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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η τελευταία δεκαετία ευλόγως 
χαρακτηρίζεται ως η δεκαετία της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Σ’ αυτή τη δεκαετία, 
ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα η εξωστρέφεια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και η 
Διεθνοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι γείτονες χώρες των Βαλκανίων, Ρουμανία, Βουλγαρία και πΓΔΜ που παρουσιάζονται στη 
συγκεκριμένη εργασία, αποτέλεσαν τους πρώτους προορισμούς στους οποίους 
δραστηριοποιούνται πολύ ενεργά, Ελληνικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες με τη μορφή 
Άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς έχουν ήδη επενδυθεί στην περιοχή άνω των 4 δις €.

Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και των τριών χωρών και διατηρεί θετικό 
εμπορικό ισοζύγιο με αυτές, πλην της Ρουμανίας της οποίας οι εξαγωγές προς την Ελλάδα 
είναι ελαφρώς μεγαλύτερες από τις εισαγωγές.

Πρόσφατα, ο πρόεδρος του Χ.Α. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ (Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Α.Ε.) Κος Καπράλος ανακοίνωσε ότι οι συγκεκριμένες χώρες θα αποτελέσουν 
το στόχο για τη δημιουργία μιας συμμαχίας κεφαλαιαγορών στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ήδη, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα η απόκτηση του 10% 
του Χρηματιστηρίου της πΓΔΜ (MSE) ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για την απόκτηση 
του 10% του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου (BSE).

Με γνώμονα τα ανωτέρω, οι δυναμικά αναπτυσσόμενες κεφαλαιαγορές των συγκεκριμένων 
χωρών θα αποτελέσουν μοναδική ευκαιρία για την άντληση φθηνών κεφαλαίων και την 
πραγματοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των Ελληνικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η παρούσα εργασία, περιέχει πληροφορίες καθώς και τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα 
που αποκόμισε ο συντάκτης από την ενασχόλησή του με αναδυόμενες κεφαλαιαγορές στο 
πλαίσιο ενός προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών 
και πραγματοποιήθηκε από το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι 
στέλεχος.

Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη, όσες και οι χώρες που παρουσιάζονται, και για κάθε μία 
γίνεται κατ’ αρχήν μια σύντομη αναφορά στο Νομικό και Ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 
ξένων επενδύσεων.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η συνοπτική εικόνα της Οικονομίας της κάθε χώρας και οι 
σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των Τοπικών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων σύνταξης οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος, παρουσιάζονται το Ρυθμιστικό πλαίσιο και οι Κανονισμοί Λειτουργίας της Τοπικής 
Κεφαλαιαγοράς σε σύγκριση με τα πρότυπα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και τις οδηγίες της 
Ε.Ε., το Τοπικό Χρηματιστήριο σε σύγκριση με το Χρηματιστήριο Αθηνών και τα βασικά 
μεγέθη της Τοπικής Κεφαλαιαγοράς.

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρατίθενται τα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις για 
αλλαγές στη δομή και το νομικό πλαίσιο των τοπικών κεφαλαιαγορών.



Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών.

Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ.

1 Περίληψη

Μετά την καθιέρωση της δημοκρατίας η Ρουμανία σημείωσε σταθερή αλλά ανεπαρκή πρόοδο 
στην πορεία προς την ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Η μετάβαση της χώρας προς την 
οικονομία της αγοράς παραμένει αργή, παρά τις προσπάθειες της σημερινής κυβέρνησης για 
ανασυγκρότηση και αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου. Πρόσφατα, η οικονομία της 
Ρουμανίας σημείωσε γοργή ανάπτυξη στον τομέα της ελαφριάς μεταποιητικής βιομηχανίας 
και αύξηση στην κατανάλωση που εάν συνεχιστεί θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των 
επενδύσεων στο μέλλον.

Όπως και άλλες χώρες της περιοχής, η Ρουμανία επεδίωξε τη δημιουργία ενός νομοθετικού 
πλαισίου που να συμβαδίζει με την οικονομία της αγοράς και την προώθηση των 
επενδύσεων. Η χώρα συνεχίζει με την υιοθέτηση νομοθεσίας συμβατής με αυτή της Ε.Ε. στην 
προσπάθειά της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ’ όλα αυτά η Ρουμανία είναι ακόμη 
πίσω στην ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού 
τομέα. Συγκεκριμένα, στον ενεργειακό τομέα συνεχίζουν να παρατηρούνται προβλήματα 
αναδιοργάνωσης και ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων. Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι που 
βρίσκονται πίσω από την καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποδεχτεί τη 
Ρουμανία ως ελεύθερη και λειτουργική οικονομία.

2 Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Ξένων 
Επενδύσεων

2.1 Πολιτική Κατάσταση

Η Ρουμανία έχει σταθεροποιήσει το δημοκρατικό της πολίτευμα και πραγματοποίησε μια 
σταθερή, αλλά ανεπαρκή πρόοδο προς την κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης μιας ελεύθερης 
οικονομίας. Παρόλο που η μετάβαση στην οικονομία της αγοράς παραμένει αργή, η τωρινή 
κυβέρνηση προσπάθησε να εντείνει τις αναμορφωτικές προσπάθειες για αναδιοργάνωση 
συμπεριλαμβανομένης και της μεγαλύτερης προσοχής σε θέματα κανόνων δικαίου. Σήμερα 
στη Ρουμανία δεν υπάρχουν μείζονα πολιτικά θέματα που να επηρεάζουν το επιχειρηματικό 
κλίμα.

Η Ρουμανία είναι μια συνταγματική δημοκρατία με πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα. 
Η Βουλή περιλαμβάνει τη Βουλή των αντιπροσώπων με 345 μέλη και τη Σύγκλητο που 
αντιπροσωπεύει 41 επαρχίες και τον δήμο του Βουκουρεστίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται με 
καθολική ψηφοφορία. Η θέση δεν είναι κομματική βάσει του συντάγματος. Ο πρόεδρος έχει 
την ευθύνη για διεθνείς υποθέσεις και θέματα ασφαλείας.

Ο πρόεδρος διορίζει έναν υποψήφιο για πρωθυπουργό μετά από συσκέψεις με τα πολιτικά 
κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο. Ο διορισμένος πρωθυπουργός, το 
υπουργικό του συμβούλιο και το κυβερνητικό τους πρόγραμμα πρέπει να εγκριθούν από το 
κοινοβούλιο πριν η νέα κυβέρνηση αναλάβει υπηρεσία.

Ο πρόεδρος, οι αντιπρόσωποι και οι γερουσιαστές εκλέγονται για 4-ετή θητεία, αλλά μπορεί 
να γίνουν πρόωρες εκλογές κάτω από ειδικές συνθήκες.

Το πολιτικό περιβάλλον της Ρουμανίας βελτιώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η 
πρόσφατη πρόσκληση της Ρουμανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και η αναμενόμενη ένταξη στην 
Ε.Ε. το 2007 παρέχουν σημαντικά θεσμικά και πολιτικά εχέγγυα και εξασφαλίζουν την 
πολιτική σταθερότητα, σε ένα περιβάλλον όπου η αντίσταση στην αναμόρφωση και οι
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αποκλίσεις ανάμεσα στις προσδοκίες του πληθυσμού και της οικονομικής πραγματικότητας 
εμποδίζουν το σχέδιο της οικονομικής αναμόρφωσης. Ακόμη, η πολιτική αβεβαιότητα στη 
Ρουμανία παραμένει, προερχόμενη από μια εξελισσόμενη πολιτική διαδικασία και από τους 
αναπτυσσόμενους δημοκρατικούς θεσμούς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι όροι του προγράμματος στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) και του κατευθυντήριου προγράμματος της ΕΕ θα συνεχίσουν να 
διαμορφώνουν τις μακροοικονομικές πολιτικές και τις δομικές μεταρρυθμίσεις τα επόμενα 
χρόνια.

Συνοψίζοντας, κάτω από ένα βελτιωμένο περιβάλλον οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της 
Ρουμανίας κινούνται σταθερά προς τη σωστή κατεύθυνση, και αυτό έχει την τάση να 
συνεχιστεί. Κάποιες επίπονες μεταρρυθμίσεις παραμένουν, και ενώ μπορεί να υπάρξει 
καθυστέρηση στην εφαρμογή τους, δεν αναμένονται σημαντικά εμπόδια. Η ανοικοδόμηση και 
η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων του ενεργειακού τομέα είναι κύριες οι μεταρρυθμιστικές 
προκλήσεις.

2.2 Οικονομική Κατάσταση

Η Ρουμανία έκανε αργή και επίπονη μετάβαση προς την κατεύθυνση της οικονομίας της 
αγοράς από την επανάσταση του 1989. Αυτή η μετάβαση έγινε δυσκολότερη από το 
κληροδότημα του κομμουνιστικού πολιτεύματος: τον συγκεντρωτισμό, τον υψηλό βαθμό 
γραφειοκρατίας, και την έλλειψη εμπειρίας σε μερικά μεταρρυθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν 
σε άλλες οικονομίες της Κεντρικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. 
Πάραυτα, η Ρουμανική οικονομία παρουσίασε προσφάτως ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης στους 
τομείς των καταναλωτικών προϊόντων της ελαφριάς βιομηχανίας ώστε, αν αυτή η τάση 
συνεχιστεί, να προμηνύεται καλή για μελλοντικές επενδύσεις.

Οι διαδοχικές κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα από το Δεκέμβριο του 1989 μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2000 απέφυγαν σοβαρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, και το αναμενόμενο 
πολιτικό κόστος. Τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα απέτυχαν, κυρίως λόγω ανακολουθιών 
και έλλειψης δεσμεύσεων. Ένα απρόβλεπτο επενδυτικό κλίμα, μαζί με την έλλειψη 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, την ασθενή φορολογική βάση, και τον υψηλό 
πληθωρισμό, εμπόδισαν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες, και μετά από χρόνια ύφεσης, η Ρουμανική οικονομία άρχισε 
μια τάση ανάκαμψης το 2000. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,9% το 2003 και 8,1% το 2004 
αντίστοιχα. Από το 2003 ως το 2004, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 7,9%. 
Δυναμική ανάπτυξη παρατηρήθηκε και στις κατασκευές, με αύξηση κατά 9,6%, και στον τομέα 
εξόρυξης μεταλλευμάτων, αύξηση κατά 4,9%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις ανακοινώθηκαν σε 
τομείς με σημαντικές εξαγωγές: μηχανήματα και εξοπλισμός (+17,9%), ηλεκτρικές μηχανές 
(+11,6%), και στα είδη ρουχισμού (+6,7%). Μόνο η παραγωγή των διαρκών καταναλωτικών 
αγαθών μειώθηκε ελαφρώς. Μια αύξηση της τάξης του 21,2% στην αγροτική παραγωγή το 
2004 επίσης συνεισέφερε στην μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ.

Η Ρουμανική οικονομία ξεπερνάει σταδιακά τις ασθένειες του παρελθόντος. Ο πληθωρισμός 
ελέγχεται, το ΑΕΠ αυξάνει σταθερά, η αύξηση της ανεργίας σταθεροποιήθηκε και οι Άμεσες 
Ξένες Επενδύσεις αυξάνονται σταθερά.

Τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν μια θετική τάση στους οικονομικούς δείκτες. Γι’ αυτό 
μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Ρουμανική οικονομία βαίνει προς μια καλύτερη 
κατάσταση.
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Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τους γενικούς οικονομικούς δείκτες της Ρουμανίας

Γενικοί Οικονομικοί Δείκτες

1997 1998 1999 2000 2001 2002

ΑΕΠ (σε δισ. $) 32,1 40,27 35,6 36,9 39,7 44,6

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε $) 1.605 1.930 1.664 1.777 1.997 2.032

Πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ -6,1 -4,8 -1,2 1,8 5,3 4,7

Εμπορικό ισοζύγιο (σε εκ. $) -1.980 -2.625 -1.257 -1.684 -2.223 -1.573

Ρυθμός ανάπτυξης βιομηχανικής παραγωγής -7,2 -13,8 -2,4 7,1 8,4 6,0

Τιμές καταναλωτή 8,0 2,9 3,7 2,9 2,2 1,4

Ετήσιος μέσος ρυθμός πληθωρισμού % 154,8 59,1 45,8 45,7 30,3 17,8

Ανεργία (ως % του εργατικού δυναμικού) 8,9 10,4 11,8 10,5 8,6 8,1

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εκ. $) -2.104 -2.917 -1.437 -1.335 -2.223 -1.573

Τραπεζικά επιτόκια % 58,90 51,40 46,20 31,00 29,14 21,76

Αμεσες Ξένες Επενδύσεις (σε εκ. $) 1.366 2.100 1.029 1.000 1.371,2 1.400
> Πηγή: Standards & ΡοοΓ s, Μηνιαίο Δελτίο Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας, CEE Report Creditanstalt

2.3 Νομικό Πλαίσιο και Περιορισμοί των =ένων Επενδύσεων

Όπως άλλες χώρες της περιοχής, η Ρουμανία εργάστηκε στο να δημιουργήσει ένα νομικό 
πλαίσιο σύμφωνο με την οικονομία αγοράς και για την προώθηση των επενδύσεων. 
Προχωρά στην υλοποίηση, σε συμβατή με την ΕΕ νομοθεσία στην προσπάθειά της να 
ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το τέλος Μάίου 2002, η Ρουμανία άνοιξε 24 από τα 31 
σε διαπραγμάτευση κεφάλαια με την ΕΕ, και έκλεισε προσωρινά 12 κεφάλαια.

Η Ρουμανία σταδιακά στρέφεται σε ενδυνάμωση της φορολογικής διαχείρισης, αύξηση της 
διαφάνειας και δημιουργία νομικών μέσων που σκοπό θα έχουν να επιλύσουν με ταχύτητα τις 
αντιδικίες. Παρά την πρόοδο, οι συχνές αλλαγές του νομικού πλαισίου συνεχίζουν να 
υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ένας μεγάλος αριθμός άρθρων της 
νομοθεσίας είναι υπό θεώρηση από την κυβέρνηση, και αναμένεται περαιτέρω δημοσιονομική 
και μη νομοθεσία στο άμεσο μέλλον. Οι επιτυχημένες ξένες εταιρίες τείνουν να συμμερίζονται 
μια γενική προσέγγιση για να επενδύσουν στη Ρουμανία. Αυτές οι επιχειρήσεις αποκτούν 
τοπική παρουσία για να εξοικειωθούν με το τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Χρησιμοποιώντας αυτές τις ειδικές γνώσεις, οι επιχειρήσεις προωθούν τις πιο μακρόπνοες 
στρατηγικές και προχωρούν στις απαραίτητες δεσμεύσεις για το χτίσιμο διαρκών 
συνεργασιών με την κυβέρνηση της Ρουμανίας (ΚΤΡ), με τις τοπικές κυβερνητικές αρχές, τις 
εργατικές ενώσεις και τους τοπικούς εταίρους. Αυτές οι συνεργασίες μπορεί να αμβλύνουν 
πιθανές αντιδράσεις σε ξένες επενδύσεις που παραμένουν σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων του πολιτικού κόμματος των εθνικιστών, το φόβο 
κάποιων εργαζομένων για τυχόν απώλεια της θέσης εργασίας τους καθώς και κάποιων 
στελεχών κρατικών επιχειρήσεων.

Σαν αποτέλεσμα των σημαντικών πολιτικών επεμβάσεων όταν μια επένδυση είναι αρκετά 
μεγάλη, προκαλούνται καθυστερήσεις και δυσαρέσκεια. Σαν γενικός κανόνας όσο λιγότερο 
σύνθετη είναι μία ξένη επένδυση τόσο πιο ομαλή θα είναι η όλη διαδικασία.

Οι ακόλουθοι νόμοι παρέχουν το νομικό πλαίσιο για ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία:

• Νόμος περί λογιστικής (Ν 82/1991, αναθεώρηση 1999, 2001),
• Νόμος περί Τοπικών Φόρων (Κυβερνητική διάταξη 36/2002),
• Νόμος περί των φόρων των εισοδημάτων των επιχειρήσεων (Ν 414/2002),
• Νόμοι περί γραφειοκρατίας (Ν 64/1995: αναθεωρημένος 1997, 1999, 2002),
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• Νόμος περί ανταγωνισμού (Ν 21/1996),
• Νόμος περί ιδιωτικοποίησης τραπεζών (Ν 83/1997, αναθεώρηση 1999, 

αναδημοσιευμένος το 2001, αναθεώρηση το 2002),
• Κυβερνητική διάταξη για τις ιδιωτικοποιήσεις (Ν 88/1997: αναθεώρηση 1999, 2001,

2002),
• Περί παρακίνησης Άμεσων Επενδύσεων (Κυβερνητική διάταξη Ν 92/1997: 

αναθεώρηση 2000, 2001),
• Περί ιδιωτικοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων (Κυβερνητική διάταξη 52/2001, 

αναθεώρηση το 2002),
• Περί ιδιωτικοποιήσεων αγροτικών επιχειρήσεων (Νόμος 268/2001).

Το σύνολο της παραπάνω νομοθεσίας παρέχει εθνική αντιμετώπιση για ξένους επενδυτές, 
εγγυάται την ελεύθερη πρόσβαση στις τοπικές αγορές, και επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να 
συμμετέχουν σε ιδιωτικοποιήσεις. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε ξένες συμμετοχές σε 
εμπορικές επιχειρήσεις. Οι ξένοι επενδυτές δικαιούνται να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις της 
απολύτου ιδιοκτησίας τους στη Ρουμανία (παρόλο που οι κοινοπρακτικές επιχειρήσεις είναι 
πιο συνηθισμένες) και να μετατρέψουν και να επαναπατρισθούν το 100% των κερδών μετά 
φόρων. Οι ξένες εταιρίες επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διοίκηση και διαχείριση της 
επένδυσης, καθώς και να εκχωρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σε 
άλλους Ρουμάνους ή ξένους επενδυτές.

Τα περιουσιακά και συμβατικά δικαιώματα αναγνωρίζονται, αλλά η επιβολή μέσω των 
Ρουμανικών δικαστηρίων είναι δύσκολη. Οι ξένες επιχειρήσεις που ασχολούνται με το 
εμπόριο ή με τις επενδύσεις στη Ρουμανία συχνά εκφράζουν ανησυχία όσον αφορά τη διεθνή 
εμπορική εμπειρία από τα Ρουμανικά δικαστήρια. Οι δικαστές έχουν γενικά μικρή εμπειρία 
στη λειτουργία της ανοικτής αγοράς, στις διεθνείς επιχειρηματικές πρακτικές, ή την εφαρμογή 
του νέου Ρουμανικού εμπορικού νόμου.

Ο νόμος για τις άμεσες ξένες επενδύσεις περιλαμβάνει εγγυήσεις ενάντια στην εθνικοποίηση 
και τις απαλλοτριώσεις ή άλλες αντίστοιχες ενέργειες. Ο νόμος επιτρέπει στους επενδυτές το 
δικαστήριο ή μεσολαβητικό σώμα της επιλογής τους για να διακανονίσουν την περίπτωση της 
προσφυγής. Πολλές περιπτώσεις που περιελάμβαναν εθνικοποίηση περιουσίας κατά τη 
διάρκεια της κομμουνιστικής περιόδου παραμένουν άλυτες.

Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι όταν αποκτούν γη ή πρώην δημόσιες επιχειρήσεις, 
σε περιπτώσεις όπου οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες κερδίζουν τον τίτλο σε κάποιο αγαθό από τα 
πάγια μιας επιχείρησης που ιδιωτικοποιήθηκε, το αγαθό μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στον 
παλιό ιδιοκτήτη και η επιχείρηση να αποζημιωθεί από το δημόσιο οργανισμό που την 
ιδιωτικοποίησε. Αν η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή, ο δημόσιος οργανισμός αποζημιώνει 
τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Σε κάθε περίπτωση, ή ο ιδιοκτήτης ή ο προηγούμενος 
ιδιοκτήτης διατρέχουν τον κίνδυνο για αποζημίωση μικρότερη της αγοραίας αξίας. Συνοπτικά, 
οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν μια προσεκτική και επιμελή έρευνα πριν 
επενδύσουν, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές απαιτήσεις επιστροφής.

2.4 Κανόνες και Περιορισμοί στον Επαναπατρισμό Ξένων Κεφαλαίων

Στη Ρουμανία ο επαναπατρισμός των κερδών είναι ελεύθερος και ρυθμίζεται από τους 
Κανόνες No.3/1997 της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας (Ε.Τ.Ρ.): "Νέος Κανονισμός Ξένου 
Νομίσματος". Τόσο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις όσο και για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου 
υπάρχουν δύο καταστάσεις:

• επαναπατρισμός των μερισμάτων μόλις ολοκληρωθεί η οικονομική χρήση
• επαναπατρισμός κεφαλαίου σε περίπτωση επενδυτικής ρευστοποίησης (κλείσιμο της 

επιχείρησης ή πώληση επένδυσης χαρτοφυλακίου).

2.4.1 Επαναπατρισμός Μερισμάτων

Ο επαναπατρισμός των μερισμάτων, όταν ολοκληρωθεί η διαχειριστική περίοδος, είναι μια 
ελεύθερη συναλλαγματική δραστηριότητα. Σε περίπτωση που τα μερίσματα αποκτώνται σε 
σκληρό νόμισμα ο επαναπατρισμός είναι μια δραστηριότητα τρέχοντος λογαριασμού. Στην
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πιο συνηθισμένη περίπτωση, όταν τα μερίσματα είναι στο τοπικό νόμισμα, ο επαναπατρισμός 
τους είναι μια δραστηριότητα κεφαλαιακού λογαριασμού. Μετά την προετοιμασία του 
ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων, το Δ.Σ. θα αποφασίσει για την κατανομή των 
κερδών (για επανεπένδυση ή για μερίσματα).

Ο ξένος επενδυτής ζητείται να παράσχει τα ακόλουθα έγγραφα για το ποσό των μερισμάτων:
• ισολογισμός
• αναφορά του Δ.Σ.
• μισθοδοτική κατάσταση σε περίπτωση που τα μερίσματα έχουν πληρωθεί σε μετρητά ή 

τα παραστατικά για την πληρωμή εκδόθηκαν από την επιχείρηση για τον επενδυτή.

Ο ξένος επενδυτής θα δώσει εντολή για τη μεταφορά των χρημάτων στον προσωπικό του 
τρέχοντα λογαριασμό.

Από τον προσωπικό τρέχοντα λογαριασμό τα χρήματα μπορούν να μετατραπούν σε σκληρό 
νόμισμα με αίτηση του πελάτη το πολύ σε 180 ημέρες από την ημερομηνία του παραστατικού 
μισθοδοσίας. Η αλλαγή είναι μια ελεύθερη διαδικασία, που δεν χρειάζεται η έγκριση της 
Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας, και ο μόνος περιορισμός είναι ο χρόνος των 180 ημερών. 
Μετά την μετατροπή σε ξένο νόμισμα, η τράπεζα μεταφέρει κατόπιν διαταγής τα μερίσματα 
στον τόπο καταγωγής του ξένου επενδυτή.

2.4.2 Επαναπατρισμός Κεφαλαίου σε Περίπτωση Ρευστοποίησης Επενδύσεων 
(κλείσιμο μιας επιχείρησης ή πώληση χαρτοφυλακίου επενδύσεων)

Σε συνέχεια από την διαδικασία ρευστοποίησης (Κυβερνητική Διάταξη Κατάστασης Εκτάκτου 
Ανάγκης No. 32/1997) και προετοιμασίας της Αναφοράς ρευστοποίησης που επιβεβαιώνει το 
διακανονισμό των χρεών και το ύψος του κεφαλαίου που απομένει, ο επενδυτής θα ζητήσει 
την μετατροπή του στο νόμισμα της αρχικής επένδυσης. Αυτή η αίτηση πρέπει να γίνει σε 180 
ημέρες από την ημερομηνία της Αναφοράς Ρευστοποίησης. Η τράπεζα θα μεταφέρει αυτά τα 
χρήματα κατ’ εντολή στη χώρα καταγωγής του ξένου επενδυτή.

2.5 Η Αγορά Συναλλάγματος

Στη Ρουμανία, η αγορά ξένου συναλλάγματος είναι μια αγορά με συνεχή λειτουργία στην 
οποία τα νομίσματα πωλούνται και αποκτώνται σε ανταλλαγή με το εθνικό νόμισμα ή άλλα 
νομίσματα, σε ισοτιμίες ελεύθερα καθοριζόμενες από μεταπράτες εξουσιοδοτημένους από την 
Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας, και εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες που πραγματοποιούν 
συναλλαγές για λογαριασμό τους ή εκ μέρους των πελατών.

Η Ρουμανική νομοθεσία δεν περιορίζει τη μετατροπή ή μεταφορά χρημάτων που σχετίζονται 
με άμεσες επενδύσεις. Όλα τα κέρδη που πραγματοποιούνται από ξένους επενδυτές στη 
Ρουμανία μπορούν να μετατραπούν σε σκληρό νόμισμα και να μεταφερθούν στο εξωτερικό 
στην ισοτιμία της αγοράς μετά την πληρωμή των φόρων. Εισοδήματα από την πώληση των 
μετοχών, των ομολογιών, ή άλλων χρεογράφων, καθώς και από αποπεράτωση μιας 
επένδυσης, μπορούν επίσης να επαναπατριστούν.

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις εισροές ή εκροές για αποστολή εμβάσματος κερδών, 
εξυπηρέτηση χρεών, κέρδη κεφαλαίου, αποδόσεις πνευματικής ιδιοκτησίας ή εισαγόμενων 
εισροών.

Η Ρουμανία δεν έχει κανένα νόμο για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και για έλεγχο μεταφοράς 
κεφαλαίων, αλλά υπάρχει ένας Κανονισμός όπου εκδόθηκε από την κεντρική τράπεζα, στη 
βάση του καταστατικού της, που ρυθμίζει το συναλλαγματικό καθεστώς. Αυτό το καθεστώς 
φιλελευθεροποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τις εισροές κεφαλαίου. Επί του 
παρόντος, η συναλλαγματική ισοτιμία καθορίζεται μέσω ενός καθεστώτος ελεγχόμενης 
διακύμανσης. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για το συνάλλαγμα εφαρμόζεται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό No. 3/1997 και την εγκύκλιο 26/2001, που εισάγει ορισμένες τροπολογίες στον 
κανονισμό.
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Η διατραπεζική αγορά συναλλάγματος στη Ρουμανία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 
1995. Στις αρχές του 1997, η κυβέρνηση κατήργησε όλους τους προϋπάρχοντες 
περιορισμούς στη διαχείριση ξένου συναλλάγματος. Το 1998 η Ρουμανική κυβέρνηση 
εφήρμοσε νέους κανονισμούς που φιλελευθεροποίησαν την ξένη αγορά συναλλάγματος. 
Εκδόθηκαν νέοι κανόνες σύμφωνοι με το άρθρο 8 του ΔΝΤ από την Κεντρική Τράπεζα της 
Ρουμανίας (1 Φεβρουάριου 1998) σε σχέση με τη μετατρεψιμότητα των τοπικών τρεχόντων 
λογαριασμών του ROL (Romanian Lei).

To ROL είναι πλήρως μετατρέψιμο για επιχειρηματικούς σκοπούς. Οι ξένοι επενδυτές 
μπορούν ελεύθερα να επαναπατρίσουν κέρδη και μερίσματα σε σκληρό νόμισμα. Τα έσοδα 
από πώληση μετοχών, ομολογιών και άλλων χρεογράφων, καθώς και από επενδύσεις που 
έχουν λήξει μπορούν επίσης να επαναπατριστούν. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις 
εισροές και εκροές πόρων για εμβάσματα κερδών, εξυπηρέτηση χρεών, κεφαλαιακά κέρδη, 
αποδόσεις πνευματικής ιδιοκτησίας ή εισαγωγών. Οι ξένοι επενδυτές είναι ελεύθεροι να 
διατηρήσουν λογαριασμούς σε ROL για να αποκτήσουν αγαθά στο εσωτερικό της χώρας. Οι 
εξαγωγές κεφαλαίου, παρόλο που επιτρέπονται από το νόμο, γενικά αποθαρρύνονται, εκτός 
ελάχιστων εξαιρέσεων.

Οι πιο σημαντικοί όροι στους κανονισμούς της αγοράς συναλλάγματος αποτελούνται από τα 
ακόλουθα:

• Η Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας είναι ο οργανισμός που κανονίζει και επιβλέπει τις 
συναλλαγές σε συνάλλαγμα στη Ρουμανία.

• Η πώληση ή η απόκτηση συναλλάγματος μπορεί να γίνει μόνο μέσω των 
εξουσιοδοτημένων διαπραγματευτών από την ΕΤΡ, εκτός από τις συναλλαγές για 
συνάλλαγμα μεταξύ προσώπων.

• Η διατραπεζική αγορά συναλλάγματος στη Ρουμανία λειτουργεί κάθε εργάσιμη ημέρα 
από τις 9:00 π.μ. μέχρι 16:00 μ.μ.

Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών.

___________________Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ.___________________

3 Οικονομία

3.1 Ανασκόπηση της Μετάβασης στην Σύγχρονη Οικονομία

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για να πετύχει τη μετάβασή της 
στις σύγχρονες κοινωνίες. Γι’ αυτό το λόγο, έχει θέσει ορισμένες προτεραιότητες που 
χωρίζονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις η Ρουμανία κατάφερε να εκπληρώσει τις 
προτεραιότητες που σχετίζονται με τις μεταφορές. Παρόλα αυτά, δεν κατάφερε να 
εκπληρώσει καμία από τις προτεραιότητες στον τομέα της φορολογίας, της δικαιοσύνης και 
των εσωτερικών υποθέσεων. Υπήρχε περιορισμένη πρόοδος στους τομείς της εσωτερικής 
αγοράς, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της διοικητικής και της δικαστικής δυναμικότητας, 
της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων.

Η Ρουμανία αρχίζει να σημειώνει πρόοδο με τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες. 
Εκπληρώθηκαν ικανοποιητικά οι προτεραιότητες στα πεδία των μεταφορών και της αλιείας. 
Καμία πρόοδος δεν παρουσιάστηκε όσον αφορά το περιβάλλον, τη γεωργία και την 
απασχόληση.
Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες είναι οι ακόλουθες:

• Οικονομική αναμόρφωση
• Ενδυνάμωση των θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων
• Εσωτερική αγορά
• Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
• Περιβάλλον
• Πολιτικά κριτήρια
• Οικονομική πολιτική
• Γεωργία-Αλιεία
• Μεταφορές
• Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
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• Περιφερειακή πολιτική και συνοχή
• Χρηματοοικονομικό πλαίσιο

Η πολιτική κατάσταση είναι σχετικά σταθερή και υπάρχει μια γενική ομοφωνία για το που 
πρέπει να στραφεί η χώρα. Αυτό που μένει να φανεί είναι το εάν η κυβέρνηση έχει την 
απαραίτητη αντοχή για να συνεχίσει τις οικονομικές, κοινωνικές και διαρθρωτικές αλλαγές 
που έχει σχεδιάσει.

Η Ρουμανία έχει ιστορικό χαμηλής προόδου στην διαρθρωτική μεταρρύθμιση (ως 
αποτέλεσμα ασταθούς πολιτικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990), 
που την άφησε με αδύναμες οικονομικές δομές, που παρεμποδίζουν τη μετάβαση της χώρας 
σε μια λειτουργική οικονομία δυτικού τύπου. Η Ρουμανία έχει χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. 
Η αξιοσημείωτη πρόοδος της Ρουμανίας στις μεταρρυθμίσεις τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ο 
βασικός παράγοντας της βελτίωσης της πιστοληπτικής αξιοπιστίας της. Η Ρουμανία ακόμη 
αντιμετωπίζει πολλές δομικές προκλήσεις, όπως περαιτέρω δημοσιονομική αναμόρφωση για 
να υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βελτίωση, την αναδόμηση των δημόσιων 
επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, περαιτέρω οικονομική φιλελευθεροποίηση 
για να υποστηρίξει την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και τις υψηλές 
οικονομικές ανάγκες για κοινωνικές δαπάνες και δαπάνες έργων υποδομής. Η Ρουμανία 
υπολείπεται στην αναμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού και οικονομικού 
της τομέα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται έντονα ακόμη προβλήματα στην αναδόμηση και 
ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα και της καλής οικονομικής λειτουργίας στον ενεργειακό 
τομέα. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ονομάσει τη Ρουμανία ως μια λειτουργική οικονομία της αγοράς 
(Δυτικού τύπου).

Οι οικονομικές προοπτικές της Ρουμανίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Οι μεταρρυθμίσεις είναι αργές και έτσι η μετατροπή σε οικονομία της αγοράς είναι 

δύσκολη.
• Απομένουν ακόμη πολλές δομικές προκλήσεις.
• Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης θα συνεχιστεί.
• Ο ενεργειακός τομέας απαιτεί καλή χρηματοοικονομική λειτουργία.

Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών.

___________________ Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ.___________________

3.2 ΑΕΠ

Η Ρουμανία ξεκίνησε τη μετάβαση από τον Κομουνισμό το 1989 με έναν αρκετά παρωχημένο 
Βιομηχανικό τομέα και με πρότυπα παραγωγής που δεν ταίριαζαν στις ανάγκες της χώρας. 
Κατά την προηγούμενη δεκαετία η οικονομική αναδιάρθρωση έμεινε πίσω από τις 
περισσότερες χώρες της περιοχής. Συνεπώς, τα πρότυπα διαβίωσης συνέχισαν να πέφτουν 
- οι πραγματικοί μισθοί είναι κάτω περίπου 40%. Η χώρα ανέκαμψε το 2000 από βαριά τριετή 
κάμψη λόγω αύξησης των εξαγωγών στην ΕΕ, και παρόλη την παγκόσμια επιβράδυνση το 
2001, η έντονη τοπική δραστηριότητα σε κατασκευές, γεωργία, και κατανάλωση οδήγησε σε 
ανάπτυξη της τάξης του 4,8%. Μια συμφωνία παροχής δυνατότητας διαπραγμάτευσης 
(standby agreement) με το ΔΝΤ, που κάλυπτε την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2001 μέχρι 
το Μάρτιο του 2003, παρείχε μια ευκαιρία-κλειδί για δραστήρια βελτίωση της ιδιωτικοποίησης, 
νομοθετικής μεταρρύθμισης, μείωση του ελλείμματος, και συγκράτηση του πληθωρισμού. Η 
κυβέρνηση στο παρελθόν δεν μπόρεσε να εφαρμόσει στο ακέραιο τις συμφωνίες με το ΔΝΤ: 
ο βαθμός επιτυχίας σ’ αυτή την περίπτωση θα επηρεάσει τις προοπτικές ένταξης στην ΕΕ.

Διπλωματική Εργασία MBA για Στελέχη
Πέτρος Μπαμπασίδης

13



Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των 
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών. 

___________________Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ._______________
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ανά κατηγορία πόρων:

Συνολικό ΑΕΠ (Ανά Κατηγορία Πόρων)

Οι τιμές είναι σε δισ. USD, τρέχουσες 
τιμές

1997 1998 1999 2000 2001

Αγροτικός τομέας -δασοκομία 6,35 6,06 4,75 4,08 5,31

Βιομηχανία 10,89 11,07 8,83 9,31 10,23

Κατασκευές 1,85 2,14 1,79 1,84 2,00

Μεταφορές και Τηλεπικοινωνίες 

Εμπόριο μΗΗΗΗΗΗΗΗΙΙ

Υγεία, εκπαίδευση 13,56 18,71 16,52 17,85 18,43
Χρηματοοικονομικός, Τραπεζικός 
Τομέας

Δημόσια Διοίκηση

Συνολικό ΑΕΠ 32,66 37,98 31,88 33,07 35,96
> Πηγή: Εθνική Τράπεζα Ρουμανίας, Ετήσια Αναφορά 2001, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής

Η πολιτική σταθερότητα και η βελτιωμένη οικονομική διοίκηση βοήθησαν, σχετικά, να υπάρξει 
μια δυνατή ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια. Η πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ της 
Ρουμανίας ήταν 4,9% το 2003 και 8,1% το 2004. Το σχετικά καλά εκπαιδευμένο και ικανό 
εργατικό δυναμικό της Ρουμανίας θα πρέπει να κάνει τη σημαντική διαφορά για να προωθηθεί 
η οικονομική της ανάπτυξη. Επιπροσθέτως, η Ρουμανική αναπτυξιακή δυνατότητα 
υποστηρίζεται από την εγγύτητα της χώρας στις Δυτικοευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, η 
αναμενόμενη συμμετοχή της Ρουμανίας στην ΕΕ και η πρόσφατη πρόσκληση για ένταξη στο 
ΝΑΤΟ θα πρέπει να τη βοηθήσουν να προσελκύσει, ευκολότερα, διεθνή χρηματοδότηση, και 
ιδιαίτερα υψηλότερες εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ). Προχωρώντας μπροστά, η 
υποστηριζόμενη ανάπτυξη της Ρουμανίας θα μπορούσε να πιεστεί από χαμηλό επίπεδο 
επενδύσεων, σε σχέση με υψηλές ανάγκες έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού. Ο ρυθμός 
των ακαθάριστων εγχώριων επενδύσεων εκτιμάται περίπου στο 23% του ΑΕΠ το 2003, από 
το 18% του ΑΕΠ το 1998. Αυτός ο ρυθμός πρέπει να ενδυναμώσει την βελτίωση με σκοπό να 
υποστηρίξει τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του ΑΕΠ του 5% σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.

Η τάση του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ η αναδόμηση και ο εκσυγχρονισμός 
προβλέπεται να είναι περίπου 5% ή ψηλότερα σε μεσοπρόθεσμη περίοδο, αρκεί να 
συνεχιστεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Γενικά, η βελτίωση μέσα στα πλαίσια του ακόμη σχετικά μεγάλου δημόσιου τομέα της 
Ρουμανίας (περίπου 33% της συνολικής παραγωγής) συνεχίστηκε-αλλά με μικρότερα βήματα 
από ότι εικαζόταν στο πρόγραμμα του ΔΝΤ. Από μια πιο θετική πλευρά, η προαγωγή του 
πάρα πολύ σημαντικού κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προχώρησε αρκετά 
τα τελευταία χρόνια. Αυξάνοντας τη σταθερότητα του Ρουμανικού νομικού πλαισίου, 
πατάσσοντας τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία και παραχωρώντας οικονομικά και 
δημοσιονομικά κίνητρα υποστήριξε την πρόοδο, και αύξησε την μετακίνηση επενδυτών από 
το δημόσιο τομέα προς τον ιδιωτικό τομέα. Οι εισροές σε ΑΞΕ επίσης αυξήθηκαν, σε πολλούς 
κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Οι ΑΞΕ επίσης βοήθησαν να δημιουργηθούν 
νέες εξαγωγές και νέες αγορές για βελτίωση παραδοσιακών εξαγωγικών κλάδων, όπως είδη 
ρουχισμού και υποδηματοποιίας και μεταλλουργικά προϊόντα.

Ο προϋπολογισμός της Ρουμανίας για το 2003, εγκεκριμένος και από το ΔΝΤ, βασίστηκε 
στην πραγματική αύξηση του ΑΕΠ του 5% και σε πληθωρισμό στο τέλος του 2003 στο 14%. 
Ο στόχος για το γενικό έλλειμμα της κυβέρνησης ήταν το 2,65% του ΑΕΠ (ίσο με το 
αποτέλεσμα του 2002). Από πλευράς εσόδων, οι κύριες αλλαγές περιλαμβάνουν μια μείωση 
του 5% σε δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, σε αύξηση της τάξης του 12,5% (από 6%) στην 
φορολόγηση επιχειρηματικού εισοδήματος που προέρχεται από εξαγωγές, και περικοπή του 
1% στο φόρο ενεργειακής ανάπτυξης που περιλαμβάνεται στον φόρο για την ηλεκτρική 
ενέργεια. Γενικά, το 2003 η φορολογική επιβάρυνση είχε σαν στόχο να μειωθεί κατά κάποιο
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Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των 
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών. 
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μέρος (κατά 0,3% του ΑΕΠ), αντανακλώντας την μικρότερη συνεισφορά στην κοινωνική 
ασφάλιση. Επίσης ο στόχος ήταν να μειωθούν οι γενικές κυβερνητικές δαπάνες.

Η τάση μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να είναι γύρω στο 5% ή παραπάνω 
σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων θα 
συνεχιστεί. Οι προοπτικές για την ένταξη στην ΕΕ και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να 
επιτευχθεί, θα δημιουργήσουν μια πιο ασφαλή θεσμική και νομική βάση για τις επιχειρήσεις, 
θα ενθαρρύνουν τις ξένες επενδύσεις, και θα αυξήσουν την παραγωγικότητα. Υπάρχει 
πλειάδα δράσεων που πρέπει να γίνουν στην Ρουμανία για να ξεπεράσει την πτώση της 
πραγματικής παραγωγής, και η επίδοση στο θέμα της ανάπτυξης πρέπει να είναι σχετικά 
καλή. Η εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα για επενδύσεις, θα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για 
ανάπτυξη σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Η σημαντική χρηματοδότηση από την ΕΕ θα βοηθήσει 
την ανάπτυξη των επενδύσεων. Ενώ η ανάπτυξη των εξαγωγών αναμένεται να είναι 
εύρωστη, οι εισαγωγές αναμένεται να μεγαλώσουν ακόμη γρηγορότερα. Αυτό μπορεί να 
αποδοθεί στον εκσυγχρονισμό, γεγονός που σημαίνει ότι η καθαρή συνεισφορά των 
εξαγωγών στην ανάπτυξη θα συνεχίσει επομένως να είναι αρνητική.

3.3 Πληθωρισμός και Νομισματική Πολιτική

Είναι φανερό ότι η νομισματική πολιτική είχε μειωμένη επιτυχία στη μείωση του πληθωρισμού 
και ότι οι περίοδοι που υπήρξε σταθερή στάση στην πολιτική ήταν βραχύβιες, έτσι ώστε οι 
περιστασιακές βελτιώσεις να μην μπορούν να σταθεροποιηθούν. Αυτή η διαδικασία 
συναλλαγής ήταν αναπόφευκτη λόγω της ασυνέχειας του μείγματος των οικονομικών 
πολιτικών, της ανεπαρκούς δέσμευσης των διαδοχικών κυβερνήσεων για την επίτευξη 
διαρθρωτικής μεταρρύθμισης και μακροοικονομικής σταθερότητας, και στην ευπάθεια του 
οικονομικού συστήματος. Ελλείψει κατάλληλων δημοσιονομικών, εισοδηματικών και 
εμπορικών πολιτικών, η νομισματική πολιτική πρέπει να επιτύχει μια αδύνατη αποστολή. 
Χωρίς να είναι σε θέση να επικεντρώσει όλες τις προσπάθειες της στον αποπληθωρισμό, η 
κεντρική τράπεζα ήταν υποχρεωμένη να επιδιώκει πολυάριθμους στόχους (μερικοί από 
αυτούς ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, αμοιβαία ασυνεπείς) με περιορισμένο αριθμό εργαλείων 
πολιτικής.

Η γενική επίδοση της οικονομίας της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα χρόνων 
της μετάβασης μπορεί να χαρακτηριστεί ως απογοητευτική: η χώρα δεν ήταν σε θέση να 
καταφέρει σταθερή ανάπτυξη, χαμηλή ανεργία και χαμηλό πληθωρισμό.

Πρόσφατες θεσμικές αλλαγές αύξησαν τη διαφάνεια των δημοσιονομικών λογαριασμών. 
Παρόλα αυτά χρειάζεται μεγαλύτερη πρόοδος. Το γενικό κυβερνητικό έλλειμμα αυτή τη χρονιά 
και για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι μικρότερο του 3% του ΑΕΠ.

Η μείωση του δημόσιου χρέους αναμένεται να συνεχιστεί, αντανακλώντας την ανάπτυξη της 
οικονομίας, τα κάπως χαμηλότερα ελλείμματα, και μειούμενα επιτόκια όπως απεικονίζει ο 
ακόλουθος πίνακας:

Ρουμανικοί δημοσιονομικοί δείκτες

(Ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ ) 2000 2001 2002

Γενικά έσοδα κυβέρνησης 31,4 30,5 30,4

Γενικές κυβερνητικές δαπάνες 35,4 33,7 33,0

Γενικά κυβερνητικά επιτόκια πληρωμών 5,7 4,1 3,7

Γενικό κύριο κυβερνητικό ισοζύγιο 1,7 0,8 1,1

Γενικό κυβερνητικό ισοζύγιο (4,0) (3,3) (2,7)

Ισοζύγιο δημόσιου τομέα (9,0) (8,0) (5,6)

Γενικό ακαθάριστο κυβερνητικό χρέος 33,5 31,0 31,2

Γενικό καθαρό κυβερνητικό χρέος 32,2 29,1 29,0
> Πηγή: Standard & Poor's
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Ο πληθωρισμός μειώθηκε γρηγορότερα από ότι αναμενόταν το 2002, φθάνοντας στο 17,8% 
το τέλος του 2002 και μέσο του 22,5% από 30% και 35% αντίστοιχα το 2001.

Ο πληθωρισμός έφτασε το 14,1% το 2003. Αυτή η τάση μείωσης του πληθωρισμού 
αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το 2004-2005 και σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της 
Ρουμανίας, προσδοκίες για πληθωρισμό της τάξης του 9% για το 2004 και 7% για το 2005 
είναι ρεαλιστικές.

Η οικονομική σταθεροποίηση, βελτίωσε την οικονομική πειθαρχία στις δημόσιες επιχειρήσεις, 
και μια πολιτική υποστήριξης της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα βοηθήσει στη μείωση του 
μέσου πληθωρισμού περαιτέρω το 2005, παρά τις αυξήσεις στις ενεργειακές τιμές.

Το επιχειρησιακό περιβάλλον της νομισματικής πολιτικής συνέχισε να βελτιώνεται κατά τη 
διάρκεια των προηγούμενων χρόνων όπως δείχνει ο ακόλουθος πίνακας:

Οικονομικοί Δείκτες Ρουμανίας

2000 2001 2002

(% ποσοστό μεταβολής)

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μέσος όρος) 34,5 45,7 22,5

Εγχώρια πίστωση στον ιδιωτικό τομέα και σε NFDEs 56,1 28,6 54,2

91-ήμερο επιτόκιο εντόκων γραμματίων 42,2 51,9 22,0

Προσφορά Χρήματος (ΜΖ) 38,7 45,4 38,2

Συναλλαγματική ισοτιμία, ΕΟΡ (leuAJSS) 31,597 25,926 33,500
> Πηγή: Standard & Poor" s

Η πραγματική επίδοση στον πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια ήταν καλύτερη από ότι είχε 
προβλεφθεί από την κυβέρνηση. Ο μέσος όρος του πληθωρισμού για το 2002 ήταν ίσος με 
22,5%, που ήταν 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος από ότι το 2001. Αυτό ήταν ένα 
εκπληκτικό επίτευγμα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας αύξησης της τάξης του 23,5% στις 
διοικητικές τιμές. Μια τόσο μεγάλη μείωση του πληθωρισμού βοηθήθηκε και από την 
υποτίμηση του αμερικανικού δολαρίου έναντι του Ευρώ (το δολάριο είναι ο βασικός λόγος 
αύξησης του πληθωρισμού στη Ρουμανία: Οι τοπικές ενεργειακές τιμές είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με το αμερικανικό δολάριο, ενώ το 70% των εξαγωγών είναι σε Ευρώ). Σε 
πραγματικούς όρους το Ρουμανικό ROL υπερτιμήθηκε κατά 1,5% σε σχέση με το αμερικανικό 
δολάριο και υποτιμήθηκε 6% σε σχέση με το Ευρώ. Γενικά, ανατιμήθηκε ελαφρά η τιμή του 
ROL σε πραγματικούς αποτελεσματικούς όρους (δηλ. έναντι ενός καλαθιού αποτελούμενου 
κατά 60% από Ευρώ και 40% από αμερικανικά δολάρια). Η έμφαση της κυβέρνησης στη 
νομισματική πολιτική και στην πολιτική ισοτιμιών συνέχισε να είναι η περαιτέρω μείωση του 
πληθωρισμού, και η Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας θα υποστηρίξει επιπλέον μια ελαφρά 
πραγματική ανατίμηση του ROL ως αντιπληθωριστικό σταθερό σημείο.

Το επιχειρησιακό περιβάλλον της νομισματικής πολιτικής συνέχισε να βελτιώνεται κατά τα 
προηγούμενα χρόνια. Η χρήση καταθέσεων, λαμβανομένων και αναπτυσσομένων 
δραστηριοτήτων reverse-repo χρησιμοποιούνται τώρα ως το κύριο εργαλείο της νομισματικής 
πολιτικής. Ο δείκτης, εξακολουθεί να είναι ο βασικός ενδεικτικός στόχος ενώ ο M2, το οποίο η 
ΚΤΡ δεν μπορεί να ελέγξει απευθείας, είναι ενδιάμεσος στόχος. Οι απαιτήσεις για αποθέματα 
σε τοπικό νόμισμα μειώθηκαν στο 18% από το 22%, και οι καταθέσεις ξένων νομισμάτων 
αυξήθηκαν στο 25% από 22% τον προηγούμενο χρόνο.

Τα υψηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα βρίσκονται μερικώς πίσω από την προβλεπόμενη 
βραδύτερη διαδικασία του αποπληθωρισμού. Από την άλλη πλευρά τα ακαθάριστα και τα 
καθαρά γενικά κυβερνητικά χρέη της Ρουμανίας είναι στο 31% και 29% του ΑΕΠ, 
αντιστοίχως, το 2003. Παρόλα αυτά, η Ρουμανία έχει υψηλά επιτόκια και εξάπλωση του 
εξωτερικού χρέους και χαμηλά έσοδα (30% του ΑΕΠ), κάνοντας το κόστος εξυπηρέτησης του 
δημόσιου χρέους σημαντικά υψηλό. Οι τόκοι απορρόφησαν το 11% περίπου των γενικών 
εσόδων της κυβέρνησης το 2003.
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3.4 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε το 2001, μειούμενο από -2,223 
USD εκατ. σε -1,573 εκατ. το 2002. Τα ελλείμματα αυτά χρηματοδοτούνται στο μεγαλύτερο μέρος 
τους μέσω οργανισμών (IFI) και μέσω διμερούς βοήθειας.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

• Ποσά σε USD δισ.

1997 1998 1999 2000 2001 2002
-2,5 -2,98 -1,3 -1,3 Μ/δ Μ/δ

> Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας, Εθνική Επιτροπή Στατιστικής

3.5 Εμπορικό Ισοζύγιο

Σύμφωνα με στοιχεία από την Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας το έλλειμμα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε από 2.223 εκατ. USD το 2001 σε 1.573 εκατ. USD το 
2002. Αυτό οφείλεται στην μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου από 2.909 δισ. 
USD το 2001 σε 2.619 δισ. USD το 2002, καθώς και σε αύξηση σε εμβάσματα από το 
εξωτερικό από 1,143 δισ. USD σε 1,536 δισ. USD.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε ο κύριος εμπορικός εταίρος της Ρουμανίας, 
καταλαμβάνοντας το 67% των εξαγωγών και παρέχοντας το 58,4% των εισαγωγών. Στην 
Ιταλία αντιστοιχεί το ένα τέταρτο όλων των εξαγωγών της Ρουμανίας στην ΕΕ, και το 20,7% 
των εισαγωγών, που είναι μπροστά από τη Γερμανία με 15,6% και 14,8%.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το εμπορικό ισοζύγιο της Ρουμανίας
Εμπορικό Ισοζύγιο

11 1997 1998 1999

Ποσά σε USD εκατομ

2000 2001 2002

Εξαγωγές 8.431,1 8.302,0 8.487,0 10.366,5 11.385,0 13.853

Εισαγωγές 10.411,4 10.926,6 9.744,0 12.049,6 14.354,4 16.471

Έλλειμμα Εμπορικού Ισοζυγίου 1.980 2.624,6 1.257 1.683,1 2.969 2.618

Ποσοστό του ΑΕΠ 6,06 6,90 3,94 5,08 8,25 6,94
> Πηγή: www.pwcglobal.com, Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας, Ετήσια Αναφορά 2001, Δελτίο Τύπου 

20/2/2003

3.6 Πολιτική Αναδιάρθρωσης και Ιδιωτικοποίησης Κρατικών Επιχειρήσεων

Το Ταμείο Δημόσιας Ιδιοκτησίας (ΤΔΙ) που ιδρύθηκε το 1991, με καθήκον να διαχειρίζεται και 
να πουλάει τις μετοχές που κατέχει σε δημόσιες επιχειρήσεις, μετετράπη το Δεκέμβριο του 
2000 στην Αρχή για τις Ιδιωτικοποιήσεις και Διοίκηση της Δημόσιας Περιουσίας (APAPS).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου από το Δεκέμβριο του 1992 μέχρι το Δεκέμβριο του 2000, το 
ΤΔΙ προχώρησε στις ιδιωτικοποιήσεις 7.244 επιχειρήσεων, 270 εκ των οποίων ήταν μεγάλες, 
1.664 ήταν μεσαίες και 5.310 ήταν μικρές.

Σε ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους, η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί:

• Η παραγωγή τσιμέντου, δέρματος και ειδών όπως γουναρικά, και λάδι.
• Η ανάκτηση των απορριμμάτων και των ανακυκλωμένων προϊόντων.
• Η παραγωγή βερνικιών και χρωμάτων.
• Τα δομικά υλικά και το προϊόν βελτίωσης κατασκευών.
• Εκτυπώσεις.
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• Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου.
• Μεταλλικές κατασκευές και βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων.
• Ιατρικά όργανα και όργανα ακρίβειας και μηχανήματα, βιομηχανία οπτικών ειδών, 

κατασκευής ρολογιών.

3.7 Πρόγραμμα Ιδιωτικοποίησης Κρατικών Επιχειρήσεων

Η Αρχή για την ιδιωτικοποίηση και τη διοίκηση της δημόσιας περιουσίας που αργότερα ονομάστηκε 
Αρχή για τις ιδιωτικοποιήσεις, ιδρύθηκε ως δημόσιος οργανισμός με νομική προσωπικότητα, 
υπόλογο στην κυβέρνηση, αναδομώντας το Ταμείο Δημόσιας Ιδιοκτησίας. Η αρχή για τις 
ιδιωτικοποιήσεις εφαρμόζει την κυβερνητική στρατηγική όσον αφορά τη διαδικασία των 
ιδιωτικοποιήσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Αρχή Ιδιωτικοποίησης και Διοίκησης της Δημόσιας Περιουσίας 
είναι να διασφαλίσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο πληροφόρησης, προαγωγής, 
ανάπτυξης και ενσαρκώνοντας τις σχέσεις με τους εν δυνάμει επενδυτές, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ρουμανικά ή αλλοδαπά.

Η ελάχιστη πληροφόρηση που υπάρχει για την Αρχή Ιδιωτικοποίησης και Διοίκησης της Δημόσιας 
Περιουσίας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, από τους ειδήμονες 
από το κύριο κέντρο και τα άτομα από τα επιχειρηματικά κέντρα της Αρχής Ιδιωτικοποιήσεων και 
Διοίκησης της Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων προσώπων 
για αγορά μεριδίων ή ίδρυση μεικτών εταιριών.

Οι ειδήμονες της Αρχής Ιδιωτικοποιήσεων και Διοίκησης της Δημόσιας Περιουσίας μπορούν να 
προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της την 
ημερομηνία ίδρυσης:

• Η μεταλλουργική, η βιομηχανία, η βιομηχανία επεξεργασίας χημικών, τα μηχανήματα 
και ο εξοπλισμός, η βιομηχανία χάρτου, κλπ.

• Η γεωργία και η βιομηχανία τροφίμων.
• Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρίες.
• Ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, φυσικό αέριο και νερό.
• Τουρισμός και εμπόριο.
• Έρευνας και ανάπτυξης, πληροφορική.
• Βιομηχανία δομικών υλικών.
• Μεταφορές και αποθηκεύσεις κλπ.

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης, που διεξήχθη από την Αρχή για την Ιδιωτικοποίηση και την 
Διαχείριση της Κρατικής Περιουσίας (APAPS) εξελίσσεται σύμφωνα με τους όρους του 
Κυβερνητικού Προγράμματος για τα έτη 2001 ως 2004 καθώς και με τους όρους των 
προγραμμάτων και των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από την Ρουμανία σε σχέση με 
διεθνείς οργανισμούς, δηλ. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Έτσι οι στόχοι που τέθηκαν από το κυβερνητικό πρόγραμμα, στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων 
είναι οι ακόλουθοι:

• Διαφάνεια και αμεροληψία στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης.
• Πολύπλοκα προγράμματα ιδιωτικοποίησης, με διεθνή οικονομική βοήθεια για μεγάλες 

εταιρίες, με σημαντική επίδραση στην οικονομία της Ρουμανίας.
• Εξειδικευμένα προγράμματα ιδιωτικοποίησης για εταιρίες που βρίσκονται σε περιοχές 

που παρουσιάζουν έντονα κοινωνικά προβλήματα.
• Σύναψη συμβολαίων ιδιωτικοποίησης που εμπεριέχουν διατάξεις που αφορούν τον 

εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και τον προώθηση της αποτελεσματικότητας.
• Η ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού τομέα.
• Η ιδιωτικοποίηση της Banca Agricola με συμφέροντες όρους.
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• Χρήση ενός πολύπλοκου μηχανισμού μεθόδων ιδιωτικοποίησης, εστιάζοντας στην 

ιδιωτικοποίηση της κεφαλαιαγοράς.
• Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε ιδιαίτερα σημαντικές εταιρίες - το βάρος του 

μετοχικού κεφαλαίου του APAPS θα μειωθεί σημαντικά.
• Επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης των εταιριών που υπόκεινται σε ρευστοποίηση 

έχοντας σαν σκοπό την επαναφορά στο οικονομικό κύκλωμα.

Για να εκπληρώσει αυτούς τους στόχους το 2001 και το 2002, η APAPS πούλησε μετοχικό 
κεφάλαιο αξίας 17.898,53 δισ. ROL, μειώνοντας σημαντικά το μερίδιο του κράτους στην οικονομία.

Η APAPS πούλησε σημαντικές μεγάλες και πολύ μεγάλες εταιρίες όπως της SIDEX Galati, RAFO 
One§ti, HIDROMECANICA Bra§ov, ROTEC Buzau, Constanta Shipyard, Uzinele Sodice Govora, 
TEROM la§i, ROMVAG Caracal, PROMEX Braila, ARIS Arad, COS Targovi§te, ALRO και 
ALPROM Slatina, UZUC Ploie§ti, κλπ

Με την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και των 
ασφαλιστικών εταιριών, και η BANCA AGRICOLA και η ASTRA Bucharest πουλήθηκαν, καθώς 
επίσης και το μειοψηφικό πακέτο της APAPS στην BANCPOST.

Έτσι κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων, η αναλογία της κρατικής ιδιοκτησίας που 
κατέχεται από την Αρχή για την Ιδιωτικοποίηση και την Διαχείριση της Κρατικής Περιουσίας 
(APAPS) μειώθηκε από 15,43% σε 8,47%.

3.8 Ξένες Επενδύσεις

Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε όλους τους οικονομικούς τομείς στη Ρουμανία, με 
εξαίρεση κάποιους στρατηγικούς κλάδους, διεθνώς αναγνωρισμένα, όπως ιατρικές υπηρεσίες, 
εκπαίδευση και δημόσια διοίκηση. Οι εναλλακτικές λύσεις για ξένες επενδύσεις είναι οι ακόλουθες:

• Ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, θυγατρικής ή υποκαταστήματος.
• Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης ή 

απόκτηση κοινών μετοχών τέτοιων επιχειρήσεων.
• Παραχώρηση, μίσθωση ή συμφωνίες για διοίκηση οικονομικών δραστηριοτήτων.
• Απόκτηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε κινητή και ακίνητη περιουσία, εκτός από γη και 

κατοικημένα κτίρια που δεν σχετίζονται με την επένδυση.
• Απόκτηση βιομηχανικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Συμφωνίες Έρευνας, εκμετάλλευσης και παραγωγής σχετιζόμενες με εξόρυξη φυσικών 

πόρων.

Η νομική μορφή των Εταιριών μπορεί να είναι η ακόλουθη:

• Ομόρρυθμη εταιρία.
• Ετερόρρυθμη εταιρία.
• Ετερόρρυθμη εταιρία με μετοχές.
• Ανώνυμη Εταιρία (Joint Stock Company).
• Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.
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Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει την εξέλιξη των ξένων επενδύσεων (αφορά επενδυμένο 
κεφάλαιο με σκοπό την ίδρυση της επιχείρησης).

Εξέλιξη Ξένων Επενδύσεων

Έτος
Ξένο Κεφάλαιο 

Καταγραφή Εταιριών

• ·■: / ■'
Ίδια κεφάλια σε σκληρό νόμισμα

Αριθμός -%- Εκατομ. USD -%-

Συνολικό 
Εκ των οποίων

82.424 100,00 7.841,96 100,00

1997 5.165 6,27 364,84 4,65

1998 8.672 10,52 703,88 8,98

1999 7.221 8,76 926,02 11,81

2000 8.543 10,36 828,64 10,57

2001 7.078 8,59 1.371,19 17,49
> Πηγή: Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Αρχείου 

Το απαιτούμενο κεφάλαιο για κάθε τύπο επιχείρησης είναι:

• μετοχικές εταιρίες-όχι λιγότερο από 25.000.000 ROL
• εταιρίες περιορισμένης ευθύνης-όχι λιγότερο από 2.000.000 ROL και θα πρέπει να είναι 

χωρισμένο σε μερίδια συμμετοχής που δε θα πρέπει να είναι λιγότερα από 100.000 
ROL το καθένα

Η διαδικασία για δημιουργία μιας εταιρίας στη Ρουμανία έχει απλοποιηθεί πολύ. Ο επενδυτής 
έρχεται σε επαφή μόνο με ένα ίδρυμα - Το Εθνικό Γ ραφείο Εμπορικού Μητρώου εντός του 
οποίου θα εγγράφεται η επιχείρηση.

3.9 Κατάταξη της Πιστοληττπκής Ικανότητας από Διεθνείς Οργανισμούς

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες από τους οργανισμούς Moody’s, Fitch, και Standard 
and Poor's, έχουν όλοι πρόσφατα αναβαθμίσει την βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τον οργανισμό Moody’s, ο βαθμός πιστοληπτικής ικανότητας της 
Ρουμανίας είναι ο ακόλουθος:

Βαθμολόγηση Moody's

Κατηγορία
Εγχώριο ανώτατο όριο χρέους σε ξένο νόμισμα 

Εγχώριο ανώτατο όριο τραπεζικών καταθέσεων σε ξένο νόμισμα 

Δημοκρατία της Ρουμανίας 

)έκδοσης
> Πηγή: Moody’s

Ρυθμός Moody
Β1/ΝΡ

Β2/ΝΡ

Β1

To Moody’s ανέβασε το ανώτατο όριο σε ξένο νόμισμα σε Β1 για ομολογίες και Β2 για 
τραπεζικές καταθέσεις το Δεκέμβριο του 2002. Η βαθμολόγηση του δημόσιου χρέους σε ξένο 
και εγχώριο νόμισμα επίσης αυξήθηκε σε Β1. Αυτές οι αναβαθμίσεις αντανακλούν τη γενική 
βελτίωση που έγινε στο περιβάλλον της πολιτικής της Ρουμανίας, καθώς και στην ενισχυμένη 
εξωτερική θέση ρευστότητας, και στο μειωμένο χρέος και στην ελάφρυνση του βάρους 
εξυπηρέτησης χρέους. Επιπλέον, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ παρέχει τα πλαίσια για 
την εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων. Η αύξηση επίσης λαμβάνει υπόψη της ότι ο δημόσιος 
τομέας της Ρουμανίας παραμένει κατά πολύ μη αναδομημένος. Η ασθενής οικονομική θέση 
των μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων συνεχώς υποσκάπτει τις υφιστάμενες βελτιώσεις σε 
μακροοικονομική επίδοση. Η εκτίμηση για την πιστοληπτική ικανότητα είναι σταθερή.

Η βαθμολόγηση θα αυξηθεί αν η οικονομική σταθεροποίηση και οι δομικές μεταρρυθμίσεις 
ακολουθηθούν με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Η αναδιάρθρωση του μεγάλου δημόσιου τομέα 
της Ρουμανίας, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, θα προσέθετε πιστωτική αξιοπιστία στην
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Ρουμανία. Η αδύναμη θέση των οικονομικών του δημοσίου τομέα, περιπλέκει τις ανάγκες της 
διοίκησης, διαταράσσει τη χορήγηση πόρων και επιδεινώνει το επενδυτικό κλίμα. Μόνο 
συνεχόμενες βελτιώσεις στα οικονομικά του δημοσίου θα μειώσουν το ευπρόσβλητο της 
Ρουμανίας σε δυσμενείς εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις—ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη 
την ροπή της χώρας προς μεγάλα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και συσσώρευση 
εξωτερικού χρέους. Επίσης το πιστωτικό κλίμα της Ρουμανίας θα πιεστεί αν η εξωτερική θέση 
ρευστότητας χειροτερέψει και αν ξεφτίσει η παρούσα κατάσταση για δομικές μεταρρυθμίσεις.

Η Standard and Poor1 s βαθμολόγησε την Ρουμανία ως ακολούθως

Βαθμολόγηση Standard & Poor's

Βαθμολόγηση Πίστωσης

Τοπικό Νόμισμα ΒΒ/Θετικό/Β

ϋένο Νόμισμα ΒΒ-/θετικό/Β
> Πηγή: Standard and Poor1 s

To ιστορικό των βαθμολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας είναι το ακόλουθο:

• Οι μακροπρόθεσμες βαθμολογήσεις για τοπικό και ξένο νόμισμα ανέβηκαν στο ΒΒ και 
ΒΒ- αντίστοιχα το Φεβρουάριο του 2003.

• Οι μακροπρόθεσμες βαθμολογήσεις για τοπικό και ξένο νόμισμα ανέβηκαν σε ΒΒ- και 
Β+ αντίστοιχα τον Απρίλιο του 2002.

• Οι μακροπρόθεσμες βαθμολογήσεις για το τοπικό και ξένο νόμισμα ανέβηκαν στο Β+ 
και Β αντίστοιχα: οι βραχυπρόθεσμες βαθμολογήσεις για τοπικό και ξένο νόμισμα 
ανέβηκαν στο Β από C τον Ιούνιο του 2001.

• Η εκτίμηση της βαθμολόγησης για τοπικό και ξένο νόμισμα αναθεωρήθηκε ως θετική, 
Μάρτιος 2001.

• Η εκτίμηση της βαθμολόγησης για τοπικό και εγχώριο νόμισμα αναθεωρήθηκε ως 
σταθερή, Αύγουστος 2000.

• Οι μακροπρόθεσμες βαθμολογήσεις για τοπικό νόμισμα χαμήλωσαν στο Β, Απρίλιος 
1999.

• Οι μακροπρόθεσμες βαθμολογήσεις για τοπικό και ξένο νόμισμα μειώθηκαν στο Β+ και 
Β- αντιστοίχως με αρνητική προοπτική, Οκτώβριος 1998.

• Οι μακροπρόθεσμες βαθμολογήσεις για τοπικό και ξένο νόμισμα έπεσαν στο ΒΒ και Β+ 
αντιστοίχως, Μάιος 1998.

• Οι μακροπρόθεσμες βαθμολογήσεις για τοπικό και ξένο νόμισμα ορίστηκαν ΒΒΒ- και 
ΒΒ- αντιστοίχως, Μάρτιος 1996.

Η θετική πρόβλεψη αντανακλά την άποψη του Standard and Poor’s ότι οι μακροπρόθεσμες 
βαθμολογήσεις της Ρουμανίας μπορούν να βελτιωθούν τον επόμενο χρόνο αν συνεχιστούν η 
οικονομική πειθαρχία και οι δομικές μεταρρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, η συγκρατημένη 
εισοδηματική πολιτική εντός του τομέα του προϋπολογισμού και των ζημιογόνων 
κυβερνητικών επιχειρήσεων είναι κρίσιμες για να εξασφαλιστεί μια προσεκτική δημοσιονομική 
στάση. Η επιτάχυνση στην αναδόμηση του μεγάλου αναποτελεσματικού ενεργειακού τομέα 
της Ρουμανίας μπορεί να βοηθήσει σε περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού, να βελτιώσει την 
κατανομή πόρων, και να επιταχύνουν την μετάβαση της Ρουμανίας σε μια οικονομία της 
αγοράς.
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4 Τοπικά Λογιστικά Πρότυπα

Οι απαιτήσεις του Λογιστικού συστήματος της Ρουμανίας βασίζονται στον Νόμο περί 
Λογιστικής του 1991. Παρ' όλα’ αυτά, οι μεγάλες εταιρίες (ακολουθώντας τους ορισμούς της 
4ης Οδηγίας της ΕΕ) υποχρεώνονται από την Διαταγή 94/2001 να συμμορφωθούν με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αυτή η απαίτηση θα ισχύσει, σταδιακά, για όλες τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις μέχρι το 2005. Οι επιχειρήσεις της Ρουμανίας πρέπει επίσης να συμμορφωθούν 
με τις Οδηγίες της ΕΕ. Αν υπάρχει σύγκρουση, πρέπει να ακολουθηθούν είτε τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα είτε οι Οδηγίες. Παρ' όλα αυτά η γνώμη των ελεγκτών πρέπει να είναι 
δικαιολογημένη, αν δεν ακολουθούνται πλήρως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Συνεπώς, η 
σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων για τις Ρουμάνικες επιχειρήσεις που υπόκεινται στις Αρχές 
της Ρουμανίας και με την ανεπίσημη γνώμη ενός Ορκωτού Ελεγκτή, δεν θα πρέπει να 
διαφέρει από αυτή που ορίζεται από τους κανόνες των ΔΛΠ.

5 Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Κανονισμοί Λειτουργίας της Τοπικής 
Κεφαλαιαγοράς

Σύγκριση με τα Πρότυπα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης

5.1 Βασικοί Κανονισμοί και Φορείς

Η Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CNVM στη Ρουμανία) είναι η βασική νομοθετική και 
εποπτική αρχή στη χώρα, λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, και λογοδοτεί στο 
Ρουμανικό Κοινοβούλιο.
Η Εταιρία Χρηματιστηρίου Αξιών (SEA) είναι η ανώτατη διοικητική αρχή του Χρηματιστηρίου 
του Βουκουρεστίου (BSE). Η Εταιρία Χρηματιστηρίου Αξιών είναι ένα σώμα που αριθμεί 
περίπου 170 μέλη, 24 εκ των οποίων είναι ιδρυτές του. Όλα τα μέλη είναι εξουσιοδοτημένες 
χρηματιστηριακές εταιρίες. Στην Εταιρία Χρηματιστηρίου Αξιών έχει ανατεθεί η διοίκηση του 
Χρηματιστηρίου Αξιών.

Η Εταιρία Χρηματιστηρίου Αξιών εκλέγει την Επιτροπή Χρηματιστηρίου (Ε.Χ.), που είναι το 
εκτελεστικό σώμα του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου. Η Επιτροπή Χρηματιστηρίου 
αποτελείται από εννέα μέλη - χρηματιστηριακές εταιρίες , που με τη σειρά τους εκλέγουν το 
Γενικό Διευθυντή του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου για πενταετή θητεία. Τόσο η 
Επιτροπή Χρηματιστηρίου όσο και ο Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηρίου του 
Βουκουρεστίου υπόκεινται στην εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ένας ορισμένος από τη CNVM επίτροπος εποπτεύει τις δραστηριότητες του Χρηματιστηρίου 
του Βουκουρεστίου. Ενώ έχει τον περιορισμένο ρόλο του παρατηρητή στις συναντήσεις της 
Επιτροπής Χρηματιστηρίου, μπορεί να προτείνει την ακύρωση οποιοσδήποτε απόφασης της 
Επιτροπής και του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου στη CNVM, η 
οποία με τη σειρά της μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας (veto).

Το Ρουμανικό Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων (RCE) ιδρύθηκε το 1992 και άρχισε τη 
δραστηριότητα του το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Εντός του RCE υπάρχουν δύο αγορές: η 
αγορά εμπορευμάτων και η αγορά προθεσμιακών συμβολαίων. Στην αγορά εμπορευμάτων 
διαπραγματεύονται εμπόρευμα οποιουδήποτε είδους. Στην αγορά προθεσμιακών 
συμβολαίων, διαπραγματεύονται προθεσμιακά συμβόλαια, και συμβόλαια δικαιωμάτων σε 
συνάλλαγμα και επιτόκια.

Λόγω του γεγονότος ότι η δομή της αγοράς κεφαλαίου κάθε χώρας εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως η πολιτική κατάσταση και το σύνταγμα της χώρας καθώς και η γνώση του 
βάθους της εγχώριας επενδυτικής κοινωνίας, η άμεση και η λεπτομερής σύγκριση μεταξύ του Χ.Α.
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και του BSE δε θα οδηγούσε σε ασφαλή συμπεράσματα. Παρόλα αυτά, από τη σκοπιά του 
εξωτερικού ερευνητή θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι:

• και στις δύο αγορές η βασική εποπτική αρχή είναι η τοπική κυβέρνηση μέσω των 
Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς,

• και στις δύο χώρες η αντίστοιχη Επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει τις περισσότερες 
αρμοδιότητες για τη λειτουργία της αγοράς,

• και στις δύο αγορές υπάρχει ένας ανεξάρτητος παρατηρητής για την καλή λειτουργία 
του Χρηματιστηρίου Αξιών.

5.2 Κύριες Εποπτικές και Ρυθμισπκές Αρχές

Η Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η κύρια αρχή που εποπτεύει και σχεδιάζει τη 
νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της αγοράς. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1994, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου 52/1994, και ενεργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή που λογοδοτεί 
στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας.

Η CNVM αποτελείται από 5 επιτρόπους (που ορίζονται από το Κοινοβούλιο) οι οποίοι 
συγκροτούν τη διοίκηση και, επί του παρόντος, απασχολεί πάνω από 70 εργαζομένους. Οι 
επίτροποι έχουν πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να επεκταθεί για άλλη μια φορά μόνο. Μετά 
την ενεργοποίηση του ΘΕΟ 6/1999, από την 1η Απριλίου του 1999, η CNVM χρηματοδοτείται 
από κονδύλια που δεν ανήκουν στον προϋπολογισμό, προερχόμενα από φορολόγηση των 
συναλλαγών και των εγγραφών.

Η CNVM έχει ανάλογο ρόλο με την αμερικάνικη SEC, στη ρύθμιση της λειτουργίας της 
Ρουμανικής αγοράς μετοχών. Είναι υπεύθυνη για:

• Την καλή λειτουργία όλων των αγορών τίτλων της Ρουμανίας.
• Την προστασία των επενδυτών από άδικες, καταχρηστικές και απατηλές πρακτικές.
• Τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών όσον αφορά τους τίτλους, τους κατόχους και τους 

εκδότες.
• Τη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για τις δραστηριότητες των χρηματιστών.

Επιπλέον, ο ρόλος του CNVM είναι να ορίζει το ύψος των εγγυητικών ταμείων και στις δύο 
αγορές, για περιπτώσεις αφερεγγυότητας.

Επί του παρόντος υπάρχουν δύο αυτοδιοικούμενοι και ρυθμιζόμενοι φορείς (SRO: Self 
Regulated Organizations) δηλαδή το Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου (BSE) και το SNCDD 
(Το Κεντρικό Αποθετήριο για την Over the Counter Αγορά). Κι οι δύο επαναφέρουν την 
πρότερη κατάσταση των αυτοκέφαλων φορέων από το CNVM. Οι SRO έχουν την 
αρμοδιότητα να θεσπίζουν τους δικούς τους όρους για τη συμμετοχή, την εγγραφή, τις 
συναλλαγές, την εκκαθάριση, το διακανονισμό και τις ενέργειες καταγραφής.

Ο ρόλος της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας στη λειτουργία των αγορών κεφαλαίου 
σχετίζεται με:

• Εξουσιοδότηση των Τραπεζών επιτήρησης και εκκαθάρισης, σε συνεργασία με το 
CNVM.

• Εξουσιοδότηση για τις διεθνείς προσφορές μετοχών.
• Εκκαθάριση μετρητών και για τις δύο αγορές αξιών.

Συγκρίνοντας το Ελληνικό και το Ρουμανικό Ρυθμιστικό Σύστημα είναι πολύ εμφανής η 
επίδραση των αναγκών της αγοράς και το μέγεθος της οικονομίας στο σύστημα.

Το Ελληνικό σύστημα παρέχει πιο περίπλοκο, πιο εξελιγμένο, και σε πολλές περιπτώσεις πιο 
απαιτητικό, νομοθετικό πλαίσιο, κυρίως, προς την εξής κατεύθυνση:

• Ανάπτυξη της αγοράς μέσω της προστασίας όλων των άμεσα ενδιαφερομένων μερών 
(μετόχων μειοψηφίας, εν δυνάμει επενδυτές και πελάτες, χρηματιστηριακές εταιρίες).

• Και αποκέντρωση της εξουσίας σε επαρκή αριθμό φορέων εμπλεκομένων στις 
δραστηριότητες για την επίβλεψη της αγοράς.
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___________________Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ.___________________
Παρόλα αυτά, το σημαντικότερο είναι ότι και στις δύο αγορές η κύρια Ρυθμιστική Αρχή είναι οι 
Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς, που έχουν την αρμοδιότητα να εποπτεύουν, να ελέγχουν και να 
ρυθμίζουν, όχι μόνο την αγορά, αλλά, και τους σχετικούς φορείς και αρχές.

Σε σχέση με τον αριθμό των Ρυθμιστικών Αρχών, το Ρουμανικό Σύστημα κατευθύνεται και 
ελέγχεται, κυρίως, από έναν φορέα τη (CNVM) που ορίζεται από την Κυβέρνηση. Ακόμη και αν, 
όλοι οι άλλοι φορείς λειτουργούν ως αυτοκέφαλοι, όλες οι αποφάσεις πρέπει να εγκρίνονται από τη 
CNVM.

5.3 Βασικοί Κανονισμοί της Κεφαλαιαγοράς

5.3.1 Υποχρεώσεις των Εισηγμένων Εταιριών για Δημοσιοποίηση Στοιχείων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2/1996 του CNVM για τη συνεχιζόμενη και περιοδική δημοσιοποίηση 
πληροφοριών των εισηγμένων εταιριών, εκείνες υπόκεινται σε συνεχή και συχνή αναφορά στο 
CNVM

• Οι εισηγμένες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να εκδώσουν μια ετήσια έκθεση που να 
παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή.

• Πρέπει να προσκομίζονται εξαμηνιαίες εκθέσεις εντός 45 ημερών από το τέλος κάθε 
εξαμήνου.

• Πρέπει να προσκομίζονται τρέχουσες αναφορές εντός 15 ημερών από συμβάντα όπως 
αλλαγές στη διοίκηση της εταιρίας, απόκτηση ή διάθεση παγίων, διαδικασίες κήρυξης 
πτώχευσης.

Δυστυχώς, λόγω έλλειψης ηλεκτρονικού συστήματος για τις αναφορές της διοίκησης των 
επιχειρήσεων, η CNVM δεν είναι ακόμη σε θέση να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στο κοινό, και 
έτσι συντηρεί την έλλειψη πληροφοριών στην αγορά.

Το Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου προσφέρει online διανομή εταιρικών πληροφοριών. Οι 
απαιτήσεις του για δημοσιοποίηση πληροφοριών είναι πιο αυστηρές από αυτές της CNVM, καθώς 
όλα τα δελτία τύπου πρέπει να εγκριθούν από το BSE πριν δοθούν στην δημοσιότητα.

Η σύγκριση μεταξύ της Ελληνικής και της Ρουμανικής αγοράς σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των 
πληροφοριών από τις εισηγμένες εταιρίες αποκαλύπτει μερικές σημαντικές διαφορές:

1) Το Ρουμανικό Ρυθμιστικό Σύστημα επικεντρώνεται περισσότερο στις οικονομικές 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων, αφήνοντας πίσω τη σημασία των δραστηριοτήτων 
των μετόχων καθώς αλλάζει η δομή του μετοχικού κεφαλαίου.

2) Το Ρουμανικό Ρυθμιστικό Σύστημα σε μερικές περιπτώσεις ζητά δημοσιοποίηση 
πληροφοριών μετά το γεγονός, παρά πριν το γεγονός, αφήνοντας έτσι πίσω, σημαντικά 
θέματα όπως την προστασία και την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων.

3) Οι εισηγμένες εταιρίες στο BSE. είναι υποχρεωμένες να ετοιμάσουν τις οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Λογιστικής, ενώ στο Ελληνικό σύστημα τα 
Διεθνή Πρότυπα Λογιστικής θα εφαρμοστούν από την 1/1/2005.

4) Οι εισηγμένες εταιρίες στο BSE, δεν υποχρεούνται να προετοιμάσουν Τριμηνιαίες 
Εκθέσεις.

5) Οι εισηγμένες εταιρίες στο BSE δεν υποχρεούνται σε έγκαιρη δημοσιοποίηση 
πληροφοριών που σχετίζονται με τη δράση της εταιρίας, και μπορούν να επηρεάσουν σε 
μεγάλο βαθμό την πορεία της τιμής της μετοχής.
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6) Οι εισηγμένες εταιρίες στο BSE, δεν υποχρεούνται να κοινοποιήσουν οποιαδήποτε 

εξαγορά, μεταφορά ή πώληση μετοχών που αλλάζει το ποσοστό δικαιώματος ψήφου στο 
μετοχικό κεφάλαιο μιας άλλης εταιρίας.

7) Οι εισηγμένες εταιρίες στο BSE δεν υποχρεούνται να αποκαλύψουν τις πιο βασικές 
πληροφορίες που εμπεριέχονται στα δελτία τους, και αφορούν συγχωνεύσεις, εξαγορές, 
αλλαγές στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά 
κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας, ανάλυση αξιοποίησης κεφαλαίου που 
προέρχεται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κλπ.

8) Οι εισηγμένες εταιρίες στο BSE δεν υποχρεούνται να δημοσιεύσουν ετήσιο δελτίο που να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αναφορές του Διοικητικού Συμβουλίου και εκθέσεις των ορκωτών λογιστών.
• Οικονομικές Καταστάσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
• Περιοδικές χρηματοοικονομικές εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις.
• Ετήσιες εκθέσεις κωδικοποιημένων και μη κωδικοποιημένων ταμειακών ροών.
• Η πορεία των μετοχών της εταιρίας σε σχέση με την ανάπτυξη του τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται και σε σχέση με το Γενικό δείκτη.

5.3.2 Προστασία των Μετόχων Μειοψηφίας

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί επενδυτές (κυρίως θεσμικοί επενδυτές) διαμαρτύρονται για την 
έλλειψη διαφάνειας στις δημόσιες εταιρίες και τον τρόπο που μερικοί πλειοψηφικοί μέτοχοι 
αντιλαμβάνονται την αντιμετώπιση των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας.

Το Νοέμβριο του 2000, η Κυβέρνηση ενέκρινε την Διάταξη Εκτάκτου Ανάγκης No 229 
τροποποιώντας το νόμο περί Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου Αξιών No 52/1994. Ο βασικός 
σκοπός αυτής της Διάταξης ήταν η βελτίωση της προστασίας των συμφερόντων των μετόχων 
μειοψηφίας σε εισηγμένες εταιρίες, καθώς και η παροχή αποτελεσματικών μέσων να ελέγξουν 
πιο αποτελεσματικά τη διοίκηση αυτών των εταιριών. Παρόλα αυτά, μετά από την έντονη 
πίεση ξένων στρατηγικών επενδυτών, η Διάταξη 229 καταργήθηκε από τη νέα κυβέρνηση το 
Φεβρουάριο του 2001, με την υποχρέωση να υιοθετήσει νέες ρυθμίσεις που θα 
απολαμβάνουν αποδοχής τόσο από τους πλειοψηφικούς όσο και τους μειοψηφικούς 
επενδυτές. Μια νέα συμβιβαστική πρόταση είναι τώρα εν εξελίξει, καθώς η αλλαγή του 
νομοθετικού πλαισίου κατά τρόπο που θα διασφαλίζει, με σαφήνεια και ακρίβεια, την 
αποτελεσματική προστασία για τους μετόχους μειοψηφίας κρίθηκε επείγουσα. Στην 
πραγματικότητα υπάρχουν δύο τύποι καταχρήσεων, που υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 
επενδυτών στην αγορά κεφαλαίου:

• Η πολιτεία διατάζει απαλλοτριώσεις χωρίς δίκαιη αποζημίωση.
• Ο πλειοψηφικός μέτοχος (η πολιτεία) ενεργεί ενάντια στον Νόμο περί εταιριών.

Οι εισηγμένες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν ετήσια έκθεση που να παρουσιάζει επίσης 
οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή. Επιπρόσθετα, ο εταιρικός 
νόμος No. 31/1990, δίνει το δικαίωμα στους μετόχους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα 
τέταρτο του καταγεγραμμένου κεφαλαίου να θέσουν υπόψη των ορκωτών κάποια θέματα που 
σύμφωνα με την άποψή τους πρέπει να ελεγχθούν. Παρόλα αυτά ο νόμος 31/1990 δεν προβλέπει 
καμία ποινή για την παράβασή του, και έτσι οι μέτοχοι της μειοψηφίας είναι δύσκολο να απολάβουν 
τα ευεργετήματά του.

Οποιοδήποτε άτομο έχει στην κατοχή του αμέσως ή εμμέσως τουλάχιστον 5% του μετοχικού 
κεφαλαίου ή το δικαίωμα καθολικής ψήφου, θεωρείται κύριος μέτοχος και πρέπει να δηλώσει τη 
θέση του στο CNVM και στην αγορά στην οποία είναι εγγεγραμμένη η εταιρία. Η δήλωση θα 
πρέπει να γίνει για οποιαδήποτε εξαγορά κάνει ο επενδυτής στην αντίστοιχη εταιρία υπό την 
προϋπόθεση ότι κατέχει το 5% σ’ αυτήν.

Η θέση ελέγχου ορίζεται στο ένα τρίτο του δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ενώ η θέση 
πλειοψηφίας ορίζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.
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___________________Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ.___________________
Οι επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν τον έλεγχο στην εταιρία πρέπει να κάνουν μια 
δημόσια προσφορά. Για την απόκτηση της πλειοψηφικής θέσης οι επενδυτές πρέπει να κάνουν 
δημόσια προσφορά για όλες τις διαπραγματεύσιμες μετοχές της εταιρίας. Και στις δύο 
περιπτώσεις, ζητείται από τον /τους επενδυτή / επενδυτές μια πρότερη εξουσιοδότηση από το 
CNVM.

Η αντιμετώπιση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέστη εκπληκτικές βελτιώσεις κατά τα τελευταία 
χρόνια. Παρόλο που ο Νόμος περί εταιριών προβλέπει ότι στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου σε 
είδος, το δικαίωμα προτίμησης παύει, η σημερινή πρακτική της CNVM είναι να απαιτεί από τις 
εταιρίες να παραχωρούν όλα τα δικαιώματα προτίμησης άσχετα με το εάν η αύξηση κεφαλαίου 
είναι σε μετρητά ή σε είδος. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου σε είδος, οι μέτοχοι που δε 
συνεισφέρουν σε είδος μπορούν να συνεισφέρουν σε μετρητά, αναλόγως με το μερίδιό τους στην 
εταιρία πριν την αύξηση κεφαλαίου.

Η σύγκριση μεταξύ του Ελληνικού και του Ρουμανικού Συστήματος στο πεδίο της προστασίας των 
μετόχων μειονεκτεί στη Ρουμανία, λόγω έλλειψης οργανωμένου συστήματος που να προστατεύει 
τα δικαιώματα και τα προνόμια των μετόχων μειοψηφίας.

5.3.3 Δημόσια Εγγραφή

Οι δημόσιες εγγραφές ρυθμίζονται από τη διάταξη 6/1995 του CNVM, που ρυθμίζει μια δημόσια 
εγγραφή για την έκδοση ενός Δελτίου προσφορών. Μια δημόσια εγγραφή ανάγεται σε επιτυχημένη 
Δημόσια Προσφορά-IPO σε περίπτωση που εκπληρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Ικανοποιητική διασπορά των μετοχών σε περισσότερους από 50 νέους επενδυτές
• Το δημόσιο κρατά το λιγότερο 10% του συνολικού αριθμού των εκκρεμών μετοχών μετά 

την ΙΡΟ

Η ΙΡΟ μπορεί να είναι είτε κύρια (έκδοση νέων μετοχών, που θα πρέπει να αυξήσουν το μετοχικό 
κεφάλαιο τουλάχιστον κατά 20%) ή δευτερεύουσα (πώληση των ήδη υπαρχόντων μετοχών). Για να 
τερματιστεί μια ΙΡΟ επιτυχώς πρέπει τουλάχιστον το 60% της έκδοσης να καλυφθεί, αν δεν έχει 
αναφερθεί κάποιο μεγαλύτερο ποσοστό στο Δελτίο

Οι μέτοχοι, που προτίθενται να πουλήσουν πάνω από το 5% μιας ανοικτής εταιρίας, πρέπει να 
κάνουν μια δευτερεύουσα δημόσια προσφορά ή ιδιωτική τοποθέτηση.

Μια εταιρία θεωρείται εκ των προτέρων ως ανοικτή, αν έχει στο τέλος μιας χρήσης μετοχικό 
κεφάλαιο που να υπερβαίνει το 1 δις ROL και παραπάνω από 500 μετόχους (χωρίς τους 
εργαζόμενους της εταιρίας), που να κατέχουν όλοι μαζί τουλάχιστον το 10% των μετοχών της 
εταιρίας. Μια τέτοια εταιρία πρέπει να εγγράφει στη CNVM μόνο εφόσον πληροί τους όρους 
δημοσιοποίησης των πληροφοριών.

Μια εταιρία μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιωτική, όταν ο αριθμός των μετόχων είναι κάτω από τους 50 
ή όταν το μετοχικό κεφάλαιο είναι λιγότερο από 100 εκατομμύρια ROL περίπου.

Όλες οι δημόσιες εγγραφές απαιτούν πρότερη έγκριση από τη CNVM. Ο εκδότης ορίζει, ρητά, την 
εγκυρότητα της προσφοράς, αλλά, όχι αφού περάσουν 180 ημέρες από την έγκριση της CNVM. 
Την επόμενη μέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής, μπορεί να αρχίσει η 
διαπραγμάτευση, δοθέντος ότι η μετοχή έχει ήδη εγγράφει. Μη εισηγμένες εταιρίες ή νέες 
κατηγορίες χρεογράφων που εκδόθηκαν από μια εταιρία πρέπει να κάνουν αιτήσεις για εγγραφή 
πριν αρχίσει η διαπραγμάτευση.

Ο εκδότης μπορεί να βελτιώσει την τιμή κατά τη διάρκεια της δημόσιας εγγραφής, με τρόπο ώστε οι 
επενδυτές που ήδη έχουν πάρει μέρος στην εγγραφή να ωφελούνται από τη νέα τιμή.

Σε μια εξαγορά, η Διοίκηση της εταιρίας-στόχος επιτρέπεται να προχωρήσει στην δημοσιοποίηση 
όσον αφορά την αποδοχή/ απόρριψη της εξαγοράς.
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Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τις ανάγκες της αγοράς στη Ρουμανία, η σύγκριση με το 
Ελληνικό Ρυθμιστικό Σύστημα για τις δημόσιες εγγραφές αποκαλύπτει τις ακόλουθες σημαντικές 
διαφορές:

• Σύμφωνα με τους κανόνες του BSE σε μια δημόσια εγγραφή ο εκδότης δεν είναι 
υποχρεωμένος να προσλάβει Ειδικό Διαπραγματευτή (Market Maker) και συνεπώς, δεν 
υπάρχουν ιδιαίτεροι κανόνες που να περιγράφουν το ρόλο των Market Makers.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του εκδότη αναλαμβάνει τη βασική ευθύνη για την ΙΡΟ και 
οποιαδήποτε επόμενη ή δευτερεύουσα προσφορά.

• Η σημασία που δίνεται στις πληροφορίες και στην ακρίβεια των πληροφοριών, που 
περιέχεται στα Ενημερωτικά Δελτία, είναι πολύ περιορισμένη στη Ρουμανία.

• Οι οικονομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια εταιρία, ώστε να μπορέσει να 
εγγράφει στο Χρηματιστήριο.

• Οι διαδικασίες εγγραφής καθώς και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, που δεν είναι 
ξεκάθαρα καθορισμένες στο BSE.

• Σε σχέση με τις εταιρίες “ανοικτού τύπου”, στην Ελλάδα τέτοιες εταιρίες πρέπει να 
έχουν τουλάχιστον 2000 μετόχους για να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, ενώ στη 
Ρουμανία χρειάζονται μόνο 500 μέτοχοι.

• Η ελάχιστη ικανοποιητική διασπορά των μετοχών μιας εταιρίας μετά την δημόσια 
εγγραφή.

5.3.4 Εσωτερική Πληροφόρηση

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2/1996 του CNVM, μια εταιρία μπορεί ζητήσει από την CNVM να 
χειριστεί εμπιστευτικά κάποιες πληροφορίες. Σ’ αυτή την περίπτωση, η εταιρία είναι υποχρεωμένη 
να γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους τέτοιες πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές, 
καθώς και μια λίστα των ατόμων που κατέχουν τέτοιες πληροφορίες. Υπό την προϋπόθεση ότι η 
εμπιστευτική πληροφορία δεν έχει κοινοποιηθεί από την εταιρία, οι βασικοί μέτοχοι, οι διευθυντές, 
οι εργαζόμενοι και όλα τα πρόσωπα που είναι γνωστό ότι γνωρίζουν την εμπιστευτική πληροφορία 
απαγορεύεται να διαπραγματεύονται τα χρεόγραφα της εταιρίας, να παρέχουν πληροφορίες, ή να 
τις χρησιμοποιούν προς ίδιον όφελος.

Οι συναλλαγές των εντός ευρισκομένων, όταν είναι αποδεδειγμένες, τιμωρούνται από την CNVM, 
και η ποινή μπορεί να προσβληθεί στο δικαστήριο εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της. Τα 
νομικά πρόσωπα υπόκεινται σε πρόστιμο που ποικίλλει από το μισό ως το συνολικό ποσό της 
συναλλαγής ή από το σύνολο ως το διπλάσιο των κερδών που πραγματοποιήθηκαν ή των ζημιών 
που απεφεύχθησαν. Τα πρόστιμα για τα πρόσωπα ποικίλλουν από 0,5 εκατομμύρια ROL ως 5 
εκατομμύρια ROL, αν θεωρηθεί ότι η περίπτωση δεν υπάγεται στο ποινικό δίκαιο.

Το Σύστημα που ρυθμίζει τις συναλλαγές των εντός ευρισκομένων στη Ρουμανία είναι πιο πολύ 
προσανατολισμένο στην προστασία των πληροφοριών, παρά στην προστασία των 
ενδιαφερόμενων μερών. Από την άλλη πλευρά οι Ελληνικές Αρχές έχουν υιοθετήσει ένα σύστημα 
όπου όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό και να επιβεβαιώνονται από τη 
διοίκηση της εταιρίας όταν χρειάζεται. Σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν τεθεί από τις Οδηγίες 
της ΕΕ και τα πρότυπα του ΧΑ οι αρχές του BSE πρέπει να εξετάσουν σοβαρά μια μεγάλη 
μεταρρύθμιση στα θέματα της εσωτερικής πληροφόρησης.

5.4 Φορολόγηση και Αμοιβές

5.4.1 Φορολόγηση Μερισμάτων

Σύμφωνα με το νέο Νόμο Φορολογίας Παγκοσμίου Εισοδήματος που ισχύει από τον Ιανουάριο του 
2000, τα μερίσματα που πληρώνονται από Ρουμανικές εταιρίες υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης 
10% για νομικά πρόσωπα και 5% για φυσικά πρόσωπα, που παρακρατούνται στην πηγή και 
πληρώνονται σε ROL. Τα μερίσματα καταβάλλονται ετησίως.
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5.4.2 Φορολόγηση Κεφαλαιακών Κερδών

Φυσικά πρόσωπα, Ρουμάνοι και αλλοδαποί, επί του παρόντος φορολογούνται με 1% των 
εισπράξεων της πώλησης μετοχών (αν δεν υπάρχουν διαφορετικές αναφορές στις συνθήκες 
απαλλαγής από διπλή φορολογία, για αλλοδαπούς επενδυτές).

Παρόλο που ο νόμος για την φορολογία του παγκόσμιου εισοδήματος (global income tax) ορίζει ότι 
από τον Ιανουάριο του 2000, ο φόρος 1% θα κρατείται μόνο από τα κεφαλαιακά κέρδη, η έλλειψη 
ξεκάθαρων μεθοδολογικών προτύπων καθιστά αδύνατον για τα χρηματιστηριακά γραφεία να 
εφαρμόσουν το νέο φορολογικό καθεστώς στην κεφαλαιαγορά (ιδιαίτερα σε σχέση με την 
επενδυτική μέθοδο και την απόκτηση μετοχών μέσω πολλών χρηματιστών.)

5.4.3 Φορολόγηση Κερδών και Εισοδημάτων

Σύμφωνα με το Νόμο Φορολόγησης Εισοδήματος, οι εταιρίες στο εσωτερικό της χώρας υπόκεινται 
σε σταθερό φόρο κερδών 25% (από 38% πριν τον Ιανουάριο του 2000), ενώ για το εισόδημα που 
πραγματοποιείται μέσω εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε σκληρό νόμισμα ο φόρος στα κέρδη είναι 
5% (δοθέντος του γεγονότος ότι οι εισπράξεις σε σκληρό νόμισμα επαναπατρίζονται).

Ο φόρος εισοδήματος για τα εγχώρια φυσικά πρόσωπα αυξάνεται προοδευτικά με το μηνιαίο 
εισόδημα, ενώ το μέγιστο επίπεδο έχει τεθεί σήμερα στο 40%.

5.4.4 Προμήθειες Συναλλαγών

Σήμερα δεν υπάρχει κανένα άμεσο τέλος που να επιβάλλεται στις συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά 
και που να έχει αναληφθεί από ξένους επενδυτές.

Παρόλα αυτά, υπάρχει φόρος 0,08% σε κάθε αγορά (άσχετα με την προέλευση του επενδυτή) 
πληρωτέος στη CNVM. Επιπρόσθετα, οι κύριες εγγραφές φορολογούνται με 0,5%, οι ιδιωτικές 
τοποθετήσεις φορολογούνται με 1,5%, ενώ οι προσφορές εξαγοράς και συγχώνευσης 
φορολογούνται με 2% του συνολικού ποσού.

Ο νόμος θέτει ως ανώτατη προμήθεια χρηματιστή ποσοστό της τάξης του 8%. Όπως σε 
οποιαδήποτε άλλη ελεύθερη αγορά, τα τέλη των χρηματιστών είναι διαπραγματεύσιμα και 
υπόκεινται στην ζήτηση και την προσφορά. Παρόλα αυτά, τυπικά, τα τέλη για μεγαλύτερους 
πελάτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών κόστους, ποικίλλουν από 1-2% για 
διαπραγματεύσεις στο BSE και περίπου 1,5-2,5% για το RASDAQ.
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6 Τοπικό Χρηματιστήριο

Σύγκριση με το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)

6.1 Προϊόντα

Προϊόντα που διαπραγματεύονται

■1
Μετοχές:

Κοινές

Προνομιούχες

Δικαιώματα

Ομόλογα

Εταιρικά

Κρατικά

Παράγωγα

Προθεσμιακά Συμβόλαια (Futures) 

Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)

Μετοχές::

Κοινές

Δικαιώματα

Ομόλογα

Εταιρικά

Κρατικά

Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Forward)

Πηγή: Χρηματιστήριο Αξιών Βουκουρεστίου

6.2 Οργάνωση και Βασική Λειτουργία

6.2.1 BSE

Το πρώτο Χρηματιστήριο Αξιών στη Ρουμανία, αρχικά ιδρύθηκε το 1882, αλλά έκλεισε το 1948 
μετά την κρατικοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας από το Κομμουνιστικό κόμμα. To BSE, 
επισήμως, ξανάνοιξε τις πύλες του την 21 Απριλίου 1995, βάσει της απόφασης No 20 της CNVM 
και άρχισε συναλλαγές στις 20 Νοεμβρίου του 1995, με έξι επιχειρήσεις και μια συνεδρίαση κάθε 
εβδομάδα. Όπως ορίζεται ρητά από τον Κανονισμό 1/1994 του BSE σε σχέση με την οργάνωση 
και λειτουργία του χρηματιστηρίου, το BSE ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο με σκοπό να λειτουργεί 
ως αυτοχρηματοδοτούμενος θεσμός. Παρόλα αυτά, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του 
Χρηματιστηρίου Αξιών στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το BSE χρηματοδοτήθηκε από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. Ως αυτορυθμιζόμενο σώμα, το BSE εκδίδει τους δικούς του κανονισμούς 
και αποφάσεις σχετικά με τις δραστηριότητες συμμετοχής, καταγραφής, συναλλαγής, εκκαθάρισης, 
διευθέτησης και εγγραφής, ενώ διασφαλίζει τη συμμόρφωση σ’ αυτές. Η διαπραγμάτευση 
εκτελείται μέσω εξουσιοδοτημένων χρηματιστηριακών εταιριών, που είναι μέλη του Οργανισμού 
Χρηματιστηρίου Αξιών (SEA). To SEA, που αριθμεί περίπου 170 μέλη 24 εκ των οποίων ιδρυτικά, 
είναι η ανώτερη κυβερνητική αρχή που έχει στην αρμοδιότητα της τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου 
Αξιών. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού, το SEA επιδιώκει να εξασφαλίσει:

• Συνεχόμενη, νόμιμη, αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία της διαπραγμάτευσης στις 
εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο BSE .

• Επαρκή προστασία των επενδύσεων.
• Τη λειτουργία των μηχανισμών εγγραφής, εκκαθάρισης και συμψηφισμού 

διαπραγματεύσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών.
• Καλή διαχείριση του BSE.

Ο SEA εκλέγει την Επιτροπή Χρηματιστηρίου (EC), το εκτελεστικό σχήμα του BSE που αποτελείται 
από εννέα μέλη - Χρηματιστηριακές εταιρίες οι οποίοι με τη σειρά τους εκλέγουν το Γενικό 
Διευθυντή του BSE για περίοδο πέντε ετών: τόσο η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου όσο και ο 
Γενικός Διευθυντής υπόκεινται στην έγκριση της CNVM.
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Ένας ορισμένος Γενικός Επίτροπος από το CNVM επιβλέπει τις δραστηριότητες του BSE. 
Ενώ ο ρόλος του είναι περιορισμένος σε παρατηρητή κατά τις συναντήσεις της Επιτροπής 
του Χρηματιστηρίου, μπορεί να προτείνει την ακύρωση οποιοσδήποτε απόφασης του EC και 
του γενικού διευθυντή του BSE στο CNVM το οποίο με τη σειρά του μπορεί να αντιτάξει το 
δικαίωμα αρνησικυρίας του (veto).

6.2.2 RASDAQ

Ο RASDAQ (Ρουμανικός Οργανισμός Εμπόρων Χρεογράφων Αυτόματης Εισαγωγής για 
Διαπραγμάτευση), στη Ρουμανική αγορά OTC, επισήμως ιδρύθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1996 
ενώ η πρώτη διαπραγμάτευση έλαβε χώρα ένα μήνα μετά. Η αγορά, που έγινε με πρότυπο το 
Αμερικανικό σύστημα του NASDAQ, δημιουργήθηκε με σκοπό να καταστήσει δυνατή τη 
διαπραγμάτευση μετοχών 6000 επιχειρήσεων που, μετά το Μαζικό Πρόγραμμα Ιδιωτικοποίησης, 
ιδιωτικοποιήθηκαν και δόθηκαν μερικώς σε 16 εκατομμύρια πολίτες. Το θεσμικό πλαίσιο της 
αγοράς αναπτύχθηκε από τον ANSVM (τον Εθνικό Οργανισμό Διαπραγματευτών Χρεογράφων, 
NASD) με τη βοήθεια 21 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α. από την USAID και περιλαμβάνει ως 
βασικούς συμμετέχοντες το εμπορικό σύστημα του NASD (RASDAQ), το κεντρικό αποθετήριο 
(SNCDD) ανεξάρτητα Μητρώα, τράπεζες εκκαθάρισης καθώς και την Εθνική Τράπεζα της 
Ρουμανίας. Είκοσι πέντε χρηματιστηριακοί οίκοι, με σκοπό να προωθήσουν και να προστατεύσουν 
τα συμφέροντα των μεσιτών, ίδρυσαν το NASD στις 10 Ιανουάριου 1995.

Ο RASDAQ, αναφορικά με το περιβάλλον του συστήματος συναλλαγών του χρηματιστηρίου, 
οργανώθηκε ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης, πλήρως ιδιόκτητη από το NASD, λειτουργεί 
μια ηλεκτρονική εκδοχή του πυλώνα συστήματος συναλλαγών του NASDAQ, παρέχοντας μια 
μη τοπική αγορά αποτελούμενη από δικτυωμένα τερματικά. Το σύστημα ρυθμίζεται από τους 
‘Κανόνες Δίκαιης Πρακτικής’ που εκδόθηκαν από το NASD. Η Εθνική Επιχείρηση για 
Συμψηφισμό, Εκκαθάριση και Υπηρεσιών Αποθετηρίου επί Μετοχικών Αξιών (SNCDD) 
ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπική μετοχική εταιρία με σκοπό να παρέχει κεντρικές υπηρεσίες 
εκκαθάρισης, συμψηφισμού και αποθετηρίου στην αγορά OTC. Η SNCDD είναι 
αυτορυθμιζόμενος οργανισμός (SRO) υπό την επίβλεψη του CNVM.

6.3 Μέλη του Χρηματιστηρίου

Η διαπραγμάτευση διεξάγεται μέσω εξουσιοδοτημένων χρηματιστηριακών εταιριών, που είναι μέλη 
της Εταιρίας Χρηματιστηρίου (SEA). Η SEA έχει περίπου 170 μέλη, 24 εκ των οποίων είναι 
ιδρυτικά. Οι χρηματιστηριακές εταιρίες, υποχρεούνται να πληρούν τις αυστηρότερες προϋποθέσεις 
καθώς και να λειτουργούν σύμφωνα με τους πιο απαιτητικούς κανονισμούς προκειμένου να γίνουν 
μέλη της Εταιρίας Χρηματιστηρίου. Μια πιο κοντινή ματιά σ’ αυτούς τους όρους αποκαλύπτει ότι και 
στις δύο αγορές η συμμετοχή είναι καλά ρυθμισμένη υπέρ των επενδυτών.

6.4 Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Κατάταξη των Εταιριών σε Κλάδους ή 
Αγορές

To BSE έχει τρεις τομείς βάση των οποίων κατατάσσονται οι τίτλοι της επιχείρησης:

• Εταιρικοί τίτλοι
• Δημόσιοι τίτλοι
• Διεθνείς

Καμία εγγραφή - εισαγωγή δεν αναφέρθηκε για τους δημόσιους τίτλους και το διεθνή τομέα μέχρι 
στιγμής.

Ο τομέας των εταιριών του BSE είναι οργανωμένος σε δύο ποιοτικά επίπεδα, δηλαδή την Πρώτη 
Σειρά (Κύρια Αγορά) και τη Δεύτερη Σειρά (Δευτερεύουσα Αγορά), με διαφορετικούς όρους 
εγγραφής.
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Μεγάλες, γνωστές και κερδοφόρες επιχειρήσεις, συνήθως επιδιώκουν την εγγραφή - εισαγωγή 
τους στην πρώτη σειρά. Εκτός από τους όρους που τίθενται για την εγγραφή στη Βασική Σειρά μια 
επιχείρηση μπορεί να κάνει αίτηση για εγγραφή στην Κύρια Αγορά όταν δραστηριοποιείται 
τουλάχιστον για τρία χρόνια, το μετοχικό της κεφάλαιο είναι τουλάχιστον 8 εκατομμύρια Ευρώ σε 
ισοδυναμία ROL, έχει θετικά ετήσια αποτελέσματα τα τελευταία δύο χρόνια και αποδεδειγμένη 
διαχειριστική επίδοση.

Οι απαιτήσεις της Δεύτερης Σειράς μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον 
2 εκατομμύρια Ευρώ σε ισοδυναμία ROL, καθαρά κέρδη για την τελευταία οικονομική περίοδο και 
έκδοση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή.

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο Μαζικό Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων, που τερματίστηκε 
το 1996, αυτομάτως ενεγράφησαν στο RASDAQ.

Η βασική διαφορά μεταξύ της Ελληνικής και της Ρουμανικής Αγοράς, σε σχέση με την κατάτμηση 
της αγοράς, εντοπίζεται στη συγκεκριμένη αγορά (RASDAQ) καθώς και στις προδιαγραφές 
εισαγωγής τις οποίες πρέπει να πληροί μια επιχείρηση ώστε να εγγράφει.

Ο RASDAQ είναι οργανωμένος με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της Ρουμανικής Κυβέρνησης να 
ιδιωτικοποιήσει μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
ανάγκη για τέτοια αγορά.

Διαφορές στις απαιτήσεις εισόδου εντοπίζονται στις τυπικές διαδικασίες εγγραφής καθώς και στην 
ελάχιστη κεφαλαιοποίηση, κερδοφορία και οικονομική καθώς και διοικητική διαφάνεια της 
επιχείρησης πριν εισαχθεί στην αγορά. Ο BSE έχει θέσει χαμηλότερα όρια σε όλες τις κατηγορίες, 
λόγω του ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία είναι κυρίως 
ΜΜΕ με περιορισμένα κεφάλαια.

6.5 Αναστολή Διαπραγμάτευσης

To BSE έχει τη δύναμη να αναστείλει τη διαπραγμάτευση ενός τίτλου όταν η εταιρία παραβαίνει 
τους όρους εισαγωγής τους. Στην πραγματικότητα, η πιο συχνή αιτία διακοπής της 
διαπραγμάτευσης είναι η αποτυχία της επιχείρησης να δημοσιοποιήσει εγκαίρως τις αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Περιορισμένες καθυστερήσεις στην κατάθεση των οικονομικών 
εκθέσεων καθώς και σημαντικών για την εταιρία γεγονότων γενικά επιτρέπονται.

Στο RASDAQ η διακοπή της συναλλαγής, κυρίως αποφασίζεται όταν η εισηγμένη εταιρία αλλάζει 
τον προμηθευτή υπηρεσιών Αποθετηρίου, αλλάζει το μετοχικό κεφάλαιο ή υφίσταται συγχώνευση 
ή διαδικασία διάσπασης (split process). Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή του NASD ή της CNVM 
μπορεί, περιστασιακά, να αναστείλει μια επιχείρηση από τη διαπραγμάτευση, ώστε να 
προστατέψει τους επενδυτές και να διατηρήσει τη εμπιστοσύνη του κοινού στην αγορά.

Οι Ελληνικές αρχές έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
των εταιριών, των διοικητικών αποφάσεων, και των διαπραγματευτικών κινήσεων των 
ιδιοκτητών για να εμποδίσουν την χειραγώγηση της αγοράς και να προστατέψουν τα 
δικαιώματα των μετόχων. Το σύστημα θέτει υπό επιτήρηση μια μετοχή ή διακόπτει τη 
διαπραγμάτευσή της σε πολλές περιπτώσεις. Τέτοιο σύστημα δεν υπάρχει στη Ρουμανία 
όπου ο μόνος επίσημος λόγος για αναστολή διαπραγμάτευσης μιας μετοχής είναι η αδυναμία 
της επιχείρησης να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις εισαγωγής.

6.6 Σύστημα Συναλλαγής Μετοχών

To BSE είναι μια αγορά όπου οι εντολές δίνονται ηλεκτρονικά. Οι πιο πολλοί χρηματιστηριακοί οίκοι 
πραγματοποιούν τις συναλλαγές εξ’ αποστάσεως, από τα γραφεία τους, αλλά το BSE ακόμη 
προσφέρει τις εγκαταστάσεις για όσες χρηματιστηριακές εταιρίες επιθυμούν να εκτελούν 
συναλλαγές από τους χώρους του BSE.
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Από το Νοέμβριο του 1999, το BSE εφήρμοσε πλήρως ένα νέο σύστημα συναλλαγών, το Horizon, 
μια εγκατάσταση βασισμένη στα Windows που αναπτύχθηκε από τον Καναδικό Οίκο Λογισμικού 
EFA Software Services Ltd, που πληροί τις προδιαγραφές του Υ2Κ.

Δεν υπάρχουν προδιαγραφές από το BSE ως προς τη μέγιστη διακύμανση της τιμής ή το επίπεδο 
της δημοσιοποίησης επιχειρηματικών πληροφοριών.

Οι συναλλαγές, γενικά λαμβάνουν χώρα μεταξύ 10:00 και 14:30 ώρα Ρουμανίας (GMT+2) με τις 
ακόλουθες φάσεις:

• 10:00-10:15-προσυνεδρίαση
• 10:15-14:15- συνεχής διαπραγμάτευση
• 14:15-14:30-πριν το κλείσιμο

Κατά τη φάση της προσυνεδρίασης, οι εντολές εισάγονται στο σύστημα συναλλαγών, το οποίο 
μετά υπολογίζει την τιμή ανοίγματος, δηλαδή την τιμή που μεγιστοποιεί τον όγκο των μετοχών για 
κάθε μετοχή. Οι εντολές τότε εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο εντός της φάσης συνεχούς 
διαπραγμάτευσης, σε σχέση με τις ακόλουθες προτεραιότητες: καλύτερη τιμή/ τύπος πελάτη/ 
χρόνος. Το κριτήριο του τύπου του πελάτη στοχεύει στην προστασία των συμφερόντων του 
πελάτη (τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και τους θεσμικούς) έναντι των χρηματιστηριακών 
συναλλαγών των χρηματιστηριακών οίκων. Κατά τη διάρκεια της φάσης πριν το κλείσιμο, καμία 
συναλλαγή δε λαμβάνει χώρα και οι χρηματιστές έχουν το δικαίωμα να εισάγουν ή να 
τροποποιήσουν εντολές για την επόμενη συνεδρίαση.

Συναλλαγές στο σύστημα συναλλαγών Horizon επιτυγχάνονται σε τρεις κύριες αγορές, βάσει του 
μεγέθους των εντολών και της απόκλισης της τιμής αποδοχής από την τιμή αναφοράς (η τιμή 
αναφοράς μιας μετοχής είναι η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας):

• Τακτική αγορά: η κύρια αγορά, που καθορίζει τις τιμές αναφοράς των εγγεγραμμένων 
μετοχών, οι μετοχές διαπραγματεύονται σε τεμάχια (100 τεμάχια, με λίγες εξαιρέσεις).

• Αγορά αξιών σε αριθμό κάτω του 100: Οι μετοχές διαπραγματεύονται σε ποσότητες 
κάτω των 100 τεμαχίων (με λίγες εξαιρέσεις).

• Αγορά συμφωνιών: η αξία μιας εντολής συμφωνίας πρέπει να είναι πάνω από 500 εκατ. 
ROL.

Η τιμή μιας μετοχής δεν επιτρέπεται να διακυμανθεί εκτός ενός ορίου -+15% από την τιμή 
αναφοράς, ασχέτως την αγορά όπου επιτυγχάνονται οι συναλλαγές.

Η παρακολούθηση της μεταβλητότητας της αγοράς γίνεται από το BSE με σκοπό να 
ελαχιστοποιήσει τη χειραγώγηση των τιμών και να προστατέψει τους επενδυτές ενώ βασίζεται στην 
αρνητική παραλλαγή του δείκτη ΒΕΤ του BSE από την τιμή κλεισίματος την προηγούμενη μέρα 
διαπραγμάτευσης. Μήνυμα προειδοποίησης εμφανίζεται όταν ο δείκτης πέφτει κατά 10%, και 
επιβάλλεται 30-λεπτη διακοπή της διαπραγμάτευσης για το υπόλοιπο της συνεδρίασης. Μετά την 
εισαγωγή του νέου συστήματος συναλλαγών, ο έλεγχος της μεταβλητότητας σε επίπεδο κάθε 
μετοχής διεκόπη.

Εκτός από τις συναλλαγές της αγοράς, επιτρέπονται επίσης σταυροειδείς, ειδικές, και 
αναμενόμενες συναλλαγές. Οι σταυροειδείς συναλλαγές αφορούν συναλλαγές μεταξύ πελατών του 
ίδιου χρηματιστηριακού οίκου, και οι εντολές πρέπει να εκτελεστούν στην καλύτερη τιμή της 
αγοράς. Οι ειδικές συναλλαγές, με ελάχιστη αξία ROL 500πι (αλλά όχι πάνω από 5% των 
εκκρεμών μετοχών) διεξάγονται εντός της αγοράς “DEAL". Οι αναμενόμενες συναλλαγές, όπως 
δωρεές ή κληρονομιές, δεν εκτελούνται στην αγορά αλλά χρειάζεται να δηλωθούν στο BSE ώστε 
να ενημερώσουν το Μητρώο Μετοχών.

Οι εντολές μπορεί να είναι ορίου (εκτελούνται σε μια καθορισμένη τιμή), αγοράς (εκτελούνται στην 
καλύτερη τιμή της αγοράς), λήψης (η εντολή να αγοραστεί ένας συγκεκριμένος όγκος μετοχών στην 
καλύτερη τιμή της αγοράς), χτυπήματος (η εντολή να πουληθεί ένας συγκεκριμένος όγκος μετοχών 
στην καλύτερη τιμή της αγοράς) και μπορούν να υποβληθούν είτε γραπτώς είτε τηλεφωνικώς. Οι
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μεταβολές στις τιμές ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο τιμής, με το μέγιστο αυτή τη στιγμή στα 
1000 ROL. To BSE αποδέχεται έξι όρους αξιοπιστίας για εντολές, δηλαδή: GTD (έγκυρο μέχρι την 
ημερομηνία), GTW (έγκυρο μέχρι μια εβδομάδα), GTM (έγκυρο μέχρι ένα μήνα), ανοικτό (έγκυρο 
μέχρι την εκτέλεση, απόσυρση ή ακύρωση) και FOK (εντολή άμεσης εκτέλεσης αγοράς ή 
πώλησης). Ως ειδικός μηχανισμός για την προστασία των μεγάλων επενδυτών, το σύστημα 
αποδέχεται κρυφές εντολές, στην οποία μόνο ένα τμήμα μιας μεγαλύτερης εντολής είναι ορατή στο 
σύστημα.

Δανεισμός μετοχών, πώληση χωρίς κάλυψη και διαπραγματεύσεις περιθωρίου (margin trading) δε 
ρυθμίζονται από τη CNVM, και ούτε το BSE ούτε η Rasdaq ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
εισάγουν τέτοιες συναλλαγές στο κοντινό μέλλον.

6.7 Εκκαθάριση Συναλλαγών

Στο BSE ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα τρεις μέρες από τη διαπραγμάτευση (Τ+3) βάση 
διανομής έναντι πληρωμής (dvp). Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τον κύκλο του διακανονισμού 
του Τ+3:

Διαδικασία Εκκαθάρισης και Συμψηφισμού

Ημέρα Διαδικασία

Τ Μετά το τέλος της συνεδρίασης, το BSE καταθέτει σε κάθε χρηματιστηριακό οίκο τις
αναφορές για τις Συναλλαγές, Προμήθειες, Εκκαθάριση και Διακανονισμό. Οι 
θεματοφύλακες παίρνουν μόνο την αναφορά Εκκαθάρισης και Συμψηφισμού

Τ+1

Τ+2

Τ+3

Επικύρωση των αναφορών από τους χρηματιστηριακούς οίκους και τους θεματοφύλακες

Επίλυση πιθανών αντιδικιών για τις αναφορές που κατατίθενται από το BSE

To BSE εκδίδει Ισοζύγιο των τελικών συμψηφισμών, βάσει του οποίου η NBR εκκαθαρίζει 
τα μετρητά. Μετά την επιβεβαίωση της εκκαθάρισης από το NBR, το BSE θα μεταφέρει τις 
μετοχές και τα μετρητά στο λογαριασμό του κάθε πελάτη.

> Πηγή: Χρηματιστήριο Αξιών Βουκουρεστίου

To BSE διασφαλίζει τεχνική και επιμελητηριακή υποστήριξη για τη διαδικασία του διακανονισμού, 
εκκαθάρισης και καταχώρησης των μετόχων. Με σκοπό να διευκολύνει τις δραστηριότητες 
εκκαθάρισης και διακανονισμού, κάθε χρηματιστής, μέλος του BSE, έχει ένα λογαριασμό με την 
NBR. Επιπλέον, κατατίθεται στο BSE λευκή εντολή τραπεζικής πληρωμής εκδιδόμενη από την 
τράπεζα του χρηματιστή για να καλύψει συγκεκριμένες περιστάσεις, και να πληρωθεί η εισφορά 
στο Ταμείο Εγγύησης.

Όπως και στο BSE, στο Rasdaq όλοι οι τίτλοι που διαπραγματεύονται, μεταφέρονται και 
καταχωρούνται σε άϋλη μορφή. Την ημέρα του διακανονισμού (Τ+3), το SNCDD πιστοποιεί την 
καθαρή θέση κάθε χρηματιστηριακού οίκου, και το ποσό σε μετρητά εκκαθαρίζεται αργότερα. Τα 
μετρητά διακανονίζονται μέσω τραπεζών με το SNCDD, που χρησιμοποιεί την Εθνική Τράπεζα της 
Ρουμανίας ως τελική τράπεζα εκκαθάρισης.

Από την πλευρά των ξένων επενδυτών, η συνεργασία με θεματοφύλακα προσφέρει ασφάλεια από 
τη στιγμή, που κατά το χρόνο της εκκαθάρισης, ο θεματοφύλακας δε θα μεταφέρει τα χρήματα αν 
οι μετοχές (που αγοράστηκαν από τον ξένο επενδυτή) δεν έχουν, ήδη, κατατεθεί με αυτά (τα 
χρήματα).

Ακόμη και αν δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές κατά τη σύγκριση μεταξύ των διαδικασιών 
διακανονισμού Χ.Α. και BSE, η οδηγία της ΕΕ για ενοποιημένες διαδικασίες Εκκαθάρισης και 
Διακανονισμού στην ΕΕ πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις αρχές του BSE για περαιτέρω 
βελτίωση στο ύπαρχον σύστημα.
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6.8 Υπηρεσίες Οεμστοφυλακής

Οι λογαριασμοί καταθέσεων μπορούν να ανοίξουν τόσο με χρηματιστηριακούς οίκους όσο και με 
τράπεζες θεματοφυλακής. Όταν ένας πελάτης δραστηριοποιείται μέσω θεματοφύλακα στην αγορά, 
πρέπει να δώσει οδηγίες στον θεματοφύλακα πριν το τέλος της ημέρας συναλλαγών. Οι 
χρηματιστές, επίσης, πρέπει να ελέγξουν ότι οι πελάτες τους έχουν ικανό αριθμό χρεογράφων για 
να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους. Σε μια ενέργεια πώλησης, το λογισμικό συναλλαγών 
του BSE και του Rasdaq αυτόματα ελέγχει τη διαθεσιμότητα των μετοχών στο λογαριασμό του 
πελάτη.

Υπάρχουν επτά τράπεζες εξουσιοδοτημένες από το BSE και τον Rasdaq να λειτουργούν ως 
ανάδοχες τράπεζες, δηλαδή η τράπεζα ING, η τράπεζα ABN-AMRO, η τράπεζα Citibank η 
Αυστριακή Creditanstalt, η BRD (Ρουμανική Τράπεζα Ανάπτυξης), η BCR (Η Εμπορική Τράπεζα 
της Ρουμανίας) και η BTR (Τουρκο-Ρουμανική Τράπεζα ).

Ο παραπάνω κανονισμός δεν καταγράφει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων και 
η ασφάλεια και εχεμύθεια των δραστηριοτήτων των πελατών καλύπτεται έτσι από το όνομα του 
αναδόχου.

6.9 Διαχάριση Κινδύνου / Κάλυψη Συναλλαγών

Παρόλο που η εκκαθάριση δεν είναι πλήρως εγγυημένη από το BSE, το BSE παρέχει πολύ 
αυστηρότερους κανόνες από ότι ο Rasdaq ως προς την αποτροπή αποτυχημένων συναλλαγών.

Οι κανόνες αποτροπής αναφέρονται κυρίως στο καθημερινό όριο διαπραγμάτευσης και στη 
διαθεσιμότητα των μετοχών. Για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αδυναμίας πληρωμής, κάθε 
χρηματιστηριακός οίκος έχει ένα καθημερινό όριο συναλλαγών, που αναφέρεται στο μέγιστο 
επιτρεπόμενο όγκο συναλλαγών για πελάτες και ιδιωτικές συναλλαγές. Υπέρβαση του ορίου θα 
οδηγήσει σε αυτόματη διακοπή όλων των εντολών που εισήχθησαν από τον αντίστοιχο οίκο.

Δεύτερον, σε μια πράξη πώλησης, το BSE ελέγχει τη διαθεσιμότητα των μετοχών στο λογαριασμό 
του πωλητή, αλλιώς η εντολή απορρίπτεται. Η κάλυψη των αποτυχημένων συναλλαγών 
επιτυγχάνεται μέσω τραπεζικών δανείων, την εισφορά μέλους στο Ταμείο Εγγυήσεως του BSE και 
του SEA. Σε περίπτωση μη επαρκών κεφαλαίων την ημέρα εκκαθάρισης, η τράπεζα του 
χρηματιστηριακού οίκου μπορεί να χορηγήσει δάνειο για να καλύψει αυτό το ποσό. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, ο χρηματιστηριακός οίκος πρέπει να βάλει ενέχυρο το χαρτοφυλάκιο των μετοχών της, 
για χάρη της τράπεζας, που θα πρέπει να καταθέσει στο BSE τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Αν το δάνειο της Τράπεζας δεν επαρκεί, το BSE θα χρησιμοποιήσει τα Κεφάλαια Εγγύησης για να 
διεκπεραιώσει τη συναλλαγή. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται κατ’ αναλογία από τους χρηματιστές, 
σύμφωνα με το μέγεθος του μετοχικού τους κεφαλαίου και τις τελευταίες τρεις μεγαλύτερες καθαρές 
συναλλαγές τους που πέρασαν στο σύστημα μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Καθώς το 
σύστημα και στις δύο αγορές είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, οι περιπτώσεις αφερεγγυότητας 
είναι σπάνιες και τα κεφάλαια δεν έχουν πειραχτεί μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά, σήμερα το μέγεθος 
των Κεφαλαίων είναι περίπου 10 δις. ROL, ένα ανεπαρκές ποσό για να καλύψει πιθανή μεγάλη 
αποτυχημένη συναλλαγή.

Αν το Ταμείο Εγγύησης δεν επαρκεί, όλα τα μέλη του SEA πρέπει να συνεισφέρουν για να 
χρηματοδοτήσουν το ακάλυπτο ποσό.

Σε αντίθεση με το BSE, στον Rasdaq δεν υπάρχουν αποτρεπτικοί κανόνες για αποτυχημένες 
συναλλαγές, που σημαίνει ότι, θεωρητικά, οι χρηματιστηριακοί οίκοι μπορούν να αγοράσουν 
απεριόριστο αριθμό τίτλων κατά τη συνεδρίαση, και, όταν πωλούν, ο Rasdaq δεν μπορεί να ελέγξει 
εάν ο πωλητής έχει τους τίτλους στα χέρια του.

Αν ένας επενδυτής αποτύχει να παρουσιάσει τους τίτλους την ημέρα εκκαθάρισης (Τ+3), η 
αντίστοιχη συναλλαγή θεωρείται αποτυχημένη, τότε το SNCDD ζητά από τον αθετούντα να
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αγοράσει ή να δανειστεί την απαραίτητη ποσότητα μετοχών στην επόμενη συνεδρίαση (Τ+4). Αν η 
αθετούσα πλευρά αποτύχει να το πράξει, επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 500 USD την Τ+4, που 
ακολουθείται και από άλλο πρόστιμο αξίας 5000 USD την Τ+5 ημέρα. Αν η αθετούσα πλευρά 
ακόμη αδυνατεί να παράσχει τις μετοχές, το SNCDD θα επιδιώξει την ακύρωση της συναλλαγής, 
και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα χρησιμοποιήσει το Ταμείο Εγγύησης για να χρηματοδοτήσει την 
απόκτηση των αντίστοιχων μετοχών.

Παράλληλα, η αθετούσα πλευρά θα τεθεί σε διαθεσιμότητα για 30 μέρες.

Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής σε μετρητά, ακολουθούνται διάφορα βήματα:

• Αναστολή των συναλλαγών της αθετούσας πλευράς μέχρι να καλυφθεί η εκκρεμής 
πληρωμή

• Αν χρειαστεί, χρησιμοποιείται το Ταμείο Εγγύησης
• Θα αρχίσει δανεισμός από το SNCDD, με εγγύηση τις μετοχές που ελήφθησαν αλλά 

δεν πληρώθηκαν
• Θα ζητηθεί μια αντιστροφή της μεγαλύτερης αξίας της διαπραγμάτευσης μέχρι ο 

ακάλυπτος λογαριασμός να μηδενιστεί ή να εκκαθαριστεί.

Σε περίπτωση χρεοκοπίας ενός επενδυτή:

• Μπορεί να ζητηθεί ακύρωση όλων των συναλλαγών από το SNCDD, σε περίπτωση 
γνώσης της θέσης αφερεγγυότητας του συμμετέχοντος πριν το διακανονισμό

• Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποφασιστεί ένας αριθμός ενεργειών από το SNCDD 
συμπεριλαμβανομένων της αντιστροφής της απλήρωτης συναλλαγής αγοράς, χρήσης 
του Ταμείου Εγγύησης, αποκλεισμού από τις συναλλαγές της αγοράς του επενδυτή.

Παρόλο που ένας παρατηρητής μπορεί να βρει διαφορές (οι περισσότερες εκ των οποίων πολύ 
μικρές) μεταξύ του συστήματος διαχείρισης κινδύνων του BSE και του ΧΑ, το Ρουμανικό σύστημα 
μπορεί να θεωρηθεί ως επαρκές για τις ανάγκες της αγοράς

6.10 Δείκτες Επιδόσεων της Χρημαπστηριακής Αγοράς

To BSE έχει προωθήσει το δικό του σύνολο δεικτών, όλοι εκ των οποίων καταγράφουν τις αλλαγές 
στο δείκτη κεφαλαιοποίησης της αγοράς έναντι μιας περιόδου αναφοράς.

Ο δείκτης ΒΕΤ (Συναλλαγές Βουκουρεστίου) εισήχθη στις 22/9/97 και παρακολουθεί τις δέκα 
μεγαλύτερες εταιρίες βάση κεφαλαιοποίησης και ρευστότητας που δραστηριοποιείται στην Αγορά, 
ενώ ο δείκτης BET-c (σύνθετος), εισήχθη στις 16/4/98, ακολουθεί την επίδοση ολόκληρης της 
αγοράς. Παρόλα αυτά, το BSE αποφάσισε να κρατήσει έξω τις πέντε Χρηματοοικονομικές 
Επενδυτικές Επιχειρήσεις (πρώην Ταμεία Ιδιωτικής Ιδιοκτησίας), που σήμερα υπολογίζονται στο 
7,7% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς, από τον υπολογισμό του δείκτη BET-c.

Στις 1 Νοεμβρίου 2000, το BSE εισήγαγε ένα νέο δείκτη με την ονομασία ΒΕΤ-FI, που 
παρακολουθεί την επίδοση των χρηματοοικονομικών επενδυτικών επιχειρήσεων. Προς το παρόν 
οι πέντε χρηματοοικονομικές επενδυτικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται σε αυτόν τον δείκτη.

Ο επίσημος δείκτης του RASDAQ, με την ονομασία Σύνθετος RASDAQ, εισήχθη μόλις στις 31 
Ιουλίου 1998. Είναι ένας δείκτης κεφαλαιοποίησης της αγοράς, που παρακολουθεί όλες τις μετοχές 
που είναι εγγεγραμμένες στην αγορά OTC.

Σε σχέση με την επίδοση της αγοράς παρατηρήθηκε έλλειψη κλαδικών δεικτών στη Ρουμανική 
Αγορά καθώς και έλλειψη Δεικτών Ξένων Επενδυτικών Εταιριών όπως η FTSE International Ltd, 
κλπ.
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7 Βασικά Μεγέθη της τοπικής κεφαλαιαγοράς

7.1 Επίδοση της Αγοράς

Η μ/via Δείκτης
Δείκτης ΒΕΤ
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Ιουλ-02 1.301,91

Αυγ-02 1.552,59

Σεπ-02 1.636,51

Οκτ-02 1 654,39

Νοε-02 1.635,13

Δεκ-02 1.697,98

Ιαν-03 1.774,56

Φεβ-03 1.724,82

Μαρ-03 1.665,18

Αττρ-03 1.728,21

Μαϊ-03 1.784,44

Ιουν-03 1.801,14

Μεταβολή Δείκτη
Ημ/νία

%
Μεταβολής

Αυγ-02 19,3%

Ιεπ-02 5,4%

Οκτ-02 1,1%

Νοε432 -1.2%

Δεκ-02 3,8%

Ιαν-03 4,5%

Φεβ-03 -2,8%

Μαρ-03 -3,5%

Αττρ-03 3,8%

Μαϊ-03 0,9%

Ιουν-03 2,2%
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7.2 Κεφαλαιοποίηση

Συνολική Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 
σε US$

3.500.000.000 η

3.000.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

Η μ/via
Συνολική 

Κεφαλαιοποίηση 
Αγοράς σε US$

% Μεταβολή

Ιουλ-02 2.256.000.000

Αυγ-02 2.758.000.000 22,3%

Σεπ-02 3.059.000.000 10,9%

Οκτ-02 2.899.000.000 -5,2%

Νοε-02 2.624.000.000 -9,5%

Δεκ-02 2.684.000.000 2,3%

Ιαν-03 2.664.000.000 -0,7%

Φεβ-03 2.707.000.000 1,6%

Μαρ-03 2.575.000.000 -4,9%

Απρ-03 2.683.000.000 4,7%

Μαϊ-03 2.721.000.000 1,4%

Ιουν-03 2.717.000.000 -0,1%
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7.3 Όγκος Συναλλαγών

Ημ/νία Συνολικός Όγκος 
Συναλλαγών σε US $

Μέσος Ημερήσιος 
Όγκος Συναλλαγών 

σε US $

Συνολικός Όγκος 
Συναλλαγών: Αριθμός 

Μετοχών

Μέσος Ημερήσιος Όγκος 
Συναλλαγών: Αριθμός 

Μετοχών

Ιουλ-02 6.167.643 474.434 107.888 994 8.299.153

Αυγ-02 20.078.763 956.132 353.470.291 16.831.919

Σεττ-02 42.873.107 2.041.577 736.527.992 35.072.762

0κτ-02 27.439.550 1.193.024 492.771.430 21.424.845

Νοε-02 39.892.408 1.899.638 654.496.163 31.166.484

Δεκ-02 9 594.685 685.335 153.510.759 10.965.054

Ιαν-03 14.244.629 712.231 234.766.209 11.738.310

Φεβ-03 16.312.873 858.572 276.903.324 14 573.859

Μαρ-03 13.989.029 666.144 208.447.383 9.926.066

Ακτρ-03 47.611.652 2.975.728 845.702.757 52.856.422

Μαϊ-03 30.560.100 1.528.005 237.725.798 11.886.290

Ιουν-03 14.879.280 743.964 260.110.030 13.005.502

Όγκος Συναλλαγών σε US$ Όγκος Συναλλαγών
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7 Α Ρευστότητα Αγοράς

Ημ/νία Ρευστότητα

Ιουλ-02 0,3%
Αυγ-02 0,7%
Σεττ-02 1,4%
Οκτ-02 0,9%
Νοε-02 1,5%
Δεκ-02 0,4%
Ιαν-03 0,5%
Φεβ-03 0,6%
Μαρ-03 0,5%
Αττρ-03 1,8%
Μαϊ-03 1,1%
Ιουν-03 0,5%

7.5 Οι 10 Μεγαλύτερες Εταιρίες

Οι 10 Μεγαλύτερες Εταιρίες

Όνομα Εταιρίας Όγκος Συναλλαγών Αξία

SNP PETROM S.A. 1,727,500 2,451,820,000

BANC A TRANSILVANIA 675,5 2,397,550,000

BANCA ROMENIA PETRU DEZVOLTARE 125,5 2,070,900,000

SIF TRANSILVANIA 491 1,510,825,000

SIF MOLDOVA 476 1,190,000,000

SIF OLTENIA 258 645,500,000

IMPACT S.A. BUCARESTI 86,5 514,725,000

SIF MUNTENIA 134,5 382,450,000

SIF BANAT CRISANA 112 355,475,000

IMSAT S.A. BUCARESTI 180 210,590,000
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2° ΜΕΡΟΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

1 Περίληψη

Η οικονομία της Βουλγαρίας συρρικνώθηκε δραματικά, όταν το 1989, κατάρρευσε η COMECON 
και η Σοβιετική αγορά με την οποία είχε στενούς δεσμούς. Οι πρόσφατες καλές οικονομικές 
επιδόσεις προδιαγράφουν ευοίωνες προοπτικές για τη Βουλγαρία με την προϋπόθεση ότι θα 
συνεχιστεί η διαρθρωτική ανασυγκρότηση. Η πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα είναι να 
διατηρήσει τις επιδόσεις αυτές, έτσι ώστε η Κυβέρνηση να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει ως 
προς την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μείωση της φτώχειας. Όλοι 
αυτοί οι στόχοι αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε.

Το μέγεθος της πρόκλησης που έχει να αντιμετωπίσει η Βουλγαρία φαίνεται από το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος που φτάνει μόλις το 25% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου ενώ το 
ποσοστό ανεργίας είναι σχεδόν διπλάσιο. Η στρατηγική της Κυβέρνησης στοχεύει στη βελτίωση 
του περιβάλλοντος ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και την ένταξη όλων των κοινωνικών 
στρωμάτων και κυρίως, των φτωχότερων στην αναπτυξιακή διαδικασία. Βασικά στοιχεία αυτής της 
στρατηγικής αποτελούν μέτρα που στοχεύουν σε: (ί) επίθεση κατά της φτώχιας και βελτίωση των 
κοινωνικών παροχών (ϋ) ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (ίϋ) δημιουργία επενδυτικού 
κλίματος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
ισόρροπης ανάπτυξης.

2 Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο λειτουργίας των Ξένων 
Επενδύσεων

2.1 Πολιτική Κατάσταση

Το 1989 η Βουλγαρία ξεκίνησε μια διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία και στην οικονομία της 
αγοράς. Με τη μετάβαση ήρθε ένα νέο σύνταγμα που υιοθετήθηκε στις 13 Ιουλίου 1991. Σαν 
κοινοβουλευτική δημοκρατία βάσει του βουλγαρικού συντάγματος, ο Πρόεδρος διορίζει τον 
πρωθυπουργό, ο οποίος ορίζεται από τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα και είναι αρμόδιος για 
να ορίσει κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος εκλέγονται μέσω της άμεσης ψηφοφορίας 
του λαού, για μια πενταετία. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο Πρόεδρος μπορεί να ασκήσει 
έκτακτες δυνάμεις.

Το σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας είναι ο ανώτατος νόμος της χώρας και κανένας 
άλλος νόμος δεν μπορεί να το παραβεί. Όλες οι διεθνείς συνθήκες, που επικυρώνονται σύμφωνα 
με τη συνταγματική διαδικασία, θεωρούνται μέρος της εσωτερικής νομοθεσίας.

Η εθνική συνέλευση είναι το Κοινοβούλιο. Αποτελείται από 240 κοινοβουλευτικά μέλη που 
εκλέγονται άμεσα κάθε τέσσερα έτη. Η εθνική συνέλευση είναι ένα μόνιμα ενεργό σώμα, που 
κατευθύνεται από μια επιτροπή προέδρων επιτρόπων συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου 
της εθνικής συνέλευσης.

Ο αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος, ο οποίος ενσωματώνει την ενότητα του έθνους και 
αντιπροσωπεύει τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στις διεθνείς σχέσεις της. Το Συμβούλιο των 
υπουργών είναι το εκτελεστικό κρατικό σώμα που κατευθύνει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική 
της χώρας. Η κυβέρνηση διαχειρίζεται την εφαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού, οργανώνει τη 
διαχείριση της κρατικής ιδιοκτησίας και εγκρίνει ή ακυρώνει ορισμένες κατηγορίες διεθνών 
συνθηκών που επισημαίνονται στο σύνταγμα.

Διπλωματική Εργασία MBA για Στελέχη
Πέτρος Μπαμπασίδης

41



Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των 
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών. 

___________________ Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας. Βουλγαρίας, πΓΔΜ.___________________
Η Βουλγαρία διαιρείται σε 28 διοικητικές περιοχές και οι περιφερειακοί κυβερνήτες διορίζονται από 
το Συμβούλιο των υπουργών. Οι 262 Δήμοι της Βουλγαρίας αποτελούν τις βασικές μονάδες της 
οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης της χώρας. Οι δήμοι διευθύνονται από τους δημάρχους, οι 
οποίοι εκλέγονται άμεσα για τετραετείς θητείες και ενεργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των 
εκτελεστικών και νομοθετικών κλάδων της τοπικής κυβέρνησης.

2.2 Οικονομική Κατάσταση

Η οικονομία της Βουλγαρίας περιορίστηκε σημαντικά μετά από το 1989 με την κατάρρευση του 
συστήματος ΣΑΟΒ (COMECON) και την απώλεια της σοβιετικής αγοράς, στην οποία η βουλγαρική 
οικονομία ήταν συνδεμένη σε μεγάλο βαθμό. Το μέσο βιοτικό επίπεδο μειώθηκε κατά περίπου 
40%. Επιπλέον, οι κυρώσεις των Η.Ε. ενάντια στη Γιουγκοσλαβία και το Ιράκ αποτέλεσαν ένα βαρύ 
τίμημα για τη βουλγαρική οικονομία. Τα πρώτα σημάδια της αποκατάστασης προέκυψαν όταν το 
ΑΕΠ αυξήθηκε το 1994 για πρώτη φορά από το 1988, κατά 1,4% και έπειτα κατά 2,5% το 1995.

Ένα φιλόδοξο πακέτο μεταρρυθμίσεων προωθήθηκε το 1997, συμπεριλαμβανομένης της 
εισαγωγής ενός καθεστώτος συναλλαγματικού συμβουλίου, φέρνοντας ανάπτυξη και σταθερότητα 
στη βουλγαρική οικονομία. Ο τριψήφιος πληθωρισμός το 1997 μειώθηκε στο 2,6% το 1999. Τον 
Ιούλιο του 1999 το νόμισμα επαναπροσδιορίστηκε, το μετά - 5 Ιουλίου 1999 LEV τέθηκε ίσο με
1.000 του προ-5 Ιουλίου 1999 LEV. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ κορυφώθηκε, φθάνοντας το 5,8% το
2000 και το 4,5% το 2001.

Το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών συρρικνώθηκε κατά 19,5% ανά έτος σε 
ισοτιμίες δολαρίου ΗΠΑ, από 6,2% του ΑΕΠ το 2001 σε 4,35% το 2002. Το έλλειμμα ήταν 
μικρότερο από τις προβλέψεις -4,35% του ΑΕΠ- εν συγκρίσει με το στόχο του 5-6% του ΑΕΠ. Η 
ετήσια βελτίωση προήλθε από το ισοζύγιο υπηρεσιών και άδηλων πόρων, όταν το εμπορικό 
έλλειμμα ήταν σχεδόν μηδενικό σε σχέση με το ΑΕΠ. Το Ισοζύγιο των Υπηρεσιών ενισχύθηκε από 
την ανάπτυξη του τουρισμού με αύξηση 13.6% των εσόδων από τουρισμό, ενώ οι άδηλοι πόροι 
ενισχύθηκαν από τα χαμηλά επιτόκια στις διεθνείς αγορές καθώς και την ανταλλαγή επιτοκίων που 
έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2002.

Το εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, έφτασε το 70,3% το 2002 σε αντίθεση με το 78,3 το
2001 και 88,9 το 2000. Η πτώση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν ανάμεσα στα καλά νέα 
που σχετίζονται με τη διαχείριση του εξωτερικού χρέους. Η οικονομική ανάπτυξη αυξήθηκε κατά 
4,1% το 2001 και κατά 4,8 το 2002. Παρόλο που οι οικονομικές προβλέψεις για το 2004 εκτιμούν 
συνέχιση του ρυθμού ανάπτυξης της Βουλγαρικής οικονομίας, η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με 
την υψηλή ανεργία και το πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο των πολιτών της χώρας

Αυτήν την περίοδο, το επενδυτικό περιβάλλον είναι σταθερό και προβλέψιμο, συνετές νομισματικές 
και φορολογικές πολιτικές έχουν υποστηρίξει την εμπιστοσύνη στο εθνικό νόμισμα και κατά 
συνέπεια τα ισοζύγια στον προϋπολογισμό διατηρούνται βάσει των προβλεπόμενων εσόδων. Η 
Βουλγαρία αναδομεί ενεργά και κλείνει τις ελλειμματικές κρατικές επιχειρήσεις, που δημιουργούν τις 
συνθήκες στην αγορά για ανταγωνιστικές βιομηχανίες όπως η βιομηχανία τροφίμων και άλλες 
ελαφριές βιομηχανίες όπως η χημική βιομηχανία, η ναυπηγική και άλλες.

Η ιδιωτικοποίηση κινείται με γρήγορους ρυθμούς, με τον όγκο των ιδιωτικοποιημένων κεφαλαίων 
να αυξάνεται. Εν τω μεταξύ, οι ελλειμματικές κρατικές επιχειρήσεις έχουν μειωθεί δραστικά. Η 
εμπορική πολιτική ακολουθεί τις αρχές του φιλελευθερισμού, η Βουλγαρία έγινε πλήρες μέλος του 
CEFTA και έχουν υπογράφει με άλλες χώρες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Η πρόκληση 
είναι να μεταφερθούν αυτά τα επιτεύγματα στην πραγματική οικονομία και να επιτευχθεί η 
παρατεινόμενη ανάπτυξη.
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Βασικοί οικονομικοί δείκτες 1997-2002 της Βουλγαρίας

1997 1998 1999 2000 2001 2002

ΑΕΠ (σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 9,9 10,3 12,5 12,8 13,5 15,5

Ανάπτυξη ΑΕΠ% -6,9 3,5 2,4 5,8 4,1 4,8

Πληθωρισμός % 579 1,7 6,2 11,4 4,8 3,8

Εμπορικό ισοζύγιο (% ΑΕΠ) 3,2 -3,7 -8,7 -9,3 -11,7 -10,2

Τρέχον ισοζύγιο λογαριασμών (% ΑΕΠ) 10,6 -0,6 -5,2 -5,6 -6,2 -4,4

Εθνική συναλλαγματική ισοτιμία 
(Leva/USD) 1776 1675 1947 2,2* 2,2 1,9

Ποσοστό Ανεργίας 14 12 16 20,3 19,7 16,8

Συνολικά έσοδα (% ΑΕΠ) 32,8 49,5 42,2 44,1 42,5 40,3

Συνολικά έξοδα (% ΑΕΠ) 35,7 47,9 43,2 45,2 43,4 41,2

Ισοζύγιο Προϋπολογισμού (% GDP) -2,9 1,6 -1 -1,1 -0,9 -0,9

*ττηγή: Bulgarian Early Warning Reports * μέση εκτίμηση για το έτος σε νέο Leva

Ενώ η βουλγαρική οικονομία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται πάλι τα τελευταία χρόνια, η χαμηλή 
παραγωγικότητα έχει παραμείνει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεταβατικής περιόδου. Ένας 
βασικός παράγοντας που κρύβεται κάτω από αυτό, είναι το χαμηλό επίπεδο των συνολικών 
επενδύσεων στη χώρα, η οποία το 2001 ήταν κάτω από 20% του ΑΕΠ. Συγχρόνως, εντούτοις, η 
αύξηση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων δίνει κάποια ελπίδα, με τα επίπεδα των Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων να αυξάνονται από 34 εκατομμύρια USD το 1992 σε 750 εκατομμύρια USD το 1999 
(6% του ΑΕΠ).

Ανάκαμψη έχει επίσης καταγραφεί και από τις βουλγαρικές εξαγωγές, με μια μεταστροφή από την 
εξαγωγή των πρώτων υλών σε καταναλωτικά αγαθά, τα οποία αποτελούν 40% των συνολικών 
εξαγωγών στην ΕΕ. Δυστυχώς η περιφερειακή αστάθεια (όπως ο πόλεμος του Κοσόβου του 1999, 
και η αστάθεια του 2001 στην γείτονα χώρα FYROM, ΠΓΔΜ) και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες 
όπως η συνέπεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης του Σεπτεμβρίου 2001, και η 
συνοδευόμενη παγκόσμια ύφεση καθώς και η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, έχουν ασκήσει 
δυσμενή επίδραση στο εξωτερικό εμπόριο της Βουλγαρίας.

2.3 Νομικό Πλαίσιο και Περιορισμοί των Ξένων Επενδύσεων

Οι περιορισμοί σχετικά με την ξένη επένδυση περιγράφονται παρακάτω:

• Η απαγόρευση απόκτησης εδάφους από ξένα πρόσωπα είναι ο πιο ουσιαστικός και με 
τις περισσότερες επικρίσεις περιορισμός, ο οποίος θεωρείται μεγάλης σημασίας από τη 
δημόσια πολιτική, δεδομένου ότι έχει προκαθοριστεί αρχικά στο σύνταγμα της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

• Άδειες απαιτούνται από τα ξένα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με ξένη συμμετοχή για 
την απόκτηση της ιδιοκτησίας και των περιορισμένων δικαιωμάτων ιδιοκτησιών όσον 
αφορά την ακίνητη περιουσία στις περιοχές των ζωνών κρατικού ορίου και σε άλλα 
εδάφη σχετικά με την εθνική ασφάλεια, όπως καθορίζονται από το Συμβούλιο των 
Υπουργών.

Οι προαναφερθείσες άδειες εκδίδονται από το Συμβούλιο των υπουργών ή από ένα σώμα που 
εγκρίνεται από το Συμβούλιο των υπουργών μέσα σε 45 ημέρες.
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2.4 Κανόνες και Περιορισμοί στον Επαναπατρισμό Ξένων Κεφαλαίων

Η Βουλγαρία έχει εγκαταστήσει ένα ελεύθερο καθεστώς επαναπατρισμού των μετά φόρων- 
κερδών και κεφαλαίου. Οι ξένοι επενδυτές μπορούν ελεύθερα να αγοράσουν το ξένο νόμισμα και 
να το μεταφέρουν στο εξωτερικό παρουσιάζοντας αποδείξεις για τους φόρους που πληρώθηκαν, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Εισόδημα που παράγεται μέσω μιας επένδυσης.
• Εισοδήματα από απαλλοτρίωση ακίνητης περιουσίας, όταν πρόκειται για κρατικές 

ανάγκες.
• Ποσόστωση εκκαθάρισης ως αποτέλεσμα της λήξης της επένδυσης.
• Εισπράξεις από την πώληση του αγαθού επένδυσης.
• Ένα ποσό που παραλαμβάνεται μετά από την επιβολή μιας εντολής για την εκτέλεση 

δικαστικής πράξης.

Αυτό το δικαίωμα μπορεί επίσης να ασκηθεί από τους αλλοδαπούς που εργάζονται στη χώρα, 
όσον αφορά την ανταμοιβή που τους δίνεται, και από τους αλλοδαπούς που έχουν λάβει άδεια για 
μόνιμη κατοικία και καταχωρούνται ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή συμμετέχουν σε έναν 
συνεταιρισμό ή ως μη περιορισμένης ευθύνης συνεργάτες σε μια συνεργασία, αφότου υποβληθεί 
ένα πιστοποιητικό για τους φόρους που έχουν πληρωθεί.

2.5 Η Αγορά Συναλλάγματος

Ο νέος νόμος σχετικά για τη Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο τον 
Ιούνιο του 1997, και ο νέος νόμος σχετικά με τις τράπεζες που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 1997, 
εισήγαγαν ένα συμβούλιο συναλλάγματος στην χώρα το οποίο λειτουργεί από την 1η Ιουλίου του 
1997. Μετά από την εισαγωγή του Συμβουλίου συναλλάγματος, όλοι οι περιορισμοί στις εμπορικές 
συναλλαγές με το σκληρό νόμισμα μέσα στη χώρα απαλείφθηκαν. Οι τοπικές τράπεζες μπορούν 
να πουλήσουν σταθερό νόμισμα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρίς περιορισμούς. Το τοπικό 
νόμισμα είναι εσωτερικά μετατρέψιμο.

Η νομισματική μονάδα στη Βουλγαρία είναι το βουλγαρικό LEV. Αυτή τη στιγμή το LEV είναι 
συνδεδεμένο με το ευρώ με ισοτιμία 1 LEV = 0,51129 ευρώ.

Το καθεστώς συναλλάγματος είναι βασισμένο στην αρχή της ελευθερίας των συντελούμενων 
συναλλαγών, των ενεργειών και των πληρωμών. Οι μεταφορές ελέγχονται βάσει της συνθήκης για 
το ξένο συνάλλαγμα (σε ισχύ από την 1η Ιανουάριου 2000), τον κανονισμό σχετικά με την εξαγωγή 
και την εισαγωγή βουλγαρικού Leva και του ξένου νομίσματος σε μετρητά, τα πολύτιμα μέταλλα και 
τους πολύτιμους λίθους(1999), τον κανονισμό σχετικά με τις διασυνοριακές μεταφορές και τις 
πληρωμές (1999), και τον κανονισμό σχετικά με την καταχώριση των συναλλαγών μεταξύ των 
κατοίκων και των μη κατοίκων (1999) από τη Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα (ΒΝΒ).

Οι βούλγαροι πολίτες καθώς επίσης και οι αλλοδαποί μπορούν να πάρουν βουλγαρικό Leva και 
ξένο νόμισμα μέχρι 20.000 LEV ή το ισοδύναμο του συναλλάγματος εκτός της χώρας χωρίς 
τεκμηρίωση. Οι αλλοδαποί επιτρέπεται να εξαγάγουν τόσο νόμισμα έναντι του ξένου νομίσματος 
που θα ισοδυναμεί με 20.000 LEV εφόσον έχουν εισέλθει στη Βουλγαρία χωρίς προγενέστερη 
έγκριση. Οι πληρωμές που γίνονται στο εξωτερικό από τις επιχειρήσεις (ή ελεύθερους 
επαγγελματίες) μπορούν να εκτελεσθούν μόνο μέσω τραπεζικών μεταφορών.

2.6 Πληρότητα και Σταθερότητα Νομοθετικού Συστήματος

Το νομικό και δικαστικό σύστημα παραμένει ένα εμπόδιο στην ανταγωνιστική οικονομική 
δραστηριότητα, επιβραδύνοντας την επίλυση διαφορών, υποθέσεις χρεοκοπίας και εμπορικές 
δικαστικές υποθέσεις. Η διαφθορά στο δικαστικό κλάδο αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα και οι 
μηχανισμοί που θα μπορούσαν να είχαν υπόλογους τους δικαστές είναι περιορισμένοι και μη 
αποτελεσματικοί. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) δεν είναι καταρτισμένο να 
εκτελέσει την δικαστική λειτουργία του. Η επιλογή των ειρηνοδικών δεν ακολουθεί ομοιόμορφα
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κριτήρια και τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι ανεπαρκή. Το πρόγραμμα σπουδών στις νομικές 
Σχολές δεν έχει εκσυγχρονιστεί. Συνεπώς, η ικανότητα, να εκτελεσθούν και να επιβληθούν νέοι 
νόμοι υστερεί και η επιβολή των όρων των συμβολαίων είναι ελλιπείς.

Χρόνιες καθυστερήσεις, στη διεξαγωγή δικαστικών υποθέσεων, υπονομεύουν τα εμπορικά και 
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επαρκείς πόροι δεν είναι διαθέσιμοι για την κατάλληλη 
λειτουργία του νομικού συστήματος, το οποίο είναι παραφορτωμένο από ένα απότομα αυξανόμενο 
αριθμό δικαστικών υποθέσεων μετά την κατάρρευση του κεντρικού σχεδιασμού και την μεγάλη 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Οι διαδικασίες καταγραφής ιδιοκτησίας και των καταχωρήσεων 
τίτλων ακίνητης περιουσίας είναι επίσης απαρχαιωμένες.

Τον Οκτώβριο του 1999 η Αναφορά Προόδου της Ε.Ε. για τη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της ένταξής 
της στην Ε.Ε., τόνισε την ανάγκη για άμεσα μέτρα τα οποία θα συνέβαλαν στην καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας στην Βουλγαρία. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας και η Εθνοσυνέλευση υιοθέτησαν 
μια σειρά από μέτρα και νόμους κατά της διαφθοράς, ακολουθώντας την Εθνική Στρατηγική του 
1998 για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνουν την ενίσχυση του 
εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών και Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και μια ριζική 
αναδιοργάνωση της εργασίας, δομής και τακτικές εργασίας Γενικής Διεύθυνσης της Εφορίας.

Η σχετική επιτυχία του γενικού κυβερνητικού προγράμματος κατά της διαφθοράς αντικατοπτρίζεται 
στην μετακίνηση της χώρας από την 63η θέση το 1999 στην 52η θέση το 2000 στον ενοποιημένο 
πίνακα που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2000 από την “Transparency International” (Εθνική 
Διαφάνεια). Υπάρχει ενθαρρυντικό υλικό απ’ την πλευρά του ιδιωτικού τομέα στο οποίο δεν δόθηκε 
ευρεία δημοσιότητα (αμφισβητούμενης αξιοπιστίας), σύμφωνα με το οποίο οι μεταρρυθμίσεις στα 
ζητήματα της φορολογίας και των τελωνείων άρχισαν να οδηγούν σε κάποια μείωση των 
προβλημάτων που αντιμετώπιζε πρωτύτερα ο ιδιωτικός τομέας στις συναλλαγές του με τις 
κρατικές υπηρεσίες, μαζί με κάποια θετική εμπειρία από το Υπουργείο Εσωτερικών στο να 
αναγνωρίζει και να χειρίζεται την διαφθορά στα πλαίσια της δομής του Υπουργείου.

3 Οικονομία

3.1 Ανασκόπηση της Μετάβασης στην Σύγχρονη Οικονομία

Οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν από το 1997 έχουν διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο 
στην αποκατάσταση της ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας στη Βουλγαρία. Υπήρξαν τέσσερα 
κρίσιμα βήματα που έπρεπε να ληφθούν για να βγάλουν τη χώρα από τη στασιμότητα και να 
αρχίσει η μετάβαση στην οικονομία της αγοράς: (α) δημιουργώντας σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα του μακροοικονομικού και του πολιτικού περιβάλλοντος (β) μεταφέροντας 
κεφάλαια κρατικής ιδιοκτησίας και περιορίζοντας την ευθεία κυβερνητική παρέμβαση (γ) 
ενισχύοντας ένα θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο (νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διαδικασίες) 
που θα προάγουν την δραστηριότητα ιδιωτικού τομέα και (δ) βελτιώνοντας την ικανότητα, την 
ακεραιότητα και την αδιαφορία της δημόσιας διοίκησης, και την αξιοπιστία της στο κοινό.

Το 1991, η Βουλγαρία ανοίγει το δρόμο σε μια γρήγορη και ριζική οικονομική μεταρρύθμιση, 
αρχίζοντας με την υπογραφή του πρώτου προγράμματος της Βουλγαρίας με το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Οι σημαντικότεροι στόχοι αυτού του προγράμματος ήταν να 
συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, να επιβραδυνθεί η οικονομική ύφεση, να επιτευχθεί μια σχετική 
σταθερότητα του εθνικού νομίσματος και να ενθαρρυνθεί μια ταχεία ετήσια ανάπτυξη του ιδιωτικού 
τομέα μέχρι το 1995. Μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, οι ακρογωνιαίοι λίθοι του νομικού και 
θεσμικού πλαισίου της οικονομίας της αγοράς τέθηκαν σε ισχύ.

Μετά από δύο χρόνια ανάπτυξης, το ΑΕΠ μειώθηκε ξανά το 1996 και το 1997. Οι κύριοι λόγοι για 
την πτώση ήταν κάποια εμπόδια δομικής μεταρρύθμισης, η επιβράδυνση των διαδικασιών 
ιδιωτικοποίησης και η απώλεια θέσης στην διεθνή αγορά των βουλγαρικών επιχειρήσεων μετά από 
την αποσύνθεση του CMEA. Ο εμπορικός αποκλεισμός στην πρώην-Γιουγκοσλαβία και τα χρέη
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άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ΗΠΑ) τα οποία όφειλαν στη Βουλγαρία χώρες του τρίτου 
κόσμου επιδείνωσε περαιτέρω τη βουλγαρική οικονομία. Η κυβέρνηση υποστήριξε επιζήμιες 
επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα εις βάρος του τραπεζικού τομέα προκαλώντας σοβαρές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Η μεγάλου βαθμού υποτίμηση του εθνικού νομίσματος στις αρχές του 1997 ήταν ο κύριος 
παράγοντας για τον υψηλό πληθωρισμό κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Οι αυξανόμενες 
τιμές των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες έφθασαν και ξεπέρασαν τα διεθνή 
επίπεδα, συνέβαλλαν στην αύξηση του ετήσιου πληθωρισμού.

Το πρώτο τρίμηνο του 1997 επιτεύχθηκε μια νέα συμφωνία με το ΔΝΤ, η οποία χαρακτηρίστηκε 
από την εισαγωγή του Συναλλαγματικού Συμβουλίου (Ιούλιος 1997), μαζί με ένα σύνολο 
αυστηρών και ριζοσπαστικών νέων μέτρων για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Το γερμανικό μάρκο επιλέχτηκε ως κατάλληλο νόμισμα για τα αποθεματικά του κράτους (reserve 
currency) και το βουλγαρικό ΛΕΒ συνδέθηκε σε αυτό. Συγκριτικά με την τιμή των 
μακροοικονομικών δεικτών από την αρχή του 1997, η πολιτική του Συμβουλίου Συναλλάγματος 
οδήγησε σε σημαντική μείωση του πληθωρισμού, σε αυξανόμενη αξιοπιστία του εθνικού 
νομίσματος και σε μειωμένα επιτόκια. Επιπλέον, όλοι αυτοί οι παράγοντες, που οδήγησαν σε μια 
κατακόρυφη μείωση των επιτοκίων δανεισμού, μείωσαν στη συνέχεια τις πληρωμές των επιτοκίων 
του κυβερνητικού χρέους, καθώς επίσης και το μερίδιο του βραχυπρόθεσμου χρέους, που 
εκδόθηκε για να χρηματοδοτήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει το 1998 δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έτος χαρακτηρίστηκε 
από γεγονότα που είχαν ευνοϊκό αντίκτυπο στις μεταρρυθμίσεις τις αγοράς, όπως π.χ. η τριετής 
συμφωνία του ΔΝΤ και η ένταξη της χώρας στο CEFTA. Το 1998 όλες οι τιμές εκτός από την 
οικιακή κατανάλωση ενέργειας και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης 
απελευθερώθηκαν. Η Βουλγαρία πέτυχε την οικονομική σταθεροποίηση, με 3.5% αύξηση του 
πραγματικού ΑΕΠ και τελικό ετήσιο πληθωρισμό 1%. Σημαντικά μέτρα λήφθηκαν στους τομείς της 
ιδιωτικοποίησης, στις μεταρρυθμίσεις του τραπεζικού τομέα και στην γεωργική απελευθέρωση.

Η δημοσιονομική πολιτική ήταν συνετή, δεδομένου ότι το κρατικό έλλειμμα του προϋπολογισμού 
περιορίστηκε σε 0,9% του ΑΕΠ, και εφαρμόστηκε αυστηρή εισοδηματική πολιτική για τις κρατικές 
επιχειρήσεις. Οι δομικές μεταρρυθμίσεις συνεχίστηκαν σε ένα ευρύ μέτωπο. Η ιδιωτικοποίηση 
επιταχύνθηκε, καταγράφοντας το πιο υψηλό επίπεδο πώλησης των κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων στην ιστορία της Βουλγαρίας. Η απελευθέρωση του γεωργικού τομέα συνεχίστηκε με 
συνέπεια στο Κυβερνητικό πρόγραμμα για τη δομική μεταρρύθμιση. Η εμπορική και η τιμολογιακή 
πολιτική απελευθερώθηκε πλήρως και ο κρατικός παρεμβατισμός στις τιμές γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων εξαλείφθηκε. Ένα σύστημα εξουσιοδοτημένων αποθηκευτικών χώρων υιοθετήθηκε 
για να παρέχει επιλογές για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς σιταριού.

Η μέγιστη πρόκληση για τη Βουλγαρία για το 1999 - η κρίση στο Κόσοβο - επηρέασε σε μεγάλο 
βαθμό σχεδόν όλους τους άμεσους μεταφορικούς διαδρόμους από τη Βουλγαρία στις χώρες της 
ΕΕ που περνούν μέσω της Γιουγκοσλαβίας. Οι συνολικές άμεσες απώλειες για τη Βουλγαρία 
ανήλθαν σε 95 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η Βουλγαρία χειρίστηκε επιτυχώς την οικονομική πίεση που προέκυψε από τις τοπικές 
συγκρούσεις και τα μόνιμα αρνητικά αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 1999. Η 
πραγματική αύξηση του ΑΕΠ έφθασε το 2,4%, ενώ το επίπεδο πληθωρισμού παρέμεινε στα, 
αναλογικά με τις συνθήκες, λογικά επίπεδα του 6,2%. Το εξωτερικό έλλειμμα τρεχουσών 
συναλλαγών περιορίστηκε σε ένα κατ' εκτίμηση 5,2% του ΑΕΠ για ολόκληρο το έτος καθώς οι 
εξαγωγές ανακτήθηκαν μετά τα μέσα του έτους. Η εμπιστοσύνη στο βουλγαρικό εθνικό νόμισμα 
παρέμεινε ισχυρή, με τα ακαθάριστα επίσημα αποθέματα να βρίσκονται στα 3,2 δισεκατομμύρια 
δολάρια στο τέλος του 1999.

Μια ευρεία διεθνής αναγνώριση των πολιτικών και οικονομικών αλλαγών στη Βουλγαρία ήταν η 
πρόσκληση έναρξης διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ε.Ε. τον Δεκέμβριο του 1999 και η έναρξη 
των διαπραγματεύσεων τον Μάρτιο του 2000. Τα μακροοικονομικά αποτελέσματα του 2000, 5,8%
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πραγματική αύξηση του ΑΕΠ και πληθωρισμός κοντά στο 11%, μπορούσαν να καλύψουν τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων για το μέσο-μακροπρόθεσμο προγραμματισμό τους.

Μέχρι το τέλος του 2000, το 51% των κεφαλαίων, που ανήκαν στις κρατικές επιχειρήσεις 
μεταφέρθηκε σε ιδιώτες, (υπολογίζονται σε 296 δισεκατομμύρια LEV). Αυτό το ποσοστό αποτελεί 
το 77% των περιουσιακών στοιχείων, που δεν υπόκεινται στην ιδιωτικοποίηση μακροπρόθεσμα, 
και αποκλείονται από το ισοζύγιο. Η ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού τομέα είναι κοντά στην 
ολοκλήρωσή της με δύο ακόμα κρατικές τράπεζες να αναπτύσσουν δραστηριότητες στην αγορά. 
Περίπου 99% των γεωργικών εδαφών επανήλθε στους προκατόχους τους.

Η συσσωρευτική αξία όλων των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία έφθασε στα 
3,929 δισεκατομμύρια Δολάρια ΗΠΑ το 2000. Περίπου το 80% των επενδύσεων έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997- 2000. Ένα δισεκατομμύριο δολάρια ΑΞΕ 
επενδύθηκε το 2000, 200 εκατομμύρια δολάρια περισσότερο σε σύγκριση με το 1999. Για τρίτο 
συνεχές έτος οι ΑΞΕ μέσω επενδύσεων τύπου Greenfield, κοινοπρακτικών επιχειρήσεων (Joint 
Ventures), επανεπενδύσεων και πρόσθετων επενδύσεων στις επιχειρήσεις που ήδη είχαν 
αποκτηθεί, υπερβαίνουν τις ΑΞΕ μέσω της ιδιωτικοποίησης, η οποία είναι η κύρια πηγή 
εισοδημάτων το 1997. Δυστυχώς η Βουλγαρία έχασε τις ευκαιρίες της περιόδου 1992-1996, όταν 
οι αναπτυγμένες χώρες επένδυσαν εκτενώς στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη 
Σλοβενία. Μόνο 20% των συσσωρευμένων ΑΞΕ την περίοδο 1992- 2000 είχαν προσελκυσθεί 
από την Βουλγαρία μέχρι το τέλος του 1996 ενώ η Ουγγαρία και η Σλοβενία είχαν επιτύχει 60% και 
53% αντίστοιχα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η απόδοση της βουλγαρικής οικονομίας ως ένα βαθμό επηρεάστηκε αρνητικά στο έτος 2001 
λόγω, της πολιτικής και οικονομικής κρίσης στη γειτονική ΠΓΔΜ (FYROM) καθώς επίσης και των 
τρομοκρατικών επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά συνέπεια η ξένη επενδυτική εισροή δεν 
θα μπορούσε να φθάσει τα προβλεπόμενα υψηλά επίπεδα, αν και η οικονομία συμβάδισε 
δυναμικά με τον τελικό ετήσιο πληθωρισμό στο 4,8% και το πραγματικό ποσοστό αύξησης του 
ΑΕΠ στο 4,0%,

Η πρόσφατη ισχυρή οικονομική επίδοση υπόσχεται πολλά για τις προοπτικές της Βουλγαρίας, υπό 
τον όρο ότι οι δομικές μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν. Η πρόκληση που απασχολεί τη χώρα είναι 
να εκμεταλλευθεί και να διατηρήσει αυτή την απόδοση, έτσι ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να 
επιτύχει τους στόχους της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας των θέσεων 
απασχόλησης και της μείωσης της φτώχειας, βασικούς παράγοντες για την ένταξη της χώρας στην 
ΕΕ. Το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η Βουλγαρία καταδεικνύεται και από το γεγονός 
ότι το επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι περίπου 25% του μέσου όρου της Ε.Ε., ενώ τα 
ποσοστά ανεργίας είναι διπλάσια. Η κυβερνητική στρατηγική αποσκοπεί στη δημιουργία ενός 
βελτιωμένου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, που θα ενθαρρύνει όλα τα 
στρώματα του πληθυσμού, ειδικά τα φτωχά, να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάπτυξης. Τα 
βασικά στοιχεία της στρατηγικής περιλαμβάνουν μέτρα που στοχεύουν: (1) στο να μειώσουν 
δραστικά τη φτώχεια και να βελτιώσουν την κοινωνική φροντίδα (2) στην οικοδόμηση του 
ανθρώπινου δυναμικού και (3) στην δημιουργία ενός επενδυτικού κλίματος που θα ενθαρρύνει την 
αυξανόμενη παραγωγικότητα, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ισορροπημένη 
ανάπτυξη.

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι ουσιαστική, όχι όμως σε όλους τους τομείς. Οι ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν και τα ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί ακόμα, αναθεωρούνται σε σχέση με 
τα ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στη διακυβέρνηση, το ύψος των δημόσιων υπηρεσιών και του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνουν: (α) την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 
και της τοπικής κυβέρνησης (β) τις νομικές / δικαστικές μεταρρυθμίσεις (γ) το κλίμα ιδιωτικοποίησης 
/ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, (δ) την υποδομή και (ε) τους 
φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
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3.2 ΑΕΠ

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του εθνικού στατιστικού ιδρύματος (Εθνικό Ινστιτούτο 
Στατιστικής), το ΑΕΠ το 2001 υπολογίστηκε περίπου σε 13.500 εκατομμύρια Δολάρια ΗΠΑ 
σημειώνοντας μια πραγματική αύξηση της τάξης του 6% σε σύγκριση με το 2000. Το 2002 το ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 4,8% ενώ το 2003 και 2004 αυξήθηκε κατά 4,3% και 5,3% αντίστοιχα, κυρίως λόγω 
της σταθερής αύξησης της εσωτερικής ζήτησης. Λαμβάνοντας υπόψη την επιβράδυνση στην 
παγκόσμια οικονομία αυτή η αύξηση μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία: το αποτέλεσμα της αύξησης της 
εγχώριας ζήτησης, και κυρίως της αύξησης των επενδύσεων.

Σε ότι αφορά στην προσφορά, οι οικονομικές επιδόσεις οδηγήθηκαν από τον αγροτικό τομέα και 
τον τομέα των υπηρεσιών (συγκεκριμένα από την γρήγορη αύξηση του τουρισμού και τις 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας)

Σε ότι αφορά στη ζήτηση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές παρέμειναν οι κύριοι λόγοι αύξησης, αν 
και σημείωσαν μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο ιδιωτικός τομέας αναπτύχθηκε κατά 
7,6% το 2003 σε αντίθεση με το δημόσιο τομέα που γνώρισε μείωση κατά 2,7% . Το μερίδιο του 
ιδιωτικού τομέα, αυξήθηκε στο 72,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας, δείχνοντας ευελιξία 
αντιμετώπισης εχθρικών εξωτερικών κραδασμών

Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί το 59,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας και 52,7 του ΑΕΠ. 
Η βιομηχανία το 27,8% και το 24,5% αντίστοιχα και ο αγροτικός τομέας 12,5% και 11% αντίστοιχα. 
Ο αγροτικός τομέας αύξησε το επίπεδο των παραγωγικών του δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια 
του έτους και κατέγραψε αύξηση 5,1%. Η αύξηση για το βιομηχανικό τομέα ήταν 3,5%. Οι 
επενδύσεις στη Βουλγαρία για το 2002 έφθανα τα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η ιδιωτική κατανάλωση είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στην αύξηση του ΑΕΠ για το 2002. Η αύξηση 
της καταναλωτικής ζήτησης οφείλεται κατά βάση στην αύξηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών

ΑΕΠ

1997 1998 1999 2000 2001 2002

ΑΕΠ (ΗΠΑ $ εκατομμύρια) 9.900 10.300 12.500 12.800 13.500 15.500

Πραγματικό ποσοστό 
αύξησης ΑΕΠ (%)

-6.9 3.5 2.4 5.8
■HHHi

4.1 4,8
■■■■■■

> Πηγή: United Bulgarian Bank, 2002

To 2000, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Βουλγαρίας σε ότι αφορά στην ισοτιμία αγοραστικής δύναμης 
(ΡΡΡ Purchasing Power Parity) ήταν το 24% του μέσου όρου της ΕΕ. Σε σύγκριση, ο ίδιος δείκτης 
για τις οικονομίες μετάβασης της Κεντρικής Ευρώπης είναι δύο ή τρεις φορές υψηλότερος. Η 
πρόβλεψη για το 2015 θεωρεί ότι η Βουλγαρία θα έχει το 32% του μέσου όρου του κατά κεφαλή 
ΑΕΠ της ΕΕ (υποθέτοντας 4% ετήσια αύξηση του ΑΕΠ).

3.3 Πληθωρισμός και Νομισματική Πολιτική

Ο πληθωρισμός την περίοδο 1997-2004 μειώθηκε σε μονοψήφιο νούμερο από τα επίπεδα των 
τριψήφιων νούμερων, χάρη στις προσπάθειες οικονομικής ανασυγκρότησης που έλαβαν χώρα την 
ίδια χρονική περίοδο. Με την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Ρύθμισης Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 
(Currency Board Arrangement) το 1997, τη συνετή οικονομική πολιτική και τις διαρθρωτικές 
αλλαγές, η Βουλγαρία κατόρθωσε να μειώσει τον πληθωρισμό από 549,9% το 1997 σε 5,6% το 
2003 και σε 5,8% κατά το 2004.

Στο τέλος του έτους 2002 ο πληθωρισμός ήταν 3,8% στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1999. Το 
2002 το μερίδιο των αγαθών με υψηλότερες τιμές αποτελούσε το 44% του καλαθιού της 
νοικοκυράς. Ο πληθωρισμός επηρεάστηκε κυρίως από τις τιμές των καυσίμων, των αγαθών και 
των διοικητικών υπηρεσιών.
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Η αύξηση στις τιμές των διοικητικών υπηρεσιών, οφείλεται κυρίως στις τιμές του ηλεκτρικού 
ρεύματος, στις τιμές του καπνού και των φαρμάκων. Οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 0,05% 
κατά τη διάρκεια του 2004 και δεν άσκησαν πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των καταναλωτικών 
αγαθών. Η παραγωγή της βιομηχανίας προϊόντων εξόρυξης αυξήθηκε συνολικά κατά 3,4%, ενώ 
αυτή του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου και της παροχής νερού μειώθηκαν κατά 15,5% κατά τη 
διάρκεια του έτους.

Το 2004 ο χρηματοοικονομικός τομέας επωφελήθηκε περαιτέρω από την μακροοικονομική 
σταθερότητα. Αν και σε βραδύτερους ρυθμούς από ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα νομισματικά 
σύνολα συνέχισαν να αυξάνονται σε ετήσια βάση, τόσο τα ονομαστικά, όσο και τα πραγματικά. 
Σήμερα η τάση για την νομισματοποίηση της οικονομίας έχει εντατικοποιηθεί. Οι κύριοι 
παράγοντες πίσω από την εντεταμένη ρευστότητα, συνδέονται με τις ευνοϊκές οικονομικές 
συνθήκες και με την αυξημένη αποταμιευτική βάση, στην οποία οφείλεται η εμπιστοσύνη των 
πολιτών προς το τραπεζικό σύστημα.

Η αύξηση της ρευστότητας συνοδεύτηκε με σημαντική αύξηση του συνόλου των πιστώσεων. Το 
σταθερό επίπεδο των επιτοκίων στις διεθνείς αγορές, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο παρακινώντας 
δομικές αλλαγές στα κεφάλαια των εμπορικών τραπεζών

Η χαμηλότερη κερδοφορία των ξένων κεφαλαίων, παρότρυνε τις τράπεζες να επενδύσουν σε 
domestic claims, μία κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των αποθεμάτων 
κεφαλαίων των εμπορικών τραπεζών στο εξωτερικό. Το σύνολο αυτών των αποθεμάτων 
επενδύθηκε σε εγχώρια κεφάλαια, κατά κανόνα σε κεφάλαια του μη κυβερνητικού τομέα. Η 
επέκταση της πίστωσης παρακινήθηκε από αρκετούς εγχώριους παράγοντες: η αυξημένη 
πιστωτική βάση, συγκριτικά ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες στη Βουλγαρία και αυξημένος 
ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα.

Υπό το Συμβούλιο Συναλλάγματος η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει μια δυναμική επίδραση σε ότι 
αφορά στην ρευστότητα. Η ρευστότητα ρυθμίζεται εξ ολοκλήρου από το επίπεδο αποθεμάτων 
ξένων νομισμάτων και της ζήτησης χρήματος από τους οικονομικούς φορείς. Το επίπεδο 
ελάχιστων απαραίτητων αποθεμάτων έμεινε αμετάβλητο και το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε 
σταθερό. Επομένως, η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας δεν προσέφυγε σε δανεισμό, ενέργεια 
που είναι το τελευταίο καταφύγιο.

Το μειωμένο επίπεδο αποθεμάτων σε ξένα νομίσμάτα, κατά τα προηγούμενα χρόνια, δεν 
προκάλεσε μια μείωση στην προσφορά χρήματος δεδομένου ότι αυτό οφειλόταν εξ ολοκλήρου σε 
μια πτώση των κυβερνητικών καταθέσεων. Η ιδιομορφία του βουλγαρικού Συμβουλίου 
Συναλλάγματος παρέχει μια σταθερότητα του νομισματικού συνόλου ακόμη και σε περίπτωση 
μειωμένων αποθεμάτων, υπό τον όρο ότι η μείωση είναι μόνο λόγω των κυβερνητικών 
καταθέσεων. Αν και αυτό θεωρείται απόκλιση από το ορθόδοξο Συμβούλιο Συναλλάγματος, αυτή η 
ευκαιρία εξασφαλίζει σταθερά επίπεδα επιτοκίων δεδομένου ότι είναι ο μόνος εξισορροπητικός 
παράγοντας.

Κατά τη διάρκεια του 2002 τα νομισματικά σύνολα συνέχισαν να αυξάνονται σε ετήσια βάση, τόσο 
τα ονομαστικά, όσο και τα πραγματικά, με μικρότερους όμως ρυθμούς. Το πιο ευρύ νομισματικό 
σύνολο M3, το οποίο περιλαμβάνει τα χρήματα εκτός των τραπεζών και όλων των καταθέσεων, 
αυξήθηκε κατά 12,3%, σε ονομαστικούς όρους. Η αύξηση του νομισματικού συνόλου M3 ξεπέρασε 
σε μεγάλο βαθμό τον συσσωρευμένο ετήσιο πληθωρισμό, αυξάνοντας την πραγματική προσφορά 
χρήματος. Αν λάβουμε υπόψη και τις αλλαγές δείκτη τιμών καταναλωτή, η πραγματική αύξηση του 
M3 ήταν 8,2%.

Η αύξηση του νομισματικού συνόλου M3 συνδέθηκε τόσο με την τη δυναμική της ρευστότητας 
χρήματος όσο και με τις αλλαγές των συνιστωσών στην ευρεία προσφορά χρήματος. Η αύξηση σε 
ότι αφορά στην υψηλή ρευστότητα, αποτελούσε το 42,6% της αύξησης προσφοράς χρήματος.

Κατά τη διάρκεια του 2002 το νομισματικό σύνολο ΜΙ, το οποίο περιλαμβάνει χρήματα εκτός 
φαπεζών και demand deposits σε βουλγαρικά λεβ .αυξήθηκε κατά 13,5%. Λαμβάνοντας υπόψη 
rov πληθωρισμό στην εξεταζόμενη περίοδο, τα υψηλής ρευστότητας κεφάλαια αυξήθηκαν κατά
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9%. Επιπρόσθετα στα υψηλής ρευστότητας κεφάλαια, η αύξηση της προσφοράς χρήματος 
επηρεάστηκε έντονα από τη δυναμική των ευρύτερων νομισματικών συνόλων. Το νομισματικό 
σύνολο M2 συμπεριλαμβανομένου του νομισματικού συνόλου ΜΙ, αυξήθηκε κατά 12,2% σε 
ονομαστικές και 7,3% σε πραγματικές τιμές.

3.4 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το 2002 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανερχόταν σε 677,4 εκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ (4,4% του ΑΕΠ) και συνδέεται αρχικά με το αρνητικό καθαρό εισόδημα και το 
αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Το έλλειμμα ήταν λιγότερο από ότι είχε προβλεφθεί:4,3% του ΑΕΠ σε 
σύγκριση με τους στόχους του 5 με 6%. Η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου αντισταθμίστηκε σε 
ένα βαθμό από τη θετική δυναμική άλλων συνιστωσών των τρεχουσών συναλλαγών, οδηγώντας 
σε βελτίωση του ισοζυγίου κατά 164 εκατομμύρια $ ΗΠΑ με βάση το προηγούμενο έτος

Η αλλαγές στη δομή των εξωτερικών χρεών και τα χαμηλότερα επιτόκια στις διεθνείς οικονομικές 
αγορές, είχαν ευεργετικές επιδράσεις στις τρέχουσες συναλλαγές, του 2002, με αποτέλεσμα τη 
μείωση των εξόδων για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους

Η θετική επίδραση των καθαρών εσόδων από τις υπηρεσίες στην δυναμική των τρεχουσών 
συναλλαγών, οφείλεται κυρίως στον τουρισμό. Τα καθαρά έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν 
ταυτόχρονα με τη μείωση στα καθαρά έξοδα μεταφορών, τα οποία αντιστάθμισαν, άλλους τομείς 
των υπηρεσιών. Παρά τη μείωση των εξόδων από τις προενταξιακές χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. 
(13,9 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) το καθαρό εισόδημα από τις τρέχουσες μεταβιβάσεις συρρικνώθηκε και 
η συνεισφορά του στο έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών , ισοσκέλισε τα καθαρά έσοδα από 
τις υπηρεσίες.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Εξαγωγές (αγαθά) - εκατομμύρια 
Δολάρια ΗΠΑ

4.900 4.200 4.000
■ΗΗΗΗ

4.800
■1WM1

5.500 6.000

Εισαγωγές (αγαθά) - εκατομμύρια 
Δολάρια ΗΠΑ

4.600 4.600 5.100 5.900 6.700 7.300

Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)

0,4 -0,1 -0,7 -0,6 -0,7 -0,7

> Πηγή: Έρευνα της Deutsche Bank

Το τρέχον έλλειμμα λογαριασμών της τάξης των 677,4 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το έτος 2002 
συνδυάστηκε με το μεγάλο πλεόνασμα στους λογιστικούς λογαριασμούς οι οποίοι επέφεραν μία 
αύξηση της τάξης των 586,3 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στα αποθεματικά εξωτερικού. Το θετικό 
ισοζύγιο των λογιστικών λογαριασμών διευρύνθηκε κατά 89% στα 1,253 δισεκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ. Οι καθαρές ροές από τις ξένες επενδύσεις βυθίστηκαν κατά 44% το 2001. Οι λιγότερες 
επενδύσεις ήταν αποτέλεσμα της καθυστέρησης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων από ξένες 
εταιρίες, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.

3.5 Εμπορικό Ισοζύγιο

Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου συνέχισε να αυξάνεται το 2001. Η αξία των εξαγωγών και των 
εισαγωγών αυξήθηκε κατά 5,85 και 11,2% αντίστοιχα. Σε σύγκριση με το έτος 2000 τα ποσοστά 
αύξησης μειώθηκαν αισθητά. Τα παραπάνω ποσοστά απεικονίζουν τη μείωση των ποσοστών 
ανάπτυξης της Ευρωζώνης (κύριος εμπορικός εταίρος), των ΗΠΑ και των οικονομικών δυσχερειών 
που αντιμετώπισαν πολλές από τις Βαλκανικές χώρες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση 
της εξωτερικής ζήτησης και επηρέασαν αρνητικά τις τιμές των κυριότερων εξαγώγιμων προϊόντων 
της Βουλγαρίας. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί αντίθετη δυναμική σε ότι 
αφορά στη φυσική ροή των προϊόντων και τις τιμές, τόσο στις εξαγωγές , όσο και στις εισαγωγές, 
δηλώνοντας μία μείωση στην συνολική αξία του εξωτερικού εμπορίου.
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Το 2002 ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της Βουλγαρίας, παρουσίασε αύξηση. Η αύξηση των 
ποσοστών στις φυσικές εξαγωγές ξεπέρασε τα ποσοστά των όγκων των φυσικών εισαγωγών. 
Ωστόσο, το εμπορικό ισοζύγιο συνέχισε να κυμαίνεται σε αρνητικά επίπεδα, φτάνοντας τα 1.592,8 
δολάρια ΗΠΑ.

Οι σχετικά μικροί ρυθμοί ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία, συνέχισαν να ασκούν αρνητικές 
πιέσεις στην εξωτερική ζήτηση, γεγονός το οποίο ήταν ο κύριος παράγοντας, πίσω από την 
αναιμική δυναμική των εξαγωγών. Παρά την ολοένα μεγαλύτερη επιδείνωση της κατάστασης στις 
διεθνείς αγορές και τη μείωση των τιμών, ο όγκος των εξαγωγών ξεπέρασε τα επίπεδα του 
προηγούμενου έτους.

Η δυναμική των εισαγωγών οφειλόταν κυρίως στην επέκταση της εσωτερικής ζήτησης σε 
συνδυασμό με την επίδραση διαφόρων παραγόντων το 2002, όπως:

• Αυξημένες πιστώσεις στον μη κυβερνητικό τομέα
• Αυξημένο ονομαστικό εισόδημα των νοικοκυριών
• Αύξηση των εταιρικών εσόδων, ως αποτέλεσμα της εντατικοποιημένης οικονομικής 

δραστηριότητας
• Το γεγονός ότι οι επισήμως εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν
• Αύξηση στις κυβερνητικές δαπάνες.

Η αύξηση του όγκου των εξαγωγών και των εισαγωγών καθορίστηκαν εξολοκλήρου από την 
φυσική αύξηση του όγκου, η οποία αντιστάθμισε την αρνητική επιρροή της συνιστώσας των τιμών. 
Η μείωση των τιμών των εξαγωγών ήταν μικρότερη από την ανάλογη μείωση των τιμών των 
εισαγωγών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μία μικρή βελτίωση στον δείκτη εμπορικών συνθηκών.

Εμπορικό ισοζύγιο

Εκατομμύρια 
Δολάρια ΗΠΑ

1997 1998 1999 2000 2001

Συνολικός κύκλος 9.872 9.150 9.521 11.332 12.329
εργασιών

Εξαγωγές (FOB) 4.940 4.193 4.006 4.825 5.099

Εισαγωγές (CIF) 4.932 4.957 5.515 6.507 7.230
> Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ίδρυμα, Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα

Ανάμεσα τις χώρες του ΟΟΣΑ, οι χώρες μέλη της ΕΕ είναι οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της 
Βουλγαρίας, συνολικής αξίας 6.368,1 εκατομμυρίων ΗΠΑ, η οποία αποτελεί το 51,75% του 
συνολικού όγκου των εξαγωγών. Ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος μέσα στην ΕΕ, είναι η 
Γερμανία, ακολουθούμενη από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Από τις μη ευρωπαϊκές χώρες, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος είναι οι ΗΠΑ.

Η CIS (Commonwealth of Independent States) και οι βαλτικές χώρες (πρώην χώρες της ΕΣΣΔ) 
παρουσιάζουν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για το βουλγαρικό εμπόριο, αποτελώντας το 16,3% 
των συνολικών εξαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί συνεργάτες από αυτήν την ομάδα είναι η Ρωσία και 
η Ουκρανία. Το μερίδιο των χωρών CEFTA (Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία και 
Σλοβενία) ανέρχεται σε 6,5% των συνολικών εξαγωγών.

3.6 Πολιτική Αναδιάρθρωσης και Ιδιωτικοποίησης Κρατικών Επιχειρήσεων

Ουσιαστική ήταν η πρόοδος της αφαίρεσης των περιουσιακών στοιχείων από την κρατική 
ιδιοκτησία και η κατάργηση του άμεσου παρεμβατισμού. Η ιδιωτικοποίηση, που βρισκόταν σε 
αδράνεια το μεγαλύτερο διάστημα της δεκαετίας του '90, κορυφώθηκε ουσιαστικά τα τελευταία 
χρόνια. Το 1997, έναντι των άλλων μεταβατικών οικονομιών, η Βουλγαρία ταξινομήθηκε κοντά στο 
κατώτατο σημείο από την άποψη της ιδιωτικοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων (SOEs).
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Με το πρόγραμμα σταθεροποίησης του 1997, η κυβέρνηση άρχισε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
ιδιωτικοποίησης που είχε δύο φάσεις: (α) η αποκρατικοποίηση, που αρχικά σχεδιάστηκε να 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 1999, των SOEs σε όλους τους τομείς εκτός από την ενέργεια, τις 
μεταφορές και τις υποδομές, τομείς οι οποίοι αποτελούν περίπου το 63% των συνολικών 
μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων (LTA) που κατέχουν όλες οι SOEs και (β) η 
ιδιωτικοποίηση, που αρχίζει το 2000, των περισσοτέρων SOEs στους τομείς της ενέργειας, 
μεταφορών και υποδομών που αποτελούν περίπου το 37% του συνολικού LTA. Ως αποτέλεσμα 
των τελευταίων τριών ετών σταθερής μεταρρύθμισης, το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 
σημείωσε αύξηση περίπου 60% και οι ετήσιες ροές των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων που 
βρέθηκαν στα ύψη στην περίοδο του 1997-99, κατά μέσο όρο περισσότερο πέντε φορές ψηλότερα 
από ότι ήταν στην περίοδο του 1992-96. Αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια, αλλά υπάρχουν κι 
άλλα, τα οποία είναι λιγότερο θετικά. Ενώ έχει υπάρξει σταθερή αύξηση των νέων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, η παραοικονομία εμφανίζεται να αποτελεί ένα αρκετά μεγάλο 
ποσοστό της ιδιωτικής δραστηριότητας, που φέρνει μερικά οφέλη (π.χ., μεγαλύτερο μέγεθος από 
τον επίσημα τεκμηριωμένο ιδιωτικό τομέα και υψηλότερη απασχόληση), αλλά και σημαντικά 
μειονεκτήματα (π.χ. άδικες φορολογικές επιβαρύνσεις και ανεξέλεγκτη οικονομική δραστηριότητα 
σε μερικές περιοχές δραστηριότητας που πρέπει να ρυθμιστούν προς το συμφέρον του ευρέως 
κοινού). Ή τυποποίηση" της παραοικονομίας θα είναι ένα σημαντικό βήμα στη δημιουργία μιας 
σταθερότερης και νόμιμης οικονομίας της αγοράς.

Πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης της Βουλγαρίας (από τον Μάρτιο του 2000)

Κατηγορία LTA (τέλος - 
1995) LEV 

εκατομμύριο

As% 1 
φάσης του 

ST

Ως % του 
συνόλου

Αριθμός
επιχειρήσεων

Α. Συνολικά περιουσιακά στοιχεία 598.9 - 100 3.827

Α.1 2η φάση 221.2 - 36.9 133

Α.2 μεταφερόμενα στους δήμους 1.1 - 0.2 50

Β. 1η φάση 376.6 100 62.9 3.644

C. Σύνολο συγχωνευμένων 306.3 81.3 51.2 2.878

C1. Ιδιωτικοποιημένα 247.9 65.8 41.4 2.430

C2. Για ρευστοποίηση/ 
φερεγγυότητα

48.2 12.8 8.1 448

C3. μέρη που πωλούνται χωριστά 10.3 2.7 1.7 -

Δ. Παραμένοντα 70.3 18.7 11.7 766

> πηγή: World Bank

Στον μετά-ιδιωτικοποιημένο τομέα, η απαραίτητη αναδιάρθρωση των περισσότερων εταιριών 
συχνά δεν ήταν επαρκής ώστε να «αναζωογονήσει» την παραγωγικότητά τους. Πολλές πρώην 
κρατικές επιχειρήσεις αποκτήθηκαν από έναν μικρό αριθμό ισχυρών εγχώριων αγοραστών που 
δεν είχαν, τα κεφάλαια για την αγορά, τα κεφάλαια για τις επενδύσεις ώστε να ανανεώσουν τις 
παραμελημένες από καιρό επιχειρήσεις και τη διοικητική τεχνογνωσία για την επιτυχή 
αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων αυτών. Επιπλέον, το κράτος διατηρεί κάποια σχέση με πολλές 
πρόσφατα ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις, μέσω των συμβάσεων ιδιωτικοποίησης, οι οποίες 
υποχρεώνουν τον ιδιοκτήτη να κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις, να διατηρεί τα επίπεδα 
απασχόλησης, και να αποπληρώνει χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από την ιδιωτικοποίηση της 
επιχείρησης.

Η πλειοψηφία των διαπραγματεύσεων ιδιωτικοποίησης στην περίοδο 1993-2001 
πραγματοποιήθηκε στον τομέα της βιομηχανίας και εμπορίου, όπως φαίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα.
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Δομή των διαπραγματεύσεων ιδιωτικοποίησης ανά τομέα

> Πηγή: Privatisation Agency (Υπηρεσία Ιδιωτικοποίησης)

Περίπου το 52,5% των περιουσιακών στοιχείων των κρατικών επιχειρήσεων, που 
αντιπροσωπεύουν το 79,5% των περιουσιακών στοιχείων υποκείμενων στην ιδιωτικοποίηση, είχαν 
ιδιωτικοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2001. Η πώληση των μεγάλων επιχειρήσεων στους 
σημαντικότερους κλάδους (χημεία, μεταλλουργία, στρατιωτικό αμυντικό σύμπλεγμα, κατασκευή 
μηχανών) έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι επιχειρήσεις, που δεν έχουν ακόμα αποκρατικοποιηθεί, 
είχαν μέχρι σήμερα μια μονοπωλιακή θέση στους κλάδους υποδομής όπως την ενέργεια, τις 
επικοινωνίες και την υποστήριξη σιδηροδρόμων.

Η επιχειρηματική αναδιάρθρωση έχει σημειώσει πρόοδο, -στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης-αλλά 
είναι ακόμα ατελής σε μερικούς τομείς. Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ακόμα πολύ χαμηλή. 
Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια νέα στρατηγική βασισμένη 
στο θεσμικό χωρισμό της μετάδοσης, της παραγωγής και της διανομής. Η υποδομή μετάδοσης θα 
παραμείνει ρυθμισμένη και κρατική, ενώ η παραγωγή και η διανομή απελευθερώνονται 
προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση σε τρίτα πρόσωπα, αρχικά, μόνο για τους πελάτες των 
οποίων ετήσια κατανάλωση υπερβαίνει ορισμένα κατώτατα όρια. Η ιδιωτικοποίηση έχει αρχίσει για 
7 περιφερειακές επιχειρήσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και διάφορες εγκαταστάσεις 
υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι προς πώληση.

Η αναδιάρθρωση βρίσκεται σε εξέλιξη στον τομέα του αερίου, εξόρυξης άνθρακα - και σε 
συνοικιακές επιχειρήσεις θέρμανσης. Υπάρχει περαιτέρω πρόοδος στην αναδιάρθρωση της 
χαλυβουργίας, αν και αρκετές ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις εξαρτώνται ακόμα από τους 
περιορισμούς του προϋπολογισμού υπό την μορφή καθυστερούμενων αμοιβών, φόρων και 
τελωνειακών δασμών. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των 
μονοπωλιακών τηλεπικοινωνιών ήταν προγραμματισμένη για το καλοκαίρι του 2002. Στον τομέα 
των μεταφορών, διάφορες κρατικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να καταγράφουν ζημίες. Την 1η 
Ιανουάριου του 2002, ο θεσμικός διαχωρισμός της σιδηροδρομικής υποδομής και της λειτουργίας 
αυτού ολοκληρώθηκε και νομικά, γεγονός που σήμανε το τέλος του κρατικού μονοπωλίου στους 
σιδηροδρόμους

Τον Νοέμβριο του 2001, η Υπηρεσία Ιδιωτικοποίησης υπέγραψε μια νέα σύμβαση με τη Deutsche 
Bank για να δράσει ως διαμεσολαβητής της βουλγαρικής κυβέρνησης για την πώληση της 
βουλγαρικής επιχείρησης τηλεπικοινωνιών (BTC). Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης προωθήθηκε τον 
Απρίλιο του 2002. Η πρώτη προσπάθεια για την πώληση της επιχείρησης το 1999 αποδείχτηκε 
ανεπιτυχής καθώς η βουλγαρική κυβέρνηση και ο μοναδικός πλειοδότης - η κοινοπραξία του 
ολλανδικού ΚΡΝ και του ελληνικού ΟΤΕ - δε κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με βάση τους 
όρους της πώλησης

Η Kreditanstallt προσλήφθηκε από την κυβέρνηση ως σύμβουλος για την ιδιωτικοποίηση της 
εταιρίας συμμετοχών της Bulgartabac. Η διαδικασία πώλησης αναγγέλθηκε δημόσια τις τελευταίες 
ημέρες του Μαρτίου του 2002 μετά από την έγκριση της στρατηγικής πώλησης από την 
κυβέρνηση. Πέντε αγοραστές εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη διαπραγμάτευση της αγοράς. Στις 23
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Αυγούστου του 2002 η βουλγαρική υπηρεσία ιδιωτικοποίησης ανήγγειλε την κοινοπραξία Tobacco 
Capital Partners ως νικητή του διαγωνισμού δύο-φάσεων για την εκμετάλλευση του 80% της 
εταιρίας συμμετοχών Bulgartabac.

Στον οικονομικό τομέα, το 99,59% της τράπεζας Biochim - η 4η μεγαλύτερη τράπεζα με μερίδιο 
αγοράς 5% - πουλήθηκε προς € 82,5 εκατ. στην τράπεζας της Αυστρίας Austria Creditanstalt 
Group στις 26 Ιουλίου του 2002.

Μια νέα διαδικασία ιδιωτικοποίησης για την πώληση της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρίας DZI 
προωθήθηκε στις αρχές Μαρτίου του 2002. Στις 27 Αυγούστου του 2002 υπογράφηκε σύμβαση 
ιδιωτικοποίησης για το 80% του κεφαλαίου DZI με τη Contract Sofia ύψους € 21,523 εκατ. Η 
Contract Sofia πρόκειται να επενδύσει LEV 13.5 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα 5 έτη. Με τη 
διαπραγμάτευση αυτή έκλεισε ο κύκλος ιδιωτικοποιήσεων του ασφαλιστικού τομέα στη Βουλγαρία.

Η ιδιωτικοποίηση στον τομέα της ενέργειας είναι πολύ περισσότερο έντονη. Η πώληση 7 
επιχειρήσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προωθήθηκε το τέλος του 2002. Η ιδιωτικοποίηση 42 
υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που είναι αυτόνομες μονάδες της Εθνικής Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού (οι περισσότερες με δυνατότητα μέχρι και 5MW) αναμένεται να αρχίσει σύντομα.

3.7 Πρόγραμμα Ιδιωτικοποίησης Κρατικών Επιχειρήσεων

Στην αρχή του Δεκεμβρίου του 2001, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το Πρόγραμμα Ιδιωτικοποίησης της 
Κυβέρνησης για το 2002. Προέβλεψε ότι 349 ιδιωτικοποιήσεις θα ολοκληρώνονταν και οι 
εισπράξεις πώλησης θα ανέρχονταν σε LEV 748 εκατ. το 2002.

Σύμφωνα με το πρόσφατα υιοθετημένο LPPPC, όλες οι κρατικές επιχειρήσεις, εκτός από μερικά 
μονοπώλια και βασικά ιδρύματα που απαριθμούνται σε ένα ειδικό έγγραφο, θα εξεταστούν με 
ανοικτές διαδικασίες ιδιωτικοποίησης. Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν τις περιφερειακές επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, τους αερολιμένες, τους θαλάσσιους λιμένες, τις ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, τα 
Βουλγαρικά ταχυδρομεία, τον πυρηνικό σταθμό Kozlodui, την Bulgargas, το χρηματιστήριο Αξιών 
Βουλγαρίας, και άλλες.

Οι νέες διαδικασίες ιδιωτικοποίησης ξεκίνησαν το 2002. Αυτές προορίζονται να επιταχύνουν την 
ιδιωτικοποίηση των υπόλοιπων κρατικών περιουσιακών στοιχείων (κυρίως τηλεπικοινωνίες, 
τραπεζικές υπηρεσίες, ασφάλεια, ενέργεια, θαλάσσιες μεταφορές, και καπνός) με έναν 
περισσότερο ξεκάθαρο και αποδοτικό τρόπο μέσω των δημοπρασιών, των δημοσίων 
προσκλήσεων και της δημόσιας προσφοράς των μετοχών. Οι εξαγορές από τους υπαλλήλους ή 
από την διοίκηση, που είχαν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν, δεν 
αντιμετωπίζονται πλέον προνομιακά. 1500 μειοψηφικά μερίδια στις επιχειρήσεις θα πάνε σε ένα 
συγκεκριμένο τμήμα του χρηματιστηρίου αξιών. Περίπου 360 επιχειρήσεις είναι για άμεση πώληση 
και 100 αποκλείονται προσωρινά από την ιδιωτικοποίηση είτε επειδή δεν είναι για πώληση για 
λόγους εθνικής ασφάλειας ή επειδή απαιτούνται ενέργειες αναδιάρθρωσής τους πριν προχωρήσει 
η ιδιωτικοποίησή τους.

3.8 Ξένες Επενδύσεις

3.8.1 Υπηρεσία Ξένων Επενδύσεων

Τον Απρίλιο του 1995, το Γραφείο Ξένων Επενδύσεων καθιερώθηκε ως one-stop-shop για τους 
ξένους επενδυτές. Η Υπηρεσία Ξένων Επενδύσεων είναι ένα κυβερνητικό σώμα μέσα στο 
Συμβούλιο των Υπουργών για το συντονισμό των δραστηριοτήτων των κρατικών ιδρυμάτων στον 
τομέα των ξένων επενδύσεων και για την προώθηση των ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Μια βασική λειτουργία του Γραφείου είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην επενδυτική διαδικασία. 
Παρέχει στους ενδεχόμενους επενδυτές επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη διαδικασία 
επένδυσης στη χώρα, νομικές συμβουλές, υπηρεσίες εύρεσης κατάλληλων Βούλγαρων 
συνεργατών, το συντονισμό της επενδυτικής πολιτικής με άλλα θεσμικά όργανα κ.λπ.

Διπλωματική Εργασία MBA για Στελέχη
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Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε θέματα σχετικά με τις Ξένες επενδύσεις και τις Χρηματοδοτήσεις 
λειτουργεί ως σύμβουλος στις ξένες επενδύσεις και τις χρηματοδοτήσεις και εδραιώθηκε ως ένα 
συμβουλευτικό σώμα του πρωθυπουργού με σκοπό να βελτιώσει περαιτέρω το κλίμα επένδυσης 
στη χώρα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που συστάθηκε υπό την Νομοθετική Πράξη περί τίτλων χρεογράφων, 
είναι το κύριο ρυθμιστικό και εποπτικό σώμα στην αγορά αξιών, η οποία χορηγεί άδεια στους 
ενδιάμεσους φορείς της επένδυσης και ρυθμίζει τις δραστηριότητές τους. Οι χρηματοοικονομικοί 
οργανισμοί οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα μπορούν να 
συναλλάσσονται σε συνάλλαγμα χωρίς περιορισμούς.

3.8.2 Ίδρυση Επιχειρήσεων μέσω Ξένης Επένδυσης

Τα γραφεία αντιπροσώπευσης υπόκεινται στο Νόμο περί των ξένων επενδύσεων. Οι αλλοδαποί 
που έχουν το δικαίωμα για να συμμετέχουν στις επιχειρησιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
εθνικής νομοθεσίας της Βουλγαρίας, μπορούν να ιδρύσουν γραφεία αντιπροσώπευσης, τα οποία 
καταχωρούνται στο Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η κοινοπραξία διαμορφώνεται από κοινού από έναν Βούλγαρο και έναν ξένο συνεργάτη. Ένας 
αλλοδαπός πρέπει να λάβει άδεια για τη μόνιμη κατοικία στη Βουλγαρία κατά την υποβολή αίτησης 
για την εγγραφή ως ελεύθερος επαγγελματίας ή κατά την συμμετοχή σε έναν συνεταιρισμό μη 
περιορισμένης ευθύνης ή να συμμετέχει ως μη περιορισμένης ευθύνης εταίρος σε μια εταιρία 
περιορισμένης ευθύνης ή σε μια δημόσια εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

Όπως και οι Βούλγαροι επιχειρηματίες, οι ξένοι επενδυτές πρέπει να καταχωρήσουν τις 
δραστηριότητές τους στα ακόλουθα μέρη:

• Τοπικό Γραφείο Φορολογικής Διαχείρισης για φορολογικούς λόγους.
• Τοπικά Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης, εάν οι ξένοι επενδυτές έχουν υπαλλήλους στη 

μισθοδοτική κατάστασή τους.
• Στο Εθνικό Ίδρυμα Στατιστικής στο πλαίσιο του συστήματος εγγραφής BYLSTAT για 

στατιστικούς λόγους.
• Τελωνειακός αρχές όταν εκτελούνται οι διαδικασίες εξωτερικού εμπορίου.

Στις 24 Οκτωβρίου 1997, το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε έναν νέο νόμο σχετικά με τις 
ξένες επενδύσεις. Ο Νόμος θέτει το νομικό πλαίσιο για τις ξένες επενδύσεις σε πλήρη συμφωνία με 
τα αποδεκτά διεθνή πρότυπα και προβλέπει ένα ακόμη ελκυστικότερο καθεστώς επενδύσεων.

Εθνική Μεταχείριση
Το βουλγαρικό σύνταγμα και ο νόμος σχετικά με τις ξένες επενδύσεις παρέχουν την εθνική 
μεταχείριση στους ξένους επενδυτές που σημαίνει ότι οι ξένοι επενδυτές έχουν δικαίωμα να 
εκτελέσουν οικονομική δραστηριότητα στη χώρα στο πλαίσιο των ίδιων διατάξεων που ισχύουν για 
τους βούλγαρους επενδυτές εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά από το νόμο. Ειδικότερα αυτή η 
αρχή καλύπτει ολόκληρη τη σειρά των οικονομικών και νομικών μορφών των δραστηριοτήτων για 
την εκτέλεση των επιχειρηματικών λειτουργιών. Η εθνική συνθήκη για ξένους επενδυτές 
περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο στάδιο της ιδιωτικοποίησης και της απόκτησης μετοχών, 
χρεογράφων, ομολόγων δημοσίου και άλλων ειδών τίτλων.

Προτεραιότητα των Διεθνών Συνθηκών
Όταν οι διεθνείς συνθήκες στις οποίες συμμετέχει η Βουλγαρία, προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους 
και διατάξεις για τις ξένες επενδύσεις, αυτοί οι όροι έχουν προτεραιότητα των τοπικών κανόνων. 
Αυτή η κατευθυντήρια αρχή εκφράζει τις συνθήκες για την προστασία των ξένων επενδύσεων και 
ειδικά στις συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Οι διεθνείς συνθήκες για την 
αμοιβαία προστασία των ξένων επενδύσεων περιλαμβάνουν πάντα μια εκτεταμένη έννοια μιας 
ξένης άμεσης επένδυσης, και η εφαρμογή αυτής της έννοιας προηγείται της βουλγαρικής 
νομοθεσίας.

Διπλωματική Εργασία MBA για Στελέχη
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Νομικές Εγγυήσεις ενάντια στις Δυσμενείς Αλλαγές στο Νόμο
Ο νόμος σχετικά με τις ξένες επενδύσεις ορίζει την αρχή ότι η ξένη επένδυση που γίνεται πριν από 
την υιοθέτηση των τροποποιήσεων στο νόμο που επιβάλλει τους νομικούς περιορισμούς μόνο σε 
σχέση με τις ξένες επενδύσεις, δεν θα επηρεαστεί από αυτούς τους περιορισμούς. Το πνεύμα του 
νόμου προβλέπει για αυτές τις ξένες επενδύσεις και εγγυάται ενάντια στις επόμενες νομοθετικές 
αλλαγές.

3.8.3 Ιδιοκτησία Ακίνητης Περιουσίας

Σύμφωνα με το βουλγαρικό σύνταγμα οι αλλοδαποί και τα ξένα νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να 
αποκτήσουν άμεσα δικαιώματα ιδιοκτησίας γης. Εάν αλλοδαποί κληρονομήσουν γη στη χώρα, 
είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν την ιδιοκτησία της γης σε τοπικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
μέσα σε τρία έτη αφότου η κληρονομιά πραγματοποιηθεί. Οι ανωτέρω περιορισμοί, εντούτοις, δεν 
αφορούν τις βουλγαρικές επιχειρήσεις με ξένη συμμετοχή, ανεξάρτητα από το ποσοστό της ξένης 
συμμετοχής στην επιχείρηση. Κατά συνέπεια τα ξένα πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν τα 
πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας γης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
γεωργικού εδάφους με τη σύσταση ή την προσχώρηση σε μια επιχείρηση που είναι νόμιμη στο 
πλαίσιο της βουλγαρικής νομοθεσίας.

Μετά από αίτηση ενός επενδυτή το Εθνικό Κέντρο Ξένων Επενδύσεων μπορεί να προκαλέσει έναν 
ειδικό μηχανισμό για τη θεσμική υποστήριξη της επιτροπής ανταγωνισμού και να προτείνει στις 
αρμόδιες αρχές (περιφερειακούς κυβερνήτες ή δημοτικά συμβούλια) να μεταφέρουν, πέρα του 
Νόμου σχετικά με την κρατική ιδιοκτησία και το Νόμο σχετικά με τη δημοτική ιδιοκτησία, 
περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας (το δικαίωμα να χτίσει και το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει) 
στην ακίνητη περιουσία, την ιδιωτική ή δημοτική ιδιοκτησία, με σκοπό να εφαρμοστεί ένα 
επενδυτικό πρόγραμμα υψηλής προτεραιότητας.

Τα ξένα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις με ξένη συμμετοχή χρειάζονται προέγκριση από το 
υπουργικό συμβούλιο για να αποκτήσουν δικαιώματα ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας στις 
συνοριακές ζώνες και στους τομείς εθνικής ασφάλειας με υψηλή σπουδαιότητα όπως καθορίζονται 
από το υπουργικό συμβούλιο.

Ο κορυφαίος επενδυτής στη Βουλγαρία είναι η Γερμανία, που ακολουθείται από την Ελλάδα, την 
Ιταλία, το Βέλγιο και την Αυστρία. Άλλοι σημαντικοί επενδυτές περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, 
τις Κάτω Χώρες και τη Μεγάλη Βρετανία.

Αμεσες -ένες Επενδύσεις ($)

• Πηγή: Επιχειρησιακός οδηγός της Βουλγαρίας, 2002, Ίδρυμα ξένης επένδυσης της Βουλγαρίας
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Το 2004, υπήρξε αύξηση ρεκόρ των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων οι οποίες έφτασαν τα 2 δις ευρώ 
και που ξεπέρασαν το 1,79 δις ευρώ του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Υπηρεσίας Επενδύσεων, η Βουλγαρία προσελκύει το 30% των συνολικών επενδύσεων στα κράτη 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η σημαντικότερη πηγή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) για τη 
Βουλγαρία με περίπου 70% του συνόλου. Η κατανομή ΑΞΕ ανά τομέα παρουσιάζει το σημαντικό 
ρόλο της βιομηχανίας (50,1% του συνόλου), ακολουθούμενη από τον χρηματοοικονομικό τομέα 
(19,5%), το εμπόριο (16,1%), τον τουρισμό (4,2%), τις υποδομές και τις κατασκευές (4,8%).

Ξένες εισροές άμεσης επένδυσης ανά έτος

Ετος Όγκος σε εκατομμύρια Δολάρια ΗΠΑ

Ιδιωτικοποίηση Άλλα Σύνολα ανά έτη Αριθμός

1992 34,4 34,4 1.715

1993 22 80,4 102,4 3.052

1994 134,2 76.7 210,9 4.269

1995 26 136,6 162,6 5.646

1996 76,4 180 256,4 6.168

1997 421,4 214,8 636,2 5.503

1998 155,8 464,2 620,0 6.226

1999 226,7 592,1 818,8 4.845

2000 366 635,5 1.001,5 5.153

2001 19,2 375,0 694,2 9.089

Total 1.447,7 3.089,7 4.537,4 51.666
• Πηγή: Υπηρεσία Ξένη Επένδυσης της Βουλγαρίας

3.9 Κατάταξη της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Χώρας από Διεθνείς 
Οργανισμούς

Οι εκτιμήσεις του Moody’s για το ανώτατο όριο ξένου νομίσματος της Βουλγαρίας για τα ομόλογα 
και τις καταθέσεις τραπεζών είναι Β1 και Β2, αντίστοιχα. Τα κυβερνητικά νομισματικά ομόλογα 
εκτιμούνται επίσης ως Β1.

Εκτιμήσεις Moody's για τη Βουλγαρία

Κατηγορία Εκτιμήσεις
Moody’s

Ανώτατο Όριο Χώρας: Fgn Νομισματικό 
ΧΡέος

Β1/ΝΡ

Ανώτατο Όριο Χώρας. Fgn Νομισματικές 
τραπεζικές καταθέσεις

Β2/ΝΡ

Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Εκτίμηση εκδοτών Β1

Κυβερνητικά ομόλογα- Fgn Cuo
> Πηγή: Moody’s Υπηρεσία Επενδυτών

Β1
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Εκτιμήσεις Standard and Poor's για τη Βουλγαρία

Κατηγορία Εκτίμηση

Εκτίμηση τοπικού νομίσματος BB+/Positive/B

Εκτίμηση ξένου νομίσματος BB/Positive/B
Πηγή: Standard & Poor

Το ιστορικό βαθμολόγησης της χώρας από το 1998 παρουσιάζεται κατωτέρω:

• Οι Μακροχρόνιες και βραχυπρόθεσμες κυρίαρχες πιστωτικές εκτιμήσεις τοπικού και 
ξένου νομίσματος B+/Positive/B και B/Positive/B, που ορίζονται αντίστοιχα τον 
Νοέμβριο του 1998.

• Οι μακροπρόθεσμες κυρίαρχες πιστωτικές εκτιμήσεις τοπικού και ξένου νομίσματος 
που αναβαθμίζονται "στο ΒΒ" και "το ΒΒ αντίστοιχα, Μάιος 2000.

• Οι Μακροπρόθεσμες κυρίαρχες πιστωτικές εκτιμήσεις τοπικού και ξένου νομίσματος 
που παραμένουν σταθερές "στο ΒΒ" και "το ΒΒ αντίστοιχα. Νοέμβριος του 2001.

• Οι Μακροπρόθεσμες κυρίαρχες πιστωτικές εκτιμήσεις τοπικού και ξένου νομίσματος 
που αναβαθμίζονται "ΒΒ +" και "ΒΒ" αντίστοιχα. Οκτώβριος του 2002.

Από την υιοθέτηση του Συμβουλίου Συναλλάγματος (CBA) το 1997, η βουλγαρική οικονομία έχει 
βελτιωθεί εντυπωσιακά. Η εξωτερική ρευστότητα έχει ενισχυθεί, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί σε 
μονοψήφια επίπεδα, και η οικονομική δραστηριότητα έχει ανακάμψει. Εντούτοις, η ανεργία έχει 
φθάσει στο 17-18% και το έλλειμμα τρέχοντος λογαριασμού έχει διευρυνθεί σε περίπου 7% του 
ΑΕΠ - αρκετά υψηλότερο από ότι αναμενόταν στην έναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου 
Συναλλάγματος. Η βελτίωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας υποστηρίζεται από ένα γρήγορα 
φθίνον γενικό εθνικό χρέος, μια συνεχή συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), και 
όλο και περισσότερο ευνοϊκές προοπτικές για την παραγωγή και την εξαγωγή που απεικονίζει την 
τρέχουσα επιτυχή εφαρμογή της δομικής μεταρρύθμισης και των υπεύθυνων μακροοικονομικών 
πολιτικών.

Επιπλέον, η αυξανόμενη ενσωμάτωση της χώρας μέσα στις οικονομικές και θεσμικές δομές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχύει την κυβερνητική αποφασιστικότητα για να αντιμετωπιστεί 
οποιαδήποτε διαρθρωτική μεταρρύθμιση που απομένει.

Για να προωθήσουν μια δυναμικότερη ανάπτυξη και να παγιώσουν περαιτέρω τους 
δημοσιονομικούς λογαριασμούς, οι αρχές προχωρούν μπροστά με συνετές οικονομικές πολιτικές 
που υποστηρίζονται από το ΔΝΤ, και επιταχύνουν τις δομικές μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσουν 
την ανταγωνιστικότητα. Πέρα από τη βελτίωση της νομισματικής διοίκησης στο επίπεδο του 
ενοποιημένου προϋπολογισμού, επιβάλλουν σκληρούς περιορισμούς στους προϋπολογισμούς 
των κρατικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν μεγάλες καθυστερούμενες οφειλές. Για αυτόν τον 
λόγο, επιταχύνουν την αναδόμηση και έχουν ξαναρχίσει την ιδιωτικοποίηση, εστιάζοντας τώρα 
στην προσέλκυση των στρατηγικών ξένων επενδυτών. Επιπλέον, η κυβέρνηση αναδομεί ενεργά 
την κατανομή χρέους σε χαμηλότερη εξυπηρέτηση χρέους συντηρώντας τις δαπάνες και την υπέρ- 
έκθεσή της στο δολλαριακό χρέος.

Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει ισχυρή (4,5% - 5,5%) κατά τη διάρκεια 
των επόμενων ετών, βασιζόμενη στη συνεχή ενίσχυση των βιομηχανικών και οικονομικών τομέων 
και στο βελτιωμένο περιβάλλον για τις ξένες άμεσες επενδύσεις τύπου Greenfield. Η ευρεία 
υποστήριξη για την τρέχουσα φορολογική μεταρρύθμιση και η συνετή νομισματική διαχείριση μέσω 
του υπάρχοντος Συμβουλίου Συναλλάγματος θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα και την επέκταση του εξωτερικού εμπορίου.

Προοπτική εκτίμησης - σταθερότητα: Η Βουλγαρία παρέχει ένα πλαίσιο για τη σταθερότητα και 
την ανάπτυξη, εξετάζοντας ειδικά την εξωστρέφεια της οικονομίας και την αυξανόμενη προοπτική 
ένταξής της στην ΕΕ, στην οποία αντιστοιχεί το 60% των εξαγωγών. Εντούτοις, η ακαμψία του 
νομισματικού συστήματος της σημαίνει επίσης ότι το μεγάλο χρέος του δημόσιου τομέα, που
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σχεδόν ολόκληρο είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, θέτει αυστηρές περιοριστικές πολιτικές και 
κινδύνους αναχρηματοδότησης σε περίπτωση δυσμενών εξωτερικών εξελίξεων.

Οι βαθμολογήσεις και η προοπτική βασίζονται επάνω στη συνεχή δημοσιονομική και νομισματική 
πειθαρχία, καθώς επίσης και σε μια δημόσια συναίνεση που αφορούν τις κοινωνικές δαπάνες που 
συντελέστηκαν με την εφαρμογή μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα καθώς και άλλων τομέων 
(π.χ. περικοπές στις κυβερνητικές επιχορηγήσεις, η αιτιολόγηση των κοινωνικών παροχών, και 
περαιτέρω αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων). Η δανειοληπτική ικανότητα της 
Βουλγαρίας θα μπορούσε να βελτιωθεί στο ερχόμενο έτος αν η ιδιωτικοποίηση και η μεταρρύθμιση 
του δημόσιου τομέα προχωρήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η περαιτέρω βελτίωση θα 
μπορούσε να διακυβευτεί εντούτοις, εάν η φορολογική πειθαρχία χαλαρώσει ή /και η πολιτική 
υποστήριξη για την οικονομική αναδόμηση αποδυναμωθεί, έχοντας επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη 
των επενδυτών, τη διεθνή υποστήριξη, και τις προοπτικές αύξησης.

Οι δυνάμεις και οι κίνδυνοι της βουλγαρικής οικονομίας, όπως υπολογίζονται από τον οργανισμό 
Moody's παρουσιάζονται κατωτέρω:

Δυνάμεις
• Το αυξανόμενο εμπόριο, η παραγωγή, η οικονομική και θεσμική ολοκλήρωση με την 

Ευρώπη στα πλαίσια της ένταξης στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.
• Η σημαντική ενίσχυση της εξωτερικής ρευστότητας από την οικονομική κρίση το 1996- 

97.
• Η συνεχής βελτίωση στη δημοσιονομική διαχείριση και η μείωση του δημόσιου χρέους.

Κίνδυνοι
• Ένα μεγάλο δημόσιο χρέος που εκφράζεται συνήθως σε ξένο νόμισμα θέτει πολιτικές 

αυστηρών περιορισμών καθώς και κινδύνους αναχρηματοδότησης, ιδιαίτερα στα 
πλαίσια ενός Συμβουλίου Συναλλάγματος.

• Η αναδυόμενη κόπωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης λόγω της αργής ανάπτυξης του 
ΑΕΠ και της αύξησης απασχόλησης θα μπορούσε να περιορίσει την περαιτέρω 
δημοσιονομική ενίσχυση και τις βελτιώσεις στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα.

• Μια σειρά μικροοικονομικών και θεσμικών εμποδίων περιορίζουν τη γρηγορότερη 
αύξηση του ΑΕΠ και τις υψηλότερες εισροές ΑΞΕ. Αυτά περιλαμβάνουν ένα χαμηλό 
ποσοστό αποταμίευσης, τις ακαμψίες της αγοράς εργασίας, έναν ανεπαρκή τομέα 
ενέργειας, και τις ανεπάρκειες στο νόμο ιδιοκτησίας και επιβολής συμβάσεων. 
Επιπλέον, η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα παρακωλύεται από σημαντικές, αν και 
συνεχώς μειούμενες επιβαρύνσεις, όπως η δωροδοκία και η ακόμα-μεγάλη ρυθμιστική 
και διοικητική επιβάρυνση.

• Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και χαμηλού επιπέδου εισοδήματος που αντιμετωπίζονται 
από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τα οποία θέτουν πιθανούς πολιτικούς 
περιορισμούς στη διαδικασία μεταρρύθμισης.

4 Τοπικά Λογιστικά Πρότυπα

Τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στο Βουλγαρικό Χρηματιστήριο Αξιών.

Σύμφωνα με τον νόμο περί Λογιστικής (που θεσπίστηκε το 1991), το Υπουργικό Συμβούλιο 
εγκρίνει τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και ένα Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλες τις λογιστικές οντότητες. Το εν 
λόγω Σχέδιο βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 1991 και τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα από 
τις 1η Ιανουάριου 1993. Τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα συντάσσονται με την Εθνική Λογιστική 
Νομοθεσία, την ενιαία εφαρμογή της διεθνούς λογιστικής ορολογίας, και την εφαρμογή των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε συμφωνία με τα συγκεκριμένα προβλήματα λογιστικής στη
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Βουλγαρία. Για τα ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται από τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
εφαρμόζονται οι αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Από την 1η Ιανουάριου 2000 το Σώμα Αναγνωρισμένων Ορκωτών Λογιστών στη Βουλγαρία, 
κατόπιν αιτήσεως του Υπουργείου Οικονομικών, ανέπτυξε και επικαιροποίησε τα Εθνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, την αντίστοιχη μεθοδολογία και τις σχετικές οδηγίες. Μέχρι την 1η Φεβρουάριου 2000, 35 
Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα έχουν εγκριθεί (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν έχουν 
ανάλογο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο). Το Σώμα Ορκωτών Λογιστών στη Βουλγαρία έχει εγκρίνει 
επίσης 20 Εθνικούς Κανόνες Λογιστικού Ελέγχου σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανόνες Λογιστικού 
Ελέγχου.

Οι απαιτήσεις στη Βουλγαρία βασίζονται κυρίως στον λογιστικό νόμο - σχέδιο και στα πρότυπα και 
τους κανονισμούς που εκδίδει το υπουργείο Οικονομικών.

Η λογιστική στη Βουλγαρία μπορεί να παρουσιάζει αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των ΔΛΠ λόγω 
της απουσίας ειδικών νόμων και μέτρων στους ακόλουθους τομείς:

• ενοποίηση επιχειρήσεων ειδικού σκοπού ΠΑΡ. 12,
• διαχείριση αθροιστικών συναλλαγματικών διαφορών που διαθέτει μια αλλοδαπή 

επιχείρηση ΔΛΠ 21.37,
• περιορισμός των στοιχείων του ενεργητικού ΔΛΠ 36,
• διαχείριση άϋλων στοιχείων του ενεργητικού που δημιουργούνται εσωτερικά ΔΛΠ 

38.51,
• συναλλαγές πώλησης και εκμίσθωσης του ίδιου περιουσιακού στοιχείου ΔΛΠ 17.50/52,
• την υποτίμηση των προβλέψεων ΔΛΠ 37.45,
• το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 

υποχρεώσεων των εργοδοτών για παροχές στους εργαζομένους ΔΛΠ 19.78,
• τον χειρισμό παρακρατηθέντων φόρων μετά από την αφαίρεση των ζημιών 

προηγούμενων χρήσεων, αναπροσαρμογή αξίας στοιχείων του ενεργητικού, και 
αντιστάθμιση χρεωστικών υπολοίπων (tax assets),

• χειρισμός των χρηματοοικονομικών προϊόντων. ΔΛΠ 32.18/23.

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες που απαιτούν την κοινοποίηση:

• της πραγματικής αξίας των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ΔΛΠ 
32.77,

• της πραγματικής αξίας της ακίνητης περιουσίας ΔΛΠ 40.69,
• τμηματικών αναφορών ΔΛΠ 14,
• τον διαχωρισμό των ταμειακών εισροών και εκροών σε μετρητά και ισοδύναμα 

μετρητών ΔΛΠ 7.45,
• της μεθόδου FIFO ή των απογραφών του τρέχοντος κόστους αποθεμάτων που 

εκτιμώνται βάσει της μεθόδου LIFO. ΔΛΠ 2.36.

Υπάρχουν ασυνέπειες μεταξύ των βουλγαρικών προτύπων και των ΔΛΠ που μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαφορές για πολλές επιχειρήσεις σε ορισμένους τομείς. Σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανόνες:

• οι εταίροι καθορίζονται βάσει ενός ορίου κατοχής μετοχών της τάξεως του 25% (και όχι 
του 20%) του συνόλου των μετοχών με δικαιώματα ψήφου ΔΛΠ 28.4,

• τα έξοδα που πραγματοποιούνται πριν την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας μπορούν να 
κεφαλαιοποιούνται ΔΛΠ 38.57,

• η αναπροσαρμογή της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού γίνεται βάσει καταλόγου 
επίσημων στατιστικών και όχι βάση της πραγματικής τους αξίας ΔΛΠ 16.29,

• ο ορισμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης περιλαμβάνει, ως απαραίτητη προϋπόθεση, 
τη μεταφορά του τίτλου στον μισθωτή ΔΛΠ 17.3,

• το συνολικό κέρδος από τα κίνητρα για μίσθωση δεν αναγνωρίζεται απαραίτητα ως 
μείωση της δαπάνης εκμίσθωσης ΠΑΡ. 15,
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• οι εκμισθωτές αναγνωρίζουν το εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση για περίοδο 

ανάλογη προς το ποσό της ελάχιστης μίσθωσης,
• καταβολές που εισπράττονται βάσει συμβάσεων ΔΛΠ 17.30,
• οι ίδιες (της εκδότριας εταιρίας) μετοχές εμφανίζονται ως στοιχεία του ενεργητικού ΠΑΡ. 

16,
• μεγάλο φάσμα στοιχείων εμφανίζονται ως έκτακτα ΔΛΠ 8.6,
• τα κέρδη από την αύξηση της αξίας των επενδύσεων καταγράφονται στα ίδια κεφάλαια. 

ΔΛΠ 40.28.

Σε ορισμένες επιχειρήσεις, υπάρχουν άλλα σημεία που οδηγούν σε αποκλίσεις από τα ΔΛΠ:

• η αρνητική υπεραξία εμφανίζεται ως προ-εισπραττόμενα έσοδα ΔΛΠ 22.64,
• δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τον χειρισμό προτεινόμενων μερισμάτων. ΔΛΠ 10.11

5 Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Κανονισμοί Λειτουργίας της Τοπικής 
Κεφαλαιαγοράς

Σύγκριση με τα Πρότυπα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

5.1 Βασικοί Κανονισμοί και Φορείς

Το Βουλγαρικό Χρηματιστήριο Αξιών - Σόφια (BSE-SOFIA)

Το βουλγαρικό χρηματιστήριο Αξιών είναι η μόνη αγορά που λειτουργεί στη χώρα από το 1995. Το 
1996 η πρώην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Τίτλων εισήγαγε την προϋπόθεση ότι, προκειμένου 
να διαπραγματευτούν στο BSE-SOFIA, όλες οι εισηγμένες εταιρίες υποχρεούνται να διαθέτουν 
δελτία εγκεκριμένα από την πρώην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επειδή καμία επιχείρηση δεν 
συμμορφώθηκε με αυτόν τον όρο, οι συναλλαγές στο BSE-SOFIA ανέσταλησαν στις 23 
Οκτωβρίου του 1996. FI λειτουργία του Χρηματιστηρίου της Βουλγαρίας-Σόφιας άρχισε ξανά ένα 
έτος αργότερα, αφού έλαβε την άδειά του από την πρώην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Τίτλων. FI 
πρώτη συνεδρίαση έλαβε χώρα στις 21 Οκτωβρίου 1997. Αρχικά, οι συναλλαγές επικεντρώθηκαν 
κυρίως στην ελεύθερη αγορά, όπου οι επιχειρήσεις που προέκυψαν από το πρώτο κύμα της 
μαζικής ιδιωτικοποίησης τοποθέτησαν τα ιδιωτικοποιημένα μερίδιά τους.

Η Οικονομική Εποπτική Επιτροπή (ΟΕΕ)

Το 2003 η πρώην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SSEC), η Υπηρεσία Εποπτείας των Ασφαλιστικών 
Υπηρεσιών και η Υπηρεσία Επίβλεψης Κοινωνικής Κρατικής Ασφάλειας συγχωνεύτηκαν και 
δημιούργησαν την Οικονομική Εποπτική Επιτροπή ως το μοναδικό ρυθμιστικό φορέα στη 
κεφαλαιαγορά και την ασφαλιστική αγορά στη Βουλγαρία.

Κεντρικό Αποθετήριο

Το Κεντρικό Αποθετήριο (CDAD) είναι ο άλλος βασικός φορέας στην αγορά και καθιερώθηκε ως 
συμμετοχική επιχείρηση το 1996. Είναι αρχή που διαχειρίζεται τις συναλλαγές που εκτελούνται στο 
BSE-SOFIA.

FI βουλγαρική κεφαλαιαγορά λειτουργεί σύμφωνα με το ακόλουθο νομικό πλαίσιο, που καθορίζεται 
στις διατάξεις και τον Κανονισμό του BSE-SOFIA:

• Νόμος για τη Δημόσια Εγγραφή των τίτλων
• Εταιρικό Δίκαιο
• Νόμος περί της ιδιωτικοποίησης των Ταμείων
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• Νόμος περί των Ξένων Επενδύσεων
• Νόμος περί της μετατροπής και της ιδιωτικοποίησης των κρατικών και δημοτικών 

επιχειρήσεων
• Οδηγίες της Επιτροπής Κρατικών Τίτλων
• Διατάξεις και κανονισμοί του BSE-SOFIA.

Λόγω του ότι η δομή της κεφαλαιαγοράς κάθε χώρας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η 
εσωτερική δομή της οικονομίας, η πολιτική διάρθρωση και το σύνταγμα της χώρας, καθώς επίσης 
και από τη συνειδητοποίηση και το εύρος της εσωτερικής επενδυτικής κοινωνίας, η άμεση και 
λεπτομερής σύγκριση μεταξύ ΧΑ και BSE-SOFIA δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή 
συμπεράσματα. Εντούτοις, από την σκοπιά του εξωτερικού αναλυτή, μπορεί να συμπεράνει κανείς 
ότι:

• και στις δύο αγορές ο κυριότερος εποπτικός φορέας είναι η κυβέρνηση μέσω των δύο 
Επιτροπών Κεφαλαιαγορών,

• και στις δύο χώρες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τη μεγαλύτερη εξουσία στη 
λειτουργία της αγοράς.

5.2 Κύριες Εποπτικές και Ρυθμιστικές Αρχές

Οικονομική Εποπτική Υπηρεσία (ΟΕΕ)

Τα κύρια καθήκοντα της ΟΕΕ είναι:

• FI προστασία των συμφερόντων των επενδυτών.
• Η προώθηση της σταθερότητας, της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στις 

χρηματιστηριακές αγορές.
• FI επίβλεψη της δραστηριότητας των ρυθμισμένων αγορών, του Κεντρικού 

Αποθετηρίου, των διαμεσολαβητών, των επενδυτικών εταιριών και των εταιριών 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, των χρηματιστών και των επενδυτικών συμβούλων, των 
δημόσιων επιχειρήσεων και άλλων εκδοτών, των ασφαλιστικών εταιριών, των 
χρηματιστών και των πρακτόρων.

• FI επίβλεψη της δραστηριότητας των εταιριών παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών 
συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιοδοτικών πακέτων και των πακέτων ιατρικής 
κάλυψης και περίθαλψης, των εταιριών ευρέσεως εργασίας καθώς επίσης και των 
κεφαλαίων που αυτές διαχειρίζονται.

Βουλγαρικό Χρηματιστήριο Αξιών - Σόφια (BSE-SOFIA)

To BSE-SOFIA παρέχει μηχανισμούς που εξασφαλίζουν:

• Τη διαφάνεια στην τιμολόγηση των τίτλων που συναλλάσσονται στο Χρηματιστήριο,
• τους ενιαίους κανόνες για την διαπραγμάτευση τίτλων, τη λήξη και την εκτέλεση των 

διαπραγματεύσεων,
• ίσους όρους συμμετοχής των μελών στις διαπραγματεύσεις τίτλων και ίσα δικαιώματα 

για αυτά και τους πελάτες τους,
• ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες του χρηματιστηρίου για τα μέλη και ίσα δικαιώματα 

για αυτά και τους πελάτες τους,
• τον αμετάκλητο χαρακτήρα των ολοκληρωμένων συναλλαγών,
• την άμεση ανακοίνωση των πληροφοριών για τις ολοκληρωμένες συναλλαγές.

FI σύγκριση του ΧΑ και BSE-SOFIA αποκαλύπτει ότι οι ανάγκες της αγοράς και το μέγεθος της 
οικονομίας επηρεάζουν ολοφάνερα το σύστημά του.

Το ελληνικό σύστημα παρέχει ένα πιο σύνθετο και περίπλοκο και σε πολλές περιπτώσεις πολύ 
απαιτητικό ρυθμιστικό πλαίσιο που κατευθύνεται κυρίως:
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• στην ανάπτυξη της αγοράς μέσω της προστασίας όλων των μετόχων (μέτοχοι της 

μειοψηφίας, πιθανοί επενδυτές και πελάτες, επενδυτικές εταιρίες),
• και στην αποκέντρωση της Αρχής μέσω της διάσπασης σε ικανό αριθμό φορέων που 

συμμετέχουν στη λειτουργία και την επόπτευση της αγοράς.

5.3 Βασικοί Κανονισμοί της Κεφαλαιαγοράς

5.3.1 Υποχρεώσεις των Εισηγμένων Εταιριών για δημοσιοποίηση στοιχείων

Το βουλγαρικό νομικό πλαίσιο προσδιόρισε δύο ομάδες-στόχους των επιχειρήσεων και τρεις 
κατηγορίες (ή τάξεις) πληροφοριών υποκείμενες στην υποχρεωτική δημοσιοποίηση. Οι ομάδες- 
στόχοι είναι οι δημόσιες επιχειρήσεις και όλες οι υπόλοιπες και οι κατηγορίες πληροφοριών είναι:

• περιοδικές (ετήσιες και εξαμηνιαίες) δημοσιευόμενες εκθέσεις,
• πληροφορίες για ουσιαστικά γεγονότα που συμβαίνουν στην εταιρία ή το αντικείμενο 

εργασία της,
• πληροφορίες για τον έλεγχο της επιχείρησης.

Σε όλες τις μη δημόσιες εταιρίες οι απαιτήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και 
αποτελούνται από τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων, του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, των ταμειακών 
ροών και της κεφαλαιακής κατάστασης. Ο Εμπορικός Κώδικας καθορίζει ένα άλλο κομμάτι των 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τις μη-δημόσιες επιχειρήσεις. Οι συμμετοχικές επιχειρήσεις 
πρέπει να κοινοποιούν την κατοχή και την διαπραγμάτευση των μετοχών τους κατά τη διάρκεια της 
αναφερόμενης περιόδου.

Οι κανονισμοί για τις δημόσιες επιχειρήσεις είναι πολύ πιο αυστηρές. Πρέπει να κοινοποιήσουν και 
τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες πληροφοριών, κάθε μία από τις οποίες περιέχει πολλές 
υποκατηγορίες στοιχείων. Η δημοσιοποίηση ορίζεται από το νόμο σχετικά με τις δημόσιες 
προσφορές χρεογράφων και των διάφορων διατάξεών της προς εφαρμογή.

Το επίκεντρο των περιοδικών πληροφοριών είναι οι ετήσιες εκθέσεις. Οι τελευταίες περιέχουν 
διάφορους τύπους υποχρεωτικών πληροφοριών, αλλά το κύριο σημείο εστίασης είναι τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία. Η τελευταία αναθεώρηση του Νόμου περί Λογιστικής καθόρισε τις 
αναφορές που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες λογιστικής, όπως τους ισολογισμούς, τις 
αναφορές ταμειακών ροών, τα αποτελέσματα χρήσης και τους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς, ως 
χρηματοοικονομικές αναφορές

Επιπλέον, χρηματοοικονομικές πληροφορίες συγκεντρώνονται και για μικρότερες χρονικές 
περιόδους. Προς το παρόν οι δημόσιες εταιρίες παρουσιάζουν εξαμηνιαίες λογιστικές αναφορές, 
όμως με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου αυτές θα αλλάξουν σε τριμηνιαίες. Οι περιοδικές 
εκθέσεις, που εγκρίνονται από αναγνωρισμένους ορκωτούς ελεγκτές πρέπει να παρουσιάζονται 
στην Επιτροπή μέσα σε 90 ημέρες (30 για τις εξαμηνιαίες) από το τέλος του αναφερόμενου 
οικονομικού έτους και η όλη διαδικασία υπόκειται σε δημόσια ανακοίνωση μέσα σε 7 ημέρες.

Η δεύτερη κατηγορία υποχρεωτικών προς κοινοποίηση πληροφοριών από τις δημόσιες 
επιχειρήσεις περιλαμβάνει διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στην επιχείρηση. Περιλαμβάνει 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Αρθρα του Καταστατικού, αλλαγές στη διοίκηση και τους 
εποπτικούς οργανισμούς, την θέσπιση πρακτικών πτώχευσης, οποιαδήποτε απόφαση 
μετασχηματισμού της επιχείρησης ή γενικά οποιεσδήποτε αλλαγές στην επιχείρηση, οι οποίες 
άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν ή μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην τιμή των μετοχών της.

Η διαδικασία για την ανακοίνωση των συγκεκριμένων γεγονότων είναι σαφής, η Επιτροπή (και το 
βουλγαρικό χρηματιστήριο αξιών σε θέματα αρμοδιότητάς του) πρέπει να ειδοποιηθούν μέσα σε 7 
ημέρες από την έγκριση της απόφασης ή της γνώσης του σχετικού γεγονότος, και η Επιτροπή (και 
το Βουλγαρικό Χρηματιστήριο Αξιών) πρέπει να δημοσιεύσουν αυτές τις πληροφορίες. Η 
πρόσφατη τροποποίηση προτείνει την συντόμευση της περιόδου κοινοποίησης σημαντικών
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εταιρικών γεγονότων στην επόμενη ημέρα μετά την λήψη της απόφασης ή μετά το πέρας του 
γεγονότος.

Η τρίτη κατηγορία υποχρεωτικών προς κοινοποίηση πληροφοριών αφορά ένα από τα πιο 
κρίσιμα σημεία για τους επενδυτές που διαμορφώνουν την εμπιστοσύνη τους σε μια δημόσια 
επιχείρηση. Ο νόμος απαιτεί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν περισσότερο από 
10% των ψήφων στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, να κοινοποιούνται στα δελτία των Αρχικών 
Δημόσιων Προσφορών (ΙΡΟ) και στις ετήσιες εκθέσεις.

Ένας εκδότης, που εγγράφεται στο χρηματιστήριο, πρέπει να συμμορφωθεί με τις πρακτικές και τις 
διαδικασίες του BSE-SOFIA, σχετικά με την δημοσιοποίηση σημαντικών πληροφοριών όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις και τον κανονισμού.

Ετήσια έκθεση και ενδιάμεσες εκθέσεις οικονομικής κατάστασης.

Οι προϋποθέσεις για τις ετήσιες και τις προσωρινές οικονομικές καταστάσεις όλων των εταιριών 
που εγγράφονται στο χρηματιστήριο καθορίζονται στο Νόμο περί Δημόσιας Εγγραφής Τίτλων 
και εκτίθενται λεπτομερώς στο διάταγμα για τα δελτία και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, που 
υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Δημόσιας Εγγραφής 
Τίτλων και το προαναφερθέν διάταγμα, όλες οι εισηγμένες εταιρίες και οι άλλοι εκδότες τίτλων που 
εγγράφονται στην κεφαλαιαγορά υποχρεούνται να υποβάλουν στο BSE-SOFIA τις εκθέσεις αυτές 
στην ίδια μορφή και εντός της ίδιας περιόδου.

Η ετήσια έκθεση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για το προηγούμενο οικονομικό έτος:

• περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εκδότη κατά τη διάρκεια των 3 ετών 
που προηγούνται από τη έκδοση του δελτίου ενώ, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 3 
έτη, για τη χρονική περίοδο που προηγείται της έκδοσης,

• τους στόχους του εκδότη για τη λειτουργία του (business plan) για το τρέχον οικονομικό 
έτος και της προσδοκώμενης χρηματοοικονομικής απόδοσης,

• στοιχεία για κάθε προηγούμενη έκδοση τίτλων,
• πληροφορίες για πιθανές εκκρεμότητες με δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες,
• μια ετήσια (τριμηνιαία) οικονομική κατάσταση ελεγμένη από πιστοποιημένο ορκωτό 

λογιστή.

Πρόσθετες ανακοινώσεις σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς του BSE-SOFIA:

• οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας,
• αποφάσεις σχετικά με την κατανομή του κέρδους της εταιρίας,
• επαναγορά μετοχών και πληρωμή κεφαλαίου στις εταιρικές εκδόσεις ομολόγων,
• συγχώνευση και κατανομή τίτλων, όταν λαμβάνεται σχετική απόφαση από το αρμόδιο 

όργανο της εταιρίας και πραγματοποιείται η εγγραφή της,
• αλλαγές στην επιχειρησιακή δραστηριότητα, μετατροπή (συγχώνευση, ενοποίηση, 

διάσπαση ή απόσχιση κλάδου) της εταιρίας και η οποία είναι ικανή να επιδράσει στην 
τιμή των τίτλων,

• δημοσιοποίηση πληροφοριών (ad hoc),
• αλλαγές ή/και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας,
• αλλαγές στα μέλη του εκτελεστικού και ελεγκτικού μέρους της εταιρίας και στον τρόπο 

αντιπροσώπευσης καθώς και των αλλαγών σχετικά με τα πρόσωπα που εγκρίνονται 
για να διοικήσουν και να αντιπροσωπεύσουν τον εκδότη χωρίς να είναι μέλη του 
συμβουλίου,

• έναρξη των διαδικασιών αφερεγγυότητας ή ρευστοποίησης, λήψη απόφασης 
μετατροπής ή εκκαθάρισης της επιχείρησης,

• απόφαση έναρξης ή κλεισίματος υποκαταστήματος.

Αν και οι αρχές του BSE-SOFIA έχουν εφαρμόσει σαφείς και λεπτομερείς κανόνες, μία πιο κοντινή 
ματιά αποκαλύπτει μερικές σημαντικές διαφορές σε ότι αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών:
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• έλλειψη διατάξεων για δημοσιοποίηση των εξαγορών, μεταφοράς ή πώλησης των 

μετοχών μιας εισηγμένης επιχείρησης που αλλάζει τα ποσοστά ψηφοφορίας του 
μετοχικού κεφαλαίου μιας άλλης επιχείρησης,

• έλλειψη διατάξεων για τη δημοσιοποίηση περιοδικών οικονομικών εκθέσεων,
• έλλειψη διατάξεων για τη δημοσιοποίηση των πιο θεμελιωδών πληροφοριών που 

περιλαμβάνονται στα δελτία των επιχειρήσεων και αφορούν συγχωνεύσεις, εξαγορές, 
αλλαγή της επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλυση κύκλου εργασιών ανά κατηγορία 
οικονομικής δραστηριότητας, ανάλυση της αξιοποίησης του αυξημένου κεφαλαίου ως 
αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κ.λπ.

5.3.2 Προστασία Μετόχων Μειοψηφίας

Η Διοίκηση μιας εισηγμένης εταιρίας υποχρεώνεται να απασχολεί έναν διευθυντή σχέσεων με τους 
επενδυτές. Ο διευθυντής μπορεί να μην είναι μέλος της διοίκησης ή ενός εποπτικού τμήματος ή 
εκπρόσωπος της εταιρίας.

Ο διευθυντής σχέσεων με τους επενδυτές:

• φροντίζει για την αποτελεσματική επαφή μεταξύ της διοίκησης της εταιρίας και των 
μετόχων της καθώς και των προσώπων που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε τίτλους 
της, με το να τους παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση της 
επιχείρησης, καθώς επίσης και άλλες πληροφορίες στις οποίες έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης με την ιδιότητα των μετόχων ή των επενδυτών,

• μέσα στη χρονική περίοδο που καθιερώνεται από το νόμο, είναι υπεύθυνος για την 
αποστολή των θεμάτων και των πληροφοριών για μια Γενική Συνέλευση σε όλους τους 
μετόχους, που έχουν ζητήσει να ενημερωθούν για αυτά,

• τηρεί ακριβή και λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων της διοίκησης και των 
εποπτικών οργάνων της εταιρίας,

• είναι αρμόδιος για να στείλει χωρίς καθυστέρηση όλες τις απαραίτητες εκθέσεις και τις 
πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, στην Οικονομική Εποπτική Επιτροπή (FSA), την 
οργανωμένη αγορά στην οποία οι τίτλοι της εταιρίας διαπραγματεύονται, και στο 
Κεντρικό Αποθετήριο,

• αναφέρεται στους μετόχους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση,
• τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού 

συμβουλίου μιας εισηγμένης εταιρίας πρέπει να είναι ανεξάρτητα πρόσωπα. Ένα 
ανεξάρτητο μέλος του συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ανώτερο στέλεχος σε εισηγμένη 
εταιρία.

Παρά το γεγονός ότι, ήδη, από το Δεκέμβριο του 2002, η πρώην επιτροπή κεφαλαιαγοράς 
υιοθέτησε τις αρχές του ΟΟΣΑ σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση όπως συστήνονται για τις 
εισηγμένες εταιρίες, η εφαρμογή τους δεν είναι ακόμα υποχρεωτική. Οι αρχές του ΟΟΣΑ περί 
εταιρικής διακυβέρνησης είναι στην ίδια κατεύθυνση με εκείνες των οργανωμένων και ώριμων 
αγορών. Εντούτοις, η εφαρμογή των σύγχρονων εταιρικών κανόνων διακυβέρνησης σε μια 
αναδυόμενη αγορά απαιτεί:

• Οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να συμμορφωθούν με αυτούς τους κανόνες. Στις 
περισσότερες από τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις (λόγω του μεγέθους και της 
διαθεσιμότητας κεφαλαίων τους) δεν είναι πρόθυμες να συμμορφωθούν με τέτοιους 
κανόνες λόγω του οικονομικού κόστους που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση.

• Να υπάρχει αρκετός χώρος για την εφαρμογή αυτών των κανονισμών, δηλαδή, η 
ρυθμιστική μεταρρύθμιση που απαιτείται στις περισσότερες από τις αναδυόμενες 
αγορές, έχει, ήδη, ολοκληρωθεί και όλα τα άλλα βασικά προβλήματα διαφάνειας και 
αξιοπιστίας να έχουν λυθεί.
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5.3.3 Δημόσια Εγγραφή

Εγγραφή στην επίσημη αγορά μπορεί να γίνει μόνο σε τίτλους οι οποίοι πληρούν τους ακόλουθους 
όρους:

• οι τίτλοι να είναι άϋλοι ή να έχουν αποσυρθεί προσηκόντως από την κυκλοφορία και να 
έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο, ή σε οποιοδήποτε άλλο αποθετήριο 
προβλέπεται από το νόμο,

• η μεταβίβαση τους να μην είναι υπό όρους ή περιορισμένη,
• να μην υπάρχει καμία υποχρέωση ή περιορισμός για αυτούς, τους τίτλους,
• οι εκδιδόμενοι τίτλοι να μη «μπλοκάρονται» από το CDAD ή από οποιοδήποτε άλλο 

αποθετήριο προβλέπεται από το νόμο,
• να μη κινείται διαδικασία πτώχευσης ούτε ρευστοποίησης σχετική με τον εκδότη των 

τίτλων,
• ο εκδότης των τίτλων να μην είναι σε στάδιο μετατροπής,
• οι εκδότες να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του POSA σχετικά με τις δημόσιες 

εγγραφές των τίτλων και τις διαπραγματεύσεις τους στην επίσημη αγορά.

Πρόσθετες προϋποθέσεις εισαγωγής

Τομέας “Α”:

Στον τομέα "Α" μπορούν να εγγραφούν εκδόσεις μετοχών που διαπραγματευόταν για 
τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες πρωτύτερα στο τμήμα "Β" ή τουλάχιστον ένα (1) έτος στο τμήμα 
"Γ" ή στην ανεπίσημη αγορά, καθώς επίσης και οι τίτλοι των οποίων η κεφαλαιοποίηση είναι 
στο ελάχιστο είκοσι (20) LEV εκατομμύρια και πληρούν τις ακόλουθες πρόσθετες 
προϋποθέσεις:

• ο εκδότης να έχει αναπτύξει δραστηριότητα για τουλάχιστον τρία (3) οικονομικά έτη,
• τουλάχιστον τετρακόσιοι (400) μέτοχοι να κατέχουν τις μετοχές της έκδοσης,
• τουλάχιστον το 25% της έκδοσης να ανήκει στους μετόχους της μειοψηφίας,
• η κεφαλαιοποίηση της έκδοσης (δηλ. ο αριθμός μετοχών που εκδίδονται 

πολλαπλασιασμένοι με την τιμή αγοράς) να μην είναι λιγότερο από είκοσι (20) LEV 
εκατομμύρια. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι μετοχές της 
συγκεκριμένης έκδοσης έχουν, ήδη, κυκλοφορήσει στην ανεπίσημη αγορά ή σε άλλη 
αγορά ακριβώς πριν την εισαγωγή σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ισχύει 
επίσης και σαν όρος για τη διατήρηση της εγγραφής,

• ο μέσος μηνιαίος αριθμός συναλλαγών με τη συγκεκριμένη έκδοση να είναι τουλάχιστον 
χίλιες (1000) μετοχές. Αυτός ο όρος ισχύει μόνο όταν οι μετοχές της συγκεκριμένης 
έκδοσης έχουν, ήδη, κυκλοφορήσει στην ανεπίσημη αγορά ή σε άλλη αγορά ακριβώς 
πριν την εισαγωγή σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ισχύει επίσης και σαν όρος 
για τη διατήρηση της εγγραφής.

Τομέας “Β”:

Στον τομέα "Β" μπορούν να εγγραφούν μόνο εκδόσεις των μετοχών που έχουν, ήδη, κυκλοφορήσει 
τουλάχιστον για ένα (1) έτος στο τμήμα "Γ" ή στην Ανεπίσημη Αγορά καθώς επίσης και οι τίτλοι που 
η κεφαλαιοποίηση τους είναι τουλάχιστον δέκα (10) LEV εκατομμύρια και καλύπτουν τους 
ακόλουθους πρόσθετους όρους:

• ο εκδότης να έχει αναπτύξει δραστηριότητα για τουλάχιστον τρία (3) οικονομικά έτη,
• τουλάχιστον τετρακόσιοι (400) μέτοχοι να κατέχουν τις μετοχές της έκδοσης,
• τουλάχιστον το 10% της έκδοσης να ανήκει στους μετόχους της μειοψηφίας,
• η κεφαλαιοποίηση της έκδοσης να μην είναι λιγότερο από δέκα (10) LEV εκατομμύρια. 

Αυτή η προϋπόθεση ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι μετοχές της συγκεκριμένης 
έκδοσης έχουν, ήδη, κυκλοφορήσει στην ανεπίσημη αγορά ή σε άλλη αγορά ακριβώς 
πριν την εισαγωγή σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ισχύει επίσης και σαν όρος 
για τη διατήρηση της εγγραφής,
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• ο μέσος μηνιαίος αριθμός συναλλαγών με τη συγκεκριμένη έκδοση να είναι τουλάχιστον 

χίλιες (1000) μετοχές. Αυτός ο όρος ισχύει μόνο όταν οι μετοχές της συγκεκριμένης 
έκδοσης έχουν, ήδη, κυκλοφορήσει στην ανεπίσημη αγορά ή σε άλλη αγορά ακριβώς 
πριν την εισαγωγή σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ισχύει επίσης και σαν όρος 
για τη διατήρηση της εγγραφής.

Τομέας Τ’:

Στον τομέα "Γ" μπορούν να εγγραφούν μόνο μετοχές που καλύπτουν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

• ο εκδότης να έχει αναπτύξει δραστηριότητα για τουλάχιστον τρία (1) οικονομικό έτος,
• η καθαρή αξία της έκδοσης να είναι περισσότερο από πεντακόσιες χιλιάδες LEV 

(500.000),
• η έκδοση να αποτελείται από περισσότερο από πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές,
• τουλάχιστον εκατό (100) μέτοχοι να κατέχουν μετοχές από την έκδοση αυτή,
• τουλάχιστον πέντε (5) τοις εκατό της έκδοσης να ανήκει στους μετόχους της 

μειοψηφίας.

“Ανεπίσημη αγορά”

Στην ανεπίσημη αγορά μπορούν να εγγραφούν μόνο οι εκδόσεις, που ικανοποιούν τους 
ακόλουθους όρους:

• οι τίτλοι να είναι άϋλοι ή να έχουν αποσυρθεί προσηκόντως από την κυκλοφορία και να 
έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο, ή σε οποιοδήποτε άλλο αποθετήριο 
προβλέπεται από το νόμο,

• η μεταφορά τους να μην είναι υπό όρους ή περιορισμένη,
• να μην υπάρχει καμία υποχρέωση ή περιορισμός για αυτούς,
• οι εκδιδόμενοι τίτλοι να μη «μπλοκάρονται» από το CDAD ή από οποιοδήποτε άλλο 

αποθετήριο προβλέπεται από το νόμο,
• να μη κινείται διαδικασία πτώχευσης ούτε ρευστοποίησης σχετική με τον εκδότη των 

τίτλων,
• ο εκδότης των τίτλων να μην είναι σε στάδιο μετατροπής,
• οι εκδότες να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του POSA σχετικά με τη δημόσια 

εγγραφή των τίτλων και τις διαπραγματεύσεις τους στην επίσημη αγορά.

Αν και, η νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες εγγραφές σε συνδυασμό με την υποχρέωση των 
εταιριών για περιοδικές δημοσιοποιήσεις στοιχείων, είναι καλά δομημένη και καλύπτει, όπως 
φαίνεται, όλες τις διαστάσεις, η έλλειψη εξουσιοδοτημένων μεσολαβητών (ανάδοχοι, market 
makers και προαιρετικά, σύμβουλοι δημοσίων εγγράφων) υπονομεύει την αξιοπιστία της 
διαδικασίας των δημόσιων εγγραφών.

5.3.4 Εσωτερική Πληροφόρηση

Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται και εκπροσωπούν μια εισηγμένη εταιρία δεν μπορούν χωρίς τη 
ρητή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να λάβουν μέρος σε συναλλαγές, που έχουν ως συνέπειες:

1) η εταιρία να αποκτήσει, μεταφέρει, λάβει ή χορηγήσει για χρήση ή ως αποζημίωση, σε 
οποιαδήποτε μορφή, που η συνολική τους αξία υπερβαίνει:

• το ένα τρίτο της χαμηλότερης αξίας των παγίων κατά τον τελευταίο ισολογισμό της 
εταιρίας,

• το 2% της χαμηλότερης αξίας των παγίων κατά τον τελευταίο ισολογισμό της εταιρίας, 
όπου τα ενδιαφερόμενο πρόσωπα συμμετέχουν σε τέτοιες συναλλαγές,
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2) να προκύψουν υποχρεώσεις της εταιρίας, που το σύνολό τους υπερβαίνει το ένα τρίτο 

της αξίας των παγίων, προς ένα πρόσωπο ή σε συγγενικά προς αυτό άτομα, και 
υποχρεώσεις, που το σύνολό τους ισούται με το 2% της αξίας των παγίων, προς 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα,

3) η εταιρία να εισπράττει, από ένα άτομο ή μια ομάδα προσώπων που σχετίζονται μεταξύ 
τους, ποσά που υπερβαίνουν το ένα τρίτο της αξίας των παγίων και όταν οι οφειλέτες 
στην επιχείρηση είναι ενδιαφερόμενα πρόσωπα - περισσότερα από 2 %.

Οι συναλλαγές μιας εισηγμένης επιχείρησης με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων προσώπων, που 
είναι εκτός εκείνων των συναλλαγών, πρέπει να εγκριθούν εκ των προτέρων από τη διοίκηση.

Οι συναλλαγές, που χωριστά η κάθε μία είναι κάτω από τα κατώτατα όρια, αλλά ληφθείσες 
συνολικά οδηγούν σε αλλαγή στην ιδιοκτησία που βρίσκεται επάνω από αυτά τα κατώτατα όρια, 
θεωρούνται ως ένα σύνολο, εάν έχουν πραγματοποιηθεί εντός μιας περιόδου τριών 
ημερολογιακών ετών και προς όφελος ενός ατόμου ή των συγγενικών προς αυτό προσώπων. Το 
ίδιο ισχύει εάν ένα άτομο ή τα συγγενικά προς αυτό πρόσωπα συμμετέχουν στις συναλλαγές 
αυτές. Σε τέτοιες περιπτώσεις η λειτουργία ή η συναλλαγή που υπερβαίνει τα κατώτατα όρια 
πρέπει να υποβληθεί σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το διοικητικό σχήμα παρουσιάζει στη γενική συνεδρίαση μια ενημερωτική έκθεση σχετικά με την 
ευκολία και τους όρους τέτοιων διαδικασιών και συναλλαγών. Η έκθεση αποτελεί μέρος του υλικού 
που δίνεται στους μετόχους όταν συγκαλείται μια Γενική Συνέλευση.

Σε περιπτώσεις απόκτησης ή διάθεσης πάγιων ενεργητικών η Γενική Συνέλευση της εταιρίας 
λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τα 3λ του κεφαλαίου, ενώ στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις - με απλή πλειοψηφία. Στη λήψη τέτοιας απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να 
μην να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους. Τα ενδιαφερόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
δεν συμμετέχουν σε καμία λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη της διοίκησης και τα εποπτικά όργανα της δημόσιας εταιρίας, τους εκπροσώπους της και 
των προσώπων που άμεσα ή έμμεσα κατέχουν τουλάχιστον 25% των ψήφων στη Γενική 
Συνέλευση της εταιρίας ή που ελέγχουν την εταιρία, πρέπει να γνωστοποιήσουν στο διοικητικό 
συμβούλιο, την Επιτροπή και την κεφαλαιαγορά, πληροφορίες σχετικές με:

• τα νομικά πρόσωπα στη Γενική Συνεδρίαση των οποίων κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή 
έμμεσα τουλάχιστον 25% των ψήφων,

• τα νομικά πρόσωπα στη διοίκηση των οποίων συμμετέχουν ή εκπροσωπούν,
• τις τρέχουσες και μελλοντικές συναλλαγές που είναι γνωστές σε αυτούς και που 

σχετίζονται με άτομα που μπορούν να θεωρηθούν ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Τα μέλη της διοίκησης και το εποπτικό όργανο της δημόσιας εταιρίας και του αντιπροσώπου της 
πρέπει να αποκαλύψουν τις αντίστοιχες πληροφορίες μέσα σε 7 ημέρες από την εκλογή τους, ενώ 
τα πρόσωπα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 25% των ψήφων στη Γενική 
Συνέλευση - μέσα σε 7 ημέρες από την απόκτηση των μετοχών τους.

Οι παραπάνω διατάξεις για τις συναλλαγές των κατόχων εσωτερικής πληροφόρησης δεν είναι 
επαρκείς. Μία πιο κοντινή ματιά στον κανονισμό του ΧΑ αποκαλύπτει την έλλειψη σημαντικών 
διατάξεων στον κανονισμό του BSE-SOFIA, όπως:

• την υποχρέωση των εταιριών να εξασφαλίσουν διακριτικότητα,
• την υποχρέωση των εταιριών να δημοσιοποιήσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες 

μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της τιμής της μετοχής,
• την υποχρέωση των εταιριών να επιβεβαιώσουν την ισχύ ή όχι των ανεπίσημων 

πληροφοριών,
• την υποχρέωση των εταιριών να προστατεύσουν τους επενδυτές σε περίπτωση που 

υπάρχει διάχυση πληροφοριών,
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• την υποχρέωση των εταιριών να προαναγγείλουν την απόκτηση ή την ανάθεση 

ποσοστού των αρχικών μετοχών όπως προβλέπεται, καθώς επίσης και την 
ανακοίνωση συναλλαγών που πραγματοποιούνται από μέλος του συμβουλίου 30 
ημέρες πριν από το κλείσιμο των τριμήνων,

• τάθε μέτοχος που κατέχει περισσότερο από 10% του μετοχικού κεφαλαίου είναι 
υποχρεωμένος για να κοινοποιήσει τις προθέσεις του σχετικά με την αγορά ή την 
πώληση ενός ποσοστού περισσότερο από 5% του μεριδίου μέσα σε 3 μήνες.

5.4 Φορολόγηση και Αμοιβές

5.4.1 Φορολόγηση Μερισμάτων

• Από τοπικές εταιρίες 0%
• Πληρωτέα από τοπικές εταιρίες στη Βουλγαρία 15%
• Κάτοικοι και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 15%
• Διανεμημένα από Βουλγαρικές εταιρίες σε ξένους 15%

5.4.2 Φορολόγηση Κεφαλαιακών Κερδών

Συμπεριλαμβάνεται στο εταιρικό εισόδημα καθώς και στο φορολογητέο

5.4.3 Φορολόγηση Κερδών και Εισοδημάτων

Οι εταιρίες και οι συνεταιρισμοί υπόκεινται σε:

• Δημοτικό φόρο 10%
• Εταιρικό εισόδημα της τάξης του

ο 20% για τα φορολογήσιμα κέρδη κάτω των 50 χιλιάδες LEV 
ο 25% για τα φορολογήσιμα κέρδη που υπερβαίνουν 50 χιλιάδες LEV

Ο δημοτικός φόρος αφαιρείται από τη φορολογική βάση πριν επιβληθεί ο φόρος εταιρικού 
εισοδήματος.

5.4.4 Προμήθειες Συναλλαγών

Τα τέλη συναλλαγής καταβάλλονται στο χρηματιστήριο και από τις δύο πλευρές και ορίζονται ως 
ποσοστό επί του συνολικό ποσό της συναλλαγής ως εξής:

• συναλλαγές με μετοχές και αποδείξεις καταθέσεων μετόχων - 0.1 %
• συναλλαγές σε κυβερνητικούς τίτλους - 0,005%
• συναλλαγές σε εταιρικά και δημοτικά ομόλογα - 0,01 %
• συναλλαγές σε άλλους τίτλους - 0,03%
• συναλλαγές στη "αγορά ιδιωτικοποίησης" - 0.2%
• συναλλαγές μεγάλου αριθμού μετοχών - 0,1 %.

Η αμοιβή για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω προσφοράς και πλειοδοσίας είναι 0,02% του 
συνολικού ποσού της συναλλαγής και οφείλεται μόνο από τον αγοραστή.
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6 Τοπικό Χρηματιστήριο

Σύγκριση με το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)

6.1 Προϊόντα

Προϊόντα που διαπραγματεύονται

Ελληνική αγορά

Μετοχές:
Κοινές
Προνομιούχες
Δικαιώματα

Ομόλογα:
Εταιρικά

Δημοσίου

Παράγωγα:
Προθεσμιακά Συμβόλαια 
Δικαιώματα 
Διαβιβάσεις Τίτλων

Τοπική αγορά
Μετοχές:
Κοινές

Δικαιώματα
Αποδείξεις Καταθέσεων 
Ομόλογα:

Δημοσίου
Εταιρικά, συμπεριλαμβανομένων 
των Ομολόγων Υποθήκης
Δημοτικά

6.2 Οργάνωση και Βασική Λειτουργία

Επιτροπή Εποτττείας Χρηματοοικονομικών (FSA)

Το 2003, η πρώην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SSEC), ο Φορέας Επόπτευσης Ασφαλιστικών 
Υπηρεσιών και ο Δημόσιος Φορέας Επόπτευσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών συγχωνεύτηκαν και 
δημιούργησαν την Επιτροπή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών (FSA) που είναι η ρυθμιστική αρχή 
για την αγορά κεφαλαίου και ασφαλειών στη Βουλγαρία.

Το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας, - Σόφια (EBS)
Η ιστορία της βουλγαρικής αγοράς αξιών χρονολογείται σχεδόν από τον προηγούμενο αιώνα. Ο 
πρώτος νόμος περί της λειτουργίας του χρηματιστηρίου, που υιοθετήθηκε το 1907, ρύθμισε τη 
δομή και τις λειτουργίες των χρηματιστηριακών τίτλων και των αγαθών. Μετά από τον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο το χρηματιστήριο άνοιξε πάλι το 1920 ενεργοποιώντας κυρίως την αγορά 
συναλλάγματος, παρά τις συναλλαγές τίτλων. Στη δεκαετία του '30, πρέπει να εισήχθησαν περίπου 
30 επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο και δημιούργησαν σημαντικό τζίρο. Μετά από τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο το χρηματιστήριο έπαυσε τις λειτουργίες του.

Η αγορά αξιών επανασυγκροτηθηκε το 1991 με τη θέσπιση του Εμπορικού Νόμου. Η ανάπτυξη 
της αγοράς αξιών συνδέεται άμεσα με τις βαθιές δομικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές στη 
χώρα από το 1989. Προς το τέλος του 1995 τα περισσότερα περιφερειακά χρηματιστήρια 
συγχωνεύτηκαν και το χρηματιστήριο της Βουλγαρίας παρέμεινε το μόνο χρηματιστήριο που 
λειτουργεί στη χώρα.
Το 1996 η πρώην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Τίτλων εισήγαγε την προϋπόθεση ότι, 
προκειμένου να διαπραγματευτούν στο BSE-SOFIA, όλες οι εισηγμένες εταιρίες υποχρεούνται να 
διαθέτουν δελτία εγκεκριμένα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επειδή καμία επιχείρηση δεν 
συμμορφώθηκε με αυτόν τον όρο, οι συναλλαγές στο BSE-SOFIA ανεστάλησαν στις 23
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Οκτωβρίου του 1996. Η λειτουργία του Χρηματιστηρίου της Βουλγαρίας-Σόφιας άρχισε ξανά ένα 
έτος αργότερα, αφού έλαβε την άδειά του από την πρώην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η πρώτη 
συνεδρίαση έλαβε χώρα στις 21 Οκτωβρίου 1997. Αρχικά οι συναλλαγές επικεντρώθηκαν κυρίως 
στην ελεύθερη αγορά, όπου οι επιχειρήσεις που προέκυψαν από το πρώτο κύμα της μαζικής 
ιδιωτικοποίησης τοποθέτησαν τα ιδιωτικοποιημένα μερίδιά τους.

Η κυβέρνηση κατέχει περίπου 40% του κεφαλαίου του BSE-SOFIA.

Κεντρικό Αποθετήριο (CDAD)
Το Κεντρικό Αποθετήριο καθιερώθηκε ως μετοχική εταιρία την 13η Αυγούστου 1997, υπό τους 
όρους του άρθρου 91 του Νόμου περί Τίτλων, Χρηματιστηρίου και Μεσαζόντων επενδύσεων 
(SSEIIL). Οι μέτοχοι του CDAD είναι οι σημαντικότερες βουλγαρικές εμπορικές τράπεζες που 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην αγορά τίτλων. Άλλοι σημαντικοί μέτοχοι, σύμφωνα με τους 
όρους της υπ’ αριθμ. 19 διάταξης, είναι η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα (ΒΝΒ) και το Υπουργείο 
Οικονομικών (MF), που μαζί κατέχουν την πλειοψηφία του συνολικού κεφαλαίου του CDAD. 
Σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, το CDAD οργανώνει και διατηρεί αξιόπιστα συστήματα για:

• την εγγραφή άυλων τίτλων
• τη διατήρηση του μητρώου εγγραφών των εταιριών
• τη διατήρηση του μητρώου εγγραφών των τίτλων
• να δεσμεύει τα πιστοποιητικά μεριδίων που είναι αντικείμενα δημόσιας 

διαπραγμάτευσης

Όπως προβλέπεται από τη διάταξη αριθ. 19, η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας (ΒΝΒ) και το 
Νομισματικό Ταμείο (οι δύο αυτοί φορείς σύνταξαν την διάταξη 19) ελέγχουν άμεσα τις λειτουργίες 
του CDAD. Η διάταξη ορίζει σαφώς, τις υπηρεσίες, που προσφέρονται από το CDAD, καθώς 
επίσης και τον τρόπο αναφοράς και ελέγχου που ασκούν οι συγκεκριμένοι φορείς στο CDAD.

Σύμφωνα με τη διάταξη 19, τη λειτουργία του CDAD εποπτεύει επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο 
στο οποίο συμμετέχουν πάντα εκπρόσωποι του MF και της ΒΝΒ. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει 
ένα από τα μέλη του ως γενικό διευθυντή. Εκείνος καθοδηγεί και διαχειρίζεται τις καθημερινές 
δραστηριότητες και αναφέρει στα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 
Από την άποψη της ίδρυσης και της διάρθρωσης η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ ΧΑ και του 
BSE-SOFIA είναι η ύπαρξη της ανεπίσημης αγοράς, ένα είδος αγοράς που καλύπτει προσωρινά 
τις ανάγκες της βουλγαρικής οικονομίας.

6.3 Μέλη του Χρηματιστηρίου

Τα μέλη του χρηματιστηρίου είναι εμπορικές τράπεζες και εξουσιοδοτημένες να εκτελέσουν τις 
συναλλαγές τίτλων στο χρηματιστήριο.

Οι επενδυτικές εταιρίες είναι επιχειρήσεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν λόγω της ιδιότητάς 
τους συναλλαγές, εκδόσεις τίτλων, διαχείριση μεμονωμένων χαρτοφυλακίων ή/και χρημάτων, τη 
φύλαξη τίτλων και χρημάτων πελατών σε αποθετήριο (δραστηριότητα θεματοφυλακής), την 
παροχή επενδυτικών συμβουλών σχέση με τίτλους, παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και 
ανάλυση των προοπτικών χρηματοδότησης εταιριών, της διάρθρωσης του κεφαλαίου τους, της 
στρατηγικής στους τομείς που δραστηριοποιούνται και σχετικά ζητήματα, καθώς επίσης και την 
παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τη μετατροπή εταιριών και τις συναλλαγές 
εξαγοράς, όπως και προετοιμασία των ενημερωτικών δελτίων για την αρχική δημόσια εγγραφή 
(ΙΡΟ) των τίτλων.

Τα μέλη του χρηματιστηρίου υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαριθμούνται 
κατωτέρω:

1) να είναι επενδυτικές εταιρίες διαμεσολάβησης, που έχουν λάβει τις άδειες του σύμφωνα 
με των όρων και τις διαδικασίες του Νόμου περί Τραπεζών (ΒΑ) και έχουν εγγράφει στο 
μητρώο επενδυτικών εταιριών διαμεσολάβησης της FSA,
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2) να είναι μέλη του αποθετηρίου ή να έχουν υπογράψει μια έγκυρη συμφωνία με μέλος του 

αποθετηρίου,

3) να κατέχουν τον ελάχιστο απαραίτητο αριθμό μετοχών του κεφαλαίου του 
χρηματιστηρίου, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του,

4) να έχουν πραγματοποιήσει πιστοποιημένη εργασία ή έγκυρη συμφωνία παροχής 
υπηρεσιών με τουλάχιστον έναν εγγεγραμμένο χρηματιστή.

Αυτή την περίοδο, το Χρηματιστήριο έχει 90 μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
τραπεζών.

Τα σημαντικότερα προβλήματα με τα μέλη του BSE-SOFIA προέρχονται από το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει κανένας σαφής και συνοπτικός κανόνας για την εμπλοκή και τη συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες δημόσιας εγγραφής καθώς επίσης και στη διαδικασία νέων εγγραφών.

6.4 Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Διαχωρισμού των Εταιριών σε Κλάδους ή 
Αγορές

Η επίσημη αγορά του BSE-SOFIA αποτελείται από τρεις τομείς:

Τομέας “Α”:

Στον τομέα "Α" της "αγοράς αξιών" μπορούν να εγγράφουν εκδόσεις μετοχών που κυκλοφόρησαν 
για τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες πρωτύτερα στο τμήμα "Β" ή τουλάχιστον ένα (1) έτος στο τμήμα Τ' ή 
στην ανεπίσημη αγορά, καθώς επίσης και οι τίτλοι των οποίων η καθαρή αξία (δηλ. ο αριθμός 
μετοχών της έκδοσης που πολλαπλασιάζεται με την καθαρή αξία μίας μετοχής) είναι στο ελάχιστο 
είκοσι εκατομμύρια (20) LEV. Ο εκδότης πρέπει να δραστηριοποιείται για τουλάχιστον τρία (3) 
οικονομικά έτη και να πληροί όλες τις γενικές διατάξεις που τίθενται για την ένταξη στην επίσημη 
αγορά.

Τομέας “Β":

Στον τομέα "Β" της "αγοράς αξιών" μπορούν να εγγραφούν εκδόσεις τουλάχιστον ένα (1) έτος στο 
τμήμα "Γ" ή στην ανεπίσημη αγορά, καθώς επίσης και οι τίτλοι των οποίων η καθαρή αξία (δηλ. ο 
αριθμός μετοχών της έκδοσης που πολλαπλασιάζεται με την καθαρή αξία μίας μετοχής) είναι στο 
ελάχιστο είκοσι εκατομμύρια (10) LEV. Ο εκδότης πρέπει να δραστηριοποιείται για τουλάχιστον 
τρία (3) οικονομικά έτη και να πληροί όλες τις γενικές διατάξεις που τίθενται για την ένταξη στην 
επίσημη αγορά.

Τομέας “Γ”:

Στον τομέα "Γ' μπορούν να εγγραφούν μόνο εκδόσεις των μετοχών που καλύπτουν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

• ο εκδότης να έχει αναπτύξει δραστηριότητα για τουλάχιστον ένα (1) οικονομικό έτος,
• ο εκδότης να πληροί τους όρους που θέτει το POSA σχετικά με τη δημόσια εγγραφή 

των τίτλων και τις διαπραγματεύσεις τους στην επίσημη αγορά.

"Ανεπίσημη αγορά”

Στην ανεπίσημη αγορά μπορούν να εγγραφούν μόνο οι εκδόσεις, που ικανοποιούν τους 
ακόλουθους όρους:
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• οι τίτλοι να είναι άϋλοι ή να έχουν αποσυρθεί προσηκόντως από την κυκλοφορία και να 

έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο, ή σε οποιοδήποτε άλλο αποθετήριο 
προβλέπεται από το νόμο,

• ο εκδότης να πληροί τους όρους που θέτει το POSA σχετικά με τη δημόσια εγγραφή 
των τίτλων και τις διαπραγματεύσεις τους στην επίσημη αγορά.

Η κατάτμηση αγοράς φαίνεται να ακολουθεί τις ανάγκες της βουλγαρικής οικονομίας, καθώς επίσης 
και τη δομή του επιχειρηματικού κόσμου. Οι κύριοι τομείς της βουλγαρικής οικονομίας και ο 
αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων σε κάθε τομέα αγοράς είναι τα βασικά κριτήρια για την 
περαιτέρω κατάτμηση στο μέλλον.

6.5 Αναστολή Διαπραγμάτευσης

Το διοικητικό συμβούλιο του BSE-SOFIA μπορεί να πάρει απόφαση να αναστείλει τις συναλλαγές 
των αξιών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• σε περίπτωση οποιοσδήποτε μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των κανόνων και των 
κανονισμών του BSE-SOFIA,

• σε περίπτωση που συμβεί ένα γεγονός σχετικό με τους τίτλους ή τους εκδότες τους το 
οποίο μπορεί να επηρεάσει την τιμή των τίτλων, εκτός αν αυτό δημοσιοποιηθεί στο 
κοινό,

• σε περίπτωση που έχει κινηθεί διαδικασία για τη μετατροπή της εταιρίας που εκδίδει τις 
μετοχές,

• σε περίπτωση που ο εκδότης αποτύχει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του για 
δημοσιοποίηση πληροφοριών,

• όταν ο εκδότης αποτύχει να καταβάλει το ετήσιο τέλος για τη διατήρηση της εγγραφής ή 
το τέλος για την αύξηση του όγκου της έκδοσης στους όρους που προβλέπονται από 
τους κανόνες και τους κανονισμούς και από τη συμφωνία για την εγγραφή με το BSE- 
SOFIA,

• σε περίπτωση που ο εκδότης ή ένας χρηματιστής, μέλος του BSE-SOFIA, που τον 
εκπροσωπεί, καταθέσει αίτημα για την ακύρωση της εγγραφής.

Η έλλειψη μιας αρχής (που εποπτεύεται από το BSE), η οποία θα

• παρακολουθεί τη χρηματοοικονομική επίδοση των εισηγμένων εταιριών σε κανονική 
καθώς επίσης και σε περιοδική βάση,

• παρακολουθεί τις εισηγμένες επιχειρήσεις για την αξιοποίηση του κεφαλαίου που 
δημιουργήθηκε μέσω ΙΡΟ ή των αυξήσεων κεφαλαίου,

• παρακολουθεί τις συναλλαγές προκειμένου να εντοπιστούν οι παράνομες συναλλαγές,
• θα λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί η χειραγώγηση της αγοράς,

υπονομεύει την ισχύ των ανωτέρω κανόνων.

6.6 Σύστημα Συναλλαγών Μετοχών

Οι διαπραγματεύσεις στο BSE πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, 
σύμφωνα με το παρακάτω ωράριο:

• 09.30 π.μ. - 01.00 μ.μ. - Συναλλαγές στην επίσημη αγορά και την ελεύθερη αγορά

• 01.00 μ.μ. - 02.00 μ.μ. - Συναλλαγές πακέτων μετοχών

• 09.30 π.μ. - 02.00 μ.μ. - Παράλληλες συναλλαγές σε κυβερνητικούς τίτλους

Οι συναλλαγές στο BSE πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση μέσω του Συστήματος Συναλλαγών 
του Βουλγαρικού Χρηματιστηρίου (τερματικός σταθμός BSE-SOFIA) που είναι πλήρως
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αυτοματοποιημένο με σκοπό να παρέχει διαφάνεια, ρευστότητα, κοινοποίηση τιμών, και να 
συμβάλλει στη μελλοντική ανάπτυξη της αγοράς. Η πρώτη έκδοση του συστήματος αναπτύχθηκε 
από το χρηματιστήριο Nasdaq, προωθήθηκε το 1991, και από τότε τροποποιείται συνεχώς από το 
RTS-TC (ρωσικό σύστημα συναλλαγών), σύμφωνα με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες.

Το καθημερινό όριο στις διακυμάνσεις τιμών για τους τομείς Α,Β και Γ της επίσημης αγοράς έχει 
ορισθεί στο +/- 15% ως μέση σταθμισμένη τιμή από την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ για την 
ανεπίσημη αγορά το όριο διακύμανσης των τιμών έχει ορισθεί στο +/- 30% της μέσης 
σταθμισμένης τιμής που καταχωρείται στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι ακόλουθες περιστάσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως αιτιολόγηση για την καταχώρηση 
εντολών έξω από τα όρια αυτά, χωρίς αυτό να σημαίνει παραβίαση των διατάξεων αυτών των 
κανόνων και κανονισμών:

1. Περιστάσεις που αφορούν εκδόσεις γρεονοάφων:

• διανομή μερισμάτων και άλλων εσόδων από χρεόγραφα,
• επαναγορά μετοχών,
• συγχώνευση και διαίρεση των εκδόσεων των μετοχών,
• αλλαγή στην ονομαστική τιμή των μετοχών,
• αύξηση κεφαλαίου της εκδότριας εταιρίας μέσω:

• διανομής νέων μετοχών μεταξύ των μετόχων και κεφαλαιοποίηση εσόδων 
της εταιρίας ή των αποθεμάτων,

• αύξησης στην ονομαστική τιμή των μετοχών,
• αύξησης στο κεφάλαιο της εταιρίας μέσω νέας έκδοσης μετοχών,

• μείωση στο κεφάλαιο της εταιρίας μέσω:
• ακύρωσης μετοχών,
• μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής,

Διαδικασίες ή γεγονότα όπως:
• συγχώνευση, ενοποίηση, διάσπαση (split), ή απόσπαση από την εκδότρια εταιρία,
• χρεοκοπία,
• ρευστοποίηση,
• επιβολή περιορισμού σε ακίνητη περιουσία και περιορισμός σε κινητή περιουσία και 

εισπρακτέα ποσά, φραγή τραπεζικών λογαριασμών.

2. Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης:

• Δημόσια εγγραφή μετοχών, που ανήκουν στο κράτος
• Λήξη μιας συναλλαγής Ιδιωτικοποίησης όταν η τιμή της μετοχής από αυτή τη 

συναλλαγή είναι πέρα από το όριο διακύμανσης τιμών εκείνης της στιγμής

3. Άλλα:

• φυσικές καταστροφές που έχουν άμεσες επιπτώσεις στη δραστηριότητα του εκδότη
• ανάκληση /έκδοση άδειας προς τον εκδότη για την εκτέλεση συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων ή παραγωγών
• αλλαγές στη διοίκηση ή την ηγεσία της εταιρίας
• αποτυχία εκτέλεσης συναλλαγών σε τίτλους συγκεκριμένης έκδοσης για περίοδο 

μεγαλύτερη από πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις
• καθημερινός όγκος συναλλαγών σε τίτλους, συγκεκριμένης έκδοσης μικρότερος από 

εκατό μετοχές ανά δέκα συνεχόμενες συνεδριάσεις.
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6.7 Εκκαθάριση Συναλλαγών

Ο συμψηφισμός όλων των συναλλαγών που εκτελούνται στο BSE-SOFIA γίνεται επί των 
ακαθάριστων για τους τίτλους και επί των καθαρών για μετρητά (οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται από 
το Κεντρικό Αποθετήριο για κάθε μέλος του BSE-SOFIA, αλλά οι τίτλοι εκκαθαρίζονται χωριστά ανά 
συναλλαγή). Ο κύκλος διευθέτησης είναι Τ+2, με τα μετρητά να εκκαθαρίζονται ταυτόχρονα με τους 
τίτλους.

Μετά τη συνεδρίαση όλες οι συναλλαγές στέλνονται από το BSE-SOFIA στο Κεντρικό Αποθετήριο. 
Κάθε μέλος πρέπει να αναφέρει τη συναλλαγή του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
εκτελούνται για λογαριασμό των πελατών του. Το Αποθετήριο ταυτίζει τις πληροφορίες και αρχίζει 
τη διαδικασία εκκαθάρισης, η οποία είναι η ίδια για όλα τα είδη τίτλων.
Όλες οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται στην βάση της παράδοσης έναντι της πληρωμής (DVP). FI 
διευθέτηση τίτλων γίνεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος εγγραφών στο κεντρικό 
αποθετήριο. Όλοι οι τίτλοι που κυκλοφορούν στο BSE-SOFIA εκδίδονται σε άυλη μορφή και 
καταχωρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο. Το Κεντρικό Αποθετήριο είναι ένας από τους χειριστές 
συστημάτων του βουλγαρικού διατραπεζικού συστήματος εκκαθάρισης, που λειτουργεί σε 
πραγματικό χρόνο (RINGS).

Η αϋλοποίηση των τίτλων και η ύπαρξη του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος αποθετηρίου 
αποτελούν πρόοδο για το BSE-SOFIA.. Κανένα σημαντικό πρόβλημα δεν έχει εντοπιστεί εκτός 
από την έλλειψη σαφέστερων κανόνων στη διαδικασία εγγραφής όπου ο ρόλος των μελών του 
BSE-SOFIA δεν προσδιορίζεται σαφώς.

6.8 Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Για την ολοκλήρωση των συναλλαγών δεν είναι απαραίτητη η υπηρεσία θεματοφύλακα. Κάθε 
μέλος του χρηματιστηρίου (Επενδυτική εταιρία διαμεσολάβησης ή εμπορική τράπεζα) μπορεί να 
λειτουργήσει ως θεματοφύλακας. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών 
θεματοφυλακής που προσφέρονται από τις τράπεζες και από αυτές των επενδυτικών εταιριών.

6.9 Διαχείριση Κινδύνου / Κάλυψη Συναλλαγών

Δεν υπάρχει κανένα όριο συναλλαγών αν και όλοι οι χρηματιστές πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις διατάξεις για την επάρκεια κεφαλαίου και της ρευστότητας, η οποία περιορίζει έμμεσα τη θέση 
τους στους τίτλους.

To BSE-SOFIA διαχειρίζεται ένα Ταμείο Εγγυήσεων προκειμένου να εγγυηθεί τις πληρωμές για τις 
συναλλαγές που εκτελούνται στο χρηματιστήριο. Το Ταμείο δημιουργείται με τη συμβολή των 
μελών. Μέχρι τη 10η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, κάθε μέλος πρέπει να καταθέσει στο ταμείο 
ποσό ίσο με το 0,1 της μέσης αξίας όλων των συναλλαγών που εκτελέστηκαν από αυτό κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. Οι συναλλαγές πακέτων μετοχών αποκλείονται 
από αυτούς τους υπολογισμούς. FI μέση αξία των τελεσμένων συναλλαγών είναι η αξία όλων των 
τελεσμένων συναλλαγών για τον τελευταίο ημερολογιακό μήνα που διαιρείται με τον αριθμό των 
συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε συνεδρίαση κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.

Οι πόροι του Ταμείου χρησιμοποιούνται για να καλύψουν υποχρεώσεις μεταξύ των μελών που 
προκύπτουν από τις συναλλαγές που εκτελούνται στο χρηματιστήριο μετά από τη λήξη των όρων 
για την εκκαθάριση των συναλλαγών.

Ακόμα κι αν όλες οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται στην βάση της παράδοσης έναντι της πληρωμής 
(DVP), πρέπει να εφαρμοστούν οι ακόλουθοι κανόνες προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των 
επενδυτών και των αγορών:

• περιορισμοί στη συνολική αξία των συναλλαγών που ένα μέλος μπορεί να εκτελέσει 
κατά τη διάρκεια μιας ημέρας,

• ο συνολικός όγκος των επενδύσεων της εταιρίας πρέπει να έχει ασφαλιστική κάλυψη,
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• δημιουργία ενός πρόσθετου εγγυητικού, το οποίο θα καλύψει καθημερινές συναλλαγές 

των μελών, όταν εκείνες οι συναλλαγές υπερβούν το όριο που επιβάλλεται στα μέλη.

6.10 Δείκτες Επιδόσεων της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ο δείκτης EBS προωθήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2000. Υπολογίζεται ως ο συσχετισμός του ποσού 
της κεφαλαιοποίησης των επιχειρήσεων μέσα στο δείκτη χαρτοφυλακίου την τρέχουσα ημέρα, και 
του ποσού της κεφαλαιοποίησης των επιχειρήσεων μέσα στο δείκτη χαρτοφυλακίου του δείκτη την 
προηγούμενη ημέρα.

Η κεφαλαιοποίηση αγοράς ορίζεται ως ένα προϊόν του αριθμού των υπό έκδοση μετοχών και τη 
μέση σταθμισμένη τιμή ανά μετοχή στο τέλος της συνεδρίασης εμπορικών συναλλαγών.
Μόνο οι εταιρίες με τη μεγαλύτερη ρευστοποίηση συμπεριλαμβάνονται στο δείκτη χαρτοφυλακίου. 
Επιπλέον, οι εταιρίες οφείλουν να συμμορφωθούν με τους ακόλουθους όρους:

• διαπραγμάτευση των τίτλων στις επίσημες αγορές τουλάχιστον για τρεις μήνες,
• η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για κάθε έκδοση να είναι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια 

LEV,
• ο αριθμός μετόχων κάθε επιχείρησης που περιλαμβάνεται στον δείκτη χαρτοφυλακίου 

να είναι τουλάχιστον 500,
• να γίνονται συναλλαγές για τις μετοχές της έκδοσης τουλάχιστον στο 20% επί του 

συνόλου των συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών.

Ο αριθμός των εταιριών που βρίσκονται στο δείκτη χαρτοφυλακίου μπορεί να ποικίλει από 5 έως 
50. Προς το παρόν, στο δείκτη συμπεριλαμβάνονται 10 εταιρίες. Το δείκτη διαχειρίζεται η Επιτροπή 
Δεικτών του BSE.

Ο υφιστάμενος δείκτης αντιπροσωπεύει τη διακύμανση της κεφαλαιοποίησης μιας ορισμένης 
ομάδας επιχειρήσεων που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη 
μόνο τη χρηματοοικονομική πλευρά και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για χαρακτηριστικά όπως 
ο τομέας όπου μια επιχείρηση λειτουργεί αλλά και το μέγεθός της. Μετά την υφιστάμενη κατάτμηση 
της επίσημης αγοράς, οι δείκτες για κάθε τομέα θα σχεδιαστούν με τρόπο που να 
αντιπροσωπεύουν τις διακυμάνσεις στην κεφαλαιοποίηση του τομέα. Οι βιομηχανικοί δείκτες 
μπορούν να σχεδιαστούν έχοντας ως βάση την παράλληλη κατάτμηση της επίσημης αγοράς 
ανάλογα με τους κλάδους.
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7 Βασικά Μεγέθη της τοπικής κεφαλαιαγοράς

7.1 Επίδοση της Αγοράς

Δείκτης BSE
Ημ/νία Δείκτης

Μαϊ-02 129,9

Ιουν-02 132,15

Ιουλ-02 152,38

Αυγ-02 147,87

Σεπ-02 149,82

Οκτ-02 156,1

Νοε-02 186,99

Δεκ-02 183,08

Ιαν-03 211,42

Φεβ-03 241,67

Μαρ-03 229,14

Απρ-03 251,94

Μαϊ-03 244

Ιουν-03 280

Μεταβολή Δείκτη BSE
Ημ/νία

Δείκτης % 
Μεταβολή

Μαϊ-02

Ιουν-02 1,7%

Ιουλ-02 15,3%

Αυγ-02 -3,0%

Σεπ-02 1,3%

Οκτ-02 4,2%

Νοε-02 19,8%

Δεκ-02 -2,1%

Ιαν-03 15,5%

Φεβ-03 14,3%

Μαρ-03 -5,2%

Απρ-03 10,0%

Μαϊ-03 -3,3%

Ιουν-03 14,8%
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7.2 Κεφαλαιοποίηση

Ημ/νία

Συνολική
Κεφαλαιοποίηση

ΑγοράςυβΧ
% Μεταβολή

Μαϊ-02 616.260.000

Ιουν-02 657.560.000 6,7%

Ιουλ-02 652.160 000 -0,8%

Αυγ-02 517.340.000 -20,7%

Σεπ-02 517.030.000 -0,1%

Οκτ-02 642.800.000 24,3%

Νοε-02 662.080.000 3,0%

Δεκ-02 712.530.000 7,6%

Ιαν-03 767.670.000 7,7%

Φεβ-03 940.660.000 22,5%

Μαρ-03 788.340.000 -16,2%

Απρ-03 858.620.000 8,9%

Μαϊ-03 920.200.400 7,2%

Ιουν-03 1.033.734.000 12,3%
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7.3 Όγκος Συναλλαγών

Ημ/νία Συνολικός
Όγκος

Συναλλαγών 
σε US $

Μέσος
Ημερήσιος Όγκος 

Συναλλαγών σε 
US $

Συνολικός Όγκος 

Συναλλαγών: Αριθμός 
Μετοχών

Μέσος Ημερήσιος 
Όγκος Συναλλαγών: 

Αριθμός Μετοχών

Μαϊ-02 282.500.000 14.125.000 29.600.000 1.480.000

Ιουν-02 203.711.000 10 185.550 34.066.000 1.703.300

Ιουλ-02 66.225.000 3.311.250 18.480.000 924.000

Αυγ-02 46.780.000 2.339.000 18.537.000 926.850

Σεπ-02 195.954.000 9.797.700 47.580.000 2.379.000

Οκι-02 155.290.000 7.764.500 33.157.000 1.657.850

Νοε-02 81.498.000 4.074.900 42.420.000 2.121.000

Δεκ-02 140.778.000 7.038.900 67.811.000 3.390.550

Ιαν-03 126.933.000 6.346.650 27.977.000 1.398.850

Φεβ-03 78.677.000 3.933.850 66.925.000 3.346.250

Μαρ-03 30.919.000 1.545.950 18.258.000 912.900

Απρ-03 56.103.000 2.805.150 54.515.000 2.725.750

Μαϊ-03 87.915.000 4.395.750 50.442.000 2.522.100

Ιουν-03 117.554.000 5.877.700 45.638.000 2.281.900

Όγκος Συναλλαγών
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74 Ρευστότητα Αγοράς

Ημ/νία Ρευστότητα

Μαϊ-02 45,8%

Ιουν-02 31,0%

Ιουλ-02 10,2%

Αυγ-02 9,0%

Σεττ-02 37,9%

Οκτ-02 24,2%

Νοε-02 12,3%

Δεκ-02 19,8%

Ιαν-03 16,5%

Φεβ-03 8,4%

Μαρ03 3,9%

Απρ-03 6,5%

Μαϊ-03 9,6%

Ιουν-03 11,4%

7.5 Οι 10 Μεγαλύτερες Εταιρίες

Οι 10 Μεγαλύτερες Εταιρίες

Όνομα Εταιρίας Κεφαλαιοποίηση

1 BRIB (ΤΒ Commercial and Investment Bank AD) 1.062.170

2 SFARM (Sopharma AD Sofia) 1.293.202

3 AKBHL (AKB Corporation HAD- Sofia) 436.229

4 CCB (TB Central Cooperative Bank AD Sofia) 297.679

5 DOVUHL (Doverie United Holding AD Sofia) 172.556

6 RAZHL (Razvitie Ind.Holding- Sofia) 144.910

7 ALBHL (Albena Invest Holding AD Sofia) 75.848

8 IHLBL (Industrial Holding Bulgaria) 46.252

9 LEV (ID Zlaten Lev AD- Sofia) 34.987

10 HREP (Republika Holding AD Sofia) 31.430
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3° ΜΕΡΟΣ: πΓΔΜ (FYROM)

1 Περίληψη

Η ΠΓΔΜ βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο από το 1991, όταν έχασε τις αγορές της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Αντιμετωπίζει μεγάλο ποσοστό ανεργίας και 
εξάρτησης από εξωτερικές χρηματοδοτήσεις. Από το 1996 που ξεκίνησε ένα ευρύ πρόγραμμα 
ανάκαμψης, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική κατάσταση φαίνεται αρκετά ασταθής λόγω της κρίσης σε 
ότι αφορά την ασφάλεια της χώρας, την οικονομική ύφεση στις περισσότερες από τις χώρες της 
Ε.Ε., τις επιπτώσεις που είχε η κρίση του 2001 στη χώρα και το αβέβαιο πολιτικό κλίμα των 
εκλογών του 2002. Η μεγαλύτερη ροή των εξωτερικών χρηματοδοτήσεων και η μερική αύξηση στις 
ξένες άμεσες επενδύσεις θα συνέβαλλαν στην ανάπτυξη των επενδύσεων. Η διαφθορά στο 
δημόσιο τομέα αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα που ζημιώνει την αξιοπιστία των πολιτικών 
και διοικητικών θεσμών.

Σήμερα, τα κύρια στοιχεία στην ατζέντα της κυβέρνησης είναι: (ί) η ενίσχυση των διεθνών σχέσεων, 
(ϋ) η υιοθέτηση αποτελεσματικών δημοκρατικών θεσμών και νομοθεσίας (ϋί) η εμβάθυνση της 
οικονομικής ανασυγκρότησης και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για αυτοσυντηρούμενη, 
προσανατολισμένη προς την αγορά οικονομία (ίν) η προώθηση της ένταξης της χώρας στη Ευρω- 
Ατλαντική δομή.

Η στρατηγική της κυβέρνησης προσανατολίζεται κυρίως στην ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. Η 
εφαρμογή της Συμφωνίας για τη Σταθεροποίηση και τη Συνεργασία απαιτεί σημαντικές νομοθετικές 
και θεσμικές αναθεωρήσεις για τα επόμενα χρόνια.

2 Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Ξένων 
Επενδύσεων

2.1 Πολιτική Κατάσταση

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) είναι μια κοινοβουλευτική 
δημοκρατία και υφίσταται ως ανεξάρτητο κράτος από το Σεπτέμβριο του 1991. Το Σύνταγμα 
προστατεύει τις ατομικές ελευθερίες καθώς και τα θεμελιώδη πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα. 
Για τον πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου απαιτείται ένα δυναμικό και πιο αποτελεσματικό 
δικαστικό σύστημα. Οι δημοκρατικές αρχές κρίνεται ότι γενικώς γίνονται σεβαστές. Ωστόσο, σε 
διάφορες περιπτώσεις, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απάτη και εκλογικές νοθείες.

Η χώρα παρουσίαζε σχετική πολιτική σταθερότητα κατά τα πρώτα χρόνια της μετάβασης. Η 
πολιτική σταθερότητα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από τις αρχές του 2003, μετά από την 
απόφαση των δύο αντίπαλων πλευρών να τερματίσουν το τρίμηνο μποϋκοτάζ του κοινοβουλίου. 
Ωστόσο, μια πιο ισχυρή σταθερότητα θα εξαρτηθεί από την επιτυχία της κυβέρνησης να εφαρμόσει 
τη “Συμφωνία Πλαίσιο” της Οχρίδας του 2001 που έθεσε τέλος στη σύγκρουση.

Ο πληθυσμός της χώρας αποτελείται από διαφορετικές εθνότητες. Οι σχέσεις μεταξύ των 
εθνοτήτων στο εσωτερικό της χώρας αποτελούν το πιο περίπλοκο και ευαίσθητο πολιτικό θέμα, το 
οποίο η σημερινή και οι μελλοντικές κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα της χώρας και η πρόοδος της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. Η 
Υπογραφή μιας Συμφωνίας Πλαίσιο την 13η Αυγούστου 2001, μετά την επιτυχή παρέμβαση των 
Ειδικών Απεσταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των ΗΠΑ, μπορεί να 
θεωρηθεί ένα πρώτο βήμα προς μια βιώσιμη λύση στη σύγκρουση μεταξύ Σλάβων και Αλβανών.

Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα είναι ένα ακανθώδες ζήτημα που φθείρει την αξιοπιστία των 
πολιτικών και των διοικητικών θεσμών. Η πολιτικοποίηση της διοίκησης, μέσω του διορισμού με
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κριτήρια κομματικής ταυτότητας, εξακολουθεί να θέτει τεράστιους φραγμούς στην ανάπτυξη ενός 
σύγχρονου επαγγελματικού δημοσίου τομέα.

2.2 Οικονομική Κατάσταση

Από το 1991 η ΠΓΔΜ βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο από ένα σοσιαλιστικό σύστημα σε μια 
οικονομία της αγοράς. Μέχρι σήμερα τα κυριότερα προβλήματα είναι η απώλεια των αγορών της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και η 
μεγάλη εξάρτηση από την εξωτερική χρηματοδότηση. Από το 1996 έχει δρομολογηθεί ένα ευρύ 
σχέδιο ανάκαμψης και έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι μακροπρόθεσμες προοπτικές βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης.

Οι οικονομικές προβλέψεις είναι αρκετά αβέβαιες εξαιτίας της κρίσης στην ασφάλεια της χώρας και 
της οικονομικής ύφεσης στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Η ευάλωτη οικονομία της πΓΔΜ 
εξακολουθεί να υφίσταται τις επιπτώσεις της κρίσης του 2001 και την πολιτική αβεβαιότητα που 
χαρακτήρισε τις εκλογές του 2002. Σε συνδυασμό με τον αργό ρυθμό ανάκαμψης στις κυριότερες 
εξωτερικές αγορές, το αποτέλεσμα ήταν ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ της 
τάξεως του 14% για το 2002. Ακόμη και αυτή η μεταβολή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της 
σημαντικής ανόδου του τομέα των υπηρεσιών, δεδομένης της μεγάλης συρρίκνωσης που 
αντιμετώπισε τόσο ο βιομηχανικός όσο και ο αγροτικός τομέας. Με την υπόθεση ότι μπορεί να 
αποφευχθεί η πολιτική αστάθεια, αναμένουμε μια πιο δυνατή ανάκαμψη για το 2005-06, καθώς 
ανανεώνονται τα συμβόλαια εξαγωγών και επιστρέφει η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων. Η 
μεγαλύτερη εισροή εξωτερικής χρηματοδότησης και η σχετική αύξηση των άμεσων ξένων 
επενδύσεων (Foreign Direct Investment, FDI) θα συμβάλει στην ανάπτυξη των επενδύσεων. Η 
αύξηση της ατομικής κατανάλωσης που παρατηρήθηκε το 2003 θα συνεχιστεί κατά το 2004-05, 
χάρη στη συνεχιζόμενη αύξηση του πραγματικού μισθού και την αυξημένη εμπιστοσύνη. Ωστόσο, 
η φορολογική πειθαρχία που επιβάλλει το ΔΝΤ θα αποθαρρύνει τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη, 
ενώ ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ της τάξεως του 3-4% ετησίως θα 
παραμείνει πολύ χαμηλότερος από το ρυθμό ανάπτυξης που καταγράφηκε την περίοδο 1999- 
2000.

Γενικοί οικονομικοί δείκτες

Δείκτες 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1. ΑΕΠ* 3.439 3.540 3.633 3.818 3.775 3.205

2. ΑΕΠ κατά κεφαλή ** 1.722 1.763 1.801 1.885 1.853 1.610

3. Ρυθμός ανάπτυξης πραγματικού 
ΑΕΠ, % 1,4 3,4 4,3 4,3 -4,1 -17,8

4. Εμπορικό Ισοζύγιο * -386 -515,1 -495,8 -690 -523 -800

5. Ρυθμός ανάπτυξης βιομηχανικής 
παραγωγής, % 4.9 4.5 -2.6 3.5 -10.1

-5,3

6.Ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού, μ.ό. 
% 4,4 0,8 -1,1 5,8 5,5 1,8

7. Ετήσιο ποσοστό ανεργίας, % 36,0 34,5 32,4 32,1 30,5 31,9

8. Τρέχων ισοζύγιο πληρωμών* -276,4 -308,6 -113,4 -115,4 -353,2 -414

9. Προεξοφλητικό επιτόκιο, % 21,4 21 20 19 19,2 19

10. Άμεσες ξένες επενδύσειςΙ* .. IHU 32 —
X

C
D 443 101

11. Ακαθάριστο ξένο χρέος* 1.130 1.450 1.493 1.487 1.440 1.507
> Πηγή: NBRM Ετήσιες και Τρίμηνες Εκθέσεις

* Σε εκατομμύρια Δολάρια Αμερικής (USD)
** Σε Δολάρια Αμερικής (USD)

Κατά το 2002 το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε υψηλό. Επιπλέον, αναμένεται ότι ακόμη και ένα 
ποσοστό ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ της τάξεως του 6% ετησίως δεν θα μπορούσε από 
μόνο του να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας.
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2.3 Νομικό Πλαίσιο και Περιορισμοί των Ξένων Επενδύσεων

Η ΠΓΔΜ διαθέτει μια ευνοϊκή επενδυτική πολιτική που ενθαρρύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Το 
1999, η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα πρόγραμμα τόνωσης των επενδύσεων με έμφαση στις άμεσες 
ξένες επενδύσεις (FDI). Οι περισσότερες κρατικές επιχειρήσεις ιδιωτικοποιήθηκαν, γεγονός που 
δημιούργησε μια ανοιχτή αγορά για επενδύσεις. Το νομικό πλαίσιο για τις ξένες επενδύσεις 
αποτελείται από διάφορους νόμους.

Νομοθεσία επί των Πράξεων Ξένου Συναλλάγματος:

Ο Νόμος επιτρέπει χωρίς περιορισμούς τις άμεσες επενδύσεις των πολιτών που διαμένουν σε 
ξένα κράτη, τις άμεσες επενδύσεις μη-κατοίκων της πΓΔΜ και τη μεταφορά οικονομικών πόρων 
που αποκτήθηκαν με μεταβίβαση και πώληση της μετοχής ιδιοκτησίας των άμεσων ξένων 
επενδύσεων.

Νομοθεσία επί των Ξένων Επενδύσεων:

Όλοι οι ξένοι επενδυτές χαίρουν εθνικής μεταχείρισης, κατά την οποία ο νόμος μεταχειρίζεται όλα 
τα ξένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά τον ίδιο τρόπο με τα εθνικά πρόσωπα. Οι ξένοι επενδυτές 
στη χώρα έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν τις δικές τους ιδιωτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 
μικτού κεφαλαίου. Επιπλέον, οι επενδυτές δεν υποχρεούνται να λάβουν ειδική άδεια από 
εξουσιοδοτημένα από το κράτος ιδρύματα.

Νομοθεσία σχετικά με τη Μετατροπή Επιχειρήσεων Κοινωνικού Κεφαλαίου:

Επιτρέπει στους ξένους επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης εθνικών 
επιχειρήσεων αγοράζοντας συγκεκριμένο αριθμό μετοχών. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν 
είτε ένα συγκεκριμένο ποσοστό είτε το πλειοψηφικό πακέτο του χαρτοφυλακίου της επιχείρησης.

2.4 Κανόνες και Περιορισμοί στον Επαναπατρισμό Ξένων Κεφαλαίων

Το Σύνταγμα της ΠΓΔΜ εγγυάται την ελεύθερη μεταβίβαση και τον επαναπατρισμό επενδυτικού 
κεφαλαίου και κερδών. Από το νόμο, οι ξένοι επενδυτές δικαιούνται να μεταβιβάσουν κέρδη και 
εισοδήματα χωρίς την επιβολή φόρου μεταβίβασης. Η κατάργηση του φόρου μεταβίβασης 
οδήγησε στην εγχώρια μετατρεψιμότητα του δηναρίου.

2.5 Η Αγορά Συναλλάγματος

Ένας νέος, σύγχρονος Νόμος επί των Πράξεων επί Ξένου Συναλλάγματος ψηφίστηκε τον Απρίλιο 
2001. Ο καινούριος νόμος εισάγει ένα πολύ πιο φιλελεύθερο καθεστώς για συναλλαγές κεφαλαίου 
όπως:

• Οι άμεσες επενδύσεις προς και από τη χώρα γίνονται χωρίς περιορισμούς. Η εγγραφή 
τους στο Υπουργείο Οικονομίας είναι υποχρεωτική.

• Ο καινούριος νόμος επιτρέπει την διαπραγμάτευση εγχώριων αξιόγραφων σε ξένες 
χρηματιστηριακές αγορές.

• Σε πρώτο στάδιο, μόνο οι εθνικές τράπεζες και τα επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να 
επενδύσουν και να διαπραγματευτούν στο εξωτερικό ξένες μετοχές.

• Οι μη-κάτοικοι της χώρας μπορούν να εισάγουν ξένες μετοχές στην αγορά αξιών της 
ΠΓΔΜ, με την άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι διατάξεις της Νομοθεσίας επί των Πράξεων Ξένου Συναλλάγματος στόχευαν, κυρίως, στην 
εναρμόνιση με τις προδιαγραφές και τις Οδηγίες της ΕΕ και είναι σύμφωνες με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Σύνδεσης μεταξύ της πΓΔΜ και της ΕΕ, το οποίο προβλέπει μεγαλύτερη 
απελευθέρωση στις συναλλαγές με το εξωτερικό, για παράδειγμα πλήρη εξαίρεση από 
περιορισμούς στις συνήθεις συναλλαγές και σταδιακή απελευθέρωση στις συναλλαγές 
κεφαλαίου. Η Νομοθεσία επί των Πράξεων Ξένου Συναλλάγματος προσφέρει την ευκαιρία

Διπλωματική Εργασία MBA για Στελέχη
Πέτρος Μπαμπασίδης

83



Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των 
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών. 

____________________Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας. Βουλγαρίας, πΓΔΜ.____________________
στις εγχώριες επιχειρήσεις να διαθέτουν μέσα πληρωμής σε λογαριασμούς ξένου 
συναλλάγματος στις τράπεζες της ΠΓΔΜ και να διατηρούν πόρους σε λογαριασμούς ξένου 
συναλλάγματος για απεριόριστο χρόνο.

Η μετατροπή των περισσοτέρων ξένων νομισμάτων είναι δυνατή στη νόμιμη αγορά 
συναλλάγματος. Η Εθνική Τράπεζα της πΓΔΜ καθορίζει την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία. 
Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν επάρκεια σε ξένα νομίσματα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στην αγορά συναλλάγματος.

2.6 Πληρότητα και Σταθερότητα Νομοθετικού Συστήματος

Μιλώντας με όρους πολιτικού κινδύνου, η σταθερότητα στη χώρα εξαρτάται από την επιτυχία της 
κυβέρνησης να εφαρμόσει τη “Συμφωνία Πλαίσιο” της Οχρίδας του 2001. Το Φεβρουάριο 2003 η 
κυβέρνηση υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της συμφωνίας. Περαιτέρω κίνδυνοι 
στην πολιτική σταθερότητα κατά το 2003-04 θα προέρθουν από την απειλή κοινωνικών 
αναταραχών που ήδη διαγράφεται. Ο κίνδυνος αυξημένων κοινωνικών αναταραχών θα ενισχυθεί 
περαιτέρω, αν η κυβέρνηση δεν αποδείξει ότι εκπληρώνει τις βασικές προεκλογικές της 
δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης για καταπολέμηση της διαφθοράς και μείωση 
της ανεργίας.

Το Έγγραφο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή από την πλευρά της 
πΓΔΜ του Συμφώνου Σταθερότητας και Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δημοσιεύτηκε 
τον Απρίλιο 2002, ορίζει: “Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα 
και διακυβεύει την αξιοπιστία των πολιτικών και διοικητικών θεσμών. Η πολιτικοποίηση της 
διοίκησης, μέσω διορισμών με κριτήρια πολιτικής ταυτότητας, εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο 
εμπόδιο στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου επαγγελματικού δημόσιου τομέα. Δεν αναλαμβάνεται 
καμία δράση για την έρευνα και την καταπολέμηση της διαφθοράς και την παράβαση 
επαγγελματικών καθηκόντων. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική στρατηγική κατά της 
διαφθοράς.” Η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη αλλά αργή και αναποτελεσματική, 
αποδυναμώνοντας έτσι το φόβητρο που θα σήμαινε η επιτυχής καταδίωξη των παραβατών. Το 
Μάρτιο 2002, αποστολή της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς μετέβη στην πΓΔΜ προκειμένου 
να ελέγξει το ρυθμιστικό και πρακτικό έργο της χώρας κατά της διαφθοράς. Έντονες 
προειδοποιήσεις ότι η διαφθορά απειλούσε τη βιωσιμότητα του κράτους εξέφρασε επισήμως, την 
παραμονή του συνεδρίου δωρητών στις Βρυξέλλες το Μάρτιο 2002, η Διεθνής Ομάδα Κρίσεων 
(ICG), μια έγκυρη ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Θέλοντας να 
απαντήσει στις προειδοποιήσεις αυτές, το Κοινοβούλιο προσφάτως υιοθέτησε ένα νόμο κατά της 
διαφθοράς και ένα νόμο σχετικά με την οικονομική αστυνομία, ενώ η Κυβέρνηση δείχνει 
αποφασισμένη να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες σχεδιάζοντας να δημιουργήσει μια Κρατική 
Επιτροπή για την Πρόληψη της Διαφθοράς.

Παρά τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα των κυβερνήσεων της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 
πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν για τη διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, 
σχεδιάζεται η μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας, ένα έργο ήδη σε εξέλιξη, για να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος, να μειώσει τη μεγάλη καθυστέρηση στη 
διεκπεραίωση υποθέσεων στα δικαστήρια και να διασφαλίσει το σεβασμό του κράτους δικαίου 
μέσω μιας βαθιάς ανασυγκρότησης του συστήματος των δικαστηρίων. Η μεταρρύθμιση της 
Δημόσιας Διοίκησης, που προορίζεται να βελτιώσει τη δομή και την αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης, και η διαδικασία ενίσχυσης των δυνατοτήτων των θεσμών, που σχεδιάστηκαν 
να δημιουργήσουν ένα θεσμικό εξοπλισμό που θα επιτρέπει στη χώρα να θεσπίζει, να εφαρμόζει 
και να επιβάλει τις απαραίτητες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για “καθ’ οδόν προς την Ευρώπη” 
αποτελούν αναγκαία βήματα που θα πρέπει τώρα η Κυβέρνηση να κάνει με νέα ορμή.
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3 Οικονομία

3.1 Ανασκόπηση της Μετάβασης στην Σύγχρονη Οικονομία

Η χώρα μοιάζει να έχει χάσει εν μέρει την ορμή που χαρακτήριζε τη μεταρρυθμιστική διαδικασία 
στα πρώτα της στάδια, μια τάση που ξεπερνά τις αρνητικές επιπτώσεις των πρόσφατων κρίσεων. 
Πρόκειται για μια ανησυχητική απόκλιση από μια απαραίτητη διαδικασία που θα πρέπει να 
διορθωθεί το ταχύτερο δυνατό.

Η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να περάσει στο προσκήνιο με νέα δυναμική 
προκειμένου να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τον 
εκσυγχρονισμό των κρατικών θεσμών.

Από το 1991 η χώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μετάβασης από το σοσιαλισμό και από μια 
οικονομία κεντρικής διαχείρισης προς την εγκαθίδρυση μια ελεύθερης κοινωνίας πολιτών, προς 
υγιείς δημοκρατικούς θεσμούς και μια ελεύθερη αγορά. Παρόλο που οι προτεραιότητες και οι 
πολιτικές που υιοθέτησε η Κυβέρνηση απέφεραν θετικά αποτελέσματα, η ανάπτυξη περιορίστηκε 
λόγω της συνεχιζόμενης περιφερειακής αστάθειας και εσωτερικών διαρθρωτικών φραγμών σε 
πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

Μια κεντροδεξιά κυβέρνηση ανέλαβε τα καθήκοντά της το Δεκέμβριο 1998. Υιοθέτησε ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα για την τόνωση της οικονομίας, τη νομοθετική μεταρρύθμιση, την αύξηση των ξένων 
άμεσων επενδύσεων και τη βελτίωση των διεθνών σχέσεων καθώς και των σχέσεων με γειτονικές 
χώρες. Μια από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις της πολιτικής της Κυβέρνησης ήταν η ένταξη της 
χώρας σε Ευρω-ατλαντικές δομές.

Όπως και σε άλλες χώρες της περιοχής, η μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκε σε “αρχικές” 
μεταρρυθμίσεις, όπως στην απελευθέρωση του εμπορίου και του ξένου συναλλάγματος καθώς και 
σε ιδιωτικοποιήσεις μικρής κλίμακας. Οι τομείς στους οποίους η χώρα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα 
στάδια μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνουν την ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων, την πολιτική 
ανταγωνισμού, την εμπορευματοποίηση των υποδομών και τον χρηματοοικονομικό κλάδο εκτός 
των τραπεζών. Ωστόσο, η ΠΓΔΜ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά την περίοδο 1990-2000 
με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ιδιωτικοποιήσεων μεγάλης κλίμακας, την εισαγωγή ΦΠΑ, 
την ενίσχυση του τραπεζικού κλάδου (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ιδιωτικοποίησης της 
μεγαλύτερης τράπεζας, της Stopanska Banka) και την ψήφιση τροπολογιών και τροποποιήσεων 
στην εθνική νομοθεσία για την πτώχευση και τον ανταγωνισμό.

Από το 2000 η μεταβατική πρόοδος έχει επιβραδυνθεί λόγω ορισμένων εξωτερικών και 
εσωτερικών παραγόντων όπως:

• Την κρίση στο Κοσσυφοπέδιο και την εσωτερική σύγκρουση του 2001.
• Την παγκόσμια οικονομική ύφεση από το 2001.
• Την κοινωνικοοικονομική κατάσταση (αυξημένα ποσοστά φτώχειας, ανεργία, έλλειψη 

εκπαίδευσης για πολλούς πολίτες, διαφθορά της δημόσιας διοίκησης, γραφειοκρατία).

Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα εμφανείς στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης μεγάλης κλίμακας. Από τις 
40 μεγάλες, ζημιογόνες εταιρίες που επρόκειτο να ιδιωτικοποιηθούν ή να διαλυθούν, υπό ένα νέο 
πρόγραμμα που υποστηρίζει η Παγκόσμια Τράπεζα, μόνο μία εταιρία πωλήθηκε έως το τέλος του 
2001, μέσω διεθνούς δημοπρασίας, παρόλο που ορισμένες άλλες επιχειρήσεις είτε βρίσκονταν σε 
δημοπρασία σε εξέλιξη είτε είχαν προταθεί για διάλυση. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε να 
συμπληρώσει το πρόγραμμα για αυτές τις 40 εταιρίες έως τα τέλη του 2002, αλλά η πρόοδος 
συνεχίζει να πραγματοποιείται σε αργούς ρυθμούς. Στον τραπεζικό κλάδο η δυνατότητα 
επόπτευσης των τραπεζών έχει ενισχυθεί, το πρόβλημα όμως του κακού δανεισμού παραμένει 
άλυτο. Έχουν αυξηθεί, επιπλέον, οι κινήσεις σταθεροποίησης του τραπεζικού κλάδου 
συμβαδίζοντας έτσι με το βελτιωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Διπλωματική Εργασία MBA για Στελέχη
Πέτρος Μπαμπασίδης

85



Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των 
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών. 

____________________Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας. Βουλγαρίας, πΓΔΜ.____________________
Την 9η Απριλίου 2001 η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έγινε η πρώτη χώρα 
της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων που υπέγραψε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Σύνδεσης με 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της.

Προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτητικές αξιώσεις του Συμφώνου, η κυβέρνηση ανέπτυξε ένα 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης που επρόκειτο να θέσει τις στρατηγικές προτεραιότητες μεσοπρόθεσμων 
έως και μακροπρόθεσμων δράσεων και κατάρτισε ένα Εθνικό Πρόγραμμα Προσέγγισης 
Νομοθεσίας που θα καθοδηγεί τη διαδικασία προσέγγισης της νομοθεσίας στη νομοθεσία της ΕΕ.

Η απαιτούμενη πρόοδος σχετικά με τη νομοθετική προσέγγιση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
θα θέσουν υψηλές απαιτήσεις στη δημόσια διοίκηση, όπως διαφάνηκε από τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Σύνδεσης και της Προσωρινής Συμφωνίας. Οι αρχές 
φαίνονται να είναι σύμφωνες και να καταλήγουν σε λειτουργικά συμπεράσματα από τις εργασίες 
αυτές, όμως θα πρέπει ακόμη να αποδείξουν ότι θα είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας το τεράστιο 
έργο εφαρμογής των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και αλλαγών.

Σήμερα, μεταξύ των κυριότερων στοιχείων της πολιτικής ατζέντας της Κυβέρνησης συναντούμε: (ί) 
την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων (ϋ) τη στήριξη αποτελεσματικών δημοκρατικών θεσμών και του 
κράτους δικαίου (ίϋ) βαθύτερες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τη δημιουργία προϋποθέσεων για 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα επιβάλλονται από μια αυτάρκη αγορά (ίν) την προώθηση της 
ένταξης της χώρας σε Ευρω-ατλαντικές δομές.

Αναφορικά με πρακτικές πολιτικές, η κυβερνητική δράση στρέφεται κυρίως στην εξασφάλιση της 
ένταξης της χώρας σε δομές και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Σύνδεσης απαιτεί τη δρομολόγηση σημαντικών νομοθετικών και θεσμικών 
μεταρρυθμίσεων μέσα στα επόμενα χρόνια.

Αναφορικά με την οικονομική πολιτική, η Κυβέρνηση έχει καταρτίσει ένα λεπτομερές πρόγραμμα με 
στόχο να δημιουργήσει στη χώρα μια οικονομία της αγοράς με την πλήρη έννοια του όρου. Για το 
σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί η φορολογική πολιτική για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες 
ανισότητες και αδυναμίες στη δομή του προϋπολογισμού, ενώ από χρηματοοικονομικής πλευράς 
θα προωθηθούν μεταρρυθμίσεις του κλάδου των επιχειρήσεων και των τραπεζών. Η ανάπτυξη 
ενός εύρωστου, αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού ιδιωτικού τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
την επιτυχία της όλης μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. Προσοχή θα δοθεί κατά κύριο λόγο στην 
ενίσχυση του νομικού πλαισίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα των διαχειριστών και των 
μετόχων, στην ανανέωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών δημιουργώντας κατάλληλο 
περιβάλλον για άμεσες επενδύσεις και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, θα 
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, ενός 
υπανάπτυκτου κλάδου της χώρας, και στην ανάπτυξη της εταιρικής διαχείρισης, (corporate 
management). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων, μιας από τις δυσκολότερες 
αποστολές της διαδικασίας μετάβασης, συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ατζέντας της 
Κυβέρνησης. Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε το 1989 και εντατικοποιήθηκε μετά το 1993, θα 
πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί.

Η Κυβερνητική ατζέντα για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη καταρτίστηκε σύμφωνα με τις υπό 
αίρεση απαιτήσεις του ΔΝΤ και της Κεντρικής Τράπεζας που επιβλήθηκαν ως προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση σημαντικών τριετών διακανονισμών

Η εξωτερική διάσταση της ατζέντας για την οικονομική πολιτική περιλαμβάνει την ενσωμάτωση σε 
περιφερειακές, Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στον 
ΠΟΕ, για την οποία έχει ήδη υποβληθεί μνημόνιο για το καθεστώς του ξένου εμπορίου και οι 
διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει.
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3.2 ΑΕΠ

Στοιχεία ΑΕΠ

Δείκτες 1998 1999 2000 2001 2002

1. ΑΕΠ, δισ. δολάρια Αμερικής 3.540 3.633 3.818 3.775 3.205

2. ΑΕΠ κατά κεφαλήν, δολάρια Αμερικής 1.763 1.801 1.885 1.853 C
D _κ Ο

3. Ρυθμός ανάπτυξης πραγματικού ΑΕΠ, % 3,4 4,3 4,3 -4,1 -17,8
> Πηγή NBRM Ετήσιες και Τρίμηνες Αναφορές

Η συνεχής ανοδική τάση της οικονομικής ανάπτυξης της ΠΓΔΜ μετά το 1996 διακόπηκε το 2001 
εξαιτίας της πολιτικής κρίσης στην περιοχή και της κρίσης στην οικονομία και την ασφάλεια ανά την 
υφήλιο. Επιπλέον, η υποβαθμισμένη ασφάλεια στη χώρα και οι επιδεινωμένες συνθήκες εργασίας 
προκάλεσαν τη μείωση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και αδύναμες μακροοικονομικές 
αποδόσεις. Αυτό οδήγησε σε σημαντική οικονομική πτώση, που εκφράστηκε από τη μείωση του 
πραγματικού ΑΕΠ κατά 4,1% το 2001 και 17,7% το 2002. Παρόλο που έχει σημειωθεί αρκετή 
πρόοδος μέχρι σήμερα, οι πρόσφατες παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις απέδειξαν κάποιες 
αδυναμίες της οικονομίας της ΠΓΔΜ όπως:

• Την ανάγκη για βιώσιμη φορολογική πολιτική.
• Τις αυξημένες γενικές κυβερνητικές δαπάνες και το αυξημένο έλλειμμα του 

κυβερνητικού ισοζυγίου.
• Τη συνεχή μείωση της βιομηχανικής παραγωγής.
• Τις ατελείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.
• Το ατελές πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
• Τη μετριοπαθή αλλά αυξανόμενη αναλογία ξένου χρέους που φτάνει στο 40% του ΑΕΠ.

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά Οικονομική Δραστηριότητα, (% του ΑΕΠ)

1997 1998 1999 2000 2001

Γεωργία, κυνήγι και δασοκομία 10,9 11,4 11,0 10,0 9,8

Αλιεία 0,0 0,0
Ορυχεία και λατομεία 1,0 0,8 0,8 0,8 0,6

Βιομηχανίες 18,9 18,1 17,6 17,3 16,9

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου 
και νερού

4,5 4,5 4,4 4,4 4,3

Κατασκευές 5,3 5,8 5,2 5,7 5,0

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 11,.4 11,2 10,7 10,7 11,2

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1,5 1,6 1,9 1,5 1,5

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 6,1 7,3 8,2 9,0 9,3

Χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση 3,4 3,7 3,3 3,1 3,2

Μεσιτικές δραστηριότητες, υπηρεσίες ενοικίασης 
και επιχειρηματικές δραστηριότητες

3,0 2,7 2,8 3,2 3,6

Δημόσια διοίκηση και άμυνα 6,1 6,2 6,9 6,1 6,2

Εκπαίδευση 4,2 4,1 4,2 3,5 3,4

Υγεία και κοινωνική εργασία 4,3 4,3 4,1 3,8 3,7

Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές 
υπηρεσίες

2,8 2,5 2,4 2,2 2,4

16,6 15,8 16,4 18,8 19,0
> Πηγή NBRM Ετήσιες και Τρίμηνες Αναφορές

Εξετάζοντας τις συνολικές δαπάνες του 2001 συγκριτικά με αυτές του 2000, η κατανάλωση της 
Κυβέρνησης ισοδυναμεί με ρυθμό ονομαστικής ετήσιας ανάπτυξης της τάξεως του 20%. Το 
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας και το στρατιωτικό 
εξοπλισμό. Ωστόσο, η αυξημένη κατανάλωση του Δημοσίου δεν δημιούργησε θετικά
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αντανακλαστικά στην εθνική οικονομία, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα περισσότερα έξοδα 
συνδέονται με προμήθεια εξοπλισμού από το εξωτερικό. Οι επενδύσεις σε μηχανήματα μειώθηκαν 
κατά 15% την ίδια περίοδο λόγω της απροθυμίας των επενδυτών να πραγματοποιήσουν νέες 
επενδύσεις σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που προκαλούσε η υποβάθμιση της ασφάλειας 
στην χώρα. Ταυτόχρονα, η μείωση του ξένου εμπορίου της χώρας οδήγησε στην υψηλή και 
ταυτόσημη μείωση της εισαγωγής και εξαγωγής αγαθών. Ωστόσο, οι αυξημένες κρατικές δαπάνες 
αύξησαν τις εισαγωγές αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το εμπορικό έλλειμμα στο υψηλότερο 
σημείο εδώ και δεκαετίες. Όσον αφορά τον εφοδιασμό της χώρας, η καταγεγραμμένη πτώση του 
ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση της προστιθέμενης αξίας στον κλάδο της βιομηχανίας 
κατά 3% που αντιπροσωπεύει το 25% του συνολικού ΑΕΠ στην ΠΓΔΜ. Επιπλέον, η πτώση στις 
λιανικές πωλήσεις και τις κατασκευές επηρεάζουν τόσο την αύξηση του ΑΕΠ όσο και την ανεργία.

Ο κλάδος των Βιομηχανιών, της Γεωργίας και του Λιανικού Εμπορίου είναι οι πρωτοπόροι κλάδοι 
και ακολουθούν οι Μεταφορές, οι Επικοινωνίες, η Λιανική Πώληση. Όλοι οι παραπάνω κλάδοι 
καταγράφουν υψηλή ανάπτυξη μόνο σε συνδυασμό με υψηλές επενδύσεις στον εξοπλισμό 
(ακίνητα περιουσιακά στοιχεία) και στο εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό, κάτι που δε μοιάζει να 
ευνοείται τη στιγμή αυτή, καθώς η παγκόσμια οικονομική ύφεση έχει περιορίσει τα διαθέσιμα 
κεφάλαια για επενδύσεις επηρεάζοντας κατά κύριο λόγο τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες 
αγορές.

3.3 Πληθωρισμός και Νομισματική Πολιτική

Η σημαντική ονομαστική ανατίμηση του δηναρίου έναντι του Δολαρίου το 2002 βοήθησε στη 
συγκράτηση του εισαγόμενου πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα - παρά την αύξηση των 
παγκόσμιων τιμών πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή έπεσε μέσα σε 
ένα χρόνο από το 3,7% στα τέλη του 2001 στο 1,1 % το Δεκέμβριο του 2002.

Βασικά Νομισματικά Στοιχεία

Δείκτες 1998 1999 2000 2001 2002

1. Ποσοστό Πληθωρισμού % -0,1 -0,7 5,8 5,3 2,4

2. Τιμές Λιανικής % 4,4 0,8 -1,1 10,6 5,2

3. Τιμές Βιομηχανικών Προϊόντων % 4 -0,1 8,9 2 -0,9

4. Τιμές Αγροτικών Προϊόντων % -14,6 -5,2 ”3,1 6,7 N/a

5. Επιτόκια Χρηματαγοράς 12 10 9 11 7
> Πηγή NBRM Ετήσιες και Τρίμηνες Αναφορές

Σύμφωνα με την NBRM, ο μέσος πληθωρισμός τιμών καταναλωτή το 2002 έπεσε στο 2,4%, 
καταγράφοντας σημαντική πτώση συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το 
2003 και 2004 διαμορφώθηκε στο 2,6% και 3,3% αντίστοιχα. Παρά την αυστηρή φορολογική 
πολιτική, ο πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει μέτρια άνοδο το 2005 ως αποτέλεσμα της 
αύξησης του ΦΠΑ που επιβάλλεται σε μεγάλο εύρος αγαθών και υπηρεσιών, της μικρότερης 
ανατίμησης του δηναρίου έναντι του δολαρίου, της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, των 
υψηλότερων τιμών εισαγόμενων καυσίμων και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Το προεξοφλητικό επιτόκιο μειώθηκε το 2002 και τα διατραπεζικά επιτόκια έπεσαν από 11% σε 
περίπου 7% έως τα τέλη του έτους. Παρομοίως, τα επιτόκια δανείων των τραπεζών και οι τόκοι 
καταθέσεων μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, η απόκλιση μεταξύ των τόκων 
δανεισμού και καταθέσεων παρέμεινε υψηλότερη από 8 ποσοστιαίες μονάδες, υποδεικνύοντας 
διαρθρωτικά προβλήματα (υπερβολικός αριθμός τραπεζών, μη αποδοτικά δάνεια, έλλειψη 
ανταγωνιστικότητας και χαμηλή απόδοση) στον τραπεζικό κλάδο. Παρόλο που είναι σε πτώση, τα 
υψηλά ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια παραμένουν ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη 
των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και γενικότερα στην οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, η 
ανάπτυξη των ΜΜΕ απαιτεί πρόοδο στο θέμα της μεταρρύθμισης του χρηματοοικονομικού 
κλάδου.
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Η Εθνική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας (NBRM, η κεντρική τράπεζα) θα στοχεύσει σε 
ελαφρώς πιο χαλαρή νομισματική πολιτική το 2005, με σκοπό να δώσει ώθηση στον εμπορικό- 
τραπεζικό δανεισμό στην πραγματική οικονομία και να στηρίξει τη δειλή ανάκαμψη της οικονομίας. 
Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, η NBRM ανακοίνωσε σημαντικές μειώσεις στα επιτόκια και οι 
εμπορικές τράπεζες αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν. Ο κίνδυνος σημαντικής ύπαρξης 
πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της χαλαρής νομισματικής πολιτικής της NBRM θα μετριαστεί 
από την αύξηση στη ζήτηση χρημάτων που θα συνδέεται με την ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη 
και τη συνεχή νομισματική σταθερότητα. Η αναμενόμενη αυστηρότητα στη φορολογική πολιτική, 
που θα μειώσει τη δυνατότητα καθαρής πίστωσης του Δημοσίου, θα συμβάλει εξίσου. Η 
νομισματική πολιτική των αρχών παραμένει προσανατολισμένη προς μια διατήρηση της de facto 
ισοτιμίας συναλλάγματος καθώς το Ευρώ καθορίστηκε ως νόμισμα σύνδεσης για το Δηνάριο. Η 
Εθνική Τράπεζα της ΠΓΔΜ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην αγορά ξένου συναλλάγματος για την 
επιτυχή διατήρηση της σταθερότητας της ισοτιμίας μεταξύ του Δηναρίου και του Ευρώ.

3.4 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Καθεστώς ξένου συναλλάγματος ρυθμίζεται από το νόμο Ξένου Συναλλάγματος (Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως Αρ. 30/93, 40/96, 54/2000 και 41/2001) και συνοδευτικούς κανονισμούς. 
Σύμφωνα με τον Νόμο αυτό, οι πληρωμές προς και από ξένες χώρες πραγματοποιούνται από 
τράπεζες εξουσιοδοτημένες για ξένες συναλλαγές από την Εθνική Τράπεζα της ΠΓΔΜ (Κεντρική 
Τράπεζα). Πληρωμές εκ μέρους και για λογαριασμό της ΠΓΔΜ διεξάγονται από την Κεντρική 
Τράπεζα.

Οι διατάξεις του Νόμου για τις Πράξεις Ξένου Συναλλάγματος έχουν στόχο την εναρμόνιση με τις 
προδιαγραφές και τις Οδηγίες της ΕΕ και είναι σύμφωνες με το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Σύνδεσης μεταξύ της ΠΓΔΜ και της ΕΕ, το οποίο προβλέπει μεγαλύτερη απελευθέρωση των 
τρεχούμενων συναλλαγών και σταδιακή απελευθέρωση των συναλλαγών κεφαλαίου.

Υπό το φως της γενικής πολιτικής απελευθέρωσης του ξένου εμπορίου και των πράξεων ξένου 
συναλλάγματος, ο Νόμος για τις Πράξεις Ξένου Συναλλάγματος:

• Επιτρέπει τις άμεσες επενδύσεις όσων διαμένουν σε ξένες χώρες και τις άμεσες 
επενδύσεις όσων δεν διαμένουν στην ΠΓΔΜ.

• Παρέχει μια ευκαιρία στις εγχώριες επιχειρήσεις να κάνουν χρήση χρηματοοικονομικών 
προϊόντων για πληρωμές εξωτερικού στις τράπεζες της ΠΓΔΜ και να διατηρούν τους 
πόρους σε λογαριασμούς ξένου συναλλάγματος για απεριόριστο χρόνο. Η 
απελευθέρωση του χειρισμού των χρηματοοικονομικών εργαλείων και η δυνατότητα 
δημιουργίας λογαριασμών ξένου συναλλάγματος ως αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής 
θα καταστήσει δυνατή την εισροή και κατανομή πόρων ξένου εισοδήματος σύμφωνα με 
τα κριτήρια της αγοράς, θα προσφέρει περισσότερα κίνητρα στους εξαγωγείς για τη 
μεταβίβαση εισροής ξένου συναλλάγματος σε εγχώριες τράπεζες, αυξάνοντας έτσι τα 
αποθέματα πόρων ξένου συναλλάγματος στην εγχώρια αγορά. Μετά την ολοκλήρωση 
του πρώτου και του δεύτερου σταδίου της συμφωνίας με την ΕΕ, οι εγχώριες 
επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να ανοίγουν και να διατηρούν ελεύθερα λογαριασμούς 
ξένου συναλλάγματος σε ξένες τράπεζες.

• Παρέχει στις τράπεζες μια ευκαιρία να αποδώσουν πιστώσεις σε εθνικά φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα σε ξένο νόμισμα για την πληρωμή εισαγωγής αγαθών ή υπηρεσιών ή 
για την εξόφληση άλλων χρεών στο εξωτερικό.

• Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ξένου 
συναλλάγματος και μια πιο διαφανή προσέγγιση στον προσδιορισμό της τιμής των 
πόρων ξένου συναλλάγματος (ισοτιμία ξένου συναλλάγματος), μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό και σύνδεση της αγοράς ξένου συναλλάγματος με άλλες χρηματαγορές.

Σκοπός είναι οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις να επηρεάσουν χάρη σε αυτό το νόμο και χάρη στις 
αναπτυσσόμενες οικονομικές οντότητες προς μια μεγαλύτερη μεταβίβαση εισροών ξένου 
συναλλάγματος σε εγχώριες τράπεζες, καλύτερη ανταγωνιστική θέση των εταιριών σε σχέση με 
εταιρίες ξένων αγορών, απλοποίηση των διαδικασιών σύναψης συμφωνιών πίστωσης και 
εκτέλεσης πληρωμών στο εξωτερικό, παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας και διαφάνειας για τους
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ξένους επενδυτές, αύξηση του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών για άμεσες επενδύσεις και 
εγχώριες αξίες. Όλα αυτά, από τη μια θα μειώσουν το ελλειμματικό ισοζύγιο πληρωμών και από 
την άλλη θα δημιουργήσουν καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των 
τραπεζών της ΠΓΔΜ.

Οι συναλλαγές πίστωσης μεταξύ κατοίκων και μη-κατοίκων είναι ελεύθερες. Η μόνη απαίτηση είναι 
ότι τέτοια δάνεια θα πρέπει να εγγράφονται στην Κεντρική Τράπεζα.

Στοιχεία Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών

Δείκτες 1998 1999 2000 2001 2002
1. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκατ. 
Δολάρια) -269 -32 -75 -234 -320

2. Εμπορικό Ισοζύγιο (εκατ. Δολάρια) -515,1 -495,8 -690,4 -521,5 -800

3. Υπηρεσίες (καθαρό) -137,7 -59,6 -41,8 -99 17,8

4. Εισόδημα (καθαρό) -54,9 -44,8 -42 -45,4 -39,5

5. Τρέχουσες Μεταβιβάσεις (καθαρό) 292,6 350,2 463,7 613,5 343,1

4. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (%του 
ΑΕΠ)

-7,6 -0,9 -2,0 -6,2 -10

> Πηγή NBRM Ετήσιες και Τρίμηνες Αναφορές

Η υποβαθμισμένη ασφάλεια, η οποία κατά το 2001 είχε σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της 
χώρας, προκάλεσε πολύ ισχυρό εσωτερικό σοκ, που μείωσε την οικονομική δραστηριότητα και 
επηρέασε σχεδόν όλα τα μέρη του ισοζυγίου των πληρωμών. Συγκεκριμένα, εξαιτίας των 
αρνητικών εξελίξεων, σημειώθηκε υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που προερχόταν από 
τη συρρίκνωση του ξένου εμπορίου, το έλλειμμα του ισοζυγίου υπηρεσιών και του ισοζυγίου 
μεταβιβαστικών πληρωμών καθώς και τη μείωση κατά το ήμισυ των τρεχούμενων μεταβιβάσεων. 
Ωστόσο, κυρίως λόγω των εξελίξεων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφηκαν θετικές 
κινήσεις στο λογαριασμό κεφαλαίου και στο λογαριασμό χρηματοοικονομικών εισροών που 
διαφάνηκαν μέσω της αύξησης των ξένων άμεσων επενδύσεων καθώς και την άνοδο στα 
αποθέματα ξένου συναλλάγματος, ενώ διατηρήθηκε η σταθερότητα της ισοτιμίας του Δηναρίου. 
Ωστόσο, το αυξημένο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ΠΓΔΜ δεν είναι 
απόρροια του ελλείμματος που καταγράφηκε στο εμπορικό ισοζύγιο. Συγκεκριμένα, το 2001, το 
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 168,5 εκατ δολάρια. Η μείωση προκλήθηκε από 
τη συρρίκνωση του ξένου εμπορίου που προήρθε από την ισχνή οικονομική δραστηριότητα 
εσωτερικών οικονομικών παραγόντων. Συγκεκριμένα, το 2001, συγκριτικά με το 2000, οι εξαγωγές 
αγαθών έπεσαν κατά 12,4% και οι εισαγωγές κατά 19,0%, γεγονός που προκάλεσε πτώση του 
εξωτερικού εμπορίου κατά 24%.

Η αύξηση στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ΠΓΔΜ οφείλεται κυρίως στο 
αυξημένο έλλειμμα στις υπηρεσίες και στις σημαντικά μειωμένες τρέχουσες μεταβιβάσεις. Το 
επιδεινωμένο ισοζύγιο υπηρεσιών είναι απόρροια της μείωσης εισροής κεφαλαίων για όλες τις 
υπηρεσίες προς μη-κατοίκους (τουρισμός, μεταφορές και άλλες υπηρεσίες), οι οποίες συγκριτικά 
με το 2000 μειώθηκαν κατά 69 εκατ δολάρια. Το 2001 η εκταμίευση κεφαλαίων για ληφθείσες 
υπηρεσίες μειώθηκε κατά 25 εκατ δολάρια, εξαιτίας κυρίως της μείωσης στις υπηρεσίες μεταφορών 
για μη-κατοίκους (32 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από το 2000).

Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στη ΠΓΔΜ κατά το 2001 έφτασαν στα 442 εκατομμύρια δολάρια, το 
μεγαλύτερο ποσό που καταγράφεται από την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας. Είναι απόρροια της 
συνεχούς διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του κρατικού κεφαλαίου με την ανεύρεση στρατηγικών 
επενδυτών. Έτσι, το 2001, πραγματοποιήθηκε η ιδιωτικοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες κρατικές 
επιχειρήσεις - της Macedonian Telecom. Κατά το 2001, και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις 
ιδιωτικοποιήθηκαν, μεταξύ των οποίων: Skopje Fair, Zito Luks, ορυχεία Bucim ενώ υπήρξαν και 
ξένα κεφάλαια που βασίστηκαν σε ξένες επενδύσεις σε νέα νομικά πρόσωπα (Euroswiss Bank και 
MTS - η νέα εταιρία κινητής τηλεφωνίας). Ως αποτέλεσμα, σχετικές με το προηγούμενο έτος, οι 
ξένες άμεσες επενδύσεις στη Δημοκρατία αυξήθηκαν κατά 266 εκατομμύρια δολάρια.
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Παρόλο που τα εσωτερικά προβλήματα μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο να διευθετούνται κατά το 
2002, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συνέχισε να αυξάνεται λόγω του 
αυξημένου εμπορικού ελλείμματος.

Η θέση της ΠΓΔΜ στο ισοζύγιο πληρωμών βελτιώθηκε κατά το 2003. Οι εξαγωγές διατήρησαν την 
ανάκαμψη που ξεκίνησε στο δεύτερο μισό του 2002, όπως φαίνεται από τα νέα συμβόλαια στη 
βιομηχανία υφασμάτων και στην επαναλειτουργία υπό νέα ιδιωτική κατοχή μιας μεγάλης πρώην 
ζημιωμένης επιχείρησης. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε μέτριο βαθμό καθώς οι εισαγωγές 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, που έφτασαν στο απόγειο κατά το 2002 εξαιτίας μιας χαλάρωσης 
των περιορισμών στις εισαγωγές, επιστρέφουν σε κανονικά επίπεδα. Το βάρος του εξωτερικού 
χρέους μετριάζεται. Στο τέλος του 2002 το απόθεμα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
εξωτερικού χρέους εκτιμάται ότι ισοδυναμεί με 39% του ΑΕΠ, ενώ οι πληρωμές εξόφλησης χρέους 
εκτιμώνται περίπου στο 16,5% των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

3.5 Εμπορικό Ισοζύγιο

Εμπορικό Ισοζύγιο

Δείκτες 1998 1999 2000 2001 2002
1. Εισαγωγές ($ΗΠΑ - εκατομ.) 1.806,6 1.685,8 2.011,1 1.676,6 1.904,1

2. Εισαγωγές ($ΗΠΑ - εκατομ.) 1.291 1.190 1.320,7 1.155 1.104

3. Εμπορικό Ισοζύγιο ($ΗΠΑ-εκατομ.) -515,1 -495,8 -690,4 -521,5 -800

4. Εμπορικό Ισοζύγιο (%του ΑΕΠ) -14,4 -13,5 -19,3 -15,2 -20,3
> Πηγή: NBRM Ετήσιες και Τριμηνιαίες Εκθέσεις

Εισαγωγές και Εξαγωγές σε εκατ. USD

Ο αρνητικός κραδασμός που προκλήθηκε από την επιδείνωση της ασφάλειας στην χώρα, το 2001, 
είχε αρνητικό αντίκτυπο στο εξωτερικό εμπόριο. Έτσι, το εξωτερικό εμπόριο το 2001, σε σχέση με 
το 2000, μειώθηκε κατά $ΗΠΑ 500 εκατομμύρια, ή κατά 15%, και κατέβηκε στα $ΗΠΑ 2.83 
εκατομμύρια. Η πτώση του εξωτερικού εμπορίου είναι άμεση συνέπεια της κρίσης στην ασφάλεια, 
η οποία οδήγησε σε γενική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. 
Συγκεκριμένα, η μεγάλη αβεβαιότητα και ο μεγάλος πολιτικός κίνδυνος, κατά το 2001, αύξησε την 
επιφυλακτικότητα των οικονομικών παραγόντων που απείχαν από σημαντικές επενδύσεις ενώ, 
ταυτόχρονα, η παραγωγή εγχώριων προϊόντων προς εξαγωγή αντιμετώπισε δυσκολίες στην 
προμήθεια πρώτων υλών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το αυξημένο κόστος λόγω ασφαλίσεων και 
εγγυήσεων, καθώς και οι ακυρωθείσες συμβάσεις με τους ξένους εταίρους, είχαν σαν αποτέλεσμα 
την χαμηλότερη αξιοποίηση της παραγωγικής δυνατότητας. Επί πλέον, η μεγάλη πτώση στο
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εξωτερικό εμπόριο της Δημοκρατίας, κατά το 2001, καθορίσθηκε από την ταυτόχρονη πτώση των 
εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών, γιατί ο κραδασμός αντικατοπτρίστηκε στα αποθέματα εγχώριων 
αγαθών καθώς και στην εγχώρια ζήτηση ξένων αγαθών.

Το 2001, οι συνολικές εξαγωγές έφθασαν τα $ΗΠΑ 1.155 εκατομμύρια, το οποίο σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος αποτελεί πτώση κατά $ΗΠΑ 171 εκατομμύρια, ή κατά 13%. Εκτός από την 
κατάσταση της ασφάλειας που ήταν ένας από τους κύριους λόγους γι αυτήν την πτώση, η μείωση 
των εξαγωγών καθορίσθηκε από την μειωμένη ζήτηση εξαγωγών για εγχώρια προϊόντα, στην 
αγορά του Κόσοβο όπου εξάγεται ένα σημαντικό μέρος των προϊόντων της ΠΓΔΜ (το ήμισυ των 
εξαγωγών που πραγματοποιήθηκαν στο εμπόριο με την ΠΔ της Γιουγκοσλαβίας). Έτσι, κατά το 
2001, σε σύγκριση με το 2000, οι εξαγωγές των παραδοσιακά πιο εξαγώγιμων προϊόντων σε 
αυτήν την αγορά - καπνά και πετρέλαιο, μειώθηκαν κατά 42,9% και 32,1%, αντίστοιχα. Αυτή η 
μείωση, επίσης, καθορίσθηκε από την χειροτέρευση της επίδοσης των βιομηχανιών σιδήρου και 
χάλυβος, που εκφράσθηκε από την σημαντική μείωση των εξαγωγών τους (κατά 35,1%).

Στη διάρκεια του 2001 οι εισαγωγές στην Δημοκρατία κατέγραψαν μία πιο έντονη πτώση από τις 
εξαγωγές. Έτσι, σε ετήσια βάση, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά $ΗΠΑ 334 
εκατομμύρια, ή κατά 19%, και έφθασαν στα $ΗΠΑ 1.676 εκατομμύρια. Η μεγαλύτερη πτώση στις 
εισαγωγές κατεγράφη το πρώτο τρίμηνο του έτους (κατά 34.0% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους), το οποίο οφείλεται στην σχετικά υψηλότερη συγκριτική βάση από το 2000, 
όταν, πριν από την εισαγωγή του ΦΠΑ, αυξήθηκε σημαντικά η εισαγωγή αγαθών. Γενικά, κατά το 
2001, σε σύγκριση προς το 2000, κατεγράφησαν μικρότερες ποσότητες εισαγωγών, κυρίως λόγω 
της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας των εντόπιων οικονομικών παραγόντων, που 
καθορίσθηκε από την χειροτέρευση της κατάστασης ασφαλείας στην χώρα, καθώς και από τις 
δυσκολίες στην προμήθεια των απαραίτητων πρώτων υλών λόγω της αύξησης του κόστους 
μεταφοράς και των συναλλαγών.

Δείκτης Ανάπτυξης Εξαγωγών και Εμπορίου
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Παρά το γεγονός ότι μόνον προκαταρκτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για το 2004, αναμένεται αύξηση 
του ελλείμματος στο ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου, λόγω της αύξησης των εισαγωγών και της 
μείωσης της εσωτερικής βιομηχανικής παραγωγής ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής 
ύφεσης.
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Οι 10 Μεγαλύτεροι Εμπορικοί Εταίροι

Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών.

________________ Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ.________________

Χώρα
Α ΙΛ }. W / ' ί *'*£*'« Λ ' ' '■> j
Εξωτερικό Εμπόριο (σε $ΗΠΑ 

- εκατομ.)
Μερίδιο %

Γερμανία 451 15.9

ΠΔ Γιουγκοσλαβίας 424 14.9

Ελλάδα 286 10.1

Ιταλία ■11 196 6.9

Ρωσία 153 5.4

ΗΠΑ 151 5.3

Σλοβενία 140 4.9

Βουλγαρία fall 124 ■■ 4.4

Κροατία 105 3.7

Κάτω Χώρες 91 3.2

Σύνολο 2,121 74.6
Πηγή: NBRM Ετήσιες και Τριμηνιαίες Εκθέσεις

3.6 Πολιτική Αναδιάρθρωσης και Ιδιωτικοποίησης Κρατικών Επιχειρήσεων

Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία μεταβατικής περιόδου, το 95% των επιχειρήσεων που 
μπήκαν στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί. Αν και περισσότερες από 
1.600 επιχειρήσεις έχουν πωληθεί, η μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποίηση, προς το παρόν, 
αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την ιδιωτικοποίηση και την εταιρική 
αναδιάρθρωση των ζημιογόνων επιχειρήσεων, οι οποίες κατά το πλείστον είναι μεγάλες 
επιχειρήσεις.

Η ιδιωτικοποίηση αρχικά εισήχθη το 1989, με την επιβολή του Νόμου περί Κοινωνικού Κεφαλαίου 
της πρώην Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. Εκείνη την περίοδο, η κυβέρνηση εισήγαγε την έννοια 
της ιδιωτικοποίησης δια της οποίας εξεδόθησαν και μεταβιβάστηκαν μετοχές σε όλους τους 
υπαλλήλους των κοινωνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων (ΚΙΕ). ΔΓ αυτής της διαδικασίας, πάνω από 
600 επιχειρήσεις μεταμορφώθηκαν σε μετοχικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Το πλάνο της ιδιωτικοποίησης, σύμφωνα με τους κανόνες του ανωτέρω Νόμου, είναι το ακόλουθο:

• Το 30% του κοινωνικού κεφαλαίου (υπό την μορφή κοινών μετοχών ή κοινών τίτλων 
συμμετοχής) προσφέρονται στους υπαλλήλους, με προνομιακούς όρους αγοράς (ένα 
υποκατάστατο του μοντέλου με τα κουπόνια).

• Το 15% του κοινωνικού κεφαλαίου (υπό την μορφή κοινών μετοχών ή κοινών τίτλων 
συμμετοχής) μεταβιβάζεται αυτομάτως, (δωρεάν) στο Κρατικό Ταμείο Συντάξεων. Το 
Ταμείο μπορεί, βάσει αυτόνομης απόφασής του, να πωλήσει αυτές τις μετοχές.

• Το 55% της εκτιμηθείσας αξίας της επιχείρησης είναι διαθέσιμο για πώληση ως κοινές 
μετοχές ή κοινούς τίτλους συμμετοχής, με ίσους όρους για τους εντόπιους και ξένους 
επενδυτές.

Στους υπαλλήλους προσφέρεται ένα γενναιόδωρο πλάνο εκπτώσεων. Έχουν μία αρχική έκπτωση 
30% συν 1% για κάθε έτος απασχόλησης στην επιχείρηση. Οι υπάλληλοι μπορούν να αγοράσουν 
μετοχές με έκπτωση έως ένα ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα DM 25.000, σε πενταετείς δόσεις, 
χωρίς προκαταβολή και με διετή περίοδο χάριτος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, περί τις 1.200 επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα έχουν υποστεί 
ιδιωτικοποίηση. Το 1996 άρχισε με την ιδιωτικοποίηση του αγροτικού τομέα, και περιέλαβε 
περίπου 350 εταιρίες. Το 1997, το πεδίο του προγράμματος ιδιωτικοποίησης διευρύνθηκε για να 
περιλάβει τις εταιρίες του ασφαλιστικού τομέα και τις εταιρίες διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών, 
συνολικά περίπου 1.600 νόμιμους φορείς.
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Προς το παρόν, αποκλείονται από ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεις και οργανισμοί που ασκούν 
δραστηριότητες ειδικού εθνικού συμφέροντος ή δημόσιες υπηρεσίες, κοινής ωφελείας, επιχειρήσεις 
και νομικά πρόσωπα που προστατεύουν τα ύδατα, τα δάση, τις γαίες και άλλα δημόσια αγαθά. Οι 
τράπεζες μετασχηματίζονται, ως μέρος μίας ευρύτερης μεταρρύθμισης του οικονομικού τομέα. Η 
ιδιωτικοποίησή τους είναι παθητική και εξαρτάται από την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων που 
τις ίδρυσαν. Όμως, επιζητώντας την πλήρη κεφαλαιοποίηση, ένας αριθμός τραπεζών της ΠΓΔΜ 
έχουν βρει ξένους επενδυτές, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης - ΕΤΑΑ ( EBRD) και της Διεθνούς Εταιρίας Χρηματοδοτήσεων - ΔΕΧ (IFC).

Η μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος ξεκίνησε στις αρχές του 1995, με τον διαχειριστικό 
λογιστικό έλεγχο των τραπεζών και με την ίδρυση της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Τραπεζών - 
YAT (BRA). Η YAT (BRA) ανέλαβε τα επισφαλή δάνεια της μεγαλύτερης τράπεζας - της 
Stopanska Banka, και σε ορισμένες περιπτώσεις τα μετέτρεψε σε κοινές μετοχές των επιχειρήσεων 
που οφείλουν, συγκροτώντας έτσι ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο με μετοχές επιχειρήσεων της 
ΠΓΔΜ. Επίσης, αυτές οι μετοχές είναι διαθέσιμες προς πώληση μέσω της Υπηρεσίας 
Ιδιωτικοποίησης, και μετά από μία συγκεκριμένη διαδικασία, οι μετοχές του Κράτους , της ΥΑΤ 
(BRA), και της Υπηρεσίας Ιδιωτικοποίησης (και εναλλακτικά του Ταμείου Συντάξεων), μπορούν να 
συνδυαστούν για να αποτελέσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο.

Οι ζημιογόνες επιχειρήσεις υπήρξαν ένα βαρύ φορτίο στον προϋπολογισμό καθ’ όλη την διάρκεια 
της περιόδου μετάβασης προς μία οικονομία ελεύθερης αγοράς και έχουν γίνει συνεχείς 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Το 1994, εντοπίσθηκαν 25 ζημιογόνες 
επιχειρήσεις, και στις αρχές του 1995, συμπεριελήφθησαν σε ένα Ειδικό Πρόγραμμα 
Αναδιάρθρωσης. Κατά το παρόν, έχει εντοπισθεί μία νέα ομάδα ζημιογόνων εταιριών. Ο αριθμός 
τους είναι 40, και σύμφωνα, με το επισήμως υιοθετημένο Σχέδιο Δράσης για την Αναδιάρθρωση 
των Ζημιογόνων Επιχειρήσεων (Σχέδιο Δράσης), θα γίνουν αναλύσεις για να αποτιμηθεί η 
βιωσιμότητά τους, οι οποίες θα βοηθήσουν στην λήψη αποφάσεων για το κατά πόσον θα 
εκκαθαρισθούν ή θα ιδιωτικοποιηθούν, και, εάν είναι εφικτό, θα αναδιαρθρωθούν. Αυτές οι 
επιχειρήσεις θα πωληθούν με δημόσια προσφορά, σε κατάσταση «ως έχουν». Σύμφωνα με το 
πλάνο, όλες τους πρέπει να έχουν ιδιωτικοποιηθεί έως το τέλος του 2004.

Ιδιωτικοποίηση με Μοντέλο Μετασχηματισμού (Αριθμός Εταιριών)

Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών.

____________________ Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας. Βουλγαρίας, πΓΔΜ.____________________

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Παλαιού Νόμου 66 67 66 66 66 65

Εξαγορά υπαλλήλων 331 363 384 395 394 394

Εξαγορά Διοίκησης 190 253 247 240 239 236

Αλλη εξαγορά 128 148 149 173 178 177

Πώληση ιδανικής συμμετοχής 35 59 67 143 185 196

Χρηματοδοτική μίσθωση 4 4 4 4 4 4

Πρόσθετο κεφάλαιο 16 19 20 25 27 27

Υπόλοιπα 27 26 28 28 28 29

Μετατροπή Χρεών / Ιδίων 36 63 75 86 91 93
Μετοχικών Κεφαλαίων

Ξένα Μετοχικά Κεφάλαια 156 150 156 155 155 155

Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια 95 113 128 135 142 143

Εκκαθαρίσεις 48 164 164 166 169 169

Σύνολο 1.132 1.435 1.488 1.616 1.678 1.688

> Πηγή: Υπηρεσία Ιδιωτικοποίησης ΠΓΔΜ
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Ιδιωτικοποίηση με Μοντέλο Μετασχηματισμού ($ΗΠΑ-εκατομ.)

Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών.

________________ Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ________________

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Παλαιού Νόμου 2,3 2,1 2,0 1,7 1,7 1,9

Εξαγορά υπαλλήλων 2,9 2,9 2,7 2,4 2,3 2,6

Εξαγορά Διοίκησης 26,3 26,3 24,4 21,2 20,4 23,6

Αλλη εξαγορά 18,1 18,5 17,7 15,8 15,4 17,6

Πώληση ιδανικής
συμμετοχής 3,7 4,4 6,4 8,4 9,1 10,8

Χρηματοδοπκή μίσθωση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Πρόσθετο κεφάλαιο 1,7 1,9 2,4 2,6 2,5 3,2

Υπόλοιπα 5,9 5,4 5,4 4,6 4,4 5,1

Μετατροπή Χρεών / Ιδίων 
Μετοχικών Κεφαλαίων 8,1 9,7 9,7 9,5 9,3 10,8

Ξένα Μετοχικά Κεφάλαια 1,1 1,0 0,9 0,7 0,7 0,8

Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1

Εκκαθαρίσεις H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σύνολο 120,8 127,7 129,6 133,9 134,8 136,3
Πηγή : Υπηρεσία Ιδιωτικοποίησης ΠΓΔΜ

3.7 Πρόγραμμα Ιδιωτικοποίησης Κρατικών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης της ΠΓΔΜ πλησιάζει την ολοκλήρωσή του. Την περασμένη 
δεκαετία, 1.688 επιχειρήσεις μετασχηματίσθηκαν, ενώ η διαδικασία μετασχηματισμού δεν έχει 
ολοκληρωθεί μόνον για 81 εταιρίες.

Οι κορυφαίες -ένες Επενδύσεις μέσω ιδιωτικοποίησης και μετά-ιδιωτικοποίησης

Όνομα Χώρα Επένδυση
Αξία
($ΗΠΑεκατομ.)

Stonebridge (Διάφορες) Makedonski Telekom 346.5

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Ελλάς Stopanska Banka 46.4

Baikanbrew Holding Ελλάς Skopje Brewery 34.0

Ελληνικά Πετρέλαια Ελλάς OKTA refinery 32.0

Τιτάν, Holderbank Ελλάς, Ελβετία. Usje Cement Factory 30.0

Βαλκανικός Χάλυβας Λιχτενστάιν. Ladna Valanica 21.0

QBE Ασφάλειες ΗΒ ADOR Makedonija 14.8

Duferco Ελβετία. Makstil 11.5

East West Trade Αυστρία Centro 11.0

KuppBall- Transthandel Γερμανία FZC Kumanovo

SCMM Γαλλία Feni-Kavadarci 2.3

> Πηγή: Υπηρεσία Ιδιωτικοποίησης ΠΓΔΜ

Η Υπηρεσία Ιδιωτικοποίησης είναι ο θεσμός - κλειδί, και έχει την ευθύνη για την διαχείριση και 
υποστήριξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης στην ΠΓΔΜ. Η αποστολή της Υπηρεσίας είναι 
συνδεδεμένη με τον τελικό στόχο του μετασχηματισμού της ιδιοκτησίας στην ΠΓΔΜ : να βελτιώσει 
την αποδοτικότητα της οικονομίας της χώρας ιδρύοντας καλώς-διοικούμενες εταιρίες που να 
μπορούν να ανταγωνισθούν επιτυχώς στις διεθνείς αγορές. Στην αρχή της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης το 1994, ο συνολικός αριθμός των εταιριών που επρόκειτο να ιδιωτικοποιηθούν 
ήταν 1.216, με σύνολο ενεργητικού περίπου €1.7 δις. Μέχρι τον Ιούνιο 2004, 1.688 εταιρίες 
πωλήθηκαν για περίπου € 2,3 δισ. Ο μεγαλύτερος αριθμός εταιριών που ιδιωτικοποιήθηκαν ήταν 
στον βιομηχανικό τομέα, και ακολουθούσαν η γεωργία και το εμπόριο. Οι εναπομένουσες 81
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εταιρίες, που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν για το συνολικό ποσόν των €45,6, εκατομμυρίων, είναι 
στους ακόλουθους τομείς:

23 στην βιομηχανία 
17 στην γεωργία 
21 στο εμπόριο 
6 στις κατασκευές 
1 στις μεταφορές 
3 στον τουρισμό 
9 στην οικονομία και υπηρεσίες 
1 στη χειροτεχνία

3.8 Ξένες Επενδύσεις

Μέχρι το τέλος του 2002, οι συγκεντρωτικές ξένες επενδύσεις από το 1991, ανέρχονταν σε πλέον 
των $ ΗΠΑ 950 εκατομμυρίων.

Καθαρές Ετήσιες -ένες Επενδύσεις ανά Έτος

> Πηγή: Υπηρεσία Ιδιωτικοποίησης ΠΓΔΜ

Τον Μάρτιο του 1999, η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα πρόγραμμα για να παρακινήσει τις επενδύσεις, 
με ειδική έμφαση στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων - ΑΞΕ (FDI). Ενώ οι ξένοι 
επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, οι δραστηριότητές τους αυξάνονται. Μετά το κύμα του 1998, 
οι ΑΞΕ έπεσαν το 1999 στα $ΗΠΑ 30 εκατομμύρια περίπου. Η κρίση στο Κόσοβο έθεσε φραγμό 
στους επενδυτές, αλλά η ανανεωθείσα σταθερότητα στην περιοχή οδήγησε σε αυξημένο 
ενδιαφέρον. Καθαρές συνολικές ΑΞΕ το 2000, εκτιμώνται στα $ΗΠΑ 176,2 εκατομμύρια. Σύμφωνα 
με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - ΕΤΑΑ ( EBRD) και του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου - ΔΝΤ (IMF), οι αθροιστικές ΑΞΕ, από το 1990 έως το 2002, 
ανέρχονται συνολικά σε περίπου $ΗΠΑ 950 εκατομμύρια. Οι περισσότερες ΑΞΕ προέρχονται από 
εισπράξεις συναλλαγών ιδιωτικοποίησης και μη-ιδιωτικοποίησης στο Macedonian Stock Exchange. 
Οι μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις, το 2002, ήταν η απόκτηση (που συμφωνήθηκε στο τέλος του 
1999) μεριδίου 65% της Stopanska Banka από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και η πώληση 
του 51% του τηλεπικοινωνιακού μονοπωλίου Makedonski Telecomunicacii (Maktel, ή ΜΤ) στην 
Matav (Ουγγαρία), κατά το 2001.

96



Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ανά Χώρα ($ΗΠΑ-εκατομ.)

Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών.

________________ Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ.________________

Χώρα 2000 2001

Γερμανία 29.7 186.2

Ελλάδα 102.1 91.6
■■■■■■■■■

Ουγγαρία 0.05 81.5

ΗΠΑ
...... ..τ1.1™................ ·>

39.6 1* 1
Ελβετία 3.1 8.8

Κύπρος ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ
Σλοβενία 11.6 3.7

My mKmmmmfflmmmmmwmmmi
Μ. Βρετανία 7.8 1.3

Αυστρία ■1
> Πηγή: Εθνική Τράπεζα της ΠΓΔΜ

Οι κύριες πηγές ξένων επενδύσεων είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, και η Ουγγαρία. Πλέον του 90% 
των ΑΞΕ έχει επενδυθεί στην βιομηχανία (σιδηρούχο μεταλλουργία, τσιμέντα, επεξεργασία βαρέως 
πετρελαίου, τρόφιμα και ποτά, και υφαντουργία). Το 2000 προσελκύσθηκαν σημαντικές ΑΞΕ στον 
ασφαλιστικό και στον τραπεζικό τομέα. Η επενδυτική πολιτική και τα κίνητρα ξένων επενδύσεων 
διέπονται από τον Νόμο περί Εμπορικών Εταιριών, που προβλέπει την ίδρυση εταιριών από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα επί ίσοις όροις. Τα κίνητρα για τους ξένους επενδυτές περιλαμβάνουν 
απαλλαγές από τελωνειακούς δασμούς για εξοπλισμούς και άλλα στοιχεία ενεργητικού που θα 
χρησιμοποιηθούν για εισφορές κεφαλαίων και φορολογικές ελαφρύνσεις επί των κερδών για τα 
πρώτα τρία χρόνια. Άλλο ένα κίνητρο είναι ο συντελεστής εταιρικού φόρου, του 15%.

Η κυβέρνηση υιοθέτησε πρόσφατα έναν νέο νόμο περί ζωνών ελευθέρου εμπορίου και η πρώτη 
ζώνη, η Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη Σκοπιών - ΕΟΖΣ (SFEZ, επίσης γνωστή ως η ζώνη 
ελεύθερου εμπορίου Bunardzik), είναι υπό κατασκευήν. Η κυβέρνηση της Taiwan, που υπήρξε 
γενναιόδωρος επενδυτής σε διάφορους τομείς, που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, υγειονομική 
περίθαλψη δρόμους και Τεχνολογία Πληροφορικής - TO (IT), παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για 
την πρωτοβουλία της ΕΟΖ (FEZ). Τα κίνητρα περιλαμβάνουν μία σειρά φορολογικών απαλλαγών 
επί τελωνειακών δασμών, φόρο επί των κερδών (για 10 έτη), φόρο ακίνητης περιουσίας (για 10 
έτη), κτλ.
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Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών.

________________ Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας. Βουλγαρίας, πΓΔΜ.________________

4 Τοπικά Λογιαπτικά Πρότυπα

Παρουσίαση των Σημαντικών Διαφορών μεταξύ των Τοπικών Λογιστικών Προτύπων και 
των Διεθνών Χρηματοοικονομικών Προτύπων Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων

Σε μια προσπάθεια εφαρμογής μιας ενιαίας λογιστικής ρύθμισης στο πΓΔΜ, ξεκίνησε το 1999 η 
θέσπιση ενιαίων ισολογισμών, η οποία προκύπτει ως υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ, και 
περιλαμβάνεται στις Οδηγίες IV VII καθώς και στην Οδηγία της ΕΕ για ετήσιες καταστάσεις και 
ενοποιημένους πίνακες προέλευσης και χρήσης πόρων των τραπεζών και άλλων οικονομικών 
ιδρυμάτων καθώς και των ασφαλιστικών εταιριών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιώντας την εξουσία που του εκχωρεί η Εταιρική Νομοθεσία 
και η Λογιστική Νομοθεσία, ο Υπουργός Οικονομικών θεσπίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των 
ξεχωριστών ισολογισμών στο λογιστικό σχέδιο. Έτσι, υπάρχουν ειδικές νομικές ρυθμίσεις για 
ξεχωριστά πρόσωπα που διατηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με την Εταιρική Νομοθεσία, τη 
Λογιστική Νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (για τα πρόσωπα που δρουν στις 
επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τα ταμιευτήρια, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους προϋπολογισμούς, τα 
ταμεία, τους δικαιούχους προϋπολογισμού, τα ταμεία και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 
δηλαδή όσους δεν είναι ενεργοί στις επιχειρήσεις).

Σύμφωνα με την Εταιρική Νομοθεσία και τη Λογιστική Νομοθεσία, ο ισολογισμός και τα 
αποτελέσματα χρήσης θα πρέπει να καταρτίζονται στο τέλος κάθε επιχειρηματικού έτους (ετήσιος 
απολογισμός) και μαζί με το προσάρτημα αποτελούν τον ετήσιο απολογισμό.

Ο ετήσιος απολογισμός θα καταρτίζεται σύμφωνα με τις αρχές των ορθών και παραδεκτών 
πρακτικών λογιστικής.

Στην πΓΔΜ, θεσπίστηκαν ειδικοί ισολογισμοί για τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ 
θεσπίστηκαν συντομευμένοι ισολογισμοί για τις μικρές οντότητες. Η προετοιμασία των 
ενοποιημένων πινάκων ετήσιου απολογισμού γίνεται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
και την Εταιρική Νομοθεσία.

Οι οικονομικές δηλώσεις συμπληρώνονται σε δηνάρια και υποβάλλονται στο Δημόσιο Γραφείο 
Εισοδήματος και στο Μητρώο Ετήσιων Απολογισμών στο Κεντρικό Αποθετήριο έως το τέλος 
Φεβρουάριου του επόμενου έτους.

Οι λογιστικές αρχές για τις επιχειρήσεις (εξαιρουμένων των τραπεζικών οργανισμών, των μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών και των κυβερνητικών οργανισμών και ταμείων) στην πΓΔΜ 
βασίζονται σε αρκετούς τοπικούς νόμους, ειδικούς κανονισμούς του Υπουργείου Οικονομικών 
σχετικά με την απόσβεση και την επανεκτίμηση, καθώς και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) - 
που έχουν υιοθετηθεί ως εθνικά λογιστικά πρότυπα στην πΓΔΜ.

Στις προαναφερθείσες τοπικές νομοθεσίες περιλαμβάνονται: το Δίκαιο περί Εμπορικών 
Επιχειρήσεων και το Λογιστικό Δίκαιο. Οι κανονισμοί που εμπεριέχονται στο εν λόγω δίκαιο δεν 
είναι συμβατοί προς τις απαιτήσεις των ΔΛΠ, με αποτέλεσμα η λογιστική πρακτική στην ΠΓΔΜ να 
διαφέρει από εκείνη άλλων χωρών που επίσης έχουν αποδεχτεί τα ΔΛΠ. Επιπλέον, λόγω των 
κανονισμών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι αφορά την απόσβεση και την 
αναπροσαρμογή αξίας των πάγιων στοιχείων, που προς το παρόν είναι υποχρεωτικά για όλες τις 
επιχειρηματικές οντότητες, είναι εμφανείς οι διαφορές λογιστικής φύσεως μεταξύ των απαιτήσεων 
των ΔΛΠ και των τοπικών προτύπων. Την 1η Ιουλίου 2003 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Νόμος για τις 
Εμπορικές Επιχειρήσεις ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα ΔΛΠ 
ως μοναδική βάση για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ή να χρησιμοποιούν τα ΔΛΠ σε 
συνδυασμό με τους προαναφερθέντες τοπικούς κανονισμούς ως βάση για τις οικονομικές τους 
καταστάσεις.
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Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ΔΛΠ στην πΓΔΜ, ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες που 
οφείλονται στα εξής:

• Στους μη ανεπτυγμένους θεσμούς της αγοράς που καθιστούν ανέφικτη, ολοκληρωτικά ή 
εν μέρει, την εφαρμογή ορισμένων προτύπων.

• Στην ημιτελή ή μη προσαρμοσμένη οικονομική νομοθεσία, ή στην απουσία αυτής, που 
απαιτείται για την αρμόζουσα χρήση των ΔΛΠ - μάλιστα, η νομοθεσία περιέχει 
κανονισμούς που αντίκεινται άμεσα στην αρμόζουσα χρήση των ΔΛΠ.

• Στο ανεπαρκές επίπεδο γνώσεων των επαγγελματιών.
• Στο γεγονός ότι τα ΔΛΠ που έχουν υιοθετηθεί ως εθνικά λογιστικά πρότυπα (MAS) 

δημιουργούν μια επίσημη βάση για πρακτική χρήση (εξαιρουμένης της απόσβεσης, 
αναπροσαρμογής και του ΔΛΠ 40), αλλά η εφαρμογή και η ερμηνεία στην πράξη είναι 
συχνά εσφαλμένη, μερική ή εντελώς ανέφικτη.

Η λογιστική στην πΓΔΜ μπορεί να διαφέρει από την πρακτική που απαιτούν τα ΔΛΠ λόγω της 
απουσίας ειδικών κανόνων στην πΓΔΜ σχετικά με την αναγνώριση και την αναπροσαρμογή στους 
ακόλουθους τομείς:

Στην επίσημη λογιστική βάση της πΓΔΜ, δεν υπάρχουν επαρκείς κανόνες για την αναγνώριση και 
την εκτίμηση, γεγονός που ενδέχεται να οδηγεί σε αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των ΔΛΠ. Όπως 
προαναφέρθηκε, η αποδοχή των ΔΛΠ ως εθνικά λογιστικά πρότυπα στην πΓΔΜ συνεπάγεται ότι 
οι επιχειρηματικές οντότητες δύνανται να χρησιμοποιούν τα ΔΛΠ για την σύνταξη οικονομικών 
καταστάσεων, για την εκτίμηση, την αναγνώριση και την αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού, του 
παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαφορές λόγω της 
απουσίας ειδικών κανόνων για την αναγνώριση και την εκτίμηση στην πΓΔΜ.

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες που να απαιτούν τη γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών, γεγονός που αντίκειται στα ΔΛΠ. Όπως προαναφέρθηκε, τα ΔΛΠ υιοθετούνται ως 
εθνικά λογιστικά στην πΓΔΜ, κάτι που συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε γνωστοποίηση απαιτείται στο 
πλαίσιο των ΔΛΠ θα πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη.

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κανόνων της πΓΔΜ και των ΔΛΠ από τις οποίες μπορούν να 
προκύψουν διαφορές για πολλές επιχειρήσεις σε ορισμένους τομείς. Σύμφωνα με τους κανόνες 
που ισχύουν στην πΓΔΜ:

• Η απόσβεση πάγιων στοιχείων του ενεργητικού υπολογίζεται βάσει σταθερής 
απόσβεσης ομάδων στοιχείων, που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Η 
πρακτική αυτή δεν είναι συνεπής προς τις απαιτήσεις των ΔΛΠ. Ο ωφέλιμη ζωή ενός 
περιουσιακού στοιχείου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού καθορίζεται συνήθως 
βάσει περιόδων που καθορίζει η κυβέρνηση για λόγους φορολόγησης.

• Η αναπροσαρμογή αξίας γίνεται με χρήση του λόγου των υποχρεωτικών αυξήσεων της 
τιμής του βιομηχανικού προϊόντος, γεγονός που επίσης δεν συμμορφώνεται προς τα 
πρότυπα ΔΛΠ και δίδει διαφορετικά αποτελέσματα. Σε σχέση με αυτά, τα κέρδη και οι 
απώλειες από την αναπροσαρμογή δεν περιλαμβάνονται ως έσοδα χρήσεως, αλλά 
αναφέρονται ως αποθεματικό αναπροσαρμογής.

• Σύμφωνα με το λογιστικό δίκαιο, η ετήσια έκθεση πρέπει να συνίσταται στις ακόλουθες 
οικονομικές καταστάσεις (α) ισολογισμός, (β) ανάλυση εσόδων και εξόδων, 
(γ) κατάσταση ταμειακών ροών και (δ) πολιτικές και επεξηγηματικά υπομνήματα, όπου 
δεν περιλαμβάνεται η λογιστική κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων, όπως 
απαιτείται από τα ΔΛΠ 1.

• Στην πΓΔΜ δεν εφαρμόζεται λογιστική για συνταξιοδοτικά προγράμματα με 
καθορισμένα επιδόματα, διότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποφασίζονται σε 
κρατικό επίπεδο, ενώ οι αποδεκτές υποχρεώσεις και τα μεταγενέστερα επιδόματα 
επίσης καθορίζονται από το κράτος και, σύμφωνα με αυτά, οι επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν το αποδεκτό ποσοστό συνταξιοδοτικής εισφοράς, το οποίο και 
εφαρμόζουν στον μισθό των εργαζομένων δυνάμει ορισμένων τοπικών νομικών 
κανονισμών.

• Το γεγονός ότι τα ΔΛΠ 40 δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί συνεπάγεται ενδεχόμενες 
ασυνέπειες στον τομέα αυτό.
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Σε ορισμένες επιχειρήσεις, τα ακόλουθα ζητήματα μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από τα 
ΔΑΠ:

• Ο ορισμός της θυγατρικής βάσει του de facto ελέγχου. Σύμφωνα με τη λογιστική 
νομοθεσία της πΓΔΜ, η θυγατρική ορίζεται στη βάση του de facto ελέγχου, αλλά στην 
πράξη υπάρχει μια επίσημη προϋπόθεση για την κατοχή ποσοστού άνω του 50% των 
μετοχών της οντότητας για την οποία ισχύει καθεστώς θυγατρικής. 27.6

• Η λογιστική νομοθεσία της πΓΔΜ επιτρέπει στις νομικές οντότητες τη χρήση της 
μεθόδου των κοινών μετοχών, αλλά δεδομένου ότι η μέθοδος δεν είναι γνωστή, 
τυγχάνει περιορισμένης εφαρμογής.

• Προσαρμογή του ισολογισμού. Παρόλο που η πΓΔΜ έχει υιοθετήσει πλήρως το άρθρο 
10 των ΔΑΠ (MAS 10.8), στην πράξη δεν χρησιμοποιείται συνήθως.

• Έλεγχοι μειώσεων σε όλα τα στοιχεία του ενεργητικού. Δεν είναι χαρακτηριστικό της 
λογιστικής πρακτικής της πΓΔΜ. 36.5

• Η διαδικασία αναπροσαρμογής αξίας των πάγιων υλικών στοιχείων του ενεργητικού δεν 
είναι ενημερωμένη. Στη λογιστική νομοθεσία και στα τοπικά πρότυπα αναφέρεται ότι οι 
επιχειρήσεις πρέπει να προβαίνουν σε αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων σε 
συνθήκες υψηλού πληθωρισμού. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη λογιστική πρακτική της 
πΓΔΜ. 16.29

• Αναγνώριση καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης σε σταθερή βάση απόσβεσης. Οι 
καταβολές των χρηματοδοτικών πιστώσεων δεν απαιτείται να έχουν σταθερή βάση, 
αλλά βάση που εξαρτάται από τους όρους της συμφωνίας της μίσθωσης και από το 
συμφέρον των συμβαλλόμενων μερών. 17.25

• Παρουσίαση των αποθεμάτων με το χαμηλότερο κόστος και την καθαρή εισπρακτέα 
αξία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά στην πράξη δεν χρησιμοποιείται. Κατά κανόνα 
γίνεται απογραφή σε επίπεδο κόστους και όχι στο χαμηλότερο κόστος και στην καθαρή 
εισπρακτέα αξία. ΔΑΠ 2.7

• Κόστος των αποθεμάτων και παραγωγής και άλλα γενικά έξοδα. Στο κόστος των 
αποθεμάτων περιλαμβάνονται σχεδόν πάντα τα γενικά έξοδα παραγωγής, ενίοτε και 
άλλα γενικά έξοδα, αλλά η ανώτατη τιμή των αποθεμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
αγοραία τιμή. (Λογιστική Νομοθεσία, άρθρα 44-47) 2.8.

• Υπολογισμός των υποχρεώσεων για επιδόματα εργαζομένων. Στην πΓΔΜ, οι 
συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις και τα επιδόματα υπολογίζονται διαφορετικά, ο 
κοινωνικός παράγοντας υπερτερεί της συσσώρευσης συντάξεων και των σχετικών 
καταβολών. 19.83

• Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις για παροχές 
εργαζομένων. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα εκπονούνται σε κρατικό επίπεδο, οι 
αποδεκτές υποχρεώσεις και οι μεταγενέστερες παροχές επίσης αποφασίζονται από το 
κράτος και, σύμφωνα με αυτά, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το αποδεκτό ποσοστό 
συνταξιοδοτικής εισφοράς το οποίο και εφαρμόζουν στους μισθούς των εργαζομένων. 
Συνεπώς, καμία δραστηριότητα των επιχειρήσεων δεν σχετίζεται με τα αναλογιστικά 
κέρδη και ζημίες. 19.92/93

• Υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου (deferred tax). Στη λογιστική πρακτική της 
πΓΔΜ δεν προβλέπεται υπολογισμός και αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου. Το 
ενεργητικό ή το παθητικό του ισολογισμού και η φορολογική του βάση παρουσιάζονται 
κατά τον ίδιο τρόπο. 12.5/15/39/24

• Διάκριση χρηματοοικονομικών μέσων του εκδότη βάσει του εάν στην ουσία πρόκειται 
για παθητικό ή όχι. Δεν υπάρχει παρόμοια πρακτική εμπειρία και τα ΔΑΠ θα 
χρησιμοποιηθούν εφόσον συντρέξει τέτοια ανάγκη στην αγορά. 32.18

• Ο διαχωρισμός μικτών μέσων σε στοιχεία του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων. Δεν 
υπάρχει πρόβλημα σε ότι αφορά τον διαχωρισμό των μικτών μέσων διότι στην πράξη 
αυτά δεν υφίστανται, και συνεπώς επιτρέπεται η χρήση των ΔΑΠ. 32.23

• Γνωστοποίηση σχετικά με τη πραγματική αξία κάθε ομάδας των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Θα έπρεπε να προβλέπεται επαρκής 
γνωστοποίηση σχετικά με τη πραγματική αξία κάθε ομάδας των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά στην 
πράξη στην πΓΔΜ δεν υπάρχει επαρκές σύστημα υπολογισμού (η αγορά
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χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε) και 
συνήθως δεν συναντώνται τέτοιες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 32.77

• Ορισμός έκτακτων κονδυλίων. Τα περισσότερα έκτακτα κονδύλια στη λογιστική 
πρακτική της πΓΔΜ δεν ικανοποιούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις - να είναι 
ελασσόνα και περιστασιακά. 8.6/12

• Απόκλιση από τις προδιαγραφές για σωστή παρουσίαση. Επιτρέπεται, αλλά δεν 
αποτελεί συνήθη πρακτική διότι τα ΔΑΠ δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως στην 
πράξη. Σε περίπτωση τέτοιας απόκλισης, πρέπει οι επιπτώσεις στα κέρδη και τις 
απώλειες να αποτελούν συστατικό μέρος της έκθεσης. 1.13

• Υπολογισμός των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε λογική αξία. 
Απαιτείται, αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στην πρακτική της πΓΔΜ, λόγω της 
απουσίας αρκετών διαφορετικών χρηματοοικονομικών μέσων. 39.69

• Διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού. Δεν υπάρχουν σαφείς τοπικοί 
κανόνες ή κανονισμοί σχετικά με την διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού ή μέρος αυτών, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ΔΑΠ 39. Το 
πρόβλημα είναι ότι η διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στη 
λογιστική πρακτική της πΓΔΜ ταυτίζεται με διαγραφές της ίδιας ομάδας των στοιχείων 
του ενεργητικού χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της ολικής ή μερικής 
απώλειας του ελέγχου. 39.35/37/38

• Λογιστική κάλυψης κινδύνων. Δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της λογιστικής πρακτικής 
της πΓΔΜ. Συνεπώς, καθώς η πΓΔΜ έχει αποδεχτεί τα ΔΑΠ, μπορούν να εφαρμοστούν 
τα ΔΑΠ 39 όταν οι οικονομικές συνθήκες επιτρέπουν την εφαρμογή τους. 39.142

• Οι μητρικές εταιρίες δεν μπορούν πάντα να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΑΠ. 27.7

• Οι δαπάνες έρευνας μπορούν να κεφαλαιοποιούνται υπό ορισμένες συνθήκες των 
ΔΑΠ. 38.42

• Δεν υπάρχει πρακτική ταξινόμηση για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
που προορίζονται για συναλλαγές, διατίθενται προς πώληση ή κρατούνται έως τη λήξη 
ούτε για την καταγραφή στην πραγματική τους αξία.

Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών

__________________ Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ____________________

5 Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Κανονισμοί Λειτουργίας της Τοπικής 
Κεφαλαιαγοράς

Σύγκριση με τα Πρότυπα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

5.1 Βασικοί Κανονισμοί και Φορείς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (MSEC) είναι ο βασικός κανονιστικός και εποπτικός φορέας της 
αγοράς. Η Επιτροπή ρυθμίζει και επιβλέπει όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση 
χρεογράφων στην επικράτεια της Δημοκρατίας. Εδρεύει στα Σκόπια και ιδρύθηκε με κυβερνητική 
απόφαση της πΓΔΜ της 19ης Ιουνίου 1992. Η MSEC διορίζεται και διαλύεται από το κοινοβούλιο 
κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης. Οι κανονισμοί αυτοί διασφαλίζουν ότι η λειτουργία της 
επιτροπής τελεί γενικά υπό την επίβλεψη της κυβέρνησης.

Το Χρηματιστήριο της πΓΔΜ (MSE) ιδρύθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1995 ως κεντρική αγορά για τη 
συναλλαγή χρεογράφων και είναι το πρώτο οργανωμένο χρηματιστήριο στην ιστορία της 
Δημοκρατίας. Μετά την ίδρυσή του συστάθηκε η Επιτροπή Χρεογράφων και Συναλλαγών (MSEC). 
Με προσπάθειες που κατέβαλε η πΓΔΜ δημιουργήθηκε μια καλά ελεγχόμενη αγορά. To MSE 
ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπική συμμετοχική εταιρία και ως αυτόνομο ίδρυμα. Μέτοχος στο 
χρηματιστήριο μπορεί να είναι οποιαδήποτε νομική ή ιδιωτική εγχώρια ή αλλοδαπή οντότητα. Η 
κατοχή μετοχών ανά οντότητα περιορίζεται στο 10% των μετοχών του MSE σε κυκλοφορία. 
Σήμερα, το MSE έχει 17 μετόχους (9 χρηματιστηριακές εταιρίες, 7 τράπεζες και 1 ασφαλιστική 
εταιρία) κανένας εκ των οποίων δεν κατέχει ποσοστό άνω του 10% των μετοχών.
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Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των 
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών. 

____________________Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας. Βουλγαρίας, πΓΔΜ.____________________
Από αυτά προκύπτει ότι το MSE είναι ένα νέο και μη εξελιγμένο χρηματιστήριο. Καθώς η 
διάρθρωση κεφαλαιαγοράς κάθε χώρας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διάρθρωση 
της εγχώριας οικονομίας, η πολιτική κατάσταση, το σύνταγμα καθώς και η ευαισθητοποίηση και το 
μέγεθος των εγχώριων επενδύσεων, η άμεση και λεπτομερής σύγκριση μεταξύ του ΧΑ και του 
MSE δεν θα οδηγούσε σε ασφαλή συμπεράσματα. Δεν πρέπει να παραλείπεται ότι η ΠΓΔΜ ήταν 
μέχρι το 1990 κράτος μέλος της Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και όχι αυτόνομο κράτος. Το 
γεγονός αυτό δυσχέρανε την ανάπτυξη εγχώριας οικονομικής πολιτικής. Εντούτοις, μπορούμε να 
καταλήξουμε στα εξής:

• Και στις δύο αγορές το κύριο εποπτικό όργανο είναι η κυβέρνηση μέσω των επιτροπών 
κεφαλαιαγοράς.

• Στην πΓΔΜ μόνο δύο (2) φορείς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Συναλλαγών και το 
MSE ρυθμίζουν την αγορά.

• Και στις δύο χώρες, η αντίστοιχη επιτροπή έχει τις περισσότερες αρμοδιότητες επί της 
λειτουργίας της αγοράς.

• Και στις δύο αγορές, υπάρχει ανεξάρτητος παρατηρητής της χρηστής λειτουργίας του 
χρηματιστηρίου.

5.2 Κύριες Εποπτικές και Ρυθμισπκές Αρχές

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος οργανισμός.

Η SEC απαρτίζεται από τον πρόεδρο και έξι μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 159 της νομοθεσίας περί 
χρεογράφων, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής διορίζονται και απολύονται από το 
Κοινοβούλιο με αίτημα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας.

Η επιτροπή ρυθμίζει και εποπτεύει όλους τους συμμετέχοντες στην κεφαλαιαγορά ΠΓΔΜ. Η SEC 
είναι ο κύριος κανονιστικός φορέας για την κεφαλαιαγορά της ΠΓΔΜ. Η SEC εγκρίνει και χορηγεί 
άδειες σχετικά με χρεόγραφα, τη διάθεση τίτλων, τους μεσίτες, το χρηματιστήριο, και ελέγχει την 
ορθότητα των συναλλαγών.

Η SEC διέπεται από τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
και εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχετικού δικαίου και άλλων 
νομοθεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.

• Διεξάγει ελέγχους για την πλήρη τεκμηρίωση των οντοτήτων που εκδίδουν χρεόγραφα, 
λαμβάνει μέτρα και αποφάσεις για την προστασία των συμφερόντων ατόμων που 
κατέχουν ή επενδύουν σε χρεόγραφα και αποτρέπει τις παράνομες δραστηριότητες στη 
συναλλαγή χρεογράφων.

• Ρυθμίζει τον τρόπο συναλλαγής των χρεογράφων εντός και εκτός του χρηματιστηρίου.
• Παρατηρεί και ελέγχει τις δραστηριότητες των χρηματιστηριακών εταιριών και των 

τραπεζών σε ό,τι αφορά τα χρεόγραφα, καθώς και τις εξουσιοδοτημένες εταιρίες 
διαχείρισης επενδύσεων λ.χ. εταιρίες χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

• Ελέγχει τις λειτουργίες του κεντρικού αποθετηρίου χρεογράφων.

Το Κεντρικό Αποθετήριο Χρεογράφων (CSD) είναι ένας φορέας που επικουρεί τη λειτουργία του 
MSE, το οποίο επίσης ρυθμίζεται από την SEC. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2001 ως συμμετοχική 
εταιρία από τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρίες. Στο CSD τηρούνται κοινά αρχεία με όλες τις 
συμμετοχικές εταιρίες της πΓΔΜ (περίπου 720 εταιρίες) σε μηχανογραφημένη μορφή.

Σκοπός του CSD είναι η καθιέρωση ενός κεντρικού μητρώου χρεογράφων όπου θα 
περιλαμβάνονται όλες οι μετοχές αγοραστικού ενδιαφέροντος και τα ομόλογα στην πΓΔΜ, καθώς 
και η λειτουργία του ως ίδρυμα εκκαθάρισης και συμψηφισμού όλων των συναλλαγών σε 
χρεόγραφα στη χώρα. Παρέχει υπηρεσίες σε επενδυτές, εκδότες, συμμετέχοντες στην αγορά 
χρεογράφων (χρηματιστηριακές εταιρίες και τράπεζες).
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Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των 
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών. 

____________________ Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ.____________________
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο MSE διαβιβάζονται αυτόματα στο κεντρικό 
αποθετήριο χρεογράφων (CSD) αμέσως μετά τη λήξη κάθε συνεδρίασης. Η αρχική εκκαθάριση 
(ταυτοποίηση αγοραστών/πωλητών, όγκος χρεογράφων και τιμές) γίνεται από το σύστημα BEST 
του MSE. Την υπόλοιπη διαδικασία εκκαθάρισης και συμψηφισμού αναλαμβάνει το CSD.

Οι βασικές λειτουργίες του κεντρικού αποθετηρίου χρεογράφων είναι:

• η τήρηση μητρώου χρεογράφων,
• η έκδοση διεθνούς κωδικού αναγνώρισης χρεογράφων (ISIN) για όλες τις εκδόσεις 

χρεογράφων,
• η εκκαθάριση και ο συμψηφισμός βάσει της αρχής "παράδοση με συμψηφισμό",
• η παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών σε όλους τους εκδότες χρεογράφων.

Όλες αυτές οι λειτουργίες συνήθως παρακολουθούνται με σκοπό την ορθή λειτουργία του MSE, 
που είναι η μόνη αγορά της πΓΔΜ που λειτουργεί βάσει κανόνων.

To MSE είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα:

• διαπραγμάτευση χρεογράφων,
• εισαγωγή χρεογράφων στο χρηματιστήριο,
• έγκριση νέων μελών του χρηματιστηρίου,
• επιβολή προστίμων σε μέλη που παραβιάζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς του 

MSE,
• δημοσίευση σχετικών και αξιόπιστων πληροφοριών (όγκος συναλλαγών, αριθμός 

συναλλαγών, τελική τιμή, τιμή έναρξης, βέλτιστη τιμή χρεογράφων, κλπ.)

Από τη σύγκριση του κανονιστικού συστήματος Ελλάδας και ΠΓΔΜ προκύπτουν ομοιότητες, αλλά 
η έκταση των δύο αγορών σχετίζεται με το οικονομικό μέγεθος των συναλλαγών κάθε χώρας.

Και τα δύο συστήματα ελέγχονται βασικά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε αγοράς, η οποία 
είναι εξουσιοδοτημένη να επιβλέπει, να ελέγχει και να ρυθμίζει όχι μόνο την αγορά αλλά και στους 
σχετικούς φορείς και αρχές.

Και στις δύο χώρες κανονιστικές αρμοδιότητες έχουν:

• οι Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς
• η Κύρια Αγορά (ΧΑ και MSE)
• τα Κεντρικά Αποθετήρια

Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, το Κεντρικό Αποθετήριο όσο και το Χρηματιστήριο 
Αθηνών λειτουργούν με τρόπο ανεξάρτητο και ανάλογα προς το μέγεθος της αγοράς. Από τη 
στιγμή που το ΧΑ διαθέτει περισσότερα προϊόντα και αγορές, δεν μπορεί να ελέγχεται βάσει 
κεντρικού συστήματος, όπως μπορεί να συμβαίνει με το MSE λόγω του μικρού του μεγέθους.

5.3 Βασικοί Κανονισμοί της Κεφαλαιαγοράς

5.3.1 Υποχρεώσεις των Εισηγμένων Εταιριών για Δημοσιοποίηση Στοιχείων

Η Εταιρική Νομοθεσία ψηφίστηκε τον Ιούλιο 2002 και θεωρείται από τις πιο προοδευτικές εταιρικές 
νομοθεσίες στην Ευρώπη. Εκχωρεί στους μετόχους σημαντικά δικαιώματα και εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές των κρατικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Εταιρική και τη Λογιστική Νομοθεσία, ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης 
καταρτίζονται στο τέλος κάθε επιχειρηματικού έτους και μαζί με το προσάρτημα αποτελούν τον 
ετήσιο απολογισμό.
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Διεθνοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Ευκαιρίες και Απειλές κατά την εισαγωγή των 
θυγατρικών τους σε Χρηματιστήρια Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών. 

____________________Οι περιπτώσεις της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ.____________________
Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες πρέπει διαρκώς να πληρούν τις υποχρεώσεις τους περί 
δημοσιοποίησης πληροφοριών από τη στιγμή που οι μετοχές τους εισάγονται στην επίσημη αγορά. 
Οι κυριότερες απαιτήσεις περί δημοσιοποίησης είναι:

• Πληροφορίες απαραίτητες για την αξιολόγηση της θέσης της εταιρίας και οποιεσδήποτε 
νέες εξελίξεις στις δραστηριότητές της ή αλλαγές στο γενικό χαρακτήρα ή τη φύση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να επηρεάσει την τιμή της μετοχής.

• Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες οφείλουν να υποβάλουν ετήσιο απολογισμό 
στο Χρηματιστήριο της πΓΔΜ (MSE) εντός τριών μηνών από το τέλος του οικονομικού 
έτους της εταιρίας, δηλαδή εντός μιας εβδομάδας αφότου ψηφιστεί ο ετήσιος 
απολογισμός από τη συνέλευση των μετόχων. Οι εισηγμένες εταιρίες οφείλουν να 
υποβάλουν στο MSE αντίγραφο της εξαμηνιαίας λογιστικά μη ελεγμένης κατάστασης 
εισοδήματος εντός ενός μήνα από την κατάρτισή της.

• Οι σημαντικές αλλαγές στην διοίκηση της εισηγμένης και στις υπηρεσίες και στη 
σύνθεση του management.

• Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οποιαδήποτε αλλαγή στην 
δομή κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της δομής των εισηγμένων αξιών.

• Απρόβλεπτα σημαντική μείωση στα κέρδη, μεγάλες απώλειες ή μεγάλη αύξηση των 
κερδών.

• Πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη, δηλαδή αναφορά μη αντιστοιχίας της προβλεφθείσας 
δυναμικής κερδών με τις τρέχουσες δραστηριότητες.

• Ταχεία μείωση στις καταβολές μεριδίων.

Μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρία οφείλει να ενημερώνει το MSE για οποιαδήποτε 
αλλαγή στην κατοχή μετοχών που ξεπερνούν το 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών 
μετά ψήφου. Η ανακοίνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των νέων κατόχων καθώς 
και τη νέα δομή των δικαιωμάτων ψήφου.

5.3.2 Προστασία των Μετόχων Μειοψηφίας

Από την έναρξη της λειτουργίας της ελεγχόμενης αγοράς υπήρχε κανονισμός για την προστασία 
των μικρομετόχων. Έκτοτε προστίθενται νέοι νόμοι και μάλιστα τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. 
Το εταιρικό δίκαιο είναι η βασική νομοθεσία που ρυθμίζει τα δικαιώματα και μεριμνά για την 
προστασία των μικρομετόχων. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό του ότι το MSE γνωρίζει τη 
σημασία της ύπαρξης τέτοιας νομοθεσίας.

Ο νόμος προδιαγράφει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των διαχειριστών και των διοικητικών 
συμβουλίων έναντι των μετόχων προκειμένου να αποτρέπεται η κατάχρηση ή η παραβίαση των 
δικαιωμάτων των μικρομετόχων. Ρυθμίζει επίσης τις διαδικασίες και τα καθήκοντα της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων, τις δημοσιεύσεις σχετικά με τις οικονομικές αναφορές, τις αρχές του 
λογιστικού ελέγχουν κλπ. Από θεσμικής άποψης, η επιτροπή SEC ως κανονιστική αρχή της 
αγοράς συμβάλλει στην προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων.

Οι βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνονται στους Κανόνες Εισαγωγής του 
MSE και ισχύουν μόνο για τις εισηγμένες εταιρίες. Καλύπτουν διαδικαστικά θέματα για τη 
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον οργανισμό, τη συμμετοχή και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα ίσα δικαιώματα σε ό,τι αφορά τα μερίσματα, 
την αναφορά πληροφοριών σχετικά με κάθε εμπράγματη ή χρηματοοικονομική αξία, ανακοινώσεις 
ενδεχόμενων αλλαγών στο καθεστώς ιδιοκτησίας της τάξεως του 10% τουλάχιστον κλπ.

Από τη σύγκριση των συστημάτων προστασίας των μετόχων μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ, 
προκύπτει ότι η ΠΓΔΜ μειονεκτεί λόγω του πρώιμου χαρακτήρα και της μερικής ασάφειας της 
νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων και των προνομίων των μικρομετόχων. Το 
ποσοστό κυριότητας που πρέπει να ανακοινώνεται (10%) είναι το διπλάσιο από εκείνο που ισχύει 
στην ελληνική αγορά (5%). Εκτός αυτού, σημαντικό είναι ότι το MSE προτίθεται να προβεί σε πιο 
νόμιμες ειδοποιήσεις που θα ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των μικρομετόχων.
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5.3.3 Δημόσια Εγγραφή

Η αρχική προσφορά με δημόσια εγγραφή (ΙΡΟ) στο MSE δεν είναι σαφώς καθορισμένη. Δεν 
αναφέρονται ειδικοί κανονισμοί για το μέγεθος και το είδος της εταιρίας. Υπάρχει μια διαδικασία, 
αλλά όχι και σημαντικοί κανονισμοί που να προσδιορίζουν την επιτυχία της ΙΡΟ.

Τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται στο MSE από τον Ανάδοχο (listing sponsor) για την 
εξέταση της αίτησης για εισαγωγή είναι:

• επίσημη επιστολή αίτησης υπογεγραμμένη από προσηκόντως εξουσιοδοτημένο 
αρμόδιο εκπρόσωπο του εκδότη,

• απόφαση αρμόδιου φορέα του εκδότη που εγκρίνει την αίτηση για εισαγωγή,
• ενημερωτικό δελτίο (prospectus) που συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των κανόνων 

εισαγωγής του MSE σχετικά με το πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού του 
εκδότη,

• ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, ανάλυση εσόδων και εξόδων, 
κατάσταση ταμειακών εισροών και εκροών και δήλωση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια)

• έκθεση του ελεγκτή,
• απόδειξη καταβολής του τέλους εισαγωγής σύμφωνα με την απόφαση για τα τέλη 

εισαγωγής στο MSE.

Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος της αγοράς της πΓΔΜ σε σχέση με την ελληνική αγορά, 
υπογραμμίζουμε την έλλειψη κανονισμών αναφορικά με το αποδεκτό μέγεθος των εταιριών που 
πρόκειται να εισαχθούν. Το μέγεθος τους μπορεί να είναι μικρότερο από το απαιτούμενο στην 
ελληνική αγορά, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται.

Οι κύριες διαφορές είναι οι εξής:

• Η σημασία που δίδεται στις πληροφορίες και την ακρίβεια των πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο των ΙΡΟ, οι οποίες δεν προσδιορίζονται 
επαρκώς στο MSE.

• Η απουσία καθορισμένων οικονομικών απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί μια 
εταιρία για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

• Οι διαδικασίες εγγραφής καθώς και οι υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρίας που δεν 
διασαφηνίζονται στο MSE.

• Σε ό,τι αφορά τις “ανοιχτές εταιρίες” (open companies) στην Ελλάδα, πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον 2.000 μετόχους για να είναι οι εισαγωγές δημόσιες, περιορισμός 
που δεν υπάρχει στην πΓΔΜ.

• Ο αριθμός των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται στο MSE, 
ο οποίος δεν προσδιορίζεται. Για παράδειγμα, στην κύρια αγορά του ΧΑ απαιτείται 
υποβολή οικονομικών εκθέσεων για τα πέντε προηγούμενα έτη.

5.3.4 Εσωτερική Πληροφόρηση

Σύμφωνα με το δίκαιο περί χρεογράφων, όλες οι συμμετοχικές εταιρίες της πΓΔΜ υποχρεούνται να 
εκδίδουν ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις σε ημερήσια εφημερίδα και να τις υποβάλλουν στις 
ιστοσελίδες του χρηματιστηρίου και της επιτροπής χρεογράφων της χώρας. Οι εταιρίες που είναι 
εισηγμένες στο MSE (100 εταιρίες) πρέπει να γνωστοποιούν στο κοινό διάφορες πληροφορίες σε 
μόνιμη βάση.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, εσωτερικές πληροφορίες είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες 
σχετίζονται με έναν ή περισσότερους εκδότες μακροπρόθεσμων χρεογράφων, οι οποίες δεν έχουν 
ακόμη δημοσιοποιηθεί και που, σε περίπτωση δημοσιοποίησής τους, θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές των χρεογράφων ή τυχόν απόφαση τρίτων για αγορά ή πώληση.

Οι μέτοχοι, τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, οι εποπτικές επιτροπές, τα διοικητικά συμβούλια και 
οι εργαζόμενοι ή συμβασιούχοι με νομικές οντότητες, καθώς και τα άτομα που λόγω των 
επαγγελματικών τους καθηκόντων έχουν πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες, δεν πρέπει να
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αποκτούν υλικό κέρδος βάσει τέτοιων εσωτερικών πληροφοριών. Τα άτομα που έχουν γνώση 
εσωτερικών πληροφοριών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες με οποιοδήποτε 
τρόπο. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται επιβολή προστίμων.

Οι κανονισμοί του MSE σχετικά με την εσωτερική πληροφόρηση είναι υποκειμενικοί και όχι αρκετά 
σαφείς, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα στους επενδυτές, αφού η χειραγώγηση των τιμών είναι 
εύλογη. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές αρχές έχουν υιοθετήσει ένα σύστημα σύμφωνα με το 
οποίο όλες οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα 
εσωτερικής πληροφόρησης.

5.4 Φορολόγηση και Αμοιβές

5.4.1 Φορολόγηση

Στις αρχές του 2001 έγιναν περαιτέρω αλλαγές στους κανονισμούς φορολόγησης προκειμένου να 
καλλιεργηθεί ευνοϊκότερο κλίμα για τους ξένους επενδυτές και για τις επενδύσεις σε χρεόγραφα.

Εγχώριες και ξένες εταιρίες μπορούν εξίσου να δραστηριοποιούνται στην πΓΔΜ. Η νομοθεσία 
επιτρέπει τον πλήρη επαναπατρισμό των κερδών.

Ο φόρος επί των καθαρών κερδών αντιστοιχεί στο 15% του φορολογητέου εισοδήματος.

Για τις φορολογικές ελαφρύνσεις ισχύουν τα εξής:

• το επανεπενδυμένο κέρδος σε λειτουργικά πάγια στοιχεία που ενεργητικού στην πΓΔΜ 
είναι αφορολόγητο,

• το επανεπενδυμένο κέρδος σε "υποανάπτυκτες" περιοχές στην πΓΔΜ είναι 
αφορολόγητο,

• το επανεπενδυμένο κέρδος σε επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος είναι 
αφορολόγητο,

• 50 % χαμηλότερος φόρος επί του εταιρικού κέρδους για εταιρίες εισηγμένες στις 
επίσημες αγορές του MSE για τα τρία πρώτα χρόνια (έως το τέλος του 2005).

Το ποσοστό φόρου επί των κερδών μπορεί να μειωθεί ανάλογα με το ύψος του ξένου κεφαλαίου 
για τα τρία πρώτα έτη από την ημερομηνία της πρώτης επένδυσης.

Δεν υπάρχει φόρος επί των κεφαλαιουχικών κερδών για καμία συναλλαγή χρεογράφων για τα 
επόμενα 5 έτη (έως το τέλος του 2005). Δεν φορολογούνται οι συναλλαγές χρεογράφων και τα 
επιτόκια.

5.4.2 Προμήθειες Συναλλαγών

Οι συναλλαγές στο MSE γίνονται μέσω ηλεκτρονικού και συνεχούς συστήματος συναλλαγών βάσει 
εντολών - το BEST. Το κόστος συναλλαγής που καταβάλλεται από τα μέλη του MSE έχει ως εξής:

• μεταβλητή κλίμακα από 0,6% έως 0,12% της αξίας των συναλλαγών για τις μετοχές,
• 0,25% της αξίας των συναλλαγών για τα ομόλογα, και
• μεταβλητή αθροιστική κλίμακα από 0,24% έως 0,03% της αξίας για συναλλαγές 

πακέτων μετοχών. Στις συναλλαγές πακέτων μετοχών κάτω των 10 εκατομμυρίων 
δηναρίων επιβάλλεται σταθερή προμήθεια ύψους 36.000 δηναρίων (περίπου 580 
ευρώ).

Οι προμήθειες συναλλαγών που χρεώνονται από τα μέλη του MSE κυμαίνονται μεταξύ 0,5 - 1,5% 
της συναλλακτικής τιμής. Όλες οι εισηγμένες εταιρίες υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσιο τέλος 
εισαγωγής στο MSE ύψους 118.000 δηναρίων (περίπου 1.900 ευρώ). Για τις υπηρεσίες 
συμψηφισμού το κεντρικό αποθετήριο χρεογράφων της πΓΔΜ χρεώνει 0,125% της αξίας της 
συναλλαγής, για όλα τα είδη χρεογράφων.
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Τα τέλη και οι φόροι που προβλέπονται σχετικά στο MSE είναι πολλά. Ως εκ τούτου, το 
συνολικό ύψος της φορολόγησης και των τελών είναι αρκετά υψηλό.

6 Τοπικό Χρηματιστήριο

Σύγκριση με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ)

6.1 Προϊόντα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί χρεογράφων και τους κανόνες του MSE, τα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο MSE είναι μετοχές και ομολογίες που 
εκδίδονται στην πΓΔΜ από εταιρίες ή στην Εθνική Τράπεζα της χώρας και οι ομολογίες για τις 
οποίες εγγυάται η κυβέρνηση πΓΔΜ.

Ωστόσο, το MSE μπορεί, μετά από συμφωνία με ορισμένα ιδρύματα, να οργανώσει τη συναλλαγή 
άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, μετά από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Σε αυτή τη βάση, πέραν των μετοχών και των ομολογιών, στο MSE γίνονται 
συναλλαγές μετοχών μη ιδιωτικοποιημένων εταιριών και κυβερνητικών “μετατρέψιμων 
πιστοποιητικών”.

Σε σύγκριση με το MSE, στην Ελληνική αγορά υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Κύρια 
διαφορά είναι η απουσία αγοράς παραγώγων στο MSE.

6.2 Οργάνωση και Βασική Λειτουργία

To MSE ιδρύθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1995 ως κεντρική αγορά για τη διαπραγμάτευση 
χρεογράφων και είναι το πρώτο οργανωμένο χρηματιστήριο στην ιστορία της πΓΔΜ. To MSE 
ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπική συμμετοχική εταιρία και αυτόνομο ίδρυμα. Τα μέλη του MSE είναι 
χρηματιστηριακές εταιρίες και τράπεζες. Σήμερα, το MSE έχει 12 μέλη, 9 χρηματιστηριακές εταιρίες 
και 3 τράπεζες. Από τις 20 Ιουνίου 2001 (σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί 
χρεογράφων), το χρηματιστήριο της χώρας λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση, με ιδρυτικό 
κεφάλαιο 500.000 ευρώ. Μέτοχος στο χρηματιστήριο μπορεί να γίνει οποιαδήποτε νομική και 
ιδιωτική, εγχώρια ή ξένη οντότητα. Η κατοχή μετοχών ανά οντότητα περιορίζεται στο 10% το 
μέγιστο των μετοχών του MSE σε κυκλοφορία. Τα κύρια όργανα διαχείρισης του MSE είναι:

• η συνέλευση των μετόχων (που σήμερα αποτελείται από 17 μετόχους),
• το διοικητικό συμβούλιο (10 μέλη: 9 μη εκτελεστικοί διευθυντές που εκπροσωπούν τους 

μετόχους και 1 εκτελεστικό μέλος με καθήκοντα γενικού διευθυντή).

Με σκοπό την παροχή συνδρομής στην επιτέλεση των καθηκόντων του, το διοικητικό συμβούλιο 
έχει συστήσει τις ακόλουθες επιτροπές: επιτροπή εισαγωγής στο χρηματιστήριο, επιτροπή μελών, 
επιτροπή διαιτησίας, δικαστική επιτροπή (Court of Honor). Όλες αυτές οι επιτροπές λειτουργούν 
στο πλαίσιο του MSE.

To MSE είναι αρμόδιο για:

• τη συναλλαγή χρεογράφων,
• την εισαγωγή χρεογράφων στο χρηματιστήριο,
• την έγκριση εγγραφής νέων μελών του χρηματιστηρίου,
• την επιβολή προστίμων σε μέλη που παραβιάζουν του κανόνες και τους κανονισμούς 

του MSE,
• τη δημοσίευση σχετικών και αξιόπιστων πληροφοριών (όγκος συναλλαγών, αριθμός 

συναλλαγών, τελική τιμή, τιμή έναρξης, βέλτιστη τιμή χρεογράφων κλπ.)
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Για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης, διαφύλαξης και συναλλαγών στο MSE, τον Νοέμβριο του 2001 
ιδρύθηκε το Κεντρικό Αποθετήριο Χρεογράφων (CSD), ως συμμετοχική εταιρία, από τράπεζες, 
χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρίες. Σήμερα, το CSD αριθμεί ως μέλη, 14 τράπεζες, 10 
χρηματιστηριακές και 1 ασφαλιστική εταιρία. Τα κύρια όργανα του CSD είναι το εποπτικό 
συμβούλιο GAM και το διοικητικό συμβούλιο.

Όλες οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που παρέχει το MSE, αλλά κυρίως οι συναλλαγές ελέγχονται 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της πΓΔΜ (MSEC), που συστάθηκε με κυβερνητική απόφαση 
της 19ης Ιουνίου 1992. Η επιτροπή SEC αποτελείται από 6 επιτρόπους και έναν πρόεδρο. Δύο 
επίτροποι πρέπει να είναι εκτελεστικά μέλη, λ.χ. επαγγελματίες.

6.3 Μέλη του Χρηματιστηρίου

Από το 1997 υπάρχουν προδιαγραφές για τα μέλη που έχουν το δικαίωμα συναλλαγών στο MSE. 
Έκτοτε, οι ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρίες δεν έχουν το δικαίωμα συναλλαγών.

Συναλλαγές στο MSE μπορούν να πραγματοποιούν μόνο τα μέλη. To MSE αριθμεί σήμερα 12 
μέλη - 9 χρηματιστηριακές εταιρίες και 3 τράπεζες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί χρεογράφων, 
από το 2000 το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κάθε μέλους πρέπει να είναι τουλάχιστον 75.000 ευρώ 
(άδεια μεσίτη) και τα διαθέσιμα πρέπει να ανέρχονται στα 15.000 ευρώ. Προκειμένου να είναι 
πλήρως εξουσιοδοτημένη να ενεργεί ως χρηματομεσιτική (broker-dealer), μια χρηματιστηριακή 
εταιρία πρέπει να έχει μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 500.000 €.

6.4 Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Κατάταξη των Εταιριών σε Κλάδους ή 

Αγορές

Η αγορά του MSE διακρίνεται σε:

• επίσημη αγορά
• ανεπίσημη αγορά

Η εισαγωγή χρεογράφων στην επίσημη αγορά του MSE γίνεται βάσει αίτησης που υποβάλλει 
εκδότης ο οποίος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των κανόνων εισαγωγής στο MSE. Όλες οι 
εισηγμένες εταιρίες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 
και τη λειτουργία τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η εισαγωγή χρεογράφων στην ανεπίσημη αγορά του MSE γίνεται βάσει αίτησης που υποβάλλει 
οποιοδήποτε μέλος του MSE με τρόπο που καθορίζεται από τους κανόνες εισαγωγής και τις 
διαδικασίες συναλλαγής του MSE.

Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των δύο αγορών του MSE είναι οι ακόλουθες:

• To MSE έχει συμβατική σχέση με τις εταιρίες που έχουν εισαχθεί στην επίσημη αγορά 
του, ήτοι το MSE συνάπτει ειδική Σύμβαση Εισαγωγής με τις εταιρίες αυτές στην οποία 
ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των εταιριών να προβαίνουν σε 
γνωστοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό.

• . To MSE δεν έχει επίσημες σχέσεις με τις εταιρίες που συμμετέχουν στην ανεπίσημη
αγορά του και οι εταιρίες αυτές δεν είναι υποχρεωμένες να παρέχουν καμία 
πληροφορία στο MSE. Ωστόσο, οι εταιρίες που συναλλάσσονται στην ανεπίσημη αγορά 
του MSE πρέπει, δυνάμει του δικαίου περί χρεογράφων και εταιριών, να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις σχετικά με την κοινοποίηση - δημοσιότητα πληροφοριών.

Συνεπώς, η συναλλαγή χρεογράφων στην ανεπίσημη αγορά του MSE εγκυμονεί περισσότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων των συμμετεχόντων στην αγορά σε θέματα 
επενδύσεων.
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Σε σύγκριση με την ελληνική αγορά, μπορούμε να συμέτεράνουμε ότι στην ουσία δεν υπάρχει 
τμηματοποίηση της αγοράς στο MSE. Κι αυτό διότι η ανεπίσημη αγορά δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί ελεγχόμενη σύμφωνα με τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

6.5 Αναστολή Διαπραγμάτευσης

To MSE έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη διαπραγμάτευση ενός συγκεκριμένου χρεογράφου σε 
περίπτωση που διακυβεύεται η ομαλή λειτουργία του MSE (παράβαση των κανόνων συναλλαγής 
για θεμιτό ανταγωνισμό ή ενέργεια που διακυβεύει τα συμφέροντα των επενδυτών). Κατά την 
περίοδο ισχύος της αναστολής, δεν μπορεί να γίνει καμία συναλλαγή σε χρεόγραφα που τελούν 
υπό αναστολή.

Οι ελληνικές αρχές έχουν θεσπίσει ένα σύστημα για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των 
εταιριών, των αποφάσεων της διαχείρισης, και των κινήσεων των ιδιοκτητών προκειμένου να 
αποτρέπεται η χειραγώγηση των τιμών και να προστατεύονται τα δικαιώματα των μετόχων. Μια 
μετοχή μπορεί να παρακολουθείται ή να τίθεται σε αναστολή από το σύστημα σε πολλές 
περιπτώσεις. Δεν υπάρχει παραπλήσιο σύστημα στην πΓΔΜ, όπου η μόνη επίσημη αιτιολογία για 
την παρακολούθηση των συναλλαγών σε μια μετοχή είναι η απειλή της ομαλής λειτουργίας του 
MSE. Ο εν λόγω κανονισμός δεν είναι συγκεκριμένος, και η εισηγμένη εταιρία μπορεί εύκολα να 
εφεσιβάλει ενδεχόμενη απόφαση αναστολής.

6.6 Σύστημα Συναλλαγών Μετοχών

To MSE είναι μια ελεγχόμενη αγορά όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές τέσσερις φορές την 
εβδομάδα (κάθε εργάσιμη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη) από τις 09:00 έως τις 12:00. Κάθε 
Παρασκευή, το MSE διοργανώνει ειδική δημοπρασία για την πώληση μετοχών που ανήκουν στην 
κυβέρνηση. Στις εν λόγω δημοπρασίες, διατίθενται οι μετοχές της κυβέρνησης που προέρχονται 
από τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης πρώην κρατικών εταιριών, και διαθέτει το ποσοστό 
συμμετοχής της σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης καθώς και τις αξιώσεις της προς διάφορες 
εταιρίες.

Γενικά, οι τιμές των διαπραγματεύσιμων χρεογράφων με το σύστημα BEST του MSE καθορίζονται 
ελεύθερα σύμφωνα με την τρέχουσα ζήτηση και προσφορά στην αγορά. Ωστόσο, προκειμένου να 
προστατεύονται οι επενδυτές και να έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με 
τις εισηγμένες εταιρίες, καθορίζονται ορισμένα όρια σε ό,τι αφορά τη διακύμανση των τιμών για τη 
συναλλαγή μόνο εισηγμένων χρεογράφων (+-10% της μέσης τιμής της προηγούμενης ημέρας 
συναλλαγών).

Οι συναλλαγές από τις εγκαταστάσεις των μελών του MSE μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
συναλλαγών του MSE ονομάζεται BEST (BEST - Bourse Electronic System of Trading -). Όλοι οι 
χρηματιστές και brokers είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένοι με το ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης 
(server) του MSE που βρίσκεται στην έδρα του χρηματιστηρίου.

Τα μέλη του MSE μπορούν να εισάγουν στο BEST μια εντολή για πώληση ή αγορά ή διάφορες 
περιορισμένες εντολές (limit order). Η συναλλαγή βασίζεται στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
των εντολών που έχουν εισαχθεί στο σύστημα.

Όλα τα εισηγμένα χρεόγραφα (επίσημη αγορά) διατίθενται στις ημερήσιες συναλλαγές (από τις 
10:00 έως τις 12:00) σε διάφορες τιμές - όταν εξισώνεται η τιμή των διαφορετικών εντολών, η 
συναλλαγή ολοκληρώνεται αυτόματα. Για τα λοιπά εγκεκριμένα για διαπραγμάτευση χρεόγραφα, 
προβλέπεται ειδική συνεδρίαση καθορισμού της τιμής (fixing) βάσει του συστήματος call (από τις 
09:00 έως τις 10:00).

Οι συναλλαγές ομολογιών γίνονται επίσης με το σύστημα BEST. Οι συναλλαγές σε ομολογίες 
γίνονται σε ποσοστό της ονομαστικής τους αξίας, με δύο δεκαδικά ψηφία. Η εν λόγω τιμή 
συναλλαγής λέγεται καθαρή τιμή (clean price) (ο υπολογισμός των δεδουλευμένων τόκων γίνεται
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εκτός του MSE, ήτοι είναι υποχρέωση του κεντρικού αποθετηρίου χρεογράφων (CSD) κατά τη 
διαδικασία συμψηφισμού).

Το μόνο είδος συναλλαγών εκτός χρηματιστηρίου (συναλλαγές που μπορούν να ολοκληρωθούν 
εκτός του συστήματος BEST) που επιτρέπονται στο MSE είναι οι συναλλαγές μεγάλων πακέτων 
(block trade) και που μπορούν να γίνονται μόνο με μετοχές. Σύμφωνα με τους κανόνες του MSE, 
μια τέτοια συναλλαγή μετοχών πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα εκ των ακόλουθων κριτηρίων:

• η απόλυτη τιμή της συναλλαγής να είναι τουλάχιστον 5.000.000 MKD (περίπου 80.000 
ευρώ),

• ο όγκος των μετοχών να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10% των μετοχών σε κυκλοφορία 
που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένη μετοχική εταιρία.

Μέχρι στιγμής το MSE δεν έχει προβεί σε καμία ανακοίνωση σχετικά με την πραγματοποίηση 
δανεισμού μετοχών, ακάλυπτων προθεσμιακών πωλήσεων και ειδικών συναλλαγών σε 
χρεόγραφα (margin trading) στην αγορά για το προσεχές μέλλον. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας 
είναι μικρότερης διάρκειας σε σύγκριση με την ελληνική αγορά, αλλά πρόκειται για σύνηθες 
φαινόμενο σε μια μικρή αγορά όπως αυτή του MSE. Επιπροσθέτως, τα όρια των τιμών είναι 
χαμηλότερα από τα αντίστοιχα όρια μεγαλύτερων αγορών. Το σύστημα συναλλαγών είναι αρκετά 
προοδευτικό, όπως και οι κανονισμοί για τις συναλλαγές μεγάλων πακέτων μετοχών.

6.7 Εκκαθάριση Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο MSE διαβιβάζονται αυτόματα στο κεντρικό 
αποθετήριο χρεογράφων (CSD) αμέσως μετά τη λήξη κάθε συνεδρίασης του MSE, που εγγυάται 
την πραγματοποίηση των συναλλαγών.

Η αρχική εκκαθάριση γίνεται από το σύστημα BEST του MSE (προσδιορισμός των 
αντισυμβαλλόμενων στις συναλλαγές, όγκος χρεογράφων και τιμές).

To CSD τηρεί αρχεία για τα χρεόγραφα όλων των συμμετοχικών εταιριών της πΓΔΜ σε 
μηχανογραφημένη μορφή (περίπου 750 εταιρίες) σε επίπεδο δικαιούχου ιδιοκτήτη. Επίσης, το 
CSD είναι αρμόδιο για τον συμψηφισμό όλων των συναλλαγών στο MSE. Όλα τα μέλη του MSE 
διαθέτουν στο OSD λογαριασμούς συμψηφισμού χρεογράφων.

Η Κεντρική Τράπεζα της πΓΔΜ έχει σημαντικό ρόλο στον συμψηφισμό των διαπραγματεύσεων. Οι 
λογαριασμοί για συμψηφισμούς συναλλαγών τοις μετρητοίς όλων των μελών του MSE τηρούνται 
στην Κεντρική Τράπεζα.

Ο συνεχής συμψηφισμός γίνεται βάσει της αρχής DVP (παράδοση έναντι πληρωμής). Γίνεται ένας 
ακαθάριστος συμψηφισμός μετρητών και χρεογράφων, σε συνδυασμό με την εσωτερική 
εκκαθάριση του CSD σε ό,τι αφορά τα χρήματα και την υποχρέωση κάθε μέλους του MSE να 
διατηρεί μηχανισμό ρύθμισης της ρευστοποίησης πριν ξεκινήσει η τελική μεταφορά χρημάτων. Η 
περίοδος συμψηφισμού είναι Τ+3 για όλα τα χρεόγραφα.

Η διαδικασία του συμψηφισμού είναι ικανοποιητική. Τόσο στο Χ.Α. όσο και στο MSE υπάρχει 
περίοδος συμψηφισμού (Τ+3), όπου κύριος ρυθμιστής είναι και στις δύο περιπτώσεις το κεντρικό 
αποθετήριο χρεογράφων. Η μόνη σημαντική διαφορά είναι ότι οι συμψηφισμοί της μετρητοίς στην 
πΓΔΜ γίνονται μέσω της Κεντρικής Τράπεζας, κάτι που δεν ισχύει στο Χ.Α.

6.8 Υπηρεσίες Οεμ ατοφυλακής

Η λειτουργία αυτή δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην υφιστάμενη νομοθεσία. Υπάρχουν ορισμένες 
διατάξεις σχετικά με τους θεματοφύλακες στο δίκαιο περί εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και 
περί ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών συντάξεων. Σύμφωνα με τα δίκαια αυτά, οι εταιρίες 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί συντάξεων πρέπει να
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επιλέγουν κατάλληλες τράπεζες ως θεματοφύλακες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενεργοί θεσμικοί 
επενδυτές σύμφωνα με το υπάρχον νομικό καθεστώς.

Δεν υπάρχουν άλλες νομικές υποχρεώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες θεματοφύλακα στη συναλλαγή 
χρεογράφων στη πΓΔΜ. Συχνά, οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες συνάπτουν ειδικά 
διαμορφωμένες συμβάσεις με ορισμένους πελάτες για την παροχή βασικών υπηρεσιών 
θεματοφύλακα.

Η έλλειψη του θεσμού του θεματοφύλακα, είναι ένα μεγάλο κενό στη νομοθεσία της πΓΔΜ, 
που δεν πρέπει να υπάρχει σε μια ελεγχόμενη αγορά. Ο θεσμός του θεματοφύλακα αποτελεί 
βασικό μέτρο για την προστασία των επενδύσεων και την ασφάλεια όλων των 
αγοροπωλησιών και των χρηματικών συναλλαγών. Χωρίς το θεσμό του θεματοφύλακα η 
πραγματοποίηση συναλλαγών είναι ανεπαρκής.

6.9 Διαχείριση Κινδύνων / Κάλυψη Συναλλαγών

Υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί για τη διαχείριση κινδύνων. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα 
μετρητά που πρέπει να καταβληθούν εντός τριών ημερών. Τα μέλη του MSE δεν μπορούν να 
ξεκινήσουν την εκτέλεση εντολής πώλησης εάν τα χρεόγραφα δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της 
εταιρίας μέλους (εντός του CSD), εκτός εάν πρόκειται για χρεόγραφα που αγοράστηκαν την ίδια 
ημέρα. Το πιο σημαντικό είναι το κεφάλαιο που απαιτείται για κάθε μέλος. Τέλος, τα μέλη του MSE 
δεν μπορούν να χρησιμοποιούν για λογαριασμό τους τα κεφάλαια των πελατών τους.

6.10 Δείκτες Επιδόσεων της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Κύριος στόχος του Δείκτη του MSE (ΜΒΙ) είναι να παρέχονται πληροφορίες για τη γενική τάση 
τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο της πΓΔΜ. Τον δείκτη ΜΒΙ υπολογίζει και διαχειρίζεται το 
MSE.

Ο ΜΒΙ δεν είναι σταθμισμένος δείκτης και συνίσταται στις πέντε μετοχές του MSE με τη μεγαλύτερη 
ρευστότητα. Στον δείκτη MSE περιλαμβάνονται οι πέντε πιο ρευστοποιήσιμες μετοχές του MSE. 
Πρόκειται για τις μετοχές πέντε μετοχικών εταιριών που είναι εισηγμένες στην επίσημη αγορά.

Ο όγκος των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ως μεγάλα πακέτα δεν 
συνυπολογίζεται στον δείκτη. Η τιμή βάσης του δείκτη είναι 1000 (από τις 31.10.2001). Από την 
έναρξη της συνεδρίασης της 1ης Νοεμβρίου 2001, ο ΜΒΙ εκφράζει τις μεταβολές στις τιμές των 
μετοχών σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών. Στις 20 Ιανουάριου 2005, ο δείκτης 
βρίσκεται στις 1063,71 μονάδες.

Ο δείκτης MSE υπόκειται σε επανεξέταση και, σε περίπτωση που οποιαδήποτε μετοχή του δείκτη 
δεν πληροί το κριτήριο της ρευστότητας 30%, στον δείκτη προστίθεται μια νέα μετοχή. Καθώς στο 
μέλλον πρόκειται να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών, αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν οι 
συνθήκες για έναν σταθμισμένο δείκτη.
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7 Βασικά Μεγέθη της Τοπικής Κεφαλαιαγοράς

7.1 Επίδοση Αγοράς

Ημ/νία Δείκτης

Δείκτης Αγοράς

Μεταβολή Δείκτη

Μαϊ-02 891,8

Ιουν-02 823,3

Ιουλ-02 858,4

Αυγ-02 889,4

Σεπ-02 935,3

Οκτ-02 931,6

Νοε-02 1055,7

Δεκ-02 1094,8

Ιαν-03 1025,3

Φεβ-03 1068,1

Μαρ-03 1080,6

Απρ-03 1065,8

Μαϊ-03 1018,3

Ιουν-03 995,2

Ημ/νία
%

Μεταβολή

Μαϊ-02

Ιουν-02 -7,7,%

Ιουλ-02 4,3%

Αυγ-02 3,6%

Σεττ-02 5,2%

Οκτ-02 -0,4%

Νοε-02 13,3%

Δεκ-02 3,7%

Ιαν-03 -6,3%

Φεβ-03 4,2%

Μαρ-03 1,2%

Απρ-03 -1,4%

Μαϊ-03 -4,5%

Ιουν-03 -2,3%
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7.2 Κεφαλαιοποίηση

Ημ/νία

Συνολική 
Κεφαλαιοποίη 

ση Αγοράς 
USS

% Μεταβολή

Μαϊ-02 69720000

Ιουν-02 64460000 -7,5%

Ιουλ-02 66240000 2,8%

Αυγ-02 69720000 5,3%

Σεπ-02 72470000 3,9%

Οκτ-02 72190000 -0,4%

Νοε-02 86000000 19,1%

Δεκ-02 179000000 108,1%

Ιαν-03 206000000 15,1%

Φεβ-03 240950000 17,0%

Μαρ-03 248270000 3,0%

Απρ-03 258270000 4,0%

Μαϊ-03 325.307.600 26,0%

Ιουν-03 307.846.700 -5,4%
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7.3 Όγκος Συναλλαγών

Ημ/νία

Συνολικός
Όγκος

Συναλλαγών σε 
US $

Μέσος
Ημερήσιος

Όγκος
Συναλλαγών σε 

US$$

Συνολικός Όγκος 

Συναλλαγών: Αριθμός 
Μετοχών

Μέσος Ημερήσιος 
Όγκος Συναλλαγών: 

Αριθμός Μετοχών

Μαϊ-02 1.930.000 137.900 280.000 20.000

louv-02 1.644.000 102.800 1.184.700 74.000

Ιουλ-02 3.302.300 194.300 461.000 27.100

Αυγ-02 3.292.700 156 800 662.300 31.500

Σεπ-02 5.913.100 347.800 3.643.700 214.300

Οκτ-02 3.778.100 198 800 1.514.500 79.700

Νοε-02 940.500 58.800 93.500 5.800

Δεκ-02 1.582.300 87.900 112.600 6.300

Ιαν-03 1.404.800 87.800 179.900 11.200

Φεβ-03 971.400 60.700 178.400 11.200

Μαρ-03 2.485.700 146.200 585.100 34.400

Απρ-03 2.871.500 168.900 304.400 17.900

Μαϊ-03 817.000 51.100 103.700 6.500

Ιουν-03 3.083.900 181.400 1.133.700 66.700

Όγκος Συναλλαγών

j □ Total Volume in $ ■ Number of Shares |

6.000.000

.000.000

.000.000

3.000.000

2.000.000



7.4 Ρευοπτόττ|πι Αγοράς

Ημ/νία Ρευστότητα

Μαϊ-02 2,8%

Ιουν-02 2,6%

Ιουλ-02 5,0%

Αυγ-02 4,7%

Σεπ-02 8,2%

Οκτ-02 5,2%

Νοε-02 1,1%

Δεκ-02 0,9%

Ιαν-03 0,7%

Φεβ-03 0,4%

Μαρ-03 1,0%

Απρ-03 1,1%

Μαϊ-03 0,3%

Ιουν-03 1,0%

7.5 Οι 10 Μεγαλύτερες Εταιρίες

Οι 10 μετοχές-της Επίσημης Αγοράς με την μεγαλύτερη Κεφαλαιοποίηση

Ονομα του Εκδότη

Όγκος 
Συναλλαγ 

ιών σε 
δηνάρια

Όγκος σε 
μετοχές

Κεφαλαιοποίηση 
αγοράς σε 
Αηνάρια

% της 
συνολικής 

Κεφαλαιοποίησ 
ης Αγοράς

Alkaloid Skopje 61.526.935 1.003.569 2.407.275.500 17,0%
Makpetrol Skopje 11.036.458 180.020 1.128.427.662 8,0%
Toplifikacija Skopje 15.461.502 252.051 684.122.580 4,8%
Komercijalna banka Skopje -ordinary 4.562.061 74.409 675.773.550 4,8%
Makedonija Turist Skopje 4.078.101 66.516 407.022.300 2,9%
Evropa Skopje 5.860.208 95 593 282.163.632 2,0%
Granit Skopje 2.516.482 40.979 231.488.000 1,6%
Skopski Pazar Skopje 4.720.205 77.049 222.795.888 1,6%
Komercijalna banka Skopje - 
preference 2.474.009 40.417 155.751.160 1,1%

RZ Ekonomika Skopje 3.481.310 56.815 49.242.540 0,3%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΟΡΑ 130.851.373 2.134.199 14.166.794.628
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση και την γνωριμία με τις κεφαλαιαγορές και των τριών χωρών, θα 
γίνει μια προσπάθεια καταγραφής κάποιων συμπερασμάτων αλλά και προτάσεων, που θα 
ορίσουν μια αρχική κατεύθυνση για το πώς θα έπρεπε μάλλον να κινηθούν οι επενδυτικές επιλογές 
τόσο των επενδυτών όσο και των υποψηφίων προς εισαγωγή εταιριών. Ταυτόχρονα, οι προτάσεις 
συνδέουν τις απαιτούμενες αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν οι εν λόγω 
κεφαλαιαγορές, στοχεύοντας στην μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητά τους.

Τα οφέλη από τις αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές θα βελτιστοποιηθούν, με αύξηση της 
ρευστότητας των αγορών και του όγκου συναλλαγών. Αυτό θα μεγιστοποιήσει το ενδιαφέρον των 
επενδυτών, θα μειώσει την αστάθεια στις τιμές των μετοχών και θα περιορίσει τις δυσμενείς 
επιδράσεις στην τιμή των μετοχών κατά την διενέργεια συναλλαγών μεγάλου μεγέθους. Η αύξηση 
της ρευστότητας των μετοχών μεγάλων και φερέγγυων εταιριών (blue chip), και η μείωση των 
περιορισμών στις κεφαλαιαγορές όπως επίσης και των θεμάτων που σχετίζονται με την 
χειραγώγηση της αγοράς μπορούν να απελευθερώσουν κεφάλαια για νέες εκδόσεις (ΙΡΟ), νέες 
αγορές και νέες επιχειρηματικές συμμετοχές (venture capital).

Η εκμετάλλευση των παραπάνω ευκαιριών και ωφελειών απαιτεί την εξάλειψη των εμποδίων στις 
συναλλαγές μαζί με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μέτρων για την 
ευθυγράμμιση των εθνικών θεσμικών πλαισίων και των τριών υπό εξέταση χωρών με το 
πρόγραμμα ISD της ΕΕ, σε όλα τα στάδια του διαπραγματευτικού κύκλου: από τις υποχρεώσεις 
δημοσιότητας των επιχειρήσεων και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, των κοινών κανόνων 
και αρχών που διέπουν την διαπραγμάτευση αξιόγραφων και τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων 
στην αγορά, μέχρι τον συμψηφισμό, εκκαθάριση και ολοκλήρωση των συναλλαγών.

1.1 Ιδιωτικοποιήσεις και Κεφαλαιαγορά

Κατά την διάρκεια της έρευνας παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μεγάλη σύνδεση της λειτουργίας του 
Χρηματιστηρίου, του αριθμού και του είδους των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες και του 
πλαισίου και προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που εφαρμόσθηκε μέχρι σήμερα.

Παρά το γεγονός ότι η οικονομία των υπό εξέταση χωρών βρίσκεται ακόμη στο μεταβατικό στάδιο 
του σχεδιασμού και σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο των υπό εξέταση χωρών 
βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού επιβάλλεται:

1) Η οργάνωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Χρηματιστηριακής αγοράς με βάση 
τις ανάγκες της οικονομίας για ανάπτυξη και όχι με βάση τις ανάγκες ιδιωτικοποίησης 
κρατικών επιχειρήσεων.

2) Ο σχεδιασμός και εφαρμογή νόμου περί της λειτουργίας Ανωνύμων Εταιριών στα 
πρότυπα των Δυτικών Οικονομιών.

3) Ο σχεδιασμός προγράμματος αποκρατικοποιήσεων στην βάση των πρόσφατων 
εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της τοπικής 
οικονομίας και όχι στην βάση των οικονομικών αναγκών της κεντρικής διοίκησης για 
κάλυψη κρατικών ελλειμμάτων.

4) Η αποσύνδεση της αποκρατικοποίησης συγκεκριμένων εταιριών από την εισαγωγή τους 
στο Χρηματιστήριο. Στρατηγικές Συμμαχίες, αναζήτηση Στρατηγικών Επενδυτών, και 
εταιρικές συγχωνεύσεις μπορεί να είναι πιο συμφέρουσες μέθοδοι ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων από την απευθείας πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών σε 
ιδιώτες. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
εισαγωγή αυτών των εταιριών σε ξένες κεφαλαιαγορές όπου η προσέλκυση μεγάλων - 
θεσμικών επενδυτών θα ήταν ευκολότερη.
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1.2 Νομικό και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς του Χρηματιστηρίου

Στις σύγχρονες και ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές τα χρηματιστήρια είναι αυτορυθμιζόμενοι ιδιωτικοί 
οργανισμοί που λειτουργούν κάτω από την εποπτεία ανεξάρτητων διοικητικών και ρυθμιστικών 
αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

• Η πλήρης ανεξαρτητοποίηση της τοπικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με παράλληλη 
ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της.

• Η δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου για την ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου.
• Ο καθορισμός του ρόλου του κράτους ως εγγυητή της ορθής λειτουργίας της 

κεφαλαιαγοράς και της διατήρησης του Νομοθετικού ρόλου του.
• Τοποθέτηση ενός ανεξάρτητου μέλους στη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο οποίος θα είναι 

κρατικός λειτουργός και θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της λειτουργίας της 
Κεφαλαιαγοράς με δικαίωμα παρέμβασης όποτε τίθεται θέμα προστασίας των μετόχων 
- επενδυτών ή του συνόλου της αγοράς.

1.3 Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Επιχειρήσεων και Διαθεσιμότητας 
Πληροφοριών

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των κεφαλαιαγορών είναι να απεικονίζουν όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες στην τιμή - αξία του κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Οι κανόνες που 
διέπουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των επιχειρήσεων είτε κατά την εισαγωγή τους στην 
χρηματιστηριακή αγορά (Ενημερωτικό Δελτίο) είτε μετά την εισαγωγή, έχουν μεγάλη αξία για το αν 
όλοι οι επενδυτές έχουν την ίδια πληροφόρηση σχετικά με την αξία μιας δυνητικής επένδυσης.

Για αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα εκτενές πρόγραμμα δράσης αναφορικά με τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία και την διαθεσιμότητα τους. Αυτό περικλείει αλλαγές στην διαδικασία 
αξιολόγησης και εισαγωγής μιας εταιρίας σε χρηματιστηριακή αγορά και στα Περιεχόμενα του 
Ενημερωτικού Δελτίου, εισαγωγή της έννοιας της τακτικής πληροφόρησης των επενδυτών 
(δημοσιοποίηση όλων των πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή του 
χρεογράφου) και στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

1.3.1 Δημόσια Εγγραφή

Παρά το γεγονός ότι οι Οδηγίες της ΕΕ δεν καλύπτουν τις διαδικασίες εισαγωγής μιας εταιρίας σε 
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, η εφαρμογή των προτεινόμενων κανόνων, οριοθετούν ένα 
διεθνώς και γενικά αναγνωρισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την εισαγωγή μιας εταιρίας, 
προάγοντας την αξιοπιστία της αγοράς:

• Η απόφαση της εταιρίας για εισαγωγή των μετοχών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά πρέπει να εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

• Οι αρχές της Χρηματιστηριακής Αγοράς θα πρέπει να εγκρίνουν την εισαγωγή μιας 
εταιρίας καθώς και το Ενημερωτικό Δελτίο αυτής.

• Η εταιρία πρέπει να προσλάβει Ανάδοχο ο οποίος θα έχει την ευθύνη να καλύψει την 
έκδοση σε περίπτωση που η δημόσια προσφορά δεν καλυφθεί από το κοινό και της 
διασφάλισης της ορθής χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

• Το τοπικό Χρηματιστήριο και η εταιρία θα πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη του 
απαραίτητου συστήματος πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Το Ενημερωτικό 
Δελτίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο έγκαιρα, και σε ηλεκτρονική (μέσω των 
Ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αξιών και της προς εισαγωγή εταιρίας) και σε έντυπη 
μορφή (μέσω του δικτύου υποκαταστημάτων του Αναδόχου).
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1.3.2 Το Ενημερωτικό Δελτίο

Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι ένα πληροφοριακό έντυπο που περιλαμβάνει σημαντικές οικονομικές 
και ποιοτικές πληροφορίες, τις οποίες η επιχείρηση καθιστά διαθέσιμες σε πιθανούς επενδυτές 
όταν εκδίδει χρεόγραφα (μετοχές, ομόλογα, κλπ) και ακολουθεί την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής.

Το Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει να ενισχύει την προστασία των επενδυτών και να παρέχει 
ξεκάθαρες και περιεκτικές πληροφορίες στο επενδυτικό κοινό.

Η έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για κάθε εταιρία που έχει 
κάνει αίτηση για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.

Όλα τα Ενημερωτικά Δελτία πριν εκδοθούν θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Τοπική Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με:

• την ταυτότητα των διευθυντών, της ανώτερης διοίκησης, των συμβούλων και των 
ορκωτών ελεγκτών,

• στατιστικά στοιχεία και αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την χρήση των αντληθέντων 
κεφαλαίων,

• σημαντικές πληροφορίες σχετικά με: επιλεγμένα οικονομικά δεδομένα, την συνολική 
κεφαλαιοποίηση της εταιρίας και τις υποχρεώσεις της, τους λόγους για τους οποίους η 
Διοίκηση επιθυμεί την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο, την 
χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων (Business plan), καθώς και τους ενδεχόμενους 
κίνδυνους,

• στατιστικά στοιχεία της αγοράς και του κλάδου, εξελίξεις και προοπτικές αυτών,
• πληροφορίες σχετικά με την εκδότρια εταιρία, το ιστορικό και την ανάπτυξή της, την 

γενική εικόνα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, απολογισμό της λειτουργικής 
και οικονομικής της θέσης και τις προοπτικές, την έρευνα και ανάπτυξη, τις πατέντες και 
τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, κτλ,

• Τις συναλλαγές της εταιρίας με τους διευθυντές, την ανώτερη διοίκηση, τους 
εργαζόμενους, τους κυρίους μετόχους και άλλων σχετικών ατόμων,

• οικονομικές πληροφορίες ελεγμένες και πιστοποιημένες από ορκωτό λογιστή, 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, χρηματοοικονομικοί δείκτες, καταστάσεις 
ταμειακών ροών,

• την προσφορά και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών, σχέδιο διανομής των 
μετοχών, αγορά ή αγορές όπου οι μετοχές θα γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, 
στοιχεία των μετόχων που πουλάνε τις μετοχές τους,

• όπου το ύψος της τελικής τιμής προσφοράς και του αριθμού των αξιόγραφων που θα 
διανεμηθούν στο κοινό δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τα κριτήρια, και/ ή τους όρους σύμφωνα με τους οποίους, τα 
παραπάνω στοιχεία θα καθοριστούν, και

• τα έξοδα της έκδοσης.

1.3.3 Υποχρεώσεις Δημοσιότητας - Τακτική Υποβολή Αναφορών

Η Τακτική Υποβολή Αναφορών αναφέρεται στις πληροφορίες που μια εισηγμένη εταιρία θα πρέπει 
να καταστήσει διαθέσιμες για το κοινό είτε σε τακτική βάση (ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία) είτε σε 
μη τακτική βάση κάθε φορά που η εταιρία υποχρεούται να δημοσιοποιήσει συγκεκριμένες 
πληροφορίες:

• Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή (με βάση στα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και μια ετήσια έκθεση της διοίκησης, μέσα σε τρεις μήνες 
από το πέρας κάθε οικονομικού έτους.
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• Εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, με βάση το άρθρο 34 των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ-34) όπως επίσης και μια επικαιροποίηση της 
προηγούμενης ετήσιας έκθεσης της διοίκησης.

• Συνοπτική τριμηνιαία έκθεση οικονομικής κατάστασης για το πρώτο και το τρίτο 
τρίμηνο κάθε οικονομικού έτους.

• Έγκαιρη δημοσιοποίηση κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με τις ενέργειες της 
επιχείρησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της τιμής 
της μετοχής.

• Δημοσιοποίηση από τους κύριους μετόχους της επιχείρησης, οποιονδήποτε αλλαγών 
στην συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφαλαίο άλλων εισηγμένων εταιριών.

1.4 Διαφάνεια και Προστασία Μετόχων

Οι κεφαλαιαγορές μπορούν να ξεπεράσουν την εμφάνιση περιοδικής αστάθειας, κυκλικών 
διορθώσεων ή χαμηλής απόδοσης μεμονωμένων μετοχών. Δεν θα μπορέσουν όμως να 
ξεπεράσουν την μείωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε περίπτωση που η λειτουργία των 
αγορών είναι άτακτη, αδιαφανής και ‘‘επιτρέπει’’ φαινόμενα εξαπάτησης των επενδυτών ή εάν οι 
ενδιάμεσοι παράγοντες της αγοράς δεν εκπληρώσουν τις βασικές τους υποχρεώσεις απέναντι 
στον τελικό επενδυτή.

Εκτός από τις εταιρικές υποχρεώσεις δημοσιότητας των επιχειρήσεων, μια άλλη σημαντική πλευρά 
για την διασφάλιση της διαφάνειας είναι ο τρόπος διοίκησης μιας επιχείρησης. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση μπορούν να εφαρμοσθούν οι ακόλουθοι κανόνες - διατάξεις:

• Η δημοσιοποίηση της απόκτησης ή πώλησης σημαντικών μετοχικών μεριδίων σε 
εταιρίες είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την λειτουργία των κεφαλαιαγορών. Τέτοιες 
πληροφορίες δίνουν στους επενδυτές μια καλύτερη άποψη για την ζήτηση ή προσφορά 
των μετοχών πριν από την απόκτηση μετοχών για άσκηση επιρροής στην διοίκηση μιας 
εταιρίας.

• Τα χρονικά περιθώρια θα πρέπει να τυποποιηθούν και να συντομευτούν με ένα 
προτεινόμενο γενικό χρονικό περιθώριο πέντε ημερολογιακών ημερών για όλα τα 
ενδιαφερόμενο μέρη.

• Η δημοσιοποίηση των δικαιωμάτων ψήφου θα πρέπει να περιορίζεται στις πραγματικές 
αλλαγές, αλλά και να καλύπτει την χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων που δίνουν 
το δικαίωμα της απόκτησης ή πώλησης μετοχών, όπως δικαιώματα, ή μετατρέψιμα 
ομόλογα.

• Η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο των συμφωνιών μεταξύ των 
μετόχων. Συγκεκριμένα, ο αντισυμβαλλόμενος για μια προσωρινή μεταφορά των 
δικαιωμάτων ψήφου, ή η εκτέλεση τους εκ μέρους ενός κατόχου, θα πρέπει να 
γνωστοποιείται.

• Δημοσιότητα των πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου και της κεφαλαιακής 
δομής της εταιρίας. Η δημοσιοποίηση θα αποτελεί στοιχείο ενδιαφέροντος όλων των 
επενδυτών, γνωρίζοντας για παράδειγμα το αν η δομή της επιχείρησης μπορεί να 
οδηγήσει σε περιορισμό των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων ή για το ποιος 
ασκεί πραγματικό έλεγχο στην εταιρία. Ο αριθμός και η ταυτότητα αυτών που κατέχουν 
μετοχικά μερίδια με ιδιαίτερα δικαιώματα έλεγχου και μια περιγραφή των δικαιωμάτων 
τους.

• Περιγραφή των κανόνων που εφαρμόζονται στον διορισμό, στην απομάκρυνση και στις 
εξουσίες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και πιο συγκεκριμένα στην έκδοση 
μετοχών, και στην τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού.

• Περιγραφή των σχεδίων κατοχής μετοχών από τους εργαζομένους, και συγκεκριμένα 
πως αυτά ελέγχονται από ένα τρίτο άτομο εκ μέρους των εργαζόμενων.

Αν και πρόσφατα οι αρχές των Χρηματιστηρίων και των τριών χωρών κατάρτισαν κανόνες 
εταιρικής διακυβέρνησης, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον οι παρακάτω κανόνες και οι 
κώδικες συμπεριφοράς που περιλαμβάνονται στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θα εφαρμόζονται:

• Προστασία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μετόχων μειοψηφίας.
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• Εγγύηση ισότιμης μεταχείρισης όλων των μετόχων συμπεριλαμβανομένων των 
μετόχων μειοψηφίας και των ξένων μετόχων. Όλοι οι μέτοχοι θα πρέπει να έχουν την 
ευκαιρία αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περίπτωση καταπάτησης αυτών των 
δικαιωμάτων.

• Αναγνώριση των δικαιωμάτων των συνεργαζόμενων και αυτών που έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην εταιρία, όπως αυτά καθορίζονται από την τρέχουσα νομοθεσία και για 
την ενθάρρυνση της ενεργούς συνεργασίας, ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τρίτα μέρη 
με σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρίας.

• Εγγύηση της έγκαιρης, ολοκληρωμένης και λεπτομερούς γνωστοποίησης των 
πληροφοριών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επιχείρηση, 
συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοοικονομικής κατάστασης, της παραγωγής, του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος όπως επίσης και της διοίκησης της επιχείρησης.

• Εγγύηση της στρατηγικής καθοδήγησης της εταιρίας, της συνεχούς παρακολούθησης 
της αποτελεσματικής διοίκησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και της ευθύνης του 
απέναντι στην επιχείρηση και τους μετόχους.

Ο κώδικας συμπεριφοράς των εισηγμένων επιχειρήσεων μπορεί επίσης να παρέχει την 
υποχρέωση, εκ μέρους των εταιριών, να προετοιμάσουν έναν κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας. 
Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να απαιτούνται τα ακόλουθα:

• Η ίδρυση ενός τμήματος εσωτερικού έλεγχου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την 
απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων 
της, την τήρηση των δεσμεύσεων της, την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την 
χρηματιστηριακή αγορά, την νομιμότητα πάσης φύσεως αμοιβών στα μέλη της 
διοίκησης και για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με άλλες εταιρίες 
συνδεδεμένες ή θυγατρικές αυτής.

• Η ίδρυση ενός τμήματος υποστήριξης των μετόχων, το οποίο θα έχει την ευθύνη για 
άμεση και ισότιμη ενημέρωση των μετόχων τους, καθώς επίσης την υποστήριξη τους σε 
θέματα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην βάση της νομοθεσίας και 
του καταστατικού της εταιρίας.

• Η ίδρυση ενός τμήματος εταιρικών ανακοινώσεων.

1.5 Συμπεριφορά των Μελών και των Συμμετεχόντων στην Λειτουργία της 

Αγοράς

Εκτός από τις γενικά αποδεκτές οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις που μια εταιρία παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών θα πρέπει να εκπληρώνει για να γίνει Μέλος του Χρηματιστηρίου, οι 
τοπικές αρχές θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους τις ακόλουθες προτεινόμενες υποχρεώσεις των 
επενδυτικών εταιριών, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών 
και να αποτρέψει την χειραγώγηση της αγοράς:

• Σχεδίασμά και εφαρμογή ξεκάθαρων κανόνων συμπεριφοράς των εταιριών παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών και εφαρμογής του επαγγέλματος.

• Ενίσχυση των υποχρεώσεων «βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών των πελατών», με 
τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται η μεγαλύτερη αξία στον επενδυτή. Η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της αγοράς καθώς και η διασφάλιση των αποδοτικότερων 
συναλλαγών, με τα χαμηλότερα κόστη για τον πελάτη, συνεπάγεται την αύξηση του 
όγκου συναλλαγών και του κύκλου εργασιών των εταιριών παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών.

• Σχεδίασμά και εφαρμογή νέων κανόνων χειρισμού των εντολών των πελατών.
• Υποχρέωση των χρηματιστηριακών εταιριών που εκτελούν εντολές μεγάλης αξίας επί 

συγκεκριμένων μετοχών να κάνουν δημόσιες προσφορές αγοράς ή /και πώλησης, για 
συγκεκριμένη αξία μετοχών και πάνω (κανόνας «δημοσιοποίησης τιμής»),

• Ενίσχυση των απαιτήσεων για την διευθέτηση των συγκρουόμενων συμφερόντων τα 
οποία μπορεί να προκύψουν όταν οι χρηματιστηριακές εταιρίες εκτελούν εντολές 
πελατών με αντικρουόμενα συμφέροντα είτε αποτρέποντάς τα είτε διευθετώντας τα 
μέσα από οργανωσιακές και διοικητικές διαδικασίες οι οποίες τους επιτρέπουν να
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διαχειριστούν αυτά τα συγκρουόμενα συμφέροντα με έναν τρόπο που δεν επιδρά 
άσχημα στα συμφέροντα των πελατών τους.

• Αύξηση των υποχρεώσεων για ενίσχυση της διαφάνειας και τις πληροφορίες που 
πρέπει να διατεθούν στους πελάτες τους.

Επιπλέον, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν ξεκάθαροι κανόνες σχετικά με τον ρόλο 
που θα έχουν οι:

• Ανάδοχοι. Η χρήση Ανάδοχου που θα είναι Μέλος του Τοπικού Χρηματιστηρίου θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική για κάθε εισαγωγή εταιρίας με δημόσια εγγραφή (ΙΡΟ) ή 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή. Οι Ανάδοχοι θα επιβεβαιώνουν 
την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό 
Δελτίο. Οι Ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων.

• Οι Σύμβουλοι Έκδοσης. Ολες οι εταιρίες που επιθυμούν να εισάγουν τις μετοχές τους 
μπορούν να προσλάβουν ένα Μέλος του Χρηματιστηρίου ικανό να παρέχει υπηρεσίες 
όπως συγγραφή Ενημερωτικού Δελτίου, Εγγραφή μετόχων, Μάρκετινγκ για την 
Δημόσια Εγγραφή κτλ.

• Ειδικοί Διαπραγματευτές (Market makers). Ολες οι εταιρίες που επιθυμούν να 
εισάγουν τις μετοχές τους μπορούν να προσλάβουν ένα Μέλος του Χρηματιστηρίου για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με κύριο ρόλο την προστασία της τιμής της μετοχής σε 
περιόδους υψηλής αστάθειας.

1.6 Διαπραγμάτευση Τίτλων και Εκτέλεση Συναλλαγών

Στην πρόσφατη πρόταση της EE (ISD), οι διαπραγματεύσεις και οι πλατφόρμες 
διαπραγματεύσεων δεν καλύπτονται με την έννοια της πρότασης συγκεκριμένων κανονισμών. 
Παρόλα αυτά υπάρχει μια εκτεταμένη κάλυψη του θέματος για την δημιουργία κανονισμών και 
κανόνων με σκοπό την προστασία των επενδυτών και της διαφάνειας των συστημάτων.

Σε κάθε θεσμοθετημένη χρηματιστηριακή αγορά είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός περιεκτικού 
νομοθετικού καθεστώτος το οποίο θα ελέγχει την διεκπεραίωση των συναλλαγών ανεξάρτητα από 
τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και η 
διατήρηση της ακεραιότητας και αποτελεσματικότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Έτσι 
η πρόθεση των αρχών θα πρέπει να επικεντρωθεί:

• Στην εφαρμογή ή βελτίωση ενός θεσμικού πλαισίου, ώστε να προωθήσουν την 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
διαπραγματεύσεων.

• Στην ενίσχυση των διατάξεων που αφορούν επενδυτικές υπηρεσίες, με σκοπό την 
προστασία των επενδυτών και την αναβάθμιση της ακεραιότητας της αγοράς.

Η προώθηση κανονισμών που διέπουν την διαπραγμάτευση τίτλων είναι ιδιαίτερα σημαντική 
καθώς μπορεί να αποδώσουν σημαντικά οφέλη στους παράγοντες της αγοράς αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει αυτό να είναι εις βάρος της αποτελεσματικότητας της αγοράς και της 
προστασίας των επενδυτών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον σχεδίασμά 
ευκρινέστερων και ακριβέστερων κανόνων για την επιχειρηματική συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων επενδυτικού χαρακτήρα όπως αναφέρονται παραπάνω.

1.7 Λειτουργία Αποθετηρίου Τίτλων

Αναγκαία προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της ολοκλήρωσης και ανακοίνωσης των 
συναλλαγών είναι:

• η ύπαρξη Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Τίτλων όπου θα καταγράφονται όλοι οι 
τίτλοι - αξιόγραφα,

• η ύπαρξη ξεκάθαρα καθορισμένων διαδικασιών καταγραφής όλων των απαραίτητων 
στοιχείων στο Αποθετήριο, υπεύθυνοι για τις οποίες θα είναι η εκδότρια εταιρία, ο 
Κύριος Ανάδοχος και το Αποθετήριο,
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• η αποϋλοποίηση όλων των χρεογράφων των εισηγμένων εταιριών.

Σ’ αυτό το σημείο και σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ όπως επίσης και με τις διεθνώς αποδεκτές 
πρακτικές επιβάλλεται η εφαρμογή των παρακάτω κανόνων στην Λειτουργία του Αποθετηρίου:

• Αποϋλοποίηση όλων των τίτλων.
• Δημιουργία Συστήματος Εκκαθάρισης Αποϋλοποιημένων Τίτλων (Paperless Clearing 

System: PCS) στο οποίο οι αποϋλοποιημένοι τίτλοι και οι αλλαγές στην ιδιοκτησία τους 
θα καταγράφονται μέσω των λογαριασμών των επενδυτών και των χρηματιστηριακών 
εταιριών που διατηρούνται από το σύστημα.

• Το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Central Securities Depositoty: CSD) θα λειτουργεί ως 
ανεξάρτητη υπηρεσία, η οποία:

ο θα είναι η κεντρική υπηρεσία που θα αναλαμβάνει την εκκαθάριση των 
συναλλαγών όλων των τίτλων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο και 
την διοίκηση του Συστήματος Εκκαθάρισης Αποϋλοποιημένων Τίτλων, 

ο θα αναλάβει την ευθύνη σε συνεργασία με τις εκδότριες εταιρίες και την 
Θεματοφυλακή, για την εγγραφή των αποϋλοποιημένων τίτλων, την 
μεταφορά τους και την δέσμευση τίτλων για οποιοδήποτε λόγο, 

ο θα παρέχει υπηρεσίες σε θέματα: διανομής μερισμάτων, εκκαθάρισης 
τοκομεριδίων, διανομής χρεογράφων, διαμεσολάβησης στην μεταφορά 
προνομιούχων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων σε περίπτωση διανομής δωρεάν 
μετοχών. Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται αυτόματα και ηλεκτρονικά, σύμφωνα 
με τις κατευθύνσεις των εκδοτριών εταιριών, 

ο θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Εκκαθάρισης 
Αποϋλοποιημένων Τίτλων και κατά συνέπεια την τήρηση των αρχείων των 
εισηγμένων τίτλων, την μείωση της γραφειοκρατίας, την πρόληψη ύπαρξης 
πολλαπλών λογαριασμών χρεογράφων από τους επενδυτές και την καλύτερη 
δυνατή χρήση των πληροφοριών από τους διαχειριστές τους (Μέλη του 
Χρηματιστηρίου).

• Οι εγγραφές αποϋλοποιημένων μετοχών στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων 
θα είναι εμπιστευτικές και αυτή (η εμπιστευτικότητα) θα εφαρμόζεται στον καθένα, 
συμπεριλαμβανομένης της εκδότριας εταιρίας, όχι όμως και στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και σε άλλες Διοικητικές αρχές όταν ασκούν την εξουσία τους. Οι 
διαχειριστές του Συστήματος Εκκαθάρισης Αποϋλοποιημένων Τίτλων θα έχουν 
πρόσβαση μόνο στον λογαριασμό χρεογράφων του επενδυτή/ πελάτη από τον οποίον 
έχουν δεχθεί εντολή πρόσβασης.

• Οι εκδότριες εταιρίες θα μπορούν να ενημερώνονται όσο συχνά επιθυμούν σχετικά με 
την κίνηση των μετοχών τους, μέσω των πληροφοριών που παίρνουν από το Σύστημα 
Εκκαθάρισης Αποϋλοποιημένων Τίτλων και να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στο 
μητρώο μετόχων.

1.8 Αναμενόμενα Οφέλη από την Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου των 
Τοπικών Κεφαλαιαγορών

Μια οργανωμένη και επαρκώς θεσμοθετημένη - σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ 
χρηματοοικονομική αγορά, θα επιτρέπει, έχοντας εξασφαλίσει την προστασία του επενδυτή, την 
ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα εμπόδια όπως 
γραφειοκρατία, έλλειψη εμπιστοσύνης, και μερικές φορές ο εμφανής προστατευτισμός θα πρέπει 
να εξαλειφθούν. Οι επιχειρήσεις της χώρας, μικρές και μεγάλες, θα είναι σε θέση να αντλούν 
σημαντικά κεφάλαια για την χρηματοδότηση που χρειάζονται για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές 
τους δραστηριότητες. Ο αύξηση του ανταγωνισμού και η δυνατότητα επιλογής, θα μειώσουν 
δραστικά το κόστος του κεφαλαίου. Οι καταναλωτές θα αποκτήσουν το δικαίωμα να αγοράζουν 
υπηρεσίες και χρεόγραφα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρίες παροχής επενδυτικών και 
ασφαλιστικών προϊόντων, με το καθαρό κέρδος τους να αυξάνεται όσο οι επιλογές επένδυσης 
διευρύνονται. Το κόστος διακανονισμού και εκκαθάρισης θα μειωθεί. Αυτά είναι ορισμένα προφανή 
μικροοικονομικά οφέλη: Πιο ορθολογιστική κατανομή του κεφαλαίου, η μεγαλύτερη ρευστότητα θα 
ωφελήσει όλες τις εταιρίες ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, το κόστος του κεφαλαίου θα είναι χαμηλότερο,
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υψηλότερες καθαρές αποδόσεις για τους καταναλωτές, φθηνότερες υπηρεσίες διακανονισμού και 
εκκαθάρισης.

Σε μακροοικονομικούς όρους, η παραγωγικότητα του κεφαλαίου και της εργασίας θα αυξηθεί, 
ενισχύοντας έτσι την δυνατότητα για υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ και για την δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Οι κατά τόπους Αρχές και Υπηρεσίες θα πρέπει να μετρήσουν με όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη ακρίβεια αυτά τα οφέλη, και να τα δημοσιοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν καθώς 
θα δημιουργήσουν τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για μεταρρύθμιση και 
πρόοδο. Οι Αρχές θα πρέπει επίσης να καταρτίσουν μια πλήρη σειρά μακροοικονομικών και 
μικροοικονομικών δεικτών για να μετράται συνεχώς η πρόοδος που συντελείται λόγω των 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά κεφαλαίου. Αυτά είναι μερικά από τα πιο εμφανή μακροοικονομικά 
οφέλη: αυξημένη παραγωγικότητα του κεφαλαίου και της εργασίας, ισχυρότερη ανάπτυξη και 
απασχόληση.

Σε συνδυασμό με τις παραπάνω προτεινόμενες αλλαγές θα πρέπει οι αρχές της κάθε χώρας και 
του τοπικού Χρηματιστηρίου να λάβουν υπόψη τους και:

• Τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα με την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς για 
παροχή ενίσχυσης της προσπάθειας ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης της χώρας.

• Την γειτονία με την Ελλάδα και τις προοπτικές που υπάρχουν για περαιτέρω συνεργασία 
στην προσπάθεια ανάπτυξης της τοπικής Κεφαλαιαγοράς.

Η υπογραφή συμφωνιών μεταξύ της χώρας και διεθνών οργανισμών (IMF, OECD, World Bank, 
EU κλπ) ανοίγει νέες προοπτικές για ανάπτυξη αλλά και την δυνατότητα ευκολότερης 
προσαρμογής του τοπικού πλαισίου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς λόγω:

• Της συνεργασίας που θα αναπτυχθεί μεταξύ των τοπικών αρχών και αυτών των 
ανεπτυγμένων χωρών η οποία σίγουρα θα είναι προς όφελος της τοπικής 
κεφαλαιαγοράς.

• Των δυνατοτήτων που προσφέρουν τέτοιου είδους συμφωνίες για μεταφορά 
τεχνογνωσίας και την παροχή οικονομικής βοήθειας με στόχο την αναβάθμιση των 
υποδομών και την δημιουργία των προϋποθέσεων (οικονομικών και κοινωνικών) για 
την μετάβαση της χώρας στην ελεύθερη οικονομία με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

• Της παροχής βοήθειας από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς με στόχο την 
εναρμόνιση του τοπικού νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των κρατικών 
υπηρεσιών και της κεντρικής διοίκησης καθώς και μεταξύ αυτών και του 
Χρηματιστηρίου.

• Της δημιουργίας αναπτυξιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης ιδιωτικών ή μη 
επενδύσεων και της προσέλκυσης ξένων επενδυτών.

Σε όλο το παραπάνω πλαίσιο η Ελλάδα και οι σχέσεις της με τις τοπικές αρχές θα παίξουν ένα 
πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής κεφαλαιαγοράς αλλά και του τοπικού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σήμερα υπάρχουν επιχειρήσεις για τις οποίες το Ελληνικό 
Χρηματιστήριο έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την (υπό κάποιες προϋποθέσεις) εισαγωγή τους σε 
κάποια από τις οργανωμένες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Παραδοσιακά η Ελλάδα αποτελούσε τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο και επενδυτή και των τριών 
υπό εξέταση χωρών. Σήμερα λειτουργούν σε αυτές, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων 
Ελληνικών συμφερόντων και τα τελευταία έτη ο ρυθμός αύξησής τους είναι ανοδικός. Έμπρακτο 
ενδιαφέρον των αρχών του ΧΑ αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου στην Ελλάδα υπάρχει κυρίως 
προς την κατεύθυνση της παροχής κινήτρων προς τις τοπικές Αρχές για εισαγωγή στην 
Χρηματιστηριακή αγορά των εταιριών που αποτελούν θυγατρικές Ελληνικών Εταιριών ή των 
εταιριών που αποτελούν προϊόν άμεσων Ελληνικών ή και από τρίτες χώρες επενδύσεων. Ακόμη 
περισσότερο υπάρχει ενδιαφέρον και για την παράλληλη εισαγωγή (τοπική και Ελληνική αγορά) 
εταιριών οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής και στις δύο αγορές.
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Βασική προϋπόθεση της ανάπτυξης τέτοιου είδους συνεργασίας είναι η εναρμόνιση του Θεσμικού 
και Νομικού πλαισίου λειτουργίας της τοπικής Κεφαλαιαγοράς καθώς και των Ρυθμιστικών Αρχών 
αυτής με τις οδηγίες της Ε.Ε. όπως αυτές καταγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους. Σε 
αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα και η διοίκηση του ΧΑ θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά 
καθώς:

• Ήδη έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα ΕΣΟΑΒ στα πλαίσια του οποίου μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν μελέτες αλλά και προγράμματα αναβάθμισης της υποδομής της 
Τοπικής Κεφαλαιαγοράς

• Η Ελλάδα και οι Ελληνικοί Οργανισμοί πραγματοποιούν μελέτες που 
χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Οργανισμούς με στόχο την παροχή τεχνικής 
βοήθειας για την μετάβαση των πρώην Ανατολικών χωρών στην ελεύθερη οικονομία 
αλλά και την ανάπτυξη του ορθού πλαισίου μετάβασης.

• Υπάρχει μεγάλη εμπειρία και δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας στην κατεύθυνση 
της εναρμόνισης των κανόνων λειτουργίας της τοπικής κεφαλαιαγοράς καθώς και 
του νομικού πλαισίου λειτουργίας των ανωνύμων εταιριών, γεγονός που θα 
βοηθήσει την προσπάθεια αποκρατικοποίησης μεγάλων επιχειρήσεων και την 
εισαγωγή τους σε οργανωμένη κεφαλαιαγορά του εξωτερικού αλλά και την 
προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων είτε με την μορφή επιχειρηματικού 
κεφαλαίου υψηλού κινδύνου είτε με την μορφή άμεσης επένδυσης.

• Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον Ελληνικών επιχειρήσεων για άμεσες επενδύσεις.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι τοπικές ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρχές και οι εταιρίες παροχής 
χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση της ύπαρξης ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της προσφοράς 
κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου (Risk Capital) προς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, με 
δεδομένη την μεγάλη σημασία που έχει η ανάπτυξη αυτών των εταιριών για την δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Η εναρμόνιση του θεσμικού και Νομικού πλαισίου λειτουργίας του τοπικού Χρηματιστηρίου με τις 
οδηγίες της Ε.Ε. απαιτεί και την εφαρμογή πολλών ακόμη διαρθρωτικών αλλαγών σε επίπεδο 
κεντρικής διοίκησης και ελεγκτικών οργάνων με κύριο άξονα την εξάλειψη της διαφθοράς και της 
δημιουργίας ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος για τους ξένους επενδυτές.

Πιστεύεται ότι αν δημιουργηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις και εφαρμοσθούν αποτελεσματικά, 
οι κύριοι αποδέκτες των ωφελειών θα είναι πρώτα από όλα οι μικρού και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις.
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

• International Monetary Fund http://www.imf.org

• Χρηματιστήριο Αθηνών, www.ase.gr

• Moody’s Investors Service

• Bureau of European and Eurasian Affairs

• World Bank Report

• World Bank, “Country Assistance Strategy”

• OECD, “Transparency and Disclosure”

• International Accounting Standards Board official website

• Standard & Poor’s, Country ratings

• Fitch Ratings

• EBRD

• European Union

• Dresdner Bank

• CEE Report Creditanstalt

• Deutsche Bank Research, Economic & Financial Outlook

• www.unctad.org

• www.mfinante.ro

• www.lefo.ro

• www.unctad.org

• www.factbook.net

• www.mac.doc.gov

• www.apaps.ro

• www.pwcglobal.com

• National Trade Register Office

• National Bank of Romania

• National Commission for Statistics

• National Statistics Institute (http://www.insse.ro)

• Bucharest Stock Exchange (BSE)

• Bulgaria Business Guide

• Bulgarian foreign investment agency

• Bulgarian National Bank

• Bulgarian Stock Exchange - Sofia (BSE-Sofia)

• National Bank of FYROM

• Privatization Agency of FYROM

• Macedonian Stock Exchange (MSE)
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