (μείωση πλεονάζοντος 

προσωπικού, οικονομικές συγχωνεύσεις, εκσυγχρονισμός της τεχνολογίας παραγωγής 

κ.α.) και στην συνέχεια αποφασίζει ποια από τις δύο προηγούμενες μεθόδους, θα 

ακολουθήσει για την πώληση της εταιρείας,
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ΣΕΡΒΙΑ

IV1IN HOLDING A.D. - SVRLJIG1

5.2. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΑΙΚΟΥ

5.2.1. Δραστηριότητες και παραγωγική διαδικασία

Η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο της επεξεργασίας μετάλλου και ειδικότερα 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή ειδικών καρφιών, περτσινιών, βιδών, βλήτρων και 

άλλων υλικών από στρογγυλό σίδηρο, καθώς και με την παραγωγή σφυρήλατων και 

πρεσσαριστών προϊόντων.

Η παραγωγική διαδικασία ολοκληρώνεται με την παραγωγή εξαρτημάτων 

σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Η επιχείρηση ανήκει σε ευρύτερο όμιλο Holding, ο οποίος και κατέχει το 8,5% του 

εργοστασίου Svrljig.

Η κύρια παραγωγική διαδικασία αφορά την κατασκευή συνδέσμων σιδηροδρομικών 

γραμμών (ελικωτά, βλήτρα και περικόχλια), εξαρτήματα βαγονιών και μικρά 

μηχανήματα συντήρησης γραμμών (μηχανή διάτρησης στρωτήρων, μηχανή λείανσης 

σιδηροτροχιών, μηχανή κοπής σιδηροτροχιών και μηχανή κοχλίωσης και 

αποκοχλίωσης ελικωτών και βλήτρων).

Συμπληρωματική παραγωγική διαδικασία αποτελεί η παραγωγή αγροτικών 

εργαλείων.

Το 20% των παραγόμενων προϊόντων εξάγονται.

Μόνο το 45% της δυναμικότητας χρησιμοποιείται και

Μόνο το 30% - 40% της δυναμικότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού

Για την επίτευξη κερδοφορίας απαιτείται ένα minimum ποσοστό 60% της

παραγωγικής δυναμικότητας.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία σπειρώματος (κρύο και 

θερμό) είναι δεύτερης γενιάς.

Το 10% του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι πάνω από 20 χρόνια

1 πηγή : Μ IN - AD SVRLJIG Co
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To 30% του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι πάνω από 15 χρόνια και μόνο 

Το 20% του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι νεότερο από 10 χρόνια.

5.2.2. Τεχνολογία και Παραγωγική Δυναμικότητα

Από το 1990, η εταιρεία έχει επενδύσει σε πάγια περιουσιακά στοιχεία περίπου 1,06 

εκατομμύρια dem, από τα οποία 830 χιλιάδες dem επενδύθηκαν το πρώτο εξάμηνο 

του 1998.

Το 80% των επενδύσεων αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό και 

Το 20% αυτών αφορά κτιριακή υποδομή-εγκαταστάσεις

Το 63% των επενδύσεων καλύφθηκε από διαθέσιμους χρηματικούς πόρους της 

εταιρείας,

Το 27% από κρατικές ενισχύσεις-χρηματοδότηση και 

Το 10% από άλλες πηγές

Το επενδυτικό πρόγραμμα των τελευταίων πέντε ετών καταγράφεται ως εξής 

Γραμμή παραγωγής για πλάκες έδρασης (αξία 95 χιλιάδων dem)

Αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού το 1994 (αξία 26 χιλιάδων dem)

Αγορά computers το 1998 (αξία 30 χιλιάδων dem)

Κατασκευή γαλβανιστηρίου, η οποία ολοκληρώθηκε το 1998 (αξία 800 χιλιάδων 

dem). Το προσωπικό αυξήθηκε κατά 16 εργαζόμενους για την επάνδρωση του 

γαλβανιστηρίου.

Αγορά ημι-αυτόματης μηχανής το 1998 για την αντιμετώπιση “bottle neck” στην 

παραγωγική διαδικασία της βλήτρων.

Επισκευή της αυτόματης σφυρήλατης εγκατάστασης το 1999 (αξία 40 χιλιάδων dem)

5.2.3. Αξιολόγηση της Αγοράς και Βελτίωση της Θέσης της Εταιρείας

Η θέση της επιχείρησης στην αγορά μπορεί να καταγραφεί από παρατηρήσεις 

αντικειμενικών-αμερόληπτων παραγόντων αλλά και εσωτερικών παραγόντων της 

επιχείρησης, καθώς επίσης και από την επιτυχή προσπάθεια της διασφάλισης των 

πωλήσεων στην αγορά.
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Η επιχείρηση προμηθεύεται πρώτη ύλη από την εγχώρια και διεθνή αγορά. 

Αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της μονοπωλιακής θέσης των εγχώριων 

χαλυβουργείων, υψηλές τιμές και ποσοτικούς περιορισμούς (ποσοστώσεις) στις 

εισαγωγές σε σχέση με ξένους προμηθευτές.

Ο κυριότερος προμηθευτής στην εγχώρια αγορά είναι Zelezara Niksic.

Οι πρώτες ύλες εισάγονται από την Ρουμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Γερμανία 

(διάφορα είδη χάλυβα, τμήματα γραμμής τρένου και σωλήνες)

Βασικές ενεργειακές πηγές είναι : ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο και κάρβουνο τα 

οποία παράγονται στην εγχώρια αγορά.

Πολλά από τα προϊόντα της επιχείρησης πωλούνται στην εγχώρια αγορά.

ΖΤΡ Beograd, ΖΤΡ Podgorica (railways), αποτελεί και τον μεγαλύτερο πελάτη 

RTB Bor, EPS (Electric Industry of Serbia) και 

Εμπορικές εταιρείες.

Η επιχείρηση εξάγει περίπου το 20% της παραγωγής της στην Γερμανία, Ρωσία, 

Ελλάδα και Γαλλία.

Οι κυριότεροι ξένοι πελάτες κατά προϊόν είναι:

Υλικά βαγονιών και υλικά γραμμής : Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Αυστρία και 

Βραζιλία

Περικόχλια βιδών : Ιταλία, Γερμανία και Ελλάδα 

Ελαφρά μηχανήματα γραμμής : Βουλγαρία, Ελλάδα και Σκόπια 

Στην αγορά των εξαρτημάτων βαγονιών και T-bolts, η επιχείρηση δεν έχει 

ανταγωνισμό.

Οι ξένοι ανταγωνιστές βρίσκονται πολύ κοντά στην επιχείρηση, διαμορφώνοντας το 

ύψος των τιμών σε ευρωπαϊκά επίπεδα.

5.2.4. Εκτίμηση της Οικονομικής Κατάστασης της Επιχείρησης

Το εργοστάσιο παραγωγής κοχλιοφόρων εξαρτημάτων Svrljig που ανήκει στον όμιλο 

Min Holding, έχει επιτύχει βασικούς δείκτες φερεγγυότητας, μακρά οικονομική 

σταθερότητα και ρευστότητα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του ομίλου.
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5.2.4.1. Διάρθρωση ενεργητικού και Διαθέσιμοι χρηματικοί πόροι

Την χρονική περίοδο 1994-1998, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 

8,162% (1994/38,5% - 1998/46,7%). Η μεγαλύτερη αύξηση αφορά τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις και ανέρχεται σε ποσοστό 54,6%.

Την ίδια χρονική περίοδο τα στοιχεία του λειτουργικού ενεργητικού μειώθηκαν κατά 

8,6%. Το ποσοστό όμως των αποθεμάτων παραμένει σταθερά υψηλό (77,1% κατά 

μέσο όρο, των στοιχείων του λειτουργικού ενεργητικού), ενώ οι εισπρακτέες 

απαιτήσεις, αντιπροσωπεύουν μόνο το 16,8% κατά μέσο όρο, αντίστοιχα.

5.2.4.2. Χρηματοοικονομική κατάσταση

Η οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης την χρονική περίοδο 1994-1998, 

θεωρείται ευνοϊκή. Το σύνολο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού και περίπου το 

50% των στοιχείων του λειτουργικού ενεργητικού, έχουν καλυφθεί από ίδιους 

πόρους. Το υπόλοιπο 50% του λειτουργικού ενεργητικού, χρηματοδοτήθηκε μέσω 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Οι μεγαλύτερες οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του βραχυπρόθεσμου δανεισμού 

είναι προς τις τράπεζες Niska banka Nis, Investbanka Nis and Delta Bank Beograd.

5.2.4.3. Ρευστότητα

Η ρευστότητα της επιχείρησης διαταράχθηκε-διακόπηκε το 1997.

Ένδειξη της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, το 1998 και των 

προβλημάτων στις πωλήσεις και την παραγωγή, αποτελεί η δομή των αποθεμάτων, 

περιλαμβάνοντας κυρίως παραγγελίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί, υλικά και έτοιμα 

προϊόντα, ανεκμετάλλευτα στοιχεία λειτουργικού ενεργητικού και περιοδικά 

διαθέσιμα αποθέματα. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν απόδειξη της ανεπάρκειας 

εφοδιασμού της εταιρείας με εισροές βασικών υλικών της παραγωγικής διαδικασίας, 

που σε συνδυασμό και με την έλλειψη ποιοτικών πηγών πρώτων υλών, δημιουργεί 

πρόβλημα χρηματοδότησης της τρέχουσας παραγωγικής διαδικασίας.
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To πρόβλημα της ρευστότητας εντοπίζεται στην σχέση χρεωστών-πιστωτών. Από το 

1995 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι υψηλότερες των μακροπροθέσμων 

απαιτήσεων.

5.2.4.4. Κερδοφορία

Έως το 1998, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρα.

Το σημαντικό ήταν ότι τα κέρδη της επιχείρησης προέρχονται από την τρέχουσα 

επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Το 1998 παρουσίασε ζημία 3,9 εκατομμυρίων δηναρίων, (ποσό που αντιστοιχεί στο 

5,5% του συνολικού εισοδήματος της και 8,5% του κεφαλαίου της).

Η ζημία είναι αποτέλεσμα του αρνητικού ισοζυγίου λόγω εκτάκτων αυξήσεων και 

δαπανών.

Είναι εφικτός στόχος για την επιχείρηση η επίτευξη και αύξηση κερδοφορίας, 

συγχρόνως με τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού και την 

επέκταση του παραγωγικού της προγράμματος.

Η οικονομική κατάσταση του εργοστασίου κατασκευής κοχλιοφόρων εξαρτημάτων 

Svrljig χαρακτηρίζεται από :

Μακρά οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια 

Σχετικά ικανοποιητική ρευστότητα

Σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα παραγωγικότητας με ικανοποιητικό κόστος 

Κερδοφορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα 

1994- 1998.

5.2.5. Διαδικασία και Μέθοδοι Αποτίμησης της Κεφαλαιακής Δομής

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η εκκαθάριση γίνεται με τις εξής μεθόδους :

5.2.5.1. Αποτίμηση της καθαρός θέσης (property net value estimate) 

η αποτίμηση της καθαράς θέσης, αναφέρεται:

• στο εταιρικό κεφάλαιο που αρχικά έχει κατατεθεί,
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• στην αποτίμηση της αξίας των ατομικών περιουσιακών στοιχείων και

• στα στοιχεία του παθητικού.

5.2.5.2. Αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων

• αποτίμηση των οικοπέδων

η αντικειμενική εκτίμηση της τιμής των οικοπέδων προσδιορίζεται από την Δημοτική 

Συνέλευση της περιοχής, που βρίσκεται η εκτιμητέα έκταση.

• αποτίμηση της κτιριακής υποδομής

αποτελεί περίπλοκη διαδικασία, διότι προηγήθηκε η ίδρυση της εταιρείας Holding 

και στην συνέχεια έγινε ο διαχωρισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων στις διάφορες 

εταιρείες - εργοστάσια του ομίλου, ανάλογα με το αντικείμενο και τον τόπο 

εγκατάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθενός και σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. Η αποτίμηση επομένως αποτελεί σύνθετη λειτουργία 

υπολογίζοντας διάφορους παράγοντες.

Παρατίθεται πίνακας των κτιριακών εγκαταστάσεων, και λαμβάνεται υπόψιν 

ο τόπος εγκατάστασης,

η λειτουργία και ο σκοπός της δραστηριότητας, 

η ποιότητα κατασκευής,

το κόστος κατασκευής των κυρίων εγκαταστάσεων ή και συμπληρωματικών 

που ενδεχομένως απαιτήθηκαν για την στήριξη της παραγωγικής 

διαδικασίας

ο τρόπος αποπληρωμής του κόστους κατασκευής και

κατά πόσο η υποδομή σχετίζεται με το παραγόμενο προϊόν ή το σύνολο της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και επομένως αποτελεί συστατικό στοιχείο 

του κόστους του προϊόντος.

5.2.5.3. Αποτίμηση του εξοπλισμού

Για τον υπολογισμό της καθαρής τιμής του μηχανολογικού εξοπλισμού, λαμβάνονται 

υπόψιν οι σημερινές τιμές αγοράς και το κόστος της επαναλειτουργίας του. Κόστος 

επισκευής ή συντήρησης, κόστος μεταπώλησης, υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του 

εξοπλισμού ή των συμπληρωματικών ελαφρών μεταφορικών μέσων. Η συμβατότητα
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του παλιού μηχανολογικού εξοπλισμού με τον νέο αποκτηθέντα συμπληρωματικό, η 

διασφάλιση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων καθώς και το after sale 

service.

5.2.5.4. Αποτίμηση των αποθεμάτων, άλλων περιουσιακών στοιχείων και των

υποχρεώσεων

γίνεται βάσει της ετήσιας λογιστικής κατάστασης (ισολογισμού) του έτους 1998 και 

σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό σύστημα.

5.2.5.5. Αποτίμηση της καθαρής χρηματικής ροής (net monetary flow estimate)

5.2.5.6. Η αποτίμηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με την μέθοδο DNT 

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο το εταιρικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από τους εξής 

παράγοντες :

το κεφάλαιο κίνησης

το συνολικό ποσό και η περιοδική μεταβολή της αναμενόμενης χρηματικής 

ροής την χρονική περίοδο 1994-1998 

την υπολειμματική του αξία

5.2.6. Παρουσίαση της Έκθεσης Κέρδους και Ζημίας και της

Κατάστασης Ισολογισμού

Ξεκινώντας από αυτό που απαιτείται για την επίτευξη χρηματικής ροής για το 

προσεχές διάστημα είναι απαραίτητο να γίνει καταγραφή των εξής παραμέτρων :

> εταιρικό εισόδημα

με δεδομένο ότι δεν αναμένεται αλλαγή στις τιμές, το εισόδημα εξαρτάται από τον 

αναμενόμενο όγκο των πωλήσεων και επομένως την παραγωγή. Λαμβάνοντας υπόψιν 

την αχρησιμοποίητη δυναμικότητα και την επιτυχή δομή του προσωπικού στο σύνολο
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των επιχειρήσεων της Holding, το σημείο κλειδί είναι η αγορά. Είναι σημαντικότερο, 

να δοθεί βαρύτητα στην επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών, στην ποιότητα των 

προϊόντων, στην ελαστικότητα απόκτησης βασικών πρώτων υλών, στην ανάπτυξη 

των μηχανισμών προσέγγισης της αγοράς, όσο σημαντική είναι και η αναμενόμενη 

συνένωση της εγχώριας με την διεθνή αγορά.

> αναγκαίες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

(αντικατάσταση ή συμπληρωματικές επενδύσεις)

το επενδυτικό πλάνο, πρέπει να ξεκινήσει από την εκτίμηση της αναγκαιότητας για 

αντικατάσταση μέρους ή του όλου, περιουσιακών στοιχείων συγκρινόμενη με το 

άμεσο της διόρθωσης της οικονομικής διάρθρωσης της εταιρείας. Αυτή είναι και η 

αιτία που οι επενδύσεις ξεκίνησαν από το δεύτερο μισό της παρουσιαζόμενης 

περιόδου. Με δεδομένη την δύσκολη οικονομική κατάσταση στις περισσότερες από 

τις επιχειρήσεις του ομίλου, δεν ήταν αναμενόμενη η επενδυτική δραστηριότητα τα 

πρώτα τρία χρόνια της συγκεκριμένης περιόδου.

> κεφάλαιο κίνησης

> αποτίμηση κόστους

το κόστος των παραχθέντων υλικών υπολογίζεται βάσει του προγράμματος 

παραγωγής, των προτύπων κατανάλωσης, των προτύπων τιμών αλλά και της 

αποκτηθείσας εμπειρίας της επιχείρησης στις πωλήσεις.

το κόστος των μικτών αποδοχών έχει υπολογισθεί με βάση τον αναμενόμενο μέσο 

όρο των καθαρών μισθών των υπαλλήλων και τον προσωπικό διακανονισμό, δίνοντας 

έτσι το ακαθάριστο εισόδημα. Αυτό ξεκίνησε από την υπόθεση ότι ο μέσος όρος των 

καθαρών κερδών θα ακολουθεί την αύξηση της παραγωγής. Ο στόχος επετεύχθη 

μέσω των προσωπικών διακανονισμών με το προσωπικό, απαιτώντας από αυτούς την 

υπερωριακή εργασία για χρονική περίοδο τριών ετών maximum.

> Χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος

Η εκπόνηση του επενδυτικού προγράμματος ξεκινά με δεδομένη την υπόθεση ότι το 

εισόδημα, τα έξοδα, η κατάσταση της χρηματικής ροής σε σταθερές τιμές και το 

κόστος χρηματοδότησης, το οποίο βαρύνεται με επιτόκιο 10% (μακροπρόθεσμη 

πίστωση) και 15% (βραχυπρόθεσμη πίστωση), σε ετήσια βάση.
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Η άσχημη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης το 1998, αναμένεται να 

παρουσιάσει βαθμιαία βελτίωση, μέσω του επενδυτικού και χρηματοδοτικού της 

προγράμματος.

5.2.7. Εκκαθάριση

Σημείο αναφοράς της εκκαθάρισης, αποτελεί το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν 

συνεχίζει την λειτουργία της, διότι είναι απαραίτητο να επιλέξει την καταλληλότερη 

μέθοδο εκκαθάρισης με στόχο την επίτευξη της μικρότερης υπολειμματικής αξίας.

Η αποτίμηση των οικοπέδων προσδιορίζεται στο ποσό της προτεινόμενης εκτίμησης. 

Η αποτίμηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων :

• εγκαταστάσεις που μπορούν να πωληθούν σαν ολότητα, με το ενδεχόμενο να 

χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς

• εγκαταστάσεις, που μετά την καταστροφή-κατεδάφισή τους, πωλούνται τα 

υλικά τους

• εγκαταστάσεις, που δεν είναι δυνατόν να πωληθούν ακόμη και αν 

κατεδαφιστούν, αλλά δημιουργούν παρόλο αυτά κόστος εκκαθάρισης.

Η αποτίμηση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε στην βάση της κατηγοριοποίησης 

του διαθέσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού

• εξοπλισμός και μηχανήματα τα οποία μπορούν να πωληθούν ολόκληρα

• μεταφορικά μέσα, σχετικά εύκολα προς πώληση

• έπιπλα γραφείου και άλλες συσκευές

• εξοπλισμός και μηχανήματα τα οποία μπορούν να πωληθούν για ανακύκλωση

Ο χρονικός ορίζοντας προεξόφλησης είναι έξι μήνες, ενώ 

Ο χρονικός ορίζοντας της εκκαθάρισης είναι τρεις μήνες
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ

4- Το Πρακτορείο-Επιτροπή βρίσκεται σε αναμονή εκδήλωσης 

ενδιαφερομένων επενδυτών, μετά την παρουσίαση της προαναφερόμενης 

οικονομικοτεχνικής ανάλυσης της εταιρείας

Τα οικονομικά, τεχνικά και στοιχεία παραγωγής, βρίσκονται στην 

διάθεση των υποψηφίων επενδυτών - αγοραστών, προκειμένου να 

υποβάλλουν τις προσφορές τους.

4- Τα στοιχεία της εταιρείας που ανακοινώνονται αφορούν το χρονικό 

διάστημα 1994-1998.

Είχε ληφθεί η απόφαση για πώληση της εταιρείας το 1999-2000, η οποία 

διακόπηκε λόγω των πολιτικών αναταραχών και επανήλθε η απόφαση 

πώλησης στην επικαιρότητα σήμερα, 2004, με την προσάρτηση και των 

οικονομικών καταστάσεων-στοιχείων της τριετίας 2001-2003.

4- Έχει αποφασισθεί η πώληση της επιχείρησης μέσω της αναδιάρθρωσής 

της.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η «τιμή πώλησης» δεν αποτελεί τον 

μοναδικό καθοριστικό παράγοντα.

Η κοινωνική πολιτική που θα εφαρμόσει ο υποψήφιος επενδυτής 

(διατήρηση του υφιστάμενου ντόπιου προσωπικού, αναβάθμιση της 

περιοχής μέσω συμμετοχής του σε έργα υποδομής, μέτρα 

περιβαλλοντικής προστασίας, κ.α.) θα προσμετρήσουν στην αξιολόγηση 

της περισσότερο συμφέρουσας προσφοράς.

Η απόκτηση της επιχείρησης MIN - SVRLJIG από Ξένο Επενδυτή του Κλάδου, 

θεωρείται «πετυχημένη» επενδυτική κίνηση.

To MIN - SVRLJIG αποτελεί «μήλο της έριδος» για Δυτικό-Ευρωπαίους 

Επενδυτές, διότι:
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> αποτελεί πολύ σημαντική (και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταξιωμένη) 

μονάδα παραγωγής εξειδικευμένου σιδηροδρομικού υλικού

> διαθέτει αξιόπιστο και σχετικά σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό

> ο υποψήφιος επενδυτής αποκτά (μέσω της εξαγοράς του εργοστασίου) 

προβάδισμα στην ευρεία και αναπτυσσόμενη αγορά των Βαλκανίων

> ο υποψήφιος επενδυτής αποκτά την προνομιακή συνεργασία με τις 

υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο 

τομέα των σιδηροδρομικών υλικών-μηχανών

> ο υποψήφιος επενδυτής αποκτά καλύτερη πρόσβαση στις πηγές πρώτων 

υλών των Βαλκανικών Χωρών
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Αριστείδης Π. Μπιτζένης (2003)

Η Δυναμική των Βαλκανικών Αγορών & η Μετάβαση των Χωρών 

Της Ανατολικής Ευρώπης στην Οικονομία της Αγοράς

- Αριστείδης Π. Μπιτζένης (2002)

Θέματα Μετάβασης και Επενδύσεων στο Νέο Παγκόσμιο Περιβάλλον

- Γιώργος Πετράκος - Μαρία Τσιάπα

Η Εξέλιξη και Διάρθρωση της Βιομηχανίας

- Γιώργος Πετράκος (2000)

Η Ανάπτυξη των Βαλκανίων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας

- Παντελής Δ. Σκάγιαννης (Επίκουρος Καθηγητής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Υποδομών στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Συγκριτική Ανάλυση της Τεχνικής και Κοινωνικής Υποδομής 

Κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια

- Μάριος Α Ευρυβιάδης

Ο Ρόλος της Ελλάδας σε Διμερές, Περιφερειακό και Κοινοτικό Επίπεδο

- Αγγελος Κότιος (Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Τμήμα

Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

Η Ευρωβαλκανική Οικονομική Συνεργασία : Εξέλιξη, Προβλήματα και Προοπτικές

- Ευάγγελος I. Καραφωτάκης

Οι Βαλκανικές Οικονομίες στο Πρώιμο Στάδιο Μετάβασης
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- Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)

Έκθεση Προετοιμασίας για την Εισαγωγή και Υλοποίηση της Νέας Οργανωτικής 

Δομής στον Σιδηρόδρομο (10ος 2003)

- SEEJE - UNIVERSITY OF MACEDONIA PRESS (FALL 2003)

- MIN HOLDING AD

Ιδιωτικοποιήσεις στην Σερβία

-MIN AD - SVRLJIG Co

Οικονομικοτεχνική ανάλυση της Εταιρείας

http://euiOpa.eu.int

http: //w w w. e bea. gr/report s/rom an i a2004

http://www.bulgarianeconomv

http://www.ccir.iO/oie

http://www.bcci/events

http://www.worldbankorg.publications

http://www.mfa.gr

http://www.bstdb.gr

http://nsi.bg

http://dipek.gr

http://developmentgatewat.org
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