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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κλάδος των υπηρεσιών αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, τον κυριότερο οικονομικό 

κλάδο με τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης στις οικονομίες των χωρών και στην 

απασχόληση, παγκοσμίως. Η αυξανόμενη σημαντικότητα του οφείλεται σε διάφορες 

τάσεις που αφορούν την άνθηση της τεχνολογίας, τις αλλαγές στις ανάγκες των 

καταναλωτών και στην εξέλιξη των προϊόντων. Η τάση αυτή, ανάπτυξης του κλάδου 

παρατηρείται παγκοσμίως και κυρίως σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Οι χώρες 

της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλ. η Αλβανία, η Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ελλάδα, η FYROM, η Μολδαβία, η Ρουμανία 

και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, βρίσκονται σε μια πορεία 

οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής προσαρμογής στην προσπάθειά τους να γίνουν 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη λοιπόν, του κλάδου των υπηρεσιών θα 

μπορούσε να θεωρηθεί αρκετά κρίσιμη και σημαντική σ’αυτή την προσπάθεια των 

χωρών της περιοχής, με στόχο την ανάπτυξη των οικονομιών τους.

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA 

executive) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αποτελεί μία βιβλιογραφική έρευνα της 

ανάπτυξης του κλάδου των υπηρεσιών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην 

οποία παρουσιάζονται συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με το επενδυτικό 

περιβάλλον της περιοχής.

Λόγω της φύσης του κλάδου των υπηρεσιών, τα στοιχεία που παρουσιάζονται και 

προέρχονται από στατιστικές μελέτες και έρευνες διεθνών οργανισμών δεν θεωρούνται 

πλήρως ακριβή, οπότε και η προσέγγιση που ακολουθείται είναι αρκετά γενική. Η 

επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής επένδυσης μίας επιχείρησης για τη διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων της σε νέες χώρες εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι οι φύση των 

προϊόντων / υπηρεσιών της, οι στρατηγικοί της στόχοι, το περιβάλλον της χώρας στην 

αγορά της οποίας θέλει να διεισδύσει κ.α. Η δομή της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας είναι συνοπτικά η παρακάτω.

Στο Κεφάλαιο -1 γίνεται αρχικά αναφορά στη φύση και τα χαρακτηριστικά του κλάδου 

των υπηρεσιών, στη σχέση του με τον κλάδο της μεταποίησης, στα μοντέλα 

διεθνοποίησης του κλάδου και στην απελευθέρωση του εμπορίου των υπηρεσιών.



Στο Κεφάλαιο - 2 ακολουθεί η ανάλυση του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με αναφορά στην τάση της 

ΕΕ και στην παγκόσμια τάση για ανασυγκρότηση της περιοχής.

Τέλος, στο Κεφάλαιο - 3 αναφέρονται προτάσεις για βέλτιστη στρατηγική επένδυσης 

στην περιοχή για ξένους επενδυτές του κλάδου των υπηρεσιών. Ορισμένοι τομείς του 

κλάδου των υπηρεσιών είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία 

μίας οικονομίας, καθώς θεωρούνται ζωτικοί για την ανάπτυξη του κλάδου της 

μεταποίησης και του διεθνούς εμπορίου. Οι τομείς αυτοί είναι οι χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές. Οι τηλεπικοινωνίες στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι ίσως η τελευταία αναδυόμενη αγορά παγκοσμίως, η 

οποία αποτελεί ένα αρκετά ελκυστικό περιβάλλον, για διεθνείς οργανισμούς και 

πολυεθνικές εταιρείες. Για το λόγο αυτό ακολουθεί αναφορά στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις, στις τηλεπικοινωνίες και στην τεχνολογία της πληροφορικής.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.1 - Φύση και στατιστικά στοιχεία του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών

Στη διεθνή ορολογία1, οι υπηρεσίες αναφέρονται ως μία ομάδα από ποικίλες 

οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνολογία, υψηλό 

επίπεδο γνώσεων και είναι εντάσεως εργασίας, ενώ παρουσιάζουν αρκετές διαφορές με 

τον κλάδο της μεταποίησης, οι οποίες όμως τείνουν να εκλείψουν. Οι υπηρεσίες 

συμβάλλουν, ολοένα και περισσότερο, στην ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής 

κατάστασης πολλών χωρών, κυρίως των δυτικών οικονομιών. Το γεγονός ότι ο κλάδος 

των υπηρεσιών δεν αποτελούσε παλαιότερα μέρος του διεθνούς εμπορίου, οφείλεται 

στην παραδοσιακή προσέγγιση ότι οι υπηρεσίες δεν μπορούσαν να θεωρηθούν 

εμπορεύσιμες, λόγω κρατικών καθεστώτων (π.χ. μονοπώλια του δημοσίου σε βασικούς 

τομείς, όπως τηλεπικοινωνίες και μεταφορές), καθώς επίσης και οικονομικών και 

τεχνικών περιορισμών (π.χ. όχι ανεπτυγμένες τεχνολογίες). Παρ’ όλα αυτά δραματικές 

αλλαγές και τεχνολογικές καινοτομίες έχουν συμβεί στις τελευταίες δεκαετίες, στην 

πληροφόρηση, στην επικοινωνία και στις μεταφορές, οι οποίες έχουν προσθέσει αξία 

στο παγκόσμιο εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών. Αποτελεί πλέον κοινή αντίληψη ότι 

είναι μεγάλα τα οικονομικά οφέλη, τα οποία είναι δυνατόν να αποκομίσουν οι χώρες, 

παγκοσμίως, από αλλαγές σε τομείς όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 

τηλεπικοινωνίες και μεταφορές. Παρά το γεγονός ότι οι διαφορές του κλάδου των 

υπηρεσιών με τον κλάδο της μεταποίησης είναι μεγάλες όπως αναφέρεται παραπάνω, 

υπάρχει μία αλληλοσύνδεση μεταξύ τους, με την έννοια ότι, οι υπηρεσίες επιδρούν 

σημαντικά στην ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Στις κυριότερες βιομηχανοποιημένες οικονομίες, στις αρχές του 2002* 2 αποτελούσαν 

περισσότερο από το 60% της απασχόλησης παγκοσμίως, καθώς επίσης και το 20% του 

συνολικού εμπορίου, ενώ θεωρείται ως ο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος κλάδος. 

Αποτέλεσμα της ανάπτυξης του κλάδου θα μπορούσε να θεωρηθεί και η αύξηση της 

απασχόλησης συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, μεταξύ του 1990 και 1995, κατά μέσο όρο 8% 

και αναμένεται μεγαλύτερη αύξηση3. Αρκετές υπηρεσίες οι οποίες θεωρούνταν ως

' Ορισμός σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, GATS (General Agreement on Trade in Services), Μάρτιος 2002.
2 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.wto.org. The General Agreement on Trade in Services (GATS): 
objectives, coverage and disciplines, Μάρτιος 2002.
3 U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, 1994, 114th ed., p.471.
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εγχώριες δραστηριότητες για μία χώρα, έχουν αποκτήσει διεθνή μορφή, γεγονός που θα 

συνεχιστεί μακροχρόνια λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών (π.χ. electronic 

banking, tele-health or tele-education services), και της κατάργησης των κρατικών 

μονοπωλίων (π.χ μεταφορικές εταιρείες, ταχυδρομεία, τηλεπικοινωνίες κλπ). Η 

εμπορευσιμότητα των υπηρεσιών ενισχύεται και από την αλλαγή της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή. Η ανάλυση του κλάδου παρακάτω γίνεται βάσει ποσοτικών και ποιοτικών 

στοιχείων τα οποία προέρχονται από μελέτες4 της περιοχής των ΗΠΑ, λόγω της 

μεγάλης αύξησης του κλάδου στην περιοχή και της επιρροής των δυτικών οικονομιών 

σε Ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις αναφορές 

Οκτωβρίου 2001, του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ παρουσιάζεται μία ανοδική 

πορεία του κλάδου από το 1994 και μετά, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα — 1.1.1.

Διάγραμμα - 1.1.1 - Εμπόριο υπηρεσιών των ΗΠΑ5

Καταλυτικός παράγοντας της μεγάλης αυτής αύξησης θα μπορούσε να θεωρηθεί η 

οικονομική άνθηση των ΗΠΑ και η αλλαγή του τρόπου ζωής των κατοίκων της 

περιοχής, με αποτέλεσμα την εστίαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στον 

τουρισμό, στη διασκέδαση κλπ. Σε ορισμένες κατηγορίες του κλάδου, όπως είναι οι 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το λιανεμπόριο και οι τηλεπικοινωνίες,

4U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, 1994, 114th ed., p.471.
5U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, 1994, 114'1' ed., p,471.
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χαρακτηριστικός είναι επίσης και ο παράγοντας καινοτομία. Για παράδειγμα, 

εστιάζοντας σε κατηγορίες υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται στον τελικό 

καταναλωτή, όσον αφορά την αλλαγή του τρόπου ζωής, τα τελευταία 40 χρόνια ο 

αριθμός των εργαζόμενων γυναικών διπλασιάστηκε (70% του συνόλου των γυναικών 

μεταξύ 18 και 34 ετών), οπότε αυξήθηκαν και οι ανάγκες για οικιακές υπηρεσίες και 

παιδική φροντίδα. Επίσης αναφορικά με δημογραφικά στοιχεία, η γήρανση του 

πληθυσμού αποτελεί βασικό παράγοντα για την αύξηση της υγειονομικής περίθαλψης. 

Όμως αύξηση παρουσίασαν όχι μόνο οι υπηρεσίες που εστιάζουν στον τελικό 

καταναλωτή, αλλά και οι υπηρεσίες για μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, ηλεκτρονικό εμπόριο, 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μεταφορές, δίκτυα διανομής κλπ., γεγονός το οποίο 

οφείλεται στον έντονο ανταγωνισμό και στην εξειδίκευση. Επίσης, η ολοένα 

αυξανόμενη σημαντικότητα του κλάδου των υπηρεσιών οφείλεται σε διάφορες τάσεις 

που αφορούν την διεθνοποίηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Λόγω των τάσεων 

αυτών οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (νομικοί αντιπρόσωποι, ασφαλιστικές, 

σύμβουλοι διοίκησης κλπ.) έχουν «υποχρεωθεί» έμμεσα να ακολουθήσουν τις 

μεταποιητικές, σε νέες αγορές. Καταλυτικό παράγοντα αποτέλεσε και η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, λόγω μείωσης των αποστάσεων, μεταξύ των κρατών. Για το λόγο αυτό και 

η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες είναι περισσότερο 

εντάσεως εργασίας όπως αναφέρεται παρακάτω, γίνεται πιο προσιτή και με πιο 

γρήγορους ρυθμούς.

Γενικά λοιπόν, τα οφέλη της ανάπτυξης του κλάδου των υπηρεσιών στις οικονομίες 

των χωρών είναι πολύ σημαντικά και μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα 

παρουσιάζονται παρακάτω:

□ Οι αποτελεσματικές υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής επιτρέπουν στους 

αγρότες να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά δίχως εκείνα να υποστούν 

καταστροφές, καθώς επίσης και στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να 

προμηθευτούν τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου στην κατάλληλη χρονική στιγμή 

για αποτελεσματική παραγωγή.

□ Οι ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες παρέχουν στις επιχειρήσεις 

κεφάλαια κίνησης και οι νομικές προστατεύουν τον καταναλωτή.
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□ Οι τηλεπικοινωνίες και η τεχνολογία των υπολογιστών είναι απαραίτητες 

υπηρεσίες για τη λειτουργία των εξελιγμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

□ Οι υπηρεσίες του Διαδικτύου και το ηλεκτρονικό εμπόριο οδηγούν τις 

επιχειρήσεις υπηρεσιών σε μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας και 

δυναμικότητάς τους.

Συμπερασματικά, λοιπόν, οι υπηρεσίες οφείλουν την ύπαρξή τους σε ένα σημαντικό 

βαθμό στη μεταποίηση. Ομως, το γεγονός αυτό τείνει να αντιστραφεί. Αντί οι 

υπηρεσίες να ακολουθούν και να υποστηρίξουν τη μεταποίηση συμβαίνει το αντίθετο, 

δηλαδή η μεταποίηση παρουσιάζει άνθηση σε χώρες και περιοχές όπου, υπάρχει καλή 

υποδομή και ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών. Οι δύο κλάδος δηλαδή, πλέον 

αλληλοσυνδέονται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η αλληλοσυνδεόμενη 

σχέση μεταξύ των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των λογισμικών πακέτων. Η ύπαρξη 

και άνθηση του ενός τομέα εξαρτάται από τον άλλο. Αυτή η στενή σχέση καθιστά 

πολλές φορές δύσκολη την ένταξη πολλών επιχειρήσεων, σε κάποιο συγκεκριμένο 

κλάδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν επιχειρήσεις όπως η General Electric 

και η IBM, οι οποίες είναι μεγάλοι κατασκευαστές προϊόντων. Ωστόσο, το 50% των 

κερδών τους, οφείλεται στις υπηρεσίες που παρέχουν.

Διάγραμμα - 1.1.2 - Ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με

τον ΟΟΣΑ, 1985-2000

Value (billon USD) 

6000 ----------
Cumulated nominal gnrtuch from 1965 (ft)

-------------------------------------  250

5000 - 

4000 - 

3000 - 

2000 - 

1 000 - 

0 —
19B6 1988 1990 1992 1 994 1996 199B 2000'

1. 2000 OECO estimates.
Source: OECD-Euroetat, OECD Statistics on International trade m services. 2001 IMF, Balance of Payments 
Statistics Yearbook, 2000



Παρουσιάζοντας παρακάτω στατιστικά στοιχεία από την ανάπτυξη του εμπορίου 

προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με στατιστικές εκτιμήσεις6 του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης η πορεία του κλάδου των υπηρεσιών, από το 

1985 μέχρι το 2000 είχε συνεχώς μία αυξητική τάση, με πιο γρήγορους ρυθμούς 

(αύξηση περίπου 250%) (βλ. Διάγραμμα - 1.1.2).

Το 2000, η συνολική αξία των εξαγωγών παγκοσμίως σε υπηρεσίες ήταν 1,143 τρις 

$US, ενώ των εισαγωγών ήταν αντίστοιχα 1,084 τρις $US. Οι 30 χώρες μέλη του 

οργανισμού αντιπροσώπευαν περίπου το 80% περίπου των εξαγωγών σε υπηρεσίες 

παγκοσμίως, ενώ παρουσιάστηκε ένας μέσος όρος αλλαγής ετησίως περίπου 8,5% κατά 

τη διάρκεια των 15 ετών από το 1985 μέχρι το 2000 (βλ. Πίνακα -1.1.1)7.

Ο σχετικά δηλαδή, μικρός ρόλος του κλάδου των υπηρεσιών στο διεθνές εμπόριο 

(περίπου 20%), έρχεται σε αντίθεση με την συνεισφορά του στις εγχώριες οικονομίες 

των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Η αναλογία της συνολικής παραγωγής με των 

υπηρεσιών βρίσκεται μεταξύ 55% - 65% για τις G7 χώρες8 και αυξάνεται διαρκώς με 

τη μείωση του ποσοστού της γεωργίας και της βιομηχανίας.

Πίνακας - 1.1.1 - Εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο υπηρεσιών παγκοσμίως

OECD ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ
ΛΙΣ SUS 

(2000)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΛΛΑΓΉΣ
(1985-2000)

ΕΤΉΣΙΟ ΜΕΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

% ΑΥΞΗΣΗΣ 
(1985-2000)

1990 1999

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4414 232,3 8,3 74,1 73,2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1143 241,4 8,5 81,9 79,4

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4677 241,2 8,5 75,9 75,8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1084 246,3 8,6 76,2 74,8

Οι στατιστικές εκτιμήσεις διαφόρων διεθνών οργανισμών λαμβάνουν υπ’ όψη τους την 

παραδοχή ότι η μέτρηση του εμπορίου του κλάδου των υπηρεσιών παρουσιάζει 

μεγαλύτερη δυσκολία από το αντίστοιχο των προϊόντων, λόγω κυρίως της 

απροσδιοριστίας των υπηρεσιών. Ενώ ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών μπορούν να

6 Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο www.oecd.org. Μάρτιος 2002.
7 Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο wvvw.oecd.org. OECD - Eurostat. Statistics on 
International Trade in Services, 2001, IMF, Balance of Payments Statistics Yearbook, 2000.
8 G7: Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ. www.oecd.org. 2001.
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προσδιοριστούν μέσω της φυσικής τους λειτουργίας, όπως οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, 

υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν και να μετρηθεί 

η αξία τους, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Αντιθέτως με το εμπόριο των προϊόντων, το εμπόριο των υπηρεσιών δεν απαιτεί 

συσκευασία, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εξαγωγής ή εισαγωγής, ούτε 

απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και παραστατικά, περιγραφή του περιεχομένου, της 

ποσότητας, της προέλευσης και του τελικού προορισμού κλπ. Διεθνώς λοιπόν, δεν 

υπάρχουν σε ικανοποιητικό βαθμό, ολοκληρωμένα στοιχεία σχετικά με το εμπόριο ανά 

κατηγορία υπηρεσίας για το σύνολο των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Η γρηγορότερα 

αναπτυσσόμενη κατηγορία την περίοδο 1995-1999 των χωρών G7, ήταν οι 

τηλεπικοινωνίες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (βλ. Πίνακα -1.1,2)9.

Πίνακας - 1.1.2 - Εμπόριο υπηρεσιών στις βασικότερες κατηγορίες στις χώρες G7

του ΟΟΣΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΣΑ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ G7

$US Billion (1999) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ % 
ΕΤΗΣΙΩΣ (1995-1999)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 697 687 3,3 2,8
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 145 174 -ο,ι 0,4

ΤΑΞΙΔΙΑ 203 226 3,3 3
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 13 19 7,9 4,3
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 16 15 6,6 -0,8

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 36 15 13,7 6,9
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 14 11 15,5 14,3

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 59 40 5,4 6,9
ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 152 139 5,9 4,8

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 60 49 -ι,ι 2,1

Ένας επιπλέον παράγοντας ο οποίος ενισχύει την διεθνοποίηση του κλάδου είναι η 

συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη ύπαρξης ξένων συνδέσμων στο εμπόριο των υπηρεσιών. 

Για ορισμένες δηλαδή, κατηγορίες υπηρεσιών η προσέγγιση προμηθευτή και 

καταναλωτή και αντίστροφα απαιτεί φυσική παρουσία (ξενοδοχεία κλπ.). Για το λόγο 

αυτό πολλοί προμηθευτές υπηρεσιών θεωρούν απαραίτητη την παρουσία τους στις 

χώρες που επιθυμούν να διεισδύσουν, ώστε να βρίσκονται σε συνεχή και πιο στενή

9 Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο www.oecd.org. OECD, Statistics on International 
Trade in Services, 2001.
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επαφή με τον αγοραστή / πελάτη. Στοιχεία από το διεθνές εμπόριο στις ΗΠΑ δείχνουν 

την αυξητική τάση του εμπορίου υπηρεσιών, της τάξεως του 20%, με τη χρήση ξένων 

συνδέσμων, σε σύγκριση με το εξαγωγικό εμπόριο (βλ. Διάγραμμα -1.1.3)’°

Το εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο του κλάδου των υπηρεσιών για το 2000 στις 

ΗΠΑ περιγράφεται αναλυτικά στο Διάγραμμα - 1.1.411. Πιο συγκεκριμένα η 

μεγαλύτερη κίνηση παρατηρείται μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης (37% εξαγωγές από ΗΠΑ 

στην Ευρώπη και 43% εισαγωγές από Ευρώπη προς ΗΠΑ, ως προς το σύνολο του 

εμπορίου). Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών στις ΗΠΑ προσφέρουν πάνω από 100 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας10 11 12.

Διάγραμμα - 1.1.3 - Πωλήσεις υπηρεσιών σε ξένους συνδέσμους σε σύγκριση με το 

εξαγωγικό εμπόριο στις ΗΠΑ, 1988-1998

Bilion USD Billon USO

350 -----------------------------------------------------------------------------------------  350

Source: Bureau of Economic Analysis, ll.S. Department of Commerce.
U.& International Services: Cross-Border Trade and Sales Through A ffteles 
1986-99.2000.

Εκτός από την αύξηση του εξαγωγικού εμπορίου, οι άμεσες ξένες επενδύσεις, οι 

συγχωνεύσεις και οι διεθνείς κοινοπραξίες οδήγησαν σε μία αύξηση του αριθμού των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι το λιανεμπόριο, οι 

τηλεπικοινωνίες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Νέα μέτωπα ιδιωτικοποίησης 

αναμένεται να ανοίξουν σε κατηγορίες όπως ο ηλεκτρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εκπαίδευση, αερομεταφορές, υγεία και διαχείριση αποβλήτων. Σήμερα οι

10 Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο www.oecd.org. OECD, Statistics on International 
Trade in Services, 2001.
11 Τα στοιχεία προέρχονται από τη διεύθυνση του διεθνούς οργανισμού OECD στο διαδίκτυο www.oecd.org
12 SERVICES IN THE TRADING SYSTEM, Ambassador Charlene Barshefsky, United States Trade Representative, World 
Services Conference, Washington, D.C. June 1, 1999
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επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κατέχουν το 50% των άμεσων ξένων επενδύσεων

παγκοσμίως (βλ. Πίνακα - 1.1.313 και Πίνακα - 1.1.414).

Πίνακας - 1.1.3 - Μερίδιο του κλάδου (%) των υπηρεσιών σε εξαγωγές, 1987-1997 13 14

xnPA 1987 1997 ΑΥΞΗΣΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 5 11 1,20%

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 7 22 2,14%

ΑΥΣΤΡΙΑ 17 33 0,94%

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2 13 5,50%
ΚΑΝΑΛΑΣ 4 12 2,00%

ΧΙΛΗ 5 18 2,60%
ΚΙΝΑ 2 12 5,00%

ΑΗΜ.ΤΣΕΧΙΑΣ 8 24 2,00%
ΑΑΝΙΑ 10 25 1,50%

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 5 14 1,80%
ΓΑΛΛΙΑ 11 22 1,00%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4 13 2,25%

ΕΛΛΑΛΑ 25 46 0,84%
ΧΟΝΚ-ΚΟΝΚ 22 58 1,64%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 3 20 5,67%
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 12 23 0,92%

ΙΝΔΙΑ 7 18 1,57%

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 2 11 4,50%
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3 10 233%

ΙΤΑΛΙΑ 8 23 1,88%
ΙΑΠΩΝΙΑ 4 14 2,50%

ΚΟΡΕΑ 3 16 433%
ΜΑΛΑΙΣΙΑ 2 16 7,00%

ΜΕΞΙΚΟ 4 9 135%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 7 20 1,86%

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 10 23 130%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 12 23 0,92%

ΠΕΡΟΥ 8 18 135%
ΦΙΛΛΙΠΙΝΕΣ 6 37 5,17%

ΠΟΛΩΝΙΑ 6 28 3,67%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 4 14 2,50%

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 6 30 4,00%
ΙΣΠΑΝΙΑ 15 29 0,93%

ΣΟΥΗΔΙΑ 7 18 1,57%
ΕΛΒΕΤΙΑ 13 25 0,92%

ΤΑΥΛΑΝΑΗ 4 22 430%
ΤΟΥΡΚΙΑ 10 42 330%

UK 10 23 130%
ΗΠΑ 9 25 1,78%

13 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση ivww.wto.org. Annual report, Vol.2, 1998.
14 Hufbauer, Warren, “The Globalization of Services”, Institute for International Economics, Australian National University, 
October, 1999.
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Πίνακας - 1.1.4 - Μερίδιο του κλάδου (%) παγκοσμίως, 1991-1998

ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
1991

ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
1998

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΖΙΡΟΣ ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΖΙΡΟΣ ΚΕΡΔΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡ. ΥΠ. 13,4 30 8,6 20,2 20 7,2
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 4,2 5,2 15,4 10,8 10,9 10,8
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ 5,8 7,6 -1,3 2,4 1,9 2,1
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 5,8 7,6 8,7 7,6 7,3 12,2
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 12 17,3 21,6 13,6 10,9 10,9

ΣΥΝΟΛΟ 41,2 67,8 53 54,6 51 43,2

Χαρακτηριστικά στοιχεία15 αναφέρουν επίσης και οι Πίνακες - 1.1.5 και - 1.1.6 όπου 

απεικονίζεται, το εμπόριο ανά κατηγορία από το 1986 μέχρι το 2000 και ανά περιοχή 

αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μία σημαντική αύξηση 250% και 210% παγκοσμίως, 

στο σύνολο του κλάδου, στις εξαγωγές και στις εισαγωγές, αντιστοίχως. Τα ποσοστά 

για τις υπηρεσίες μεταφορών κυμαίνονται αντίστοιχα σε 310% και 160%, για υπηρεσίες 

royalties και license fees 375% και 950% και για υπηρεσίες για επιχειρήσεις σε 460% 

και 500%.

Επίσης, για τον κλάδο παγκοσμίως, τα ποσοστά αύξησης (1986-2000) σε εξαγωγές και 

εισαγωγές αντίστοιχα, ανάλογα με την περιοχή κυμαίνονται σε 260% και 300%

15 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.oecd.org. Μάρτιος 2002.
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εξαγωγές και εισαγωγές αντίστοιχα, και ανάλογα με την περιοχή, στη Λατινική 

Αμερική και γενικότερα στο δυτικό ημισφαίριο σε 290% και 190% και στην Αφρική, 

Μέση Ανατολή και Ασία σε 300% και 200%. Τέλος στην ΕΕ τα ποσοστά είναι 350% 

και 275% και στην Ανατολική Ευρώπη πολύ πιο αυξημένα 1100% και 600% 

αντίστοιχα. Στη συγκεκριμένη ανάλυση η περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης 

αποτελείται από την Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Εσθονία, Γεωργία, 

Ουγγαρία, Λιθουανία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία κλπ. (βλέπε 

Πίνακα - 1.1.5).

Διάγραμμα - 1.1.4 - Ποσοστά μεριδίου του εμπορίου υπηρεσιών των ΗΠΑ ανά

περιοχή παγκοσμίως (2000)

Η παραπάνω λοιπόν ανάλυση, ανά τομέα και περιοχή παγκοσμίως υποδεικνύει ότι στην 

περίοδο των 14 ετών από 1986 μέχρι 2000, τα ποσοστά αύξησης στον κλάδο είναι πολύ 

μεγάλα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, είναι ότι πολύ μεγάλο και το μέγεθος των 

επιχειρήσεων του κλάδου, ο οποίος, περιλαμβάνει αρκετές από τις μεγαλύτερες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις (Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Wal - Mart κλπ.) (βλ. Πίνακα - 

1.1.7)16. Παρουσιάζοντας επιπλέον και ορισμένα στοιχεία ανά χώρα παρατηρούμε ότι, 

οι υπηρεσίες παίζουν σημαντικό ρόλο στις οικονομίες των χωρών του OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, ΟΟΣΑ - Οργανισμός για

le Τα στοιχεία προέρχονται από τη διεύθυνση του διεθνούς οργανισμού OECD στο διαδίκτυο www.oecd.org. Μάρτιος 2002.
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' ι 17Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη). Πιο συγκεκριμένα στον Πίνακα - 1.1.8 

αναφέρεται η προστιθέμενη αξία σε σχέση με το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν), 

ανά χώρα συγκριτικά, τα έτη 1987 και 1997.

Οι πιο ανεπτυγμένες κατηγορίες του κλάδου είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι 

κτηματομεσιτικές και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες (βλ. Πίνακα - 1.1.9). Πιο 

συγκεκριμένα από τις υποστηρικτικές η περισσότερο ανεπτυγμένη κατηγορία είναι οι 

τηλεπικοινωνίες με ένα ποσοστό 30%, ενώ η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων κατέχει το 

16%, οι τεχνικές προώθησης πωλήσεων το 14% και οι οικονομικές το 11%. Αναλυτικά 

για κάθε χώρα και ανά κλάδο, παρατηρείται μεγάλη αύξηση της συνεισφοράς του 

κλάδου των υπηρεσιών στο ΑΕΠ κάθε χώρας, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας από το 

1987 μέχρι το 1997. Η μεγαλύτερη αύξηση, της τάξεως περίπου 20% - 30%, 

παρατηρείται στις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες 

για επιχειρήσεις.

Πίνακας - 1.1.7 - Έσοδα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (εκατ. δολάρια)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΕΣΟΔΑ (1997) Εκ. USD.

General Motors Corporation ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 178174

Ford Motor Company ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 153627

Mitsui & Co., Ltd ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ 142688

Mitsubishi Corporation ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ 128922

Royal Dutch- Shell Group ΕΝΕΡΓΕΙΑ 128142

Itochu Corporation ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ 126632

Exxon Corporation ΕΝΕΡΓΕΙΑ 122379

Wal-Mart Stores, Inc ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 119299

Marubeni Corporation ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ 111121

Sumitomo Corporation ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ 102395

Toyota Motor Corporation ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 95137

General Electric Company ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 90840

Nissho Iwal Corporation ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ 81894

International Business Machines Corporation ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 78508

Nippon Telegraph & Telephone Corporation ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 76984

AXA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 76874

Daimler-Benz AG ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 71581

Daewoo Group ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 71526

Nippon Life Insurance Company ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 71388

British Petroleum PLC ΕΝΕΡΓΕΙΑ 71193

17 Τα στοιχεία προέρχονται από τη διεύθυνση του διεθνούς οργανισμού OECD στο διαδίιαυο www.oecd.org. Μάρτιος 2002.

http://www.oecd.org
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Πίνακας - .1.8 - Προστιθέμενη αξία (ποσοστά) στο ΑΕΠ, ανά χώρα, 1987, 1997

ΧΩΡΑ 1987 1997 ΑΛΛΑΓΗ
Αυστραλία 64,9 70,6 5,7
Αυστρία 64,1 68,2 4,1
Βέλγιο 68,6 71,3 2,7
Καναδάς 66,8 71,6 4,8
Δημοκρατία της Τσεχίας 50,5 58,4 7,9
Δανία 71,6 72,1 0,5
Φινλανδία 61,6 66,3 4,7
Γαλλία 66,9 71,5 4,6
Γερμανία 64 69,9 5,9
Ελλάδα 61,1 67,9 6,8
Ισλανδία 64,2 69 4,8
Ιρλανδία 57 55,6 -1,4
Ιταλία 61,9 66,9 5
Ιαπωνία 56,8 60,2 3,4
Κορέα 47,2 51,4 4,2
Λουξεμβούργο 66,9 75 8,1
Μεξικό 63,3 68,4 5,1
Ολλανδία 67,8 69,8 2
Νέα Ζηλανδία 65,1 66,6 1,5
Νορβηγία 66 65,9 -0,1
Πορτογαλία 56,1 60,9 4,8
Ισπανία 59,3 70,9 11,6
Σουηδία 66,3 70,5 4,2
Ελβετία 60,8 63,5 2,7
Τουρκία 49,1 54,2 5,1
Ηνωμένο Βασίλειο 66,1 70,8 4,7
ΗΠΑ 68,3 71,4 3,1

□Αυστραλία ■ Αυστρία □ Βέλγιο
□ Καναδάς ■ δημοκρατία της Τσεχίας □Δανία

■Φινλανδία □ Γαλλία ■ Γερμανία
□ Ελλάδα □ Ουγγαρία □ Ισλανδία
■ Ιρλανδία ■ Ιταλία □ Ιαπωνία
9 Κορέα □ Λουξεμβούργο □ Μεξικό
□Ολλανδία □ Νέα Ζηλανδία □ Νορβηγία

□ Π ο^ονία □ Πορτογαλλία □ Ισπανία

■ Σουηδία □ Ελβετία □ Τουρκία
□ Ηνωμένο Βασίλειο □ ΗΠΑ
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Τα παραπάνω ποσοστά οφείλονται στο γεγονός ότι με την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

εμφανίστηκε το ηλεκτρονικό εμπόριο το οποίο επιφέρει μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, 

αύξηση παραγωγικότητας και ευκολία στην επιλογή του καταναλωτή. Επιπρόσθετα, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο έχει επηρεάσει σημαντικά και τις τηλεπικοινωνίες, τη 

χρηματοοικονομική διαχείριση και το λιανεμπόριο (συνολικά περίπου 30% ΑΕΠ) και 

τομείς όπως η μόρφωση η υγεία και η κυβέρνηση (συνολικά περίπου 20% ΑΕΠ). Αν 

και η ικανότητα εκμετάλλευσής του υπήρχε από το τέλος της δεκαετίας του 60, η 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκίνησε στις αρχές του 1990 με την άφιξη του 

World Wide Web, την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και την άνθηση των 

καινοτόμων ιδεών.

Ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα της ανάπτυξης του κλάδου των υπηρεσιών είναι το 

γεγονός ότι, αποτελεί μία αναπτυσσόμενη πηγή απασχόλησης και ζήτησης υψηλά, 

κυρίως, εξειδικευμένων στελεχών. Το 1997 το 64% των εργαζομένων, στις χώρες μέλη 

του ΟΟΣΑ, απασχολούνταν σε εργασίες σχετικές με τον κλάδο, ενώ σε 9 χώρες το 

ποσοστό ξεπέρασε το 70% (βλ. Πίνακα -1.1. ΙΟ)18. Μεγαλύτερη απασχόληση υπήρχε σε 

κατηγορίες όπως κοινωνικές και δημόσιες (45%), καθώς επίσης και στις ασφαλιστικές 

και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Αν εξετάσουμε πιο αναλυτικά τη σχέση της αύξησης της απασχόλησης με τον κλάδο 

των υπηρεσιών στα κράτη μέλη της ΕΕ, καταλήγουμε σε σημαντικά συμπεράσματα. Το 

1998 η απασχόληση στον κλάδο των υπηρεσιών ως ποσοστό της συνολικής 

απασχόλησης αυξήθηκε σημαντικά σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ19. Η ζήτηση 

ανθρώπινου δυναμικού από επιχειρήσεις του κλάδου εστιάζεται σε ικανό και 

εκπαιδευμένο προσωπικό κατά προτίμηση για πλήρη και όχι για μερική απασχόληση. 

Λόγω της εμφάνισης νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών και της προετοιμασίας των 

επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού μέσα από εργαλεία όπως είναι η 

αναδιοργάνωση / αναδιάρθρωσή τους σε διάφορους τομείς.

Η μετάβαση σε οικονομίες βασισμένες στη γνώση αυξάνει τη σημασία του ανθρώπινου 

παράγοντα. Σε επίγνωση αυτής της κατάστασης και οι κυβερνήσεις, γενικότερα, 

αναζητούν τρόπους για την υποστήριξη ανειδίκευτων εργαζομένων, οι οποίοι

18 Τα στοιχεία προέρχονται από τη διεύθυνση του διεθνούς οργανισμού OECD στο διαδίκτυο www.oecd.org. Μάρτιος 2002.
19 Τα στοιχεία προέρχονται από μία έρευνα τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Business and Consumer Survey, 1999), που έλαβε μέρος 
στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu.int/comm/economy_finance
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περιλαμβάνουν αλλαγές στην εκπαίδευση και κίνητρα για τις επιχειρήσεις να 

επενδύουν στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η ανάπτυξη του κλάδου έχει σαν αποτέλεσμα τα 

τελευταία χρόνια την αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως στις επικοινωνίες και στις 

μεταφορές (περίπου 3%), σύμφωνα με μελέτες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για Οικονομική 

Συνεργασία και Ανάπτυξη).

Πίνακας - 1.1.9 - Συνεισφορά του κλάδου των υπηρεσιών στο ΑΕΠ, ανά 

κατηγορία, 1987 και 1997, ανά χώρα

Country

Wholesale & 
retail trade, 

restaurants and 
hotels

1

Transport 
storage and 

communication

II

Financa. insurance, 
real Bstale and 

business services

III

Communily, social 
and personal 

services1

IV

Producers of 
government 

services

V

1807 1897 1807 1897 1807 1987 1897 1987 1807 1897

Auclralia 19.2a 20.1 a,b 3.0 7.B b 22.0 26.2 b 13 5 a,o 14.3 a,b,o 3.9 30b

Auslna 17.4 17.2 b 6.2 64 b 16.7 20.6 b 5.7 7.1 b 13.5 13.1 b

Belgium 17.3 c 17.5c 7.6 1.2 6Dk 5.1 k 21.3 k 24.1 k 127 12.2

Canada 12.9 11. Bd 6.6 6.1 d 16.4 18.5d 11.0 12.7 d 9.6 10.4 d

Czech
Republic

11.61 IS.2 a 6.31 6.7 a 14.1 1 17.7 e 6.71 3.3 e 5.51 4.2 Θ

Den mart 12.6 11.51 6.9 7.6T 15.3 16.41 4.0 6.6 f 16.5 19.DT

Finland 11.B 9.6 D 7.0 7.7 b 14.0 17.3 b 3.0 4.3 b 16.6 16.7 b

France 14.9 14.7 6.0 57 20.4 22.9 5.2 p 6.2 p 16.4 p 17.4 p

Germany - 5.4 g 50 113 g.i 14.01 ~ 11.1 pg 10.3

Greece 11.6 a 11.6 a.r 7.1 62T 7.3 m 9.5T.m 12.7 e.m 15.3 a,tm 9.9 92 p

Hungary -

Iceland 9.3 10.31 59 621 U.D 14.4 T 4.0 q 5 sp.q 121 q 13.BT.q

Ireland 10.4 10.71 5.4 5.D1 57 6.71 133 14.81 152 13.4 t

Italy 19.1 C 1 6.4 (r 5.6 65 22.5 n 27.0n D.B n 1.0 n 12.2 12.2

Japan 13.5a 12.1 a.b 6.7 6.7 b 16.6 m 17.9 b.m 164 a.m 10.7 a.b.m 3.1 S.Db

Korea 14.3 11.3 7.1 7.3 12.2 17.6 5.4 7.1 6.7 33

Luxembourg 15kA 12.BT 5.3 7.5f 20.3 k 13.01.K 23.1 k 27.5 T.k 11.5 10.TT

Mexico 23.3k 19.7 b 3.7 k 9.3 b 10.Dk 15.9 b 10.5 k 12.5 b 4.1 K 50b

Netherlands. 14.5 14.21 6 3 66 T 16.5 23.41 11.0 10.91 11.3 99Γ

New Zealand IS. 7 16.De 3.5 3.2 e 22. D 22.4 e 4.7 5.6 e 11.7 10.2 a

Norway 12.5 10.3 3.1 9.2 16.7 15.61 4.6 5.0 16.3 15.4

Poland .. ·· «

Portugal 19.2 15.91 6.7 5.91 11.5 14.4 f 5.0 6.4 t 11.7 14.9T

Spain 20.1 22.6 a 5.5 5.7 8 16.7 17.6 e 5.7 a.9e 11.4 12.6 a

Sweden 10.9 9.9 a 5.6 59S 17.4 21.4 e 4.4 5.3 e 20.2 19.7S

Switzerland ia.4 j 17.3g 6.4 j 5.10 16.DJ 16.5g 11.6 J 15.5 g 11.4 J 12.10
Turkey 19.9 20.3 11.6 13.9 39m 3.1 m 2.8 m 3.9 m 51 90

Unled
Kingdom

11.7h 12.51 h 7.1 7.31 1S.B 22.31 4.0 h 9.6 t.n 12.6 9.7T

Unled
Stales

16.9 16.3 b 6.3 59b 25.5 23.6 b 9.6 Γ 11.5 b.r 11.B 11.4 b
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Πίνακας - 1.1.10 - Ποσοστά απασχόλησης στον κλάδο των υπηρεσιών σε σχέση με

τη συνολική απασχόληση

ΧΩΡΑ 1987 1997 ΑΛΛΑΓΗ
Αυστραλία 68,1 72,7 4,6
Αυστρία 53,7 63,8 10,1
Βέλγιο 68,2 71,4 3,2
Καναδάς 70 73 3
Δημοκρατία της Τσεχίας 40,5 52,5 12
Δανία 66 69,5 3,5
Φινλανδία 58,4 65,5 7,1
Γαλλία 62,2 69,9 7,7
Γερμανία 55,4 60,2 4,8
Ελλάδα 45 56,9 11,9
Ουγγαρία 57
Ισλανδία 57,6 65,5 7,9
Ιρλανδία 57 61,7 4,7
Ιταλία 56,8 61,2 4,4
Ιαπωνία 57,9 61,6 3,7
Κορέα 45,5 57,7 12,2
Λουξεμβούργο 62,7 71,8 9,1
Μεξικό 54,1
Ολλανδία 68,3 74,1 5,8
Νέα Ζηλανδία 62,2 67,6 5,4
Νορβηγία 66,3 71,6 5,3
Πολωνία 47,5
Πορτογαλία 42,9 54,8 11,9
Ισπανία 52,5 61,7 9,2
Σουηδία 66,3 71,3 5
Ελβετία 57,5 68,6 11,1
Τουρκία 31 34,7 3,7
Ηνωμένο Βασίλειο 64,8 71,3 6,5
ΗΠΑ 69,9 73,4 3,5
G7 63,9 68,2 4,3
EU-15 59 65,2 6,2
OECD σύνολο 64,1

1

□ Αυστραλία Β Αυστρία □ Βέλγιο □ Καναδάς
■Δημοκρατία της Τσεχίας ΟΔανία ■Φινλανδία □ Γαλλία
■ Γ ερμανία □ Ελλάδα □ Ουγγαρία □ Ισλανδία
■ Ιρλανδία ■ Ιταλία ■ Ιαπωνία ■ Κορέα
□ Λουξεμβούργο □ Μεξικό □Ολλανδία □ Νέα Ζηλανδία
□ Νορβηγία □ Πολωνία ΠΠορτογαλλία □ Ισπανία
■ Σουηδία □ Ελβετία □ Τουρκία □ Ηνωμένο Βασίλειο
□ ΗΠΑ □ G7 ■ EU-15 □ OECD σύνολο
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1.2 - Χαρακτηριστικά του κλάδου των υπηρεσιών

Όμως οι διαφορές μεταξύ του εμπορίου των υπηρεσιών και των προϊόντων παραμένουν 

σημαντικές και θεμελιώδης. Οι τέσσερις σημαντικότερες είναι η απροσδιοριστία 

(intangibility), η δυσκολία διαχωρισμού παραγωγής και κατανάλωσης (inseparability), 

η ετερογένεια (heterogeneity) και η φθαρτότητα (perishability) (Kotler 1991). Επίσης οι 

υπηρεσίες απαιτούν μικρότερες επενδύσεις1, οι οικονομίες κλίμακας δεν είναι τόσο 

σημαντικές για τη μείωση του κόστους, με εξαίρεση τις μαζικές υπηρεσίες όπως είναι 

οι τραπεζικές, οι ασφαλιστικές και οι μεταφορές. Για το λόγο αυτό η προώθησή τους 

είναι πολύ διαφορετική και απαιτεί διαφορετικές πρακτικές. Παρόλα αυτά για τη 

διείσδυση στον κλάδο απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός και κριτική σκέψη διότι ο 

ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο αυστηρός. Πιο αναλυτικά οι διαφορές φαίνονται 

στον παρακάτω Πίνακα -1.2.1.

Πίνακας - 1.2.1 - Χαρακτηριστικά του κλάδου και προβλήματα στην προώθηση

των υπηρεσιών

Δυσκολία προσδιορισμού αξίας από τον καταναλωτή 

Δυσκολία καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής 

Δυσκολία διαφήμισης και έκθεσης 

Ο καταναλωτής πρέπει να συμμετέχει στην παραγωγή 

Δυσκολία στη διανομή 

Όχι φυσική ιδιοκτησία από τον καταναλωτή 

Δυσκολία ελέγχου στην ποιότητα των υπηρεσιών 

Δυσκολία προτυποποίησης του τρόπου διανομής 

Δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης 

Δυσκολία στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Οι υπηρεσίες ανάλογα με το κριτήριο διαχωρισμού χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, 

ανάλογα με το είδος της αγοράς, το βαθμό εντάσεως εργασίας ή κεφαλαίου, το βαθμό

> Intangibility

> Inseparability

> Heterogeneity

> Perishability

1 The Dualism of Greek Firms and Management: Present State and Future Implications, S. Makridakis, Y. Caloghirou, L. 
Papagiannakis, P. Trivellas, European Management Journal Vol.15, No.4,pp.381-402,1997
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επαφής με τον καταναλωτή, την ικανότητα του προμηθευτή υπηρεσιών και τον σκοπό 

του προμηθευτή υπηρεσιών, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα - 1.2.2.

Πίνακας -1.2.2 - Κατηγοριοποίηση του κλάδου των υπηρεσιών

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Είδος της αγοράς
Τελικός καταναλωτής Επισκευές, φύλαξη παιδιών

Επιχειρήσεις Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Βαθμός εντάσεως 
εργασίας

Εντάσεως εργασίας Επισκευές, κομμωτήρια

Εντάσεως εξοπλισμού
Τηλεπικοινωνίες, ιαματικά 

λουτρά

Βαθμός επαφής με τον 
καταναλωτή

Συχνή επαφή Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Σπάνια επαφή Ταχυδρομείο

Ικανότητα του 
προμηθευτή υπηρεσιών

Επαγγελματική
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

νομικός σύμβουλος

Μη επαγγελματική Οικιακές υπηρεσίες

Σκοπός του
προμηθευτή υπηρεσιών

Κερδοσκοπικός
Ασφαλιστικές και 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Μη κερδοσκοπικός Εκπαίδευση, κυβέρνηση

Ως κριτήριο κατηγοριοποίησης το είδος της αγοράς, η σημαντικότερη κατηγορία είναι 

οι υπηρεσίες παρεχόμενες σε επιχειρήσεις, οι οποίες διαδραματίζουν μείζονα ρόλο 

στην ανάπτυξη τους και στη συμβολή τους στην καινοτομία και στην έρευνα 

γενικότερα. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν εξωτερικούς συνεργάτες για την 

εκτέλεση των εργασιών που δεν είναι σε θέση να αναλάβουν οι ίδιες. Οι υπηρεσίες 

παρεχόμενες σε επιχειρήσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τομείς όπως είναι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες (σύμβουλοι διοίκησης, υπηρεσίες υπολογιστών), 

επαγγελματικές υπηρεσίες ( μηχανικοί, δικηγόροι), marketing (διαφημιστικές, 

οργάνωση συνεδρίων, δημόσιες σχέσεις), δευτερεύουσες υπηρεσίες (καθαριότητας, 

προσωπικής προστασίας). Γενικότερα η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις γίνεται 

συνήθως από μικρές επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη των οποίων απαιτείται το 

κατάλληλο περιβάλλον, γεγονός που έχει μεγάλη σημασία σε κάθε ενέργεια για την 

προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου. Η μεγάλη ετερογένεια οφείλεται στις 

διαφορετικές λειτουργικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων όπως είναι (διαχείριση,
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διοίκηση, παραγωγή, τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, προώθηση 

πωλήσεων, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, ασφάλεια κλπ.). Στον παρακάτω Πίνακα - 

1.2.3 αναφέρονται οι κυριότερες δραστηριότητες ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας .

Πίνακας - 1.2.3 - Οι κυριότερες δραστηριότητες ανά είδος υπηρεσίας / 

Ορισμός των παρεχόμενων σε επιχειρήσεις υπηρεσιών σύμφωνα με την

ταξινόμηση της NACE2 3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πληροφορική
Παροχή συμβουλών hardware και software, επεξεργασία 

δεδομένων

Επιχειρηματικές
Νομικές δραστηριότητες, λογιστική και παροχή (ρορολογικών 

συμβουλών, παροχή διαχειριστικών συμβουλών

Προώθηση πωλήσεων Έρευνα αγοράς, διαφήμιση

Τεχνικές
Αρχιτεκτονικές μελέτες, δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές 

δοκιμές και ανάλυση

Χρηματοδοτική μίσθωση και 

εκμίσθωση

Εκμίσθωση εξοπλισμού μεταφορών και εξοπλισμού 

κατασκευών, εκμίσθωση μηχανημάτων γραφείου

Πρόσληψη προσωπικού Εξεύρεση και πρόσληψη προσωπικού

Λειτουργικές Δραστηριότητες ασφαλείας, βιομηχανικός εξοπλισμός

Λοιπές υπηρεσίες Δραστηριότητες γραμματείας και μετάφρασης εκθέσεις

Για υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μίας επιχείρησης η 

απασχόληση στην Ευρώπη είναι περισσότερο από 11,5 εκατομμύρια εργαζομένων, το 

οποίο αποτελεί το 8,5% της συνολικής απασχόλησης και το 15,3% της προστιθέμενης 

αξίας (βλ. Πίνακα - 1.2.4).

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση της οικονομίας του κλάδου 

των υπηρεσιών μίας τάξεως του 5,5%, ενώ η συνολική οικονομία παρουσίασε αύξηση 

περίπου 0,4% στην απασχόληση και 1,5% στη προστιθέμενη αξία (βλ. Πίνακα - 1.2.5 

και Πίνακα - 1.2.6). Ο κυριότερος παράγοντας που συντέλεσε στην αύξηση αυτή ήταν 

η ζήτηση για νέες εξειδικευμένες τεχνολογίες. Η ταχύρυθμη αυτή ανάπτυξη μπορεί να 

αποδοθεί ως ένα βαθμό στην αύξηση της προσφυγής των επιχειρήσεων σε εξωτερικές

2 Communication from the Commission to the Council, " The Contribution of Business Services to Industrial Performance, A 
common Policy Framework", Brussels, COM (1998) 534 final.
3 Ο ορισμός αυτός συμφωνεί με τη δημοσίευση της EUROSTAT «Παρεχόμενες σε επιχειρήσεις υπηρεσίες στην Ευρώπη» του 
1995. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τμήματα της NACE 70 (διαχείριση ακίνητης περιουσίας) και 73 (έρευνα και ανάπτυξη) καθώς 
και η τάξη 74.15 (ελέγχουσες εταιρείες) δε συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω ορισμό.
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υπηρεσίες, αλλά ο κυριότερος λόγος είναι η ζήτηση στη βιομηχανία νέων, 

εξειδικευμένων υπηρεσιών, προηγμένης τεχνολογίας.

Πίνακας - 1.2.4 - Υπηρεσίες και οικονομία / Ευρώπη των 154

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Απασχόληση (1994) 11.635.000 8,5 %

Προστιθέμενη αξία (1994) (εκατ. ECU) 863.500 15,3 %

Επιχειρήσεις (1995) 2.690.130 15%

Εξαγωγές (1993) (εκατ. ECU) 31.785 2%

Εισαγωγές (1993) (εκατ. ECU) 34.107 2%

Πίνακας - 1.2.5 - Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης των παρεχόμενων σε 

επιχειρήσεις υπηρεσιών στην Ευρώπη των 154

ΕΤΗΣΙΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απασχόληση (1980-1994) 5,5 % 0.4 %

Προστιθέμενη αξία (1980-1994) 5,4 % 1,5 %

Εξαγωγές (1984-1993) 8,7 % 5,1%

Εισαγωγές (1984 - 1993) 10,2 % 5,2 %

Πίνακας -1.2.6 - Προστιθέμενη αξία: Παρεχομένων σε επιχειρήσεις υπηρεσιών / 

Μεταποίηση (Ευρώπη των 15 (*) και ΗΠΑ)5

ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 15 ΗΠΑ

Υπηρεσίες παρεχόμενες σε επιχειρήσεις 15,3 19,2

Μεταποίηση 21,2 18

Σύνολο παρ. σε επιχειρήσεις υπηρ./ μεταπ. 72% 106 %

4 Οι εκτιμήσεις για την Ευρώπη των 15 βασίζονται στα δεδομένα που διατίθενται από το EUROSTAT και τον ΟΟΣΑ. Τα εμπορικά δεδομένα αφορούν την 

Ευρώπη των 12. ΟΟΣΑ (1996): Υπηρεσίες στατιστικές για την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση και EUROSTAT (1996), το διεθνές εμπόριο στις 

υπηρεσίες (1997), σι στατιστικές στο επίκεντρο 1997/4, σι υπηρεσίες της αγοράς στην Ευρώπη

5 Εθνικοί λογαριασμοί EUROSTAT και τον ΟΟΣΑ
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Οι υπηρεσίες για επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο ποσοστό της 

προστιθέμενης αξίας (15,3%) από το αντίστοιχο των τραπεζικών, των ασφαλιστικών, 

του μεταφορικών και των επικοινωνιών συνολικά (12,1%). Η προστιθέμενη αξία (από 

τις υπηρεσίες για επιχειρήσεις) στην οικονομία είναι περίπου 72% από την αντίστοιχη 

στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και έξι φορές μεγαλύτερη από τη αντίστοιχη της 

γεωργίας. Στον Διάγραμμα - 1.2.1 απεικονίζεται η σχέση των υπηρεσιών για 

επιχειρήσεις με τους κυριότερους οικονομικούς κλάδους. Πιο συγκεκριμένα η 

μεταποίηση (21,1%), το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο (14,8%) και οι κυβερνητικές 

υπηρεσίες (13,2%) δεν υπερέχουν σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες για επιχειρήσεις. 

Αντίστοιχα το ποσοστό απασχόλησης είναι ίσο με το αντίστοιχο στις τραπεζικές, στις 

ασφαλιστικές, στις μεταφορές και στις υπηρεσίες επικοινωνιών συνολικά, ενώ 

πλησιάζει το ποσοστό του χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου (βλ. Διάγραμμα - 1.2.2).

Διάγραμμα - 1.2.1 - Ποσοστά ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας / Σύνολο των 

κρατών μελών της Ευρώπης των 156

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
rΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

10%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
21%

ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

13%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

11%

ΓΕΩΡΓΙΑ 
3%

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟ 
ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 

15%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

6%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ 
ΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
6%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
15%

D ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

□ ΓΈΩΡΠΑ

□ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

□ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

□ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

□ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

□ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

□ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

■ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

6 Εκτιμήσεις για το 1994 με βάση την έκθεση του ΟΟΣΑ (1996): Υπηρεσίες: στατιστικές για την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση
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Σημαντικό είναι το γεγονός ότι αντίθετα από τις υπόλοιπες κατηγορίες οι υπηρεσίες για 

επιχειρήσεις είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και θέσεις εργασίας υψηλών αποδοχών. 

Η διαφορά μεταξύ των ποσοστών προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης υποδεικνύει 

το υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται σε επιχειρήσεις σε 

σύγκριση με την παραγωγικότητα σε άλλες υπηρεσίες.

Εκτιμήσεις για ενδεχόμενη ανάπτυξη στο συγκεκριμένο κλάδο θα μπορούσαν να 

οφείλονται στο γεγονός ότι τα τελευταία 14 χρόνια (1980 - 1994), το ποσοστό 

απασχόλησης αυξάνονταν, κατά μέσο όρο, κατά 5,5% ετησίως, ποσοστό υψηλότερο 

από οποιονδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα 

υπάρξει στο μέλλον κάποια αλλαγή. Αντιθέτως, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η 

διεθνοποίηση θα δημιουργήσουν νέες δραστηριότητες με μεγαλύτερες προοπτικές 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Διάγραμμα - 1.2.2 - Ποσοστά απασχόλησης / Ευρώπη των 15

□ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
□ ΓΕΩΡΓΙΑ
□ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
□ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
□ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
□ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
□ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
□ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
■ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Συμπερασματικά, οι υπηρεσίες για επιχειρήσεις είναι ένας από τους λίγους κλάδους της 

οικονομίας όπου υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας συμβαδίζουν με την υψηλή αύξηση 

της απασχόλησης και θα συμβαδίζουν και μελλοντικά. Υπάρχει επίσης αναξιοποίητο 

δυναμικό συμβολής των παρεχομένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις στην 7

7 Εκτιμήσεις για το 1994 με βάση την έκθεση του ΟΟΣΑ (1996): Υπηρεσίες: στατιστικές για την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση
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ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η εισφορά τους στην 

προστιθέμενη αξία σε διάφορες χώρες είναι περίπου 72% σε σχέση με την εισφορά στη 

μεταποίηση, ποσοστό το οποίο αν συγκριθεί με την αντίστοιχη κατάσταση στις ΗΠΑ 

βρίσκεται περίπου στο 106% (βλ. Πίνακα - 1.2.7).

Οι λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση υπηρεσιών από εξωτερικούς 

συνεργάτες είναι η ενδεχόμενη αύξηση στην ευελιξία, η μεγαλύτερη εξειδίκευση, η 

διαφοροποίηση των προϊόντων με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών, συγκεντρωτισμός 

σε κύριες διεργασίες, αλλαγές στην εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων, μείωση 

του κόστους, βελτιστοποίηση της ποιότητας, ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση 

στην εξειδίκευση και σε νέες τεχνολογίες, η διεθνοποίηση κλπ. Η απόδοση όλων αυτών 

των παραγόντων είναι ο λόγος που οδηγεί σε αυξήσεις στην παραγωγικότητα, στον 

ανταγωνισμό και στην απασχόληση, τα οποία αποτελούν τα τρία βασικά συστατικά της 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων και της οικονομικής άνθησης. Αυτοί οι 

παράγοντες σχετίζονται άμεσα με τέσσερις βασικούς λόγους οι οποίοι ήταν 

καθοριστικοί της οικονομικής σημασίας των υπηρεσιών και αναλύονται παρακάτω. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι:

□ Η δυναμική σχέση με τη βιομηχανία,

□ Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,

□ Η ανάπτυξη του επιπέδου γνώσεων και της καινοτομίας και

□ Η πιθανότητα για δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η ρόλος των υπηρεσιών γενικότερα στη οικονομία απεικονίζεται στο Σχήμα - 1.2.1, σε 

τρία επίπεδα. Το πρώτο αφορά παράγοντες όπως η ευελιξία, η εξειδίκευση, η 

διαφοροποίηση των προϊόντων, οι νέες τεχνολογίες κλπ. Το δεύτερο επίπεδο αφορά την 

παραγωγικότητα, τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την απασχόληση και τέλος το 

τρίτο επίπεδο αφορά την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και την οικονομική 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Οι παρεχόμενες σε επιχειρήσεις υπηρεσίες είναι απαραίτητες προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν αλλαγές στη βιομηχανία, για την προσαρμογή της παραγωγικής τους 

αλυσίδας με πιο ευέλικτο τρόπο τη βελτίωση της ποιότητας των ανθρωπίνων και 

τεχνολογικών συντελεστών παραγωγής, για τη διαφοροποίηση του προϊόντος και τη 

διεθνοποίηση των αγορών. Επιπλέον δημιουργούν πιο σταθερές βάσεις για την 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στο εξωτερικό, ιδιαίτερα για μικρότερες επιχειρήσεις
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που δράστη ριοποιούνται σε νέες αγορές και διευκολύνουν την αντιμετώπιση των 

φραγμών στο εμπόριο αφού βοηθούν στο να μειωθούν στο ελάχιστο οι διαφορές όσον 

αφορά νομικά, οικονομικά και πολιτιστικά εμπόδια. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι 

ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές όπως και αυτές μεταξύ των επιχειρήσεων επιτρέπουν 

πρόσβαση σε πολυεθνικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ενώ και οι άμεσες 

συναλλαγές εμφανίζουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο των 

περισσότερων άλλων υπηρεσιών και της μεταποίησης.

Σχήμα - 1.2.1 - Ο ρόλος των υπηρεσιών στην οικονομία8

8 Οι εκτιμήσεις για την Ευρώπη των 15 βασίζονται στα δεδομένα που διατίθενται από το EUROSTAT και τον ΟΟΣΑ. Τα εμπορικά δεδομένα αφορούν την 

Ευρώπη των 12. ΟΟΣΑ (1996): Υπηρεσίες στατιστικές για την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση και EUROSTAT (1996), το διεθνές εμπόριο στις 

υπηρεσίες (1997), οι στατιστικές στο επίκεντρο 1997/4, οι υπηρεσίες της αγοράς στην Ευρώπη.
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Οι περισσότερες παρεχόμενες σε επιχειρήσεις υπηρεσίες συνιστούν υπηρεσίες έντασης 

γνώσης, οι οποίες αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των εισροών τεχνολογίας 

πληροφοριών. Γενικότερα οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την επέκταση των αγορών 

των υπηρεσιών αυξάνοντας τη συναλλακτική αξία τους, ειδικότερα εκείνων που είχαν 

υποστεί περιορισμούς λόγω γεωγραφικής ή χρονικής εγγύτητας της παραγωγής και της 

κατανάλωσης, οπότε η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις αποτελεί 

κινητήριο μοχλό για μία ολόκληρη σειρά καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Επιπρόσθετα, η συσσώρευση δεξιοτήτων και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στις 

παρεχόμενες σε επιχειρήσεις υπηρεσίες, κυρίως στις υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού, επιτρέπει την καλύτερη επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση και αξιολόγηση. 

Πρόσφατες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι στις δραστηριότητες εσωτερικής παροχής 

υπηρεσιών, απασχολούνται κατά 20% περισσότερα άτομα από εκείνα που 

απασχολούνται σε ανεξάρτητες εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, δηλαδή 

υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη προσφυγή σε εξωτερικής προέλευσης 

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, με θετικά αποτελέσματα για την 

παραγωγικότητα.

Η ανάπτυξη του κλάδου οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στις συνεχείς αλλαγές στην 

εξέλιξη των προϊόντων και στη διαφοροποίησή τους στην παγκόσμια αγορά. Το να 

είναι οι παρεχόμενες σε επιχειρήσεις υπηρεσίες ανταγωνιστικές στην εσωτερική αγορά 

αποτελεί αναγκαία όχι όμως και ικανή συνθήκη, ώστε αυτές να είναι ανταγωνιστικές 

και στην ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Ο κλάδος λοιπόν, των υπηρεσιών αποτελεί τον κυριότερο οικονομικό κλάδο, με τα 

υψηλότερα ποσοστά αύξησης στο ΑΕΠ σε κάθε χώρα και στην απασχόληση 

παγκοσμίως αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα ο 

κυριότερος τομέας του κλάδου είναι οι τηλεπικοινωνίες. Έπονται όμως, ακόμη 

μεγαλύτερες εξελίξεις. Το εμπόριο των υπηρεσιών θα αποτελέσει παγκοσμίως ένα από 

τα κυριότερα κρατικά ζητήματα για αρκετά από τα επόμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό η 

περίοδος αυτή είναι καθοριστική για την μετάβαση σε μία πιο σταθερή και παραγωγική 

παγκόσμια οικονομία, καθώς ο υψηλός ανταγωνισμός γενικότερα, έχει σαν 

αποτέλεσμα την μεταφορά της καινοτομίας και διαφάνειας στα χρηματοοικονομικά 

συστήματα και την αποτελεσματικότητα στις μεταφορές με αποτέλεσμα τη μείωση του 

κόστους και του χρόνου διανομής, πάντοτε σε ένα πιο καθαρό φυσικό περιβάλλον.
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Ειδικότερα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιρροή του κλάδου στην ανταγωνιστικότητα 

των δραστηριοτήτων και στην ανάπτυξη της οικονομίας χρίζει μεγαλύτερης προσοχής, 

σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την ενδυνάμωση του ρόλου 

των υπηρεσιών στην οικονομία της Ευρώπης, μέσω της υποστήριξης στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας, της ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας, θεμιτού ανταγωνισμού και 

συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. Η πρόθεση ειδικότερα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής είναι να αναπτύσσει διάφορες πολιτικές, σε μία συνεχή βάση, που αφορούν 

τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις παρεχόμενες σε επιχειρήσεις υπηρεσίες και 

την ενημέρωση των αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις ιδιαιτερότητες 

του κλάδου, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση πολιτικής, και 

εξετάζονται αναλυτικότερα στην Ενότητα -1.3.



1.3 - Μοντέλα διεθνοποίησης του κλάδου, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα λόγω 

παγκοσμιοποίησης

Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης (globalisation) θα μπορούσε να αναφερθεί1 ως "η 

αύξηση των διεθνών συναλλαγών μεταξύ των χωρών παγκοσμίως, μέσω της αύξησης 

του όγκου του εμπορίου, των διμερών και πολυμερών συναλλαγών αγαθών και 

υπηρεσιών και της κίνησης κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών κρατικών και μη". Στοχεύει στην 

ομοιόμορφη κατανομή των εισοδημάτων μεταξύ των οικονομιών παγκοσμίως, αλλά και 

μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων στο εσωτερικό των εθνικών οικονομιών, 

προϋποθέτει όμως την ύπαρξη δημοκρατικής υπερεθνικής κυβέρνησης, η οποία θα 

εφαρμόζει μέτρα προς όφελος των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και περιοχών, ώστε 

να προωθείται η σύγκλιση σε όλα τα επίπεδα. Τα θετικά αποτελέσματα της 

παγκοσμιοποίησης, προέρχονται κυρίως από το άνοιγμα των αγορών των χωρών και 

της συνεπαγόμενης αύξησης του εμπορίου, την εξειδίκευση της παραγωγής, τη 

μεγαλύτερη κινητικότητα των συντελεστών εργασίας και την αποτελεσματικότερη 

διασπορά της αποταμίευσης και του κεφαλαίου. Αποτέλεσμα των τάσεων αυτών είναι η 

αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση του μέσου επιπέδου ζωής των ανθρώπων και 

η δυνατότητα κατανάλωσης μεγαλύτερου εύρους προϊόντων με περισσότερο 

συμφέρουσες τιμές. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης είναι συνδεδεμένο με τον 

αυξανόμενο αριθμό των πολυεθνικών εταιρειών, την αύξηση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (foreign direct investments), καθώς και την εξάπλωση όλων των μορφών 

συμφωνιών και στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικών 

κρατών.

Δύο βασικοί παράγοντες θεωρούνται σημαντικής σημασίας για την ισχυροποίηση του 

φαινομένου της παγκοσμιοποίησης κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990. Πρώτον, η 

αύξηση των κινήσεων των διεθνών κεφαλαίων, λόγω της απορύθμισης των 

χρηματοοικονομικών ροών και δεύτερον, η εμφάνιση νέων ανακαλύψεων, εφευρέσεων 

και τεχνολογιών στους τομείς των ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιών και τεχνολογιών της

1 "What the Public Should Know about Globalization and the World Trade Organization", Alan V. Deardorff and Robert M. Stem, 
The University of Michigan, Paper prepared for the conference on 'Globalization: Trade, Financial, and Political Economy 
Aspects', Delphi, Greece, May 25’27, 2000.
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πληροφορικής, οι οποίες παρείχαν στις επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος σε διεθνές επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης δεν είναι βέβαια πάντα θετικά, ούτε άμεσα, 

πολλές φορές μπορεί να είναι και αρνητικά για κάποιες οικονομίες. Για το λόγο αυτό, η 

σύγχρονη έννοια της παγκοσμιοποίησης είναι ότι θεωρείται ως μία εξελιγμένη μορφή 

οικονομικής ολοκλήρωσης, όπως αυτή αναπτύχθηκε τις περασμένες δεκαετίες, 

αποτέλεσμα της οποίας ήταν η σταδιακή εξέλιξη (spill over effect) της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα στη πολύ ευρύτερη μορφή της σημερινής 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παγκοσμιοποίηση, ως οικονομική έννοια, αναφέρεται ουσιαστικά στο άνοιγμα των 

αγορών, το οποίο αφορά όλους τους κλάδους (μεταποίηση και υπηρεσίες). Η ελευθερία 

των συναλλαγών αποτελεί πιθανότατα, το σπουδαιότερο μέσο προσέγγισης της 

παγκοσμιοποίησης αν και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του ελεύθερου εμπορίου 

είναι η διαιώνιση ή ακόμη και η επιδείνωση της κατάστασης στασιμότητας των 

οικονομιών προς μετάβαση. Οι προϋποθέσεις, λοιπόν, πραγμάτωσης της 

παγκοσμιοποίησης και αυτές του ελεύθερου εμπορίου συχνά αντιμάχονται μεταξύ τους. 

Περισσότερο ως ιδεολογία και λιγότερο ως σύστημα η παγκοσμιοποίηση προσβλέπει 

στη συνένωση όλων των λαών παγκοσμίως με τάση βοήθειας των πιο ανεπτυγμένων 

προς τις λιγότερο προηγμένες οικονομίες.

Η διεθνοποίηση του κλάδου των υπηρεσιών βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης. Οι επιχειρήσεις του κλάδου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ολοένα 

αυξανόμενη ανεξαρτησία των αγορών και των παραγωγικών διαδικασιών μεταξύ των 

συνόρων. Μέχρι πρόσφατα ήταν συνηθισμένη η αντιμετώπιση του κλάδου ως μία 

πληθώρα δραστηριοτήτων μη εξαγώγιμων με μικρή δυνατότητα αύξησης της 

παραγωγικότητας.

Ομως στις δύο τελευταίες δεκαετίες οι τεχνολογικές εξελίξεις στις μεταφορές, στην 

πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης του 

internet και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες για την 

εξάπλωση των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές. Αυτή η τάση για παγκοσμιοποίηση 

ενδυναμώθηκε και από τις πολιτικές των κυβερνήσεων για απελευθέρωση της διεθνούς 

διακίνησης κεφαλαίου και του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. Η καλυτέρευση της 

επικοινωνίας διευκόλυνε επίσης και τη μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού τόσο ως
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προμηθευτές υπηρεσιών, αλλά και ως εργαζομένους. Οι υπηρεσίες είναι ο μεγαλύτερος 

παραλήπτης στη ροή των επενδυτικών κεφαλαίων που εκτιμάται περίπου στο 50% 

παγκοσμίως2.

Πολύ σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η ίδρυση του οργανισμού διεθνούς εμπορίου 

(WTO), τον Ιανουάριο του 1995 κατόπιν διαπραγματεύσεων στο Γύρο της 

Ουρουγουάης3. Οι τρεις βασικές συμφωνίες του οργανισμού είναι η General Agreement 

on Tariffs and Trade 1994 (GATT), η General Agreement on Trade in Services 

(GATS), και η Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPS).

H GATS καθιέρωσε μία σειρά από κανονισμούς σχετικά με το διεθνές εμπόριο 

υπηρεσιών σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα και σε μη κυβερνητικά σώματα. Σύμφωνα 

με τη GATS τέσσερα είναι τα μοντέλα διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών:

> ΜΟΝΤΕΛΟ 1 (cross-border supply), από την περιοχή μίας χώρας μέλους του 

WTO, στην περιοχή μίας άλλης χώρας μέλους.

> ΜΟΝΤΕΛΟ 2 (consumption abroad), εντός της περιοχής μίας χώρας μέλους του 

WTO, σε καταναλωτή μίας άλλης χώρας μέλους.

> ΜΟΝΤΕΛΟ 3 (commercial presence), από προμηθευτή μίας χώρας μέλους του 

WTO, μέσω εμπορικής συναλλαγής στην περιοχή μίας άλλης χώρας μέλους.

> ΜΟΝΤΕΛΟ 4 (presence of natural persons), από προμηθευτή μίας χώρας 

μέλους του WTO, μέσω φυσικής παρουσίας του στην περιοχή μίας άλλης χώρας 

μέλους.

Το διεθνές εμπόριο των υπηρεσιών διαφέρει σε σημείο που απαιτούνται κάποιες 

ρυθμίσεις στα τυποποιημένα μοντέλα. Τα στοιχεία κλειδιά ενός μοντέλου 

διεθνοποίησης του κλάδου θα μπορούσαν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες με 

κριτήριο το βαθμό διαφοροποίησής τους από το διεθνές εμπόριο των προϊόντων, τα 

οποία είναι η επιρροή των αλλαγών στην τεχνολογία της πληροφορίας, οι διαφορές 

στην κουλτούρα και τα διαφορετικά στάδια εξέλιξης των επιχειρήσεων μεταποίησης. 1

1 United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2000: Foreign Investment and the Challenge of 
Development, New York, 2000.
5 World Trade Organization, General Agreement on Trade in Services, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade 
Negotiations, The Legal Texts, Geneva, 1995.
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Σχήμα - 1.3.1 - Τα τέσσερα μοντέλα διεθνοποίησης σύμφωνα με την GATS

Γενικότερα, μία κατηγορία υπηρεσιών είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται σε ένα ή δύο 

από τα παραπάνω μοντέλα. Υπάρχουν όμως διαφορετικές περιπτώσεις, όπως είναι μία 

αρχιτεκτονική μελέτη για ένα κατασκευαστικό έργο το οποίο μεταφέρεται στην ξένη 

αγορά μέσω δικτύου τηλεπικοινωνιών και απαιτεί επισκέψεις στη χώρα του 

καταναλωτή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Οι περιπτώσεις αυτές ανταποκρίνονται στο πιο σημαντικό μοντέλο από άποψη χρόνου 

και πόρων. Ορισμένα παραδείγματα είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι ασφαλιστικές και οι 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στο πρώτο μοντέλο, οι 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες και ο τουρισμός που ανταποκρίνονται στο δεύτερο μοντέλο, οι 

κατασκευαστικές στο τρίτο μοντέλο και ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που απαιτούν 

φυσική παρουσία οι οποίες ανταποκρίνονται στο τέταρτο μοντέλο. Ενώ γενικότερα ο 

κλάδος αποτελεί το 30% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου, το ποσοστό κάθε 

μοντέλου σε σχέση με το σύνολο του κλάδου είναι ότι, το πρώτο μοντέλο κατέχει το 

41%, το δεύτερο το 19,8%, το τρίτο το 37,8% και το τέταρτο το 0,1%4.

4 G.Karsenty, 1999, 'Just How Big are the Stakes?' An assessment of Trade in Services by Mode of Supply, Paper presented at the 
Services 2000: New Directions in Services Trade Liberalization Conference, Washington DC, June 1 -2,1999.
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Σχήμα - 1.3.2 - Σύνθετη μορφή μοντέλων διεθνοποίησης μεταξύ δύο χωρών

(GATS)

Με βάση τα γενικότερα χαρακτηριστικά του κλάδου οι διαδικασίες διεθνοποίησης θα 

μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν, με διαφορετική φιλοσοφία, σε δύο είδη. Το πρώτο 

είδος έχει ισχύ για «μαλακές» υπηρεσίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη 

ασάφεια και απροσδιοριστία όπως είναι παράδειγμα οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 

(νομικές, τεχνικές και ιατρικές) που θα μπορούσαν να διεθνοποιηθούν ακολουθώντας 

τους πελάτες τους προσωρινά και όχι μακροχρόνια. Το δεύτερο είδος έχει ισχύ για 

«σκληρές» υπηρεσίες εντάσεως κεφαλαίου, όπως είναι οι αεροπορικές, οι
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ξενοδοχειακές και οι τραπεζικές για τις οποίες είναι απαραίτητη πλήρης φυσική 

παρουσία.

Μία επιπλέον διαφορά του κλάδου υπηρεσιών και προϊόντων, από τις βασικές που 

περιγράφτηκαν παραπάνω και στην Ενότητα -1.2, είναι η ταυτόχρονη παραγωγή και 

κατανάλωση των υπηρεσιών (Kotler 1991) κυρίως σε διεθνές επίπεδο, σε αντίθεση 

αυτή των προϊόντων. Η δυσκολία διαχωρισμού μεταξύ της ανάμειξης προμηθευτή και 

πελάτη στις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης των υπηρεσιών αποτελεί το 

βασικότερο χαρακτηριστικό του κλάδου. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις υπηρεσιών 

πρέπει να αναλύουν με μεγαλύτερη προσοχή και ακρίβεια τις διαφορές στην κουλτούρα 

των λαών και άλλους πιθανούς κινδύνους της διεθνοποίησης. Το διαφορετικό 

κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, οι διαφορετικές επιχειρηματικές πρακτικές, οι 

νέοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, οι διαφορετικές διαδικασίες και κανονισμοί καθώς 

επίσης και το διαφορετικό νομικό πλαίσιο αποτελούν τους πιθανούς κινδύνους που 

είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση στα πλαίσια της διεθνοποίησής της.

Ο όρος διεθνοποίηση σημαίνει μία διαδοχικά αυξητική διαδικασία στη διάρκεια του 

χρόνου και θεωρητικά βασίζεται στη θεωρία της οργανωσιακής συμπεριφοράς της 

επιχείρησης (Johanson and Vahlne 1977)5 γεγονός που δεν ισχύει για τον κλάδο των 

υπηρεσιών, λόγω της διαφορετικής φύσης τους.

Η διεθνοποίηση είναι πιο ριψοκίνδυνη για μία επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών από ότι yia μία μεταποιητική, επειδή στη δεύτερη 
περίπτωση μπορεί να γίνει πιο βαθμιαία μέσω της σταδιακής 
απόκτησης περισσοτέρων εμπειριών(Carmen and Langeard 1980,
P-18).

Ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (συμβουλευτικές, 

διαφημιστικές, ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες και ξενοδοχεία) δεν είναι δυνατόν να 

διεθνοποιηθούν με τις γενικότερες στρατηγικές που μπορεί να επιλέξει μία επιχείρηση 

για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε νέες χώρες και αγορές. Οι στρατηγικές 

άσκησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τη σχετική διεθνή 

βιβλιογραφία6 αλλά και με αυτές που χρησιμοποιούνται στην πράξη, είναι οι εξαγωγές 

(άμεσες και έμμεσες), οι συμφωνίες παραγωγής (κυρίως για προϊόντα), οι συμφωνίες

5 Cicic, Patterson & Shoham, "A conceptual model of the internationalization of service firms", Journal of Global Marketing, Vol. 
12(3), 1999.
* Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις σημειώσεις του μαθήματος «Διοίκηση σε Διεθνείς επιχειρήσεις» στο πλαίσια του MBA, 
Χατζηδημητρίου I, Κεφάλαιο 1, 2001.
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παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, οι συμφωνίες δικαιόχρησης, τα διοικητικά 

συμβόλαια, οι συμφωνίες κατασκευής έργων με το κλειδί στο χέρι και οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις (ΑΞΕ). Οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να γίνουν με διάφορες μορφές 

όπως είναι η ίδρυση θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας, η ίδρυση διεθνούς 

κοινοπρακτικής επιχείρησης ή η μερική εξαγορά μίας τοπικής επιχείρησης.

Για υπηρεσίες όπως αποκαλέσαμε πρωτύτερα «μαλακές», προτιμότερο θα ήταν η 

ίδρυση κοινοπρακτικής επιχείρησης ως επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής 

επένδυσης για το λόγο ότι απαιτείται μεγαλύτερη εμπλοκή και πιο συχνή παρουσία στις 

ξένες αγορές. Αντίθετα οι πιο «σκληρές» υπηρεσίες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν στρατηγικές με περισσότερο διαδοχικές διαδικασίες όπως είναι η 

μερική εξαγορά μίας τοπικής με τη μορφή του στρατηγικού επενδυτή.

Δύο είναι τα βασικά μοντέλα για τη διαδικασία διεθνοποίησης επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών, όπως απεικονίζονται στο Σχήμα - 1.3.3. Πιο συγκεκριμένα, για 

επιχειρήσεις μεγάλης δυσκολίας διαχωρισμού προμηθευτή από πελάτη, η διαδικασία 

της διεθνοποίησης είναι γρήγορη, ενώ για επιχειρήσεις με μικρή δυσκολία διαχωρισμού 

η διαδικασία είναι βαθμιαία. Οι τηλεπικοινωνίες και η ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες 

ανήκουν στην κατηγορία των «μαλακών» υπηρεσιών, όπου απαιτείται μία μόνιμη έδρα 

στην ξένη αγορά.

Επιπλέον οι υπηρεσίες επηρεάζονται πολύ από τις διαφορές στην κουλτούρα για το 

λόγο ότι αναφέρονται απευθείας στον πελάτη. Ο σχεδιασμός και η διανομή των 

υπηρεσιών υποβοηθούνται από τη χρήση τεχνολογιών όπως είναι η πληροφορική και οι 

τηλεπικοινωνίες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας (Internet) επίσης μικραίνει την επιρροή 

της απόστασης, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αντικίνητρο για τη διεθνοποίηση 

των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ένα επιπλέον σημαντικό αντικίνητρο για το 

εμπόριο τον υπηρεσιών είναι, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στους κανονισμούς. Οι ξένοι 

επενδυτές του κλάδου επηρεάζονται από λιγότερο ξεκάθαρες πολιτικές και 

περιορισμούς στην πρόσβαση ξένων αγορών (π.χ κανονισμοί που αλλάζουν χωρίς 

προειδοποίηση κλπ).

Τα εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται παραπάνω για τη διεθνοποίηση μίας επιχείρησης 

του κλάδου των υπηρεσιών και τη διείσδυσή της σε ξένες αγορές είναι ακόμη 

μεγαλύτερα στην περίπτωση των χωρών με οικονομίες προς μετάβαση, όπως 

θεωρούνται οι χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο λόγος είναι ότι
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κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου οι οικονομίες προς μετάβαση δεν 

έδωσαν μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του κλάδου, λόγω της ιδεολογικής προσέγγισης 

ότι οι υπηρεσίες δεν ήταν έτοιμες για ανάπτυξη, αντίθετα από τον κλάδο της 

μεταποίησης, ο οποίος μονοπωλούσε σε όλες τις πτυχές της οικονομίας. Για το λόγο 

αυτό οι περισσότερες υπηρεσίες θεωρούνταν « μη παραγωγικές εργασίες» και η 

συμβολή τους θεωρούνταν μηδαμινή. Αυτή η στάση απέναντι στον κλάδο και οι 

πολιτικές που ακολούθησαν, σε κυβερνητικό επίπεδο, είχαν σαν αποτέλεσμα την 

απουσία σχεδόν του κλάδου από τις οικονομίες των χωρών αυτών (σε σχέση με τα όρια 

ανάπτυξης, ποιότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και δομή της αγοράς), 

καθώς επίσης και σε ένα σεμνό, έως ανύπαρκτο, ρόλο του κλάδου (εκτός από τον 

τουρισμό) στο διεθνές εμπόριο.

Σχήμα - 1.3.3 - Διαδικασία διεθνοποίησης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

ι ι
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1.4 - Απελευθέρωση του εμπορίου των υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες είναι ευρέως διαδεδομένες στις ανεπτυγμένες κοινωνίες και κρίσιμες για 

την οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι μία 

ανταγωνίσιμη οικονομία δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί χωρίς την ύπαρξη ικανού και 

τεχνολογικά αναπτυγμένου κλάδου υπηρεσιών. Παρόλα αυτά πολλοί τομείς του κλάδου 

των υπηρεσιών παραμένουν ακόμη και σήμερα κλειστοί στην πλειοψηφία των 

οικονομιών υπό ανάπτυξη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 παρουσιάστηκε 

ενδιαφέρον για την απελευθέρωση της αγοράς του κλάδου των υπηρεσιών, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πολλές χώρες προχώρησαν ειδικότερα στην 

ιδιωτικοποίηση των τηλεπικοινωνιών με σκοπό το άνοιγμα των αγορών τους σε ξένους 

επενδυτές.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές επέτρεψαν την εμπορευσιμότητα των υπηρεσιών σε 

διαφορετικές μορφές και με μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από ότι παλαιότερα. Η 

ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων δημιούργησε ευκαιρίες για παροχή 

υπηρεσιών, οι οποίες παλαιότερα δεν θεωρούνταν εμπορεύσιμες, αλλά και την παροχή 

τους μέσω μεγάλων αποστάσεων. Το κόστος της τεχνολογίας πληροφορικής έχει 

μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που επιτρέπει τις ανεπτυγμένες χώρες να 

προμηθεύουν υπηρεσίες σε μεγαλύτερες αποστάσεις, μέσω της ηλεκτρονικής 

μεταφοράς δεδομένων. Η ζήτηση για υπηρεσίες πληροφορικής ολοένα αυξάνεται με 

αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες οδηγούν επίσης στην 

παραγωγή και στο εμπόριο πιο ανταγωνιστικών και βελτιωμένων υλικών προϊόντων, 

ενώ η είσοδος σε διεθνή δίκτυα τηλεπικοινωνιών και μεταφορών επιτρέπει την 

προώθηση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Επιπλέον η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφορικής είναι απαραίτητη για την καλυτέρευση της 

ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μόρφωση, 

δημόσιες υπηρεσίες). Καθώς τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα γίνονται διεθνή το κόστος της 

επικοινωνίας γίνεται ανεξάρτητο της απόστασης.

Η σημασία της απελευθέρωσης του εμπορίου των υπηρεσιών προκύπτει, λοιπόν από 

πολλούς παράγοντες. Πολλά είδη υπηρεσιών όπως είναι οι μεταφορές οι 

τηλεπικοινωνίες κλπ θεωρούνται κρατικά μονοπώλια, γεγονός το οποίο καθιστά την 

αγορά του κλάδου των υπηρεσιών πιο κλειστή από ότι των προϊόντων και λιγότερο 

προσιτή σε ξένους επενδυτές. Οι νόμοι και οι κανονισμοί είναι δυνατόν να
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δημιουργήσουν φραγμούς για ξένες επενδύσεις με τη μορφή των κρατικών 

μονοπωλίων, νομικών περιορισμών και απαγορεύσεων για άμεσες ξένες επενδύσεις 

(περιορισμοί στις συγχωνεύσεις κλπ.). Όμως η απελευθέρωση της αγοράς στον κλάδο 

των υπηρεσιών δεν συμβαδίζει απαραίτητα με τις ιδιωτικοποιήσεις. Μπορεί να επιφέρει 

αλλαγές στα πλαίσια της ιδιοκτησίας και να μειώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες 

μίας χώρας, όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα οδηγήσει σε άνοιγμα των εγχώριων 

αγορών σε ξένους προμηθευτές υπηρεσιών. Παρόλα αυτά όμως η απελευθέρωση των 

αγορών αποτελεί συχνά ένα κίνητρο για το άνοιγμα του διεθνούς εμπορίου και του 

επενδυτικού περιβάλλοντος μίας χώρας. Οι διαφορές στους διακρατικούς κανονισμούς 

για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών είναι δυνατόν να επιφέρουν δυσκολίες στις συναλλαγές 

μεταξύ τους, οπότε για την ελαχιστοποίηση αυτού του φαινομένου οι κυβερνήσεις 

πρέπει να ενθαρρύνουν την εναρμόνιση αυτών των κανονισμών.

Οι ιδιωτικοποιήσεις θεωρούνται ζωτικές για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και 

την ανάπτυξη της οικονομίας. Θεωρούνται επίσης βασική προϋπόθεση για την 

οικονομική και πολιτική ενσωμάτωση των υπό ανάπτυξη οικονομιών, στην αγορά της 

ΕΕ και στην παγκόσμια αγορά. Η μείωση του κόστους των υπηρεσιών μέσω της 

απελευθέρωσης των αγορών και το άνοιγμα σε ξένους επενδυτές επιτρέπει την 

ενδυνάμωση του ανταγωνισμού σε επίπεδο μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. 

Οι μη αποτελεσματικές και υψηλού κόστους υπηρεσίες έχουν σαν αποτέλεσμα και 

υψηλά κόστη στην παραγωγή. Οπότε με την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 

και χρησιμότητας των υπηρεσιών τα χαμηλότερα κόστη που προκύπτουν έχουν σαν 

αποτέλεσμα την ισορροπία στην οικονομία, σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Παρατηρώντας λοιπόν, το φαινόμενο της απελευθέρωσης των αγορών για τον κλάδο 

των υπηρεσιών παγκοσμίως καταλήγουμε ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά τόσο 

για τους προμηθευτές όσο και για τους καταναλωτές (καινοτόμες υπηρεσίες, καλύτερη 

ποιότητα, μείωση χρόνου, χαμηλότερο κόστος).



1.5 - Συμπεράσματα

Το φαινόμενο της απελευθέρωσης των αγορών για τον κλάδο των υπηρεσιών 

παρατηρείται και στις οικονομίες υπό ανάπτυξη, δηλαδή και στις οικονομίες των 

χωρών της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η προοπτική που αφορά τη 

γενικότερη στρατηγική των κυβερνήσεων των χωρών αυτών είναι η αντιμετώπιση του 

φαινομένου της απελευθέρωσης των αγορών στον κλάδο των υπηρεσιών ως εργαλείο 

για την ένταξή τους στην ΕΕ και τη μετάβασή τους σε σταθερότερες και πιο 

ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

οικονομική στήριξη των χωρών από παγκόσμιους οργανισμούς (π.χ. Παγκόσμια 

Τράπεζα), η οποία αναμένεται να βοηθήσει τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής 

στη μείωση της φτώχειας και να στηρίξει την οικονομική τους ανάπτυξη. Παράδειγμα 

αποτελεί η πώληση κρατικών επιχειρήσεων π.χ. στη Βουλγαρία συμπεριλαμβανομένης 

της Bulgartabak (κρατική επιχείρηση καπνού), της DSK Bank, και της Biochim Bank, 

που αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την έγκριση ενός προγράμματος 750 

εκατομμυρίων δολαρίων της Παγκόσμιας Τράπεζας, έως το 2005. Η νέα Country 

Assistance Strategy (CAS) της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Βουλγαρία, η οποία 

παρουσιάστηκε στις αρχές Μαΐου 2002, εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή 

του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου των προγραμμάτων της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά 

και από την ικανοποιητική απόδοση της πολιτικής σε τομείς όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, 

το επιχειρηματικό κλίμα, η μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα, και η κοινωνική 

μεταρρύθμιση1.

Η εγκαθίδρυση της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου στην περιοχή ενδέχεται να έχει 

οικονομικά και όχι μόνο αποτελέσματα, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας και της 

διαφθοράς και η κοινωνική ολοκλήρωση των μειονοτήτων, σε κάποιο βαθμό, ενώ 

αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα στην ανοικοδόμηση της περιοχής, αλλά και 

στον τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας. Όμως κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα της 

Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου μπορεί να αποτελέσει και συγκριτικό μειονέκτημα, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα - 1.5.11 2.

1 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.balkantimes.com, διάφορες πηγές -- 31/05/02 - 23/07/02
2 'Free Trade Zone in Southeast Europe? The Harmonization of Tax and Customs Legislation", Policy Paper, Georgi Ranchev, 
Southeast Europe Group, International Policy Fellowship, March 2002
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Πίνακας - 1.5.1 - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Ζώνης Ελεύθερου

Εμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η περιοχή θα γίνει πιο ασφαλής Η διαδικασία απαιτεί πρόσθετη χρηματοδότηση

Μείωση στα κόστη του εμπορίου Οχι εισοδήματα λόγω δασμών

Μείωση της γραφειοκρατίας και της 

διαφθοράς

Ο έλεγχος των δασμών θα είναι πιο αποτελεσματικός

Αύξηση του εμπορίου Η δομή των οικονομιών είναι ταυτόσημη

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις θα 

ωφεληθούν

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες θα ζημιωθούν

Νέες αγορές Η κατανάλωση στην περιοχή είναι χαμηλή

Οι ξένες επενδύσεις θα αυξηθούν Πιθανός ανταγωνισμός στη φορολογία και διαφοροποίηση του εμπορίου

Μία ποσοτική εκτίμηση της επιρροής της εγκαθίδρυσης της Ζώνης Ελεύθερου 

Εμπορίου βάσει του ΑΕΠ για το 2000, καταλήγει στα ακόλουθα αποτελέσματα 

(Πίνακας - 1.5.23):

Πίνακας - 1.5.2 - Άμεσες απώλειες εσόδων λόγω της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου 

στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΧΩΡΑ ΑΕΠ 2000 (εκατομ. 
Δολάρια)

Απώλεια εσόδων (% 
ΑΕΠ)

Απώλεια εσόδων (εκατ. 
Δολ.)

Αλβανία 3,722 0,5 19

Βοσνία & Ερζεγοβίνη 3,2 1,3 42

Βουλγαρία 11,987 0 ΕΛΑΧΙΣΤΟ

Κροατία 19,031 0,1 19

FYROM 3,818 0,6 23

Ρουμανία 36,719 0 ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΟΔ Γιουγκοσλαβίας 17,273 0,4 69

ΣΥΝΟΛΟ 172

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα (Georgi Ranchev) βάσει στοιχείων προσαρμοσμένων από τη μελέτη "Building Peace in South East 

Europe: Macroeconomic Policies and Structural Reforms since the Kosovo Conflict", IMF - World Bank Paper of2001, the World 

Bank and WIIWSouth Eastern Europe.

3 Free Trade Zone in Southeast Europe? The Harmonization of Tax and Customs Legislation", Policy Paper, Georgi Ranchev, 
Southeast Europe Group, International Policy Fellowship, March 2002
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Βάσει της παραπάνω ανάλυσης είναι προφανές ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία 

ενδέχεται να έχουν μηδενικές απώλειες λόγω του ήδη σχετικά απελευθερωμένου 

συστήματος εμπορίου και του μικρού μεριδίου εισαγωγών στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Οι απώλειες στην Αλβανία, στην Κροατία και στη FYROM θεωρούνται 

επίσης ασήμαντες, ενώ για την Βοσνία & Ερζεγοβίνη και την ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας 

θα μπορούσαν να έχουν κάποια επιρροή στη δομή του προϋπολογισμού τους για το 

έτος 2003. Οι εκτιμώμενες απώλειες είναι δυνατόν να εξισορροπηθούν με τους 

παρακάτω τρόπους:

□ Με τη χρησιμοποίηση εσωτερικών πηγών μέσω της ανάπτυξης της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, με την μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος 

και με την μείωση των δημοσίων εξόδων ή

□ Με τη χρησιμοποίηση εξωτερικών πηγών μέσω δανείων από την ΕΕ και από 

διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή

□ Με συνδυασμό και των δύο

Παρότι όμως, οι απώλειες έχουν εκτιμηθεί ως ετήσια νούμερα, μετά το πρώτο έτος της 

εγκαθίδρυσης της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου στην περιοχή, οι αρνητικές επιπτώσεις 

αναμένεται να εξασθενήσουν με αργό ρυθμό, λόγω της αύξησης του εμπορίου μεταξύ 

των χωρών της περιοχής και τις μεγαλύτερες φορολογικές εισπράξεις, λόγω της 

αύξησης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι για την εγκαθίδρυση της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου είναι:

□ Η ΕΕ

□ Διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα

□ Οι κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

□ Οι τοπικές και ξένες επιχειρήσεις

Συμπερασματικά λοιπόν, η εγκαθίδρυση της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου στην περιοχή 

συμβαδίζει με τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, πολιτικά και οικονομικά 

συμφέροντα των χωρών της περιοχής. Η απελευθέρωση του εμπορίου και η 

δημοσιονομική σταθερότητα μέσω της εναρμόνισης των φόρων και των δασμών πρέπει 

να αποτελέσει λοιπόν, κοινό στόχο των κυβερνήσεων των χωρών για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τα παραπάνω συμβαδίζουν με την παγκόσμια τάση ότι το εμπόριο των υπηρεσιών θα 

αποτελέσει ένα από τα κυριότερα κρατικά ζητήματα για αρκετά από τα επόμενα χρόνια.
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Για το λόγο αυτό η περίοδος που ακολουθεί είναι καθοριστική για τη μετάβαση σε μία 

πιο σταθερή και παραγωγική παγκόσμια οικονομία, καθώς ο υψηλός ανταγωνισμός, 

γενικότερα, έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών, τη μείωση 

του κόστους και του χρόνου διανομής τους, πάντοτε σε ένα πιο καθαρό φυσικό 

περιβάλλον. Η επιρροή του κλάδου στην ανταγωνιστικότητα των δραστηριοτήτων και 

στην ανάπτυξη της οικονομίας χρίζει μεγαλύτερης προσοχής, σε πολιτικό επίπεδο. 

Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την ενδυνάμωση του ρόλου των υπηρεσιών στην 

οικονομία της Ευρώπης, μέσω της υποστήριξης στη βελτίωση της παραγωγικότητας, 

της ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας, θεμιτού ανταγωνισμού και συνεργασίας μεταξύ 

των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η συμμετοχή των χωρών της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην 

GATS, αποτέλεσε θετικό γεγονός για τις χώρες αυτές, αφού τις οδήγησε στη 

δημιουργία ενός σταθερότερου νομικού υπόβαθρου, μεγαλύτερης διαφάνειας για 

διείσδυση στον κλάδο των υπηρεσιών εγχώριων ή ξένων επενδυτών. Αυτό το γεγονός 

οδήγησε από την πλευρά του σε ανάπτυξη της οικονομίας και της καινοτομίας. Από την 

άλλη πλευρά, η απελευθέρωση του κλάδου των υπηρεσιών στις οικονομίες προς 

μετάβαση συχνά οδηγεί σε ανταγωνιστικές πιέσεις προς τους εγχώριους νέους 

επενδυτές και στην αλλοίωση του ισοζυγίου του εμπορίου μειώνοντας την κυβερνητική 

επιρροή για οικονομική πολιτική ανάπτυξης του κλάδου των υπηρεσιών. Το ορόσημο 

για την ανάπτυξη του εμπορίου των υπηρεσιών και την απελευθέρωσή του στις χώρες 

της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι η σωστή εκτίμηση του υψηλού 

επιπέδου ανάπτυξης του κλάδου, στις χώρες αυτές. Για το λόγο αυτό στο Κεφάλαιο - 2 

ακολουθεί ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής σε πολιτικό, 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΗΣ

2.1 - Πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον

2.1.1 - Γενική εκτίμηση, παρούσα κατάσταση

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη γεωγραφικά αποτελείται από τις χώρες1: Αλβανία, Βοσνία 

και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, FYROM, Μολδαβία, Ρουμανία, ΟΔ 

Γιουγκοσλαβίας. Παρά το γεγονός ότι κάθε μία από τις χώρες αυτές εμφανίζει 

διαφορετικούς ρυθμούς όσον αφορά την προσέγγισή της προς τους θεσμούς που 

επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη πλευρά επικρατεί η κοινή θέλησή 

τους να ενταχθούν σ' αυτήν, ενώ υιοθέτησαν εξ αρχής θετική στάση έναντι των δομών 

και θεσμών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό σχετίζεται 

με τη γεωγραφική, ιστορική και πολιτιστική πραγματικότητα που τις συνδέει, καθώς 

επίσης και με το ότι θεωρούν το μέλλον τους κοινό με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εφόσον αποτελεί το πλαίσιο για τη λύση των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Γενικά, η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί μία περιοχή υψηλού ενδιαφέροντος για τη 

διεθνή αγορά, όσον αφορά το συνολικό της μέγεθος (συνολικός πληθυσμός περίπου 

135 εκατομμύρια) και τη συνολική της έκταση (περίπου 1,5 εκατομμύρια τετραγωνικά 

χιλιόμετρα), καθώς επίσης και όσον αφορά τις προοπτικές οικονομικής της ανάπτυξης. 

Κάθε χώρα ξεχωριστά (με εξαίρεση τη Ρουμανία) έχει πληθυσμό από 2 έως 10,7 

εκατομ. και έκταση μεταξύ 20.000 και 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το 

εμπόριο εντός της περιοχής και οι καλές οικονομικές σχέσεις καθιερώνουν τη βάση για 

επενδύσεις ξένων επιχειρήσεων. Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι η στρατηγική θέση της 

περιοχής μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, που αποτελεί απ’ ευθείας 

σύνδεση στις αγορές των χωρών αυτών και περιοχή μεγάλης ζωτικότητας για μία σειρά 

περιφερειακών και διηπειρωτικών έργων. Η γεωπολιτική θέση λοιπόν, της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι ο πρώτος παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί, αφού 

προσδίδει στην περιοχή μία ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή ήπειρο. Η περιοχή υπήρξε τα τελευταία 40 - 50 χρόνια «το μήλο της

1 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.southeasteurope.org
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έριδος» μεταξύ Ευρωπαϊκών και παγκοσμίων συμφερόντων. Οι φιλοδοξίες 

ολοκληρωμένων κοινωνιών, περιοχών και οργανισμών όπως η ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η 

Κίνα, το ΝΑΤΟ οδήγησαν στη χρησιμοποίηση των χωρών της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και ειδικότερα της περιοχής των Βαλκανίων σαν πεδίο μάχης, για την 

ικανοποίησή των συμφερόντων τους.

Εξετάζοντας το κοινωνικό περιβάλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρατηρούμε ότι 

είναι μία περιοχή, η οποία περιστοιχίζεται από ανθρώπους διαφορετικών εθνοτήτων, 

κουλτούρας και θρησκείας. Παρ’ όλα αυτά, αν και αποτελεί εστία πλούσιας 

ανταλλαγής ιδεών και εθίμων χαρακτηρίζεται από εντάσεις και εύθραυστες ισορροπίες. 

Η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή απαιτούν νέες πολιτικές και νέα 

διπλωματικά εργαλεία, που θα εστιάζουν στη δημιουργία σταθερών δομών. Επίσης 

παρατηρείται έλλειψη της απαραίτητης ασφάλειας και μία σειρά από διασυνοριακά 

ζητήματα, η επίλυση των οποίων απαιτεί συνεργασία μεταξύ των χωρών και κοινή 

διαχείριση. Οι διαφορές αυτές δεν είναι δυνατόν να εξομαλυνθούν αποκλειστικά σε 

πολιτικό επίπεδο, αλλά απαιτείται ατομική πρωτοβουλία για την εξάλειψη των 

προκαταλήψεων μεταξύ των χωρών, ώστε να μετατραπούν οι διαφορές μεταξύ τους, σε 

ομοιότητες. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης συνοψίζονται ως εξής2:

□ οικονομικής, κοινωνικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης,

□ νομικής φύσεως,

□ έλλειψη αποτελεσματικής αξιοκρατικής και ανεξάρτητης δημόσιας διοίκησης,

□ έλλειψη αξιοπιστίας του πολιτικού περιβάλλοντος και πολιτική αστάθεια,

□ Ανεργία, χαμηλά εισοδήματα, φτώχεια, διαφθορά, εγκληματικότητα, υψηλές 

τιμές, έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, μόλυνση του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την οικονομία των χωρών της περιοχής τα προβλήματα αυτά 

αφορούν:

□ Αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον,

□ Αστάθεια πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,

□ Έλλειψη αναπτυγμένης οικονομίας της αγοράς κ.α.,

□ Έλλειψη αγοράς κεφαλαίου,

□ Έλλειψη καλά οροθετημένης νομοθεσίας,

2 ΓΝΩΜΗ της O.K.E. (Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής), "Κοινωνικός Διάλογος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη", Αθήνα, 16 
Απριλίου 1999
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□ Απουσία διαπραγμάτευσης σε εθνικό επίπεδο,

□ Δύσκολη επικοινωνία με τις τοπικές αρχές κ.α.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού υποφέρει από δραματική πτώση του βιοτικού 

επιπέδου, η οποία συνοδεύεται από μείωση των πραγματικών μισθών και από αύξηση 

της εισοδηματικής ανισότητας, ως αποτέλεσμα της τεράστιας οικονομικής και 

επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης. Η πιο δραματική εξέλιξη από την αρχή της δεκαετίας 

1990, που συμπίπτει με την αρχή της περιόδου μετάβασης, υπήρξε η απότομη αύξηση 

της ανεργίας, η οποία εκτοξεύτηκε από πολύ χαμηλά επίπεδα σε επίπεδα πάνω από το 

10%. Η καθίζηση στον τομέα της μεταποίησης επέφερε σε πολλές χώρες δραστική 

μείωση στη ζήτηση εργασίας.

Οι χώρες της περιοχής λοιπόν, βρίσκονται σε μία πολύπλοκη διαδικασία πολιτικής, 

οικονομικής και κοινωνικής μετάβασης, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις έχει 

επιβαρυνθεί από τη δημιουργία νέων κρατών και τη διάσπαση της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Οι διαφορετικοί ρυθμοί μετάβασης των χωρών της περιοχής (με 

εξαίρεση την Ελλάδα, που είναι μέλος της ΕΕ από το 1981) δημιούργησαν μία διττή 

πραγματικότητα που αντικατοπτρίζεται στις σχέσεις τους με την ΕΕ. Στην πρώτη σειρά 

είναι οι υποψήφιες χώρες που παρά τις δυσκολίες μετάβασης που αντιμετωπίζουν, 

κατάφεραν σχετικά νωρίς να αποκτήσουν την απαραίτητη σταθερότητα ώστε να 

υπογράψουν μία Ευρωπαϊκή Συμφωνία με την ΕΕ. Στη δεύτερη σειρά είναι οι χώρες 

των δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, ΠΓΔΜ, ΟΔ Γιουγκοσλαβίας), που αντιμετωπίζουν 

οξύτατη κρίση και έντονα προβλήματα μειονότητας. Η απουσία σταθερότητας έχει 

μέχρι τώρα καθυστερήσει την πρόοδο στις σχέσεις τους με την ΕΕ.

Οι αξιοσημείωτες αλλαγές της προηγούμενης δεκαετίας στην Κεντρική και στη 

Νοτιανατολική Ευρώπη, η εμφάνιση νέων κρατών και συνόρων και η συνεχής ένταση 

μεταξύ διαφόρων γειτονικών κρατών αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της 

σημερινής πραγματικότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι συνέπειες του ψυχρού 

πολέμου στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστούν αφού οι ασταθείς πολιτικά 

και οικονομικά περιοχές παραμένουν εκτός οργανωμένων διεθνών δομών. Οπότε η 

εξάπλωση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στη Νοτιανατολική Ευρώπη αποτελεί στρατηγικής 

σημασίας αναγκαιότητα για όλους τους εμπλεκόμενους.

Τα σημαντικότερα προβλήματα των χωρών της περιοχής, από εκείνα που αναφέρονται 

παραπάνω, είναι σήμερα η ανεργία, η φτώχεια και τα χαμηλά εισοδήματα. Τα
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κυβερνητικά ζητήματα και τα πολιτικά συστήματα τείνουν να ακολουθούν σε δεύτερη 

μοίρα. Η διαφθορά όμως αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα της περιοχής, αφού 

διεισδύει στην οικονομική ζωή, στις κυβερνήσεις, στα πολιτικά συστήματα και στις 

οργανωσιακές δομές της κοινωνίας των χωρών της περιοχής.

Τα αποτελέσματα μίας έρευνας3, η οποία διεξήχθηκε από την ομοσπονδία των 

βιομηχανιών της Βόρειας Ελλάδας στα πλαίσια της πρωτοβουλίας συνεργασίας της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SECI), παρουσιάζονται παρακάτω, ως οι πιο ανασταλτικοί 

παράγοντες για επενδύσεις στην περιοχή αυτή. Η έρευνα έγινε σε επιχειρήσεις οι οποίες 

είναι ενεργές στις χώρες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, 

Ουγγαρία, Μολδαβία, Ρουμανία, Σλοβενία, ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας και FYROM. 

Ειδικότερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν μία ιδιαίτερη προτίμηση στη 

Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στη FYROM γεγονός που οφείλεται στο ότι το είδος και 

το μέγεθος της αγοράς είναι παρόμοιο και πιο οικείο για Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι 

θέλουν να εξαπλωθούν και σε άλλες αγορές. Ομοίως η πλειοψηφία των ελληνικών 

επιχειρήσεων βλέπουν θετικά τη μελλοντική εξάπλωση της ΕΕ στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου ακόμη δεν συμμετέχουν ενεργά.

Το κυριότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι ο πιο σημαντικός ανασταλτικός 

παράγοντας για εξάπλωση στις χώρες αυτές είναι η πολιτική και οικονομική αστάθεια, 

ενώ παράλληλα παρατηρείται εγκληματικότητα, έλλειψη διαφάνειας, διαφθορά, 

ανεπαρκής υποδομή, ανεπαρκής νομική και διοικητική δομή, ελλιπής πολιτική για 

ξένες επενδύσεις και γενικότερα αρνητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες στους οποίους οφείλονται τα αντικίνητρα είναι οι 

παρακάτω:

1. Πολιτική και οικονομική αστάθεια: Δυσκολία μελλοντικού σχεδιασμού και ελλιπής 

εξοικείωση με την οικονομία της αγοράς.

2. Εγκληματικότητα - έλλειψη διαφάνειας - διαφθορά: Διαφθορά στο δημόσιο τομέα 

και έλλειψη διαφάνειας σε διαδικασίες του δημοσίου.

3. Ανεπαρκής υποδομή: Οδικό δίκτυο και τηλεπικοινωνίες.

4. Ανεπαρκής νομική και διοικητική δομή: Πολύπλοκα έθιμα και πολύπλοκες 

διασυνοριακές σχέσεις.

3 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.unece.org. Research into the Disincentives that Greek Companies 
face in their Business Activities in Southeastern European Cooperative Initiative (SECI) countries, Yugoslavia and Russia, 
Federation of industries of Northern Greece, Thessaloniki, 1998.
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5. Ελλιπής πολιτική για ξένες επενδύσεις: Γραφειοκρατία και δυσκολίες για την 

απόκτηση γης.

6. Αρνητικό επιχειρηματικό περιβάλλον: Ανύπαρκτα χρηματοδοτικά και τραπεζικά 

συστήματα και μαύρη αγορά.

Δυστυχώς η οικονομική και πολιτική κατάσταση της ΝΑ Ευρώπης στο τέλος του 2001 

παρουσίασε ελάχιστες βελτιώσεις ως προς την αντίστοιχη του 1991, αφού ύστερα από 

11 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού της με άδηλο 

μέλλον. Τα βασικά σημεία αναφοράς στην πρακτική άσκησης της εξουσίας 

εξακολουθούν να είναι η διαφθορά, η αδιαλλαξία, ο εθνικισμός, και η έλλειψη 

πολιτισμού.

2.1.2 Πολιτικό περιβάλλον

Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μιλόσεβιτς στο τέλος του 2000, η 

Γιουγκοσλαβία επηρεάστηκε από τις χώρες της περιοχής, οι οποίες είχαν διαμορφώσει 

τα πολιτικά τους συστήματα μετά τις αλλαγές στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις 

αρχές της δεκαετίας του 90. Ο απολογισμός της πολιτικής κατάστασης στις χώρες σε 

μετάβαση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι θετικός, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 

του τέλους του 2000 και αρνητικός ως προς το μέλλον της συνοχής της περιοχής. Το 

βασικότερο σημείο αναφοράς του 2001 ήταν η ουσιαστική επιβολή της θεσμικής 

συνύπαρξης Σλαβομακεδόνων και Αλβανών στην ΠΓΔΜ με απροσδιόριστες μέχρι 

στιγμής συνέπειες, γεγονός το οποίο θα πρέπει να συνδυασθεί με την ουσιαστική αλλά 

άτυπη ακόμα αναγνώριση της αυτονομίας του Κοσόβου. Η ισοπολιτεία των Αλβανών 

και Σλαβομακεδόνων στην ΠΓΔΜ, είναι αναμφισβήτητα ένα θετικό γεγονός, αλλά 

επίσης είναι ακόμα ένα βήμα προς την ολοκλήρωση των εθνικών οραμάτων της 

αλβανικής διασποράς.

Αναφορικά με την πολιτική κατάσταση στα υπόλοιπα κράτη σε μετάβαση δεν συνέβη 

τίποτα το σημαντικό τα τελευταία έτη, εκτός της εκλογής του τέως μονάρχη της 

Βουλγαρίας ως πρωθυπουργού της χώρας με πρόεδρο έναν σοσιαλιστή ηγέτη. Η 

αντίθεση αυτή αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη Βουλγαρία, στο βαθμό που η 

δημοκρατία είναι εξαιρετικά αδύνατη, κυρίως λόγω της έλλειψης πόρων που θα
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μπορούσαν να ανακουφίσουν την εγχώρια αγορά μέσω της ανάπτυξης επενδύσεων. Η 

διαμάχη του προέδρου της ΟΔ Γιουγκοσλαβίας και του Σέρβου πρωθυπουργού 

εξακολουθεί να περιορίζει τη δυνατότητα απορρόφησης πόρων από τους διεθνείς 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας της χώρας, η οποία 

ενισχύεται από τον πρόεδρο του Μαυροβούνιου, ο οποίος πιέζει για απόσχιση 

επιθυμώντας την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της Ομοσπονδίας.

Επίσης, η κατάσταση στη Ρουμανία, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους 

σοσιαλιστές παραμένει η ίδια. Η νέα κυβέρνηση μπορεί να υλοποιήσει ελάχιστες 

μεταβολές, πιεζόμενη από τα σημαντικά ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα στην πολιτική ζωή της χώρας εξακολουθεί να είναι η 

αδιάπαυστη λειτουργία αρκετών ζημιογόνων κρατικών μονάδων παραγωγής. Η παύση 

λειτουργίας αυτών των μονάδων σημαίνει άμεση πολιτική ανατροπή. Παρά τη 

σημαντική μεταβολή του συντάγματος της ΠΔΓΜ προς όφελος της αλβανικής 

μειονότητας, η προσωρινή κυβέρνηση εθνικής ενότητας της χώρας δεν κατάφερε να 

υπερβεί τις αντιπαραθέσεις, με συνέπεια ο πρωθυπουργός να εξακολουθήσει τη 

μοναχική του πορεία. Ακόμη, η μετάβαση στη δημοκρατία και την οικονομία της 

αγοράς αντιμετώπισαν δυσκολίες στην Αλβανία, η οποία κατά τη διάρκεια της 

μεταβατικής περιόδου δεν ακολούθησε μία σαφή θεσμική πολιτική για την 

προετοιμασία περιφερειακών σχεδίων.

Οι προοπτικές, λοιπόν, για εκδημοκρατισμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη πρέπει να 

εξεταστούν με διαφορετική ματιά. Είναι γεγονός ότι τα ιστορικά γεγονότα, όπως είναι 

τα θρησκευτικά και εθνικά μίση, η απειλή του πολέμου, η ανύπαρκτη δημοκρατική 

παιδεία και η διαρκής ισχύς του οργανωμένου εγκλήματος δεν αφήνουν περιθώρια 

σημαντικών βελτιώσεων. Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης χρειάζονται 

συγκεκριμένες πολιτικές και όχι κοσμογονικές πολιτιστικές αλλαγές. Η διεθνής 

ατμόσφαιρα είναι πολύ ευνοϊκή προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ η προοπτική ένταξης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει εγγυήσεις σταθερότητας και οικονομικής προόδου. 

Βασικός πολιτικός στόχος πρέπει να είναι η θεμελίωση της δημοκρατίας, της 

σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Η πολιτική όμως συνεργασία μπορεί να είναι γόνιμη και αποτελεσματική 

μόνο όταν στηρίζεται σε αμοιβαία δέσμευση σεβασμού κοινά αποδεκτών αρχών και 

δικαιωμάτων, όπως η αποφυγή της χρήσης και της απειλής χρήσης βίας, το κράτος
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δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Διεθνές Δίκαιο, οι διεθνείς συνθήκες και 

βεβαίως τα υφιστάμενα σύνορα, μεταξύ των χωρών.

2.1.3 Οικονομικό περιβάλλον

Σε οικονομικό επίπεδο η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη κάτω από την ευεργετική 

επίδραση των δυνάμεων της αγοράς, αλλά η έλλειψη κεφαλαίων και αγορών περιορίζει 

σημαντικά την οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκαμψης, σε συνδυασμό με τη διακίνηση 

άδηλων πόρων και την εκτεταμένη λειτουργία της παραοικονομίας.

Οι οικονομίες των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα στην προσπάθεια προσαρμογής τους στα πρότυπα της ελεύθερης αγοράς. 

Οι πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις σε μερικές από τις χώρες της περιοχής αποδεικνύουν 

πόσο εύκολο είναι να ανατραπούν τα οποιαδήποτε θετικά βήματα, τα οποία έχουν 

επιτευχθεί και επίσης πως απαιτείται πολύ μεγάλη και επίπονη προσπάθεια για να 

δημιουργηθούν οι θεσμοί και οι υποδομές, που θα οδηγήσουν τις οικονομίες των χωρών 

αυτών στο επίπεδο των οικονομιών των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Στον οικονομικό 

τομέα τόσο το παρελθόν όσο και τα σημερινά προβλήματα επιβάλλουν ένταση 

προσπαθειών. Η οικονομία της αγοράς και οι αρχές του ελεύθερου εμπορίου αποτελούν 

τον ακρογωνιαίο λίθο για μία ασφαλή θεμελίωση σχέσεων μίας σταθερής οικονομικής 

συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται επιπλέον και κάποιες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες των χωρών της περιοχής. Η ανάπτυξη οικονομικής συνεργασίας όσο και 

η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των λαών της περιοχής απαιτούν ταχεία προώθηση 

έργων υποδομής και συμφωνιών συνεργασίας σε όλους τους άλλους τομείς, από την 

προστασία του περιβάλλοντος ως τη δημιουργία διαβαλκανικών δικτύων και την από 

κοινού αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Ως αποτέλεσμα των φυσικών 

συνθηκών, των πολιτικών του παρελθόντος και της δυναμικής ανάπτυξης των 

τελευταίων 10 ετών, υπάρχουν σαφώς ορισμένες ανισότητες στο οικονομικό επίπεδο 

ανάπτυξης, στα ποσοστά ανεργίας, στο εισόδημα και στο επίπεδο διαβίωσης.

Το 2000 τα επίπεδα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) στη 

Νοτιανατολική Ευρώπη παρέμειναν περίπου ίδια σε σχέση με τα αντίστοιχα του 1999 - 

περίπου USD $1.000 - $1.900 στη Γιουγκοσλαβία, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
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Βουλγαρία καν ΠΓΔΜ, $3.000 - $4.500 στη Ρουμανία και Κροατία και $9.100 - 

$10.600 στη Σλοβενία και Ελλάδα4.

Έξι χώρες η Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Αλβανία και Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη κατάφεραν αρκετά μεγάλη αύξηση στο πραγματικό ΑΕΠ για το 2000 

μεταξύ 4,6% και 10%. Στην Αλβανία και Βοσνία - Ερζεγοβίνη τα τελευταία 3 χρόνια 

σημειώθηκε αύξηση μεγαλύτερη από 7% (Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, 

BBC, HINA - 05/07/02, διάφορες πηγές).

Μια έρευνα την οποία δημοσίευσε το Ινστιτούτο για τη Διεθνή Ανάπτυξη του 

Χάρβαρντ το Σεπτέμβριο του 20005 διαπίστωνε ότι η παραοικονομία διαδραματίζει 

έναν πολύ σημαντικό ρόλο στα Βαλκάνια. Σύμφωνα με την έρευνα του Χάρβαρντ, στην 

παραοικονομία αποδίδεται το 69% του ΑΕΠ στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια του 1997, 

σε σύγκριση με 28% στις μεταβατικές χώρες στην Κεντρική Ευρώπη, και 40% στα 

κράτη της Βαλτικής. Η έρευνα βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών στη Βουλγαρία, τη 

Μακεδονία και τη Ρουμανία. Ξεχωριστά στοιχεία για την Κροατία υπολογίζουν την 

παραοικονομία σε 35% του ΑΕΠ. Το πιο σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει η FYROM, 

όπου η παραοικονομία αυξάνεται σταθερά από το 1990, φτάνοντας το 131% του ΑΕΠ. 

Ωστόσο, η έρευνα δεν συμπεριλάμβανε την ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας και τη Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη, όπου η κατάσταση είναι παρόμοια. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία φαίνεται 

να μαστίζονται λιγότερο από την παραοικονομία. Η έρευνα του Χάρβαρντ υπολόγισε 

τον ανεπίσημο τομέα σε 19% του ΑΕΠ το 1997. Στη Βουλγαρία το ποσοστό ήταν 56% 

κατά τη διάρκεια της περιόδου του υπερπληθωρισμού το 1997. Ωστόσο, νέες έρευνες 

της κεντρικής τράπεζας της Βουλγαρίας καθώς και μια κοινή αξιολόγηση των 

αναλυτών του Χάρβαρντ και τοπικών φορέων αποκαλύπτουν μια μείωση του 30-40% 

το 1998 και το 1999 μετά την οικονομική και πολιτική σταθεροποίηση.

Επίσης, το ποσοστό της παραοικονομίας στην Κροατία παραμένει συγκριτικά υψηλό. 

Σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας, η ανεπίσημη αγορά 

εργασίας είναι ο βασικός παράγοντας για τη διατήρηση του ποσοστού ανεργίας σε 

περίπου 24%, το οποίο αποτελεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Διάφορες έρευνες έχουν αποδώσει την ισχύ της παραοικονομίας στο ασθενές 

θεσμικό πλαίσιο και στους διαρθρωτικούς παράγοντες που παρακινούν τις επιχειρήσεις

4 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.southeastemeurope.org, Μάρτιος 2002.
5 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.balkantimes.com, Αύγουστος 2002, άρθρο ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, BBC, HINA - 05/07/02, διάφορες πηγές
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να παραμένουν στον ανεπίσημο τομέα. Όλες οι χώρες στην περιοχή έχουν πληθυσμό 

που γερνάει και υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ο υψηλός βαθμός εξάρτησης των 

συνταξιούχων από τους υπαλλήλους έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή υψηλών τιμών 

υποχρεωτικών κοινωνικών εισφορών, δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα για την διαφυγή 

των φόρων και της κοινωνικής ασφάλειας.

Ο ετήσιος πληθωρισμός διαφέρει στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το έτος 

2000 ήταν αισθητά υψηλός (περισσότερο από 18% μέχρι 78%) σε :

■ Μολδαβία - 18% με 43% για τα τελευταία 3 χρόνια,

■ Ρουμανία - μείωση περίπου στο 46% από σχεδόν 60% το 1998,

■ Γιουγκοσλαβία - 77,8%, υψηλότερο ποσοστό ως αποτέλεσμα της πρόσφατης 

πολιτικής και οικονομικής κρίσης.

Διάγραμμα - 2.1.1 - Ποσοστό μεταβολής του ΑΕΠ, σε διάφορες περιοχές της

Ευρώπης (1996-2001)

□ EU countries

□ Eastern Europe - 
12 countries

□ Central Europe - 5 
countries*

□ South-east Europe 
- 7 countries**

To 2000 όπως τα τελευταία 2 έτη, όλες οι άλλες χώρες διατήρησαν τον πληθωρισμό σε 

ένα πιο μέτριο επίπεδο από 5% ως 11%.

Οι χώρες της περιοχής υπέφεραν από υψηλή ανεργία ως αποτέλεσμα αναδιοργάνωσης 

των επιμέρους οικονομιών. Το έτος 2000 τα ποσοστά ανεργίας ήταν από 7-11% στη 

Σλοβενία, Ρουμανία και Ελλάδα, από 17-27% στην Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία και 

ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας και έφτασε το 32% στην ΠΓΔΜ και το 40% στη Βοσνία -
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Ερζεγοβίνη. Τα χρόνια των καταστροφικών πολέμων έχουν αφήσει τα σημάδια τους 

στις οικονομίες των χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών 

ποσοστών ανεργίας. Ταυτόχρονα, η ανικανότητα των τοπικών οικονομιών να προβούν 

σε επαρκή αναδιάρθρωση και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για το εργατικό 

δυναμικό επιδεινώνει την κατάσταση. Ο τομέας των υπηρεσιών που επεκτείνεται, όπως 

συμβαίνει σε όλες τις μεταβατικές οικονομίες, δεν μπορεί να αντισταθμίσει την 

απώλεια παλαιών θέσεων εργασίας, εκτός εάν νέες επιχειρήσεις κάνουν την εμφάνισή 

τους με ταχείς ρυθμούς. Η αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας δεν είναι 

εύκολη. Οι οικονομίες των χωρών της περιοχής πρέπει να είναι σε θέση να 

αναπτυχθούν σε μια βιώσιμη βάση. Είναι λοιπόν απαραίτητη η αλλαγή σε πολλά 

επίπεδα, όπως η επιβολή νόμων, κανονισμών και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, καθώς 

επίσης και λιγότερη γραφειοκρατία ταυτόχρονα με την ικανότητα του κράτους να 

προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών. Οι τοπικές οικονομίες θα χρειαστούν επίσης 

σημαντικές εισροές κεφαλαίου από το εξωτερικό (ξένες επενδύσεις), οι οποίες θα 

δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Αντίθετα λοιπόν, προς τις εξελίξεις της πολιτικής κατάστασης, η οικονομία των χωρών 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε μετάβαση δεν παρουσίασε σημαντικές αλλαγές και 

εξελίξεις, παρά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα για τη Βουλγαρία τα 

πρώτα σημεία ανάκαμψης που παρατηρήθηκαν το 1995 εξανεμίσθηκαν το 1996, όταν 

ξέσπασε μία βαθιά οικονομική κρίση, η οποία ουσιαστικά οδήγησε σε κατάρρευση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Στη Ρουμανία η σταδιακή μετάβαση στην 

οικονομία της αγοράς, που επέλεξε η ρουμανική ηγεσία προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί το κοινωνικό κόστος είχε ως όφελος την προσωρινή αποφυγή 

φαινομένων που παρατηρήθηκαν στην Αλβανία και στη Βουλγαρία. Η ανάκαμψη της 

αγοράς κατά το 2000, λόγω κυρίως της αύξησης των εξαγωγών, δεν συνεχίσθηκε και το 

2001 με τους ίδιους ρυθμούς εξαιτίας της σταδιακής εξάπλωσης της ύφεσης της 

διεθνούς αγοράς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά το 2001, συνολικά για τις βαλκανικές 

οικονομίες, ήταν όπως και τα προηγούμενα έτη, η περιορισμένη έως πολύ περιορισμένη 

εισροή ξένων κεφαλαίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της EBRD (ετήσια οικονομική 

έκθεση), η οικονομία των χωρών σε μετάβαση, συνολικά αυξήθηκε το 2001 κατά 

περίπου 4%, σημειώνοντας μία ελάχιστη υποχώρηση έναντι του αντίστοιχου ποσοστού
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το 2000 το οποίο κυμαινόταν στο 5% περίπου6 (βλ. Διάγραμμα- 2.1.1, Διάγραμμα - 

2.1.2 και Διάγραμμα - 2.1.3).

Διάγραμμα - 2.1.2 - Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης (1996-2001)

500G

4000

3000

2000

1000

□ Τ

Διάγραμμα - 2.1.3 - Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ, σε διάφορες χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για το 2000

6 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.southeasteurope.org, Μάρτιος 2002.
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Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ενδεικτικά σε ορισμένες χώρες της Νοτιοανατολικής
r 7

Ευρώπης απεικονίζεται στον Πίνακα -2.1.1 .

Πίνακας - 2.1.1 - Ποσοστιαία Μεταβολή ΑΕΠ, σε διάφορες χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (1998-2001)

1998 1999 2000 αρχικό 2001 πρόβλεψη

Αλβανία 8 7,3 7,8 7,3

Βοσνία - Ερζεγοβίνη 13 9 10 14*

Βουλγαρία 3,5 2,4 5,8 5

Κροατία 2,5 -0,3 3,7 4

ΠΓΑΜ 2,9 2,7 5,1 6

Ρουμανία -5,4 -3,2 1,6 4,1

Γ ιουγκοσλαβία7 8 2,5 -19,3 10 5

Άλλοι ενδεικτικοί δείκτες είναι τα ποσοστά ανεργίας (βλ. Πίνακα - 2.1.2) και τα 

ποσοστά διεθνούς εμπορίου (βλ. Πίνακα - 2.1.3)9. Η πιο δραματική εξέλιξη από την 

αρχή της δεκαετίας 1990 που συμπίπτει με την αρχή της περιόδου μετάβασης υπήρξε η 

εκρηκτική αύξηση της ανεργίας η οποία εκτοξεύτηκε από μηδενικά επίπεδα σε επίπεδα 

πάνω από το 10%. Υπολογίζεται ότι οι άνεργοι μεγάλης διάρκειας αποτελούν τα 2/3 

όλων των ανέργων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενώ το 30% των 

ανέργων είναι νέοι άνεργοι.

Γενικά η Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν και είναι, μέχρι σήμερα, η λιγότερο 

ανεπτυγμένη περιοχή της Ευρώπης και κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας 

αποτέλεσε την πιο αργή περιοχή με την έννοια της μετάβασης στην οικονομία της 

αγοράς. Από μία μακροοικονομική άποψη η μεταβατική κάμψη υπήρξε δύο φορές πιο 

αυστηρή από ότι στην Κεντρική Ευρώπη και η επαναφορά πολύ πιο αργή. Η 

σταθερότητα από τη μεριά της υπήρξε ένας πολύ δύσκολος στόχος για να επιτευχθεί,

7 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.southeasteurope.org, Μάρτιος 2002.
8 Τα ποσοστά του ΑΕΠ είναι με εξαίρεση το Κόσοβο
9 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.southeasteurope.org, Μάρτιος 2002.
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ενώ μπορούν να σημειωθούν πολλές αναστροφές σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα

τελευταία δέκα χρόνια.

Πίνακας - 2.1.2 - Ποσοστά ανεργίας, σε διάφορες χώρες

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΧΩΡΑ 1997 1998 1999 2000 2001

Αλβανία 14,9 17,6 18,2 16,9

Βοσνία και Ερζεγοβίνη 39 38,5 39,1 39,4

Βουλγαρία 13,7 12,2 16 17,9 18,4

Κροατία 17,6 18,6 20,8 22,6 22,9

Δημοκρατία της Μακεδονίας 36 34,5 32,4 32,2 31,8

Ρουμανία 8,8 10,3 11,5 10,5 10,4

Γιουγκοσλαβία 25,6 27,2 27,4 28,8

Πίνακας - 2.1.3 - Ποσοστό διεθνούς εμπορίου, σε διάφορες χώρες 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

1998 1999 2000

Εξαγωγές* Εισαγωγές** Εξαγωγές* Εισαγωγές** Εξαγωγές* Εισαγωγές**

Αλβανία 0,2 0,8 0,3 0,9 0,2 1

Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη 0,4 2,1 0,5 2,4 0,7 2,3

Βουλγαρία 4,2 5 4 5,5 4,8 6,5

Κροατία 4,5 8,4 4,3 7,8 4,4 7,9

ΠΔΓΜ 1,3 1,9 1,2 1.8 1,3 2,1

Ρουμανία 8,3 11,8 8,5 10,4 10,4 13,1

Γιουγκοσλαβία 2,8 4,8 1,5 3,3 1,7 3,7

Merchandise exports, f.o.b.

* Merchandise imports, c.i.f.
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2.1.4 Κοινωνικό περιβάλλον

Η κοινωνική ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες και αναμένεται να 

παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στην ενδυνάμωση της περιοχής της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης όσο και στην εγκαθίδρυση μίας κοινωνίας με βασικό χαρακτηριστικό τη 

σταθερότητα, όσο το δυνατόν σε αντιστοίχιση με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι 

κυριότεροι υποτομείς είναι η υγεία, η μόρφωση, η κοινωνική προστασία και η κοινωνία 

των πολιτών, ενώ η κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη συνδέεται στενά και με την 

οικονομική ανάπτυξη (ανεργία), την αγορά εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανισότητα, έλλειψη 

βασικών υπηρεσιών και προμηθειών, όπως φάρμακα. Η κατάσταση στην εκπαίδευση 

μοιάζει να είναι παρόμοια με το σύστημα υγείας. Παρά το γεγονός ότι ορισμένα 

σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ανοικοδομηθεί και ενισχυθεί με καινούργιο 

εξοπλισμό, η ποιότητα της εκπαίδευσης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα λόγω έλλειψης 

ικανών εκπαιδευτικών και όχι καλά εξοπλισμένων σχολείων.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της φτώχειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης παρατηρούμε10 τα παρακάτω:

□ Τα επίπεδα φτώχειας μεταξύ των χωρών διαφοροποιούνται ανά περιοχή, στο 

εσωτερικό κάθε χώρας: π.χ. μεταξύ ορεινών και παραθαλάσσιων περιοχών της 

Αλβανίας, μεταξύ βόρειων και νότιων περιοχών της Ρουμανίας.

□ Η φτώχεια σε αγροτικές περιοχές είναι μεγαλύτερη από ότι σε αστικές σε όλες 

τις χώρες. Πιο συγκεκριμένα, σε αγροτικές περιοχές κυμαίνεται σε 80% 

υψηλότερο ποσοστό από ότι σε αστικές περιοχές, στη Ρουμανία (1994), 23 % 

υψηλότερο ποσοστό στη Βουλγαρία (1997), περίπου πέντε φορές υψηλότερο 

στην αγροτική Αλβανία από ότι στις αστικές περιοχές (1996), και αρκετά 

υψηλότερο στην Κροατία (1998).

□ Οι οικογένειες αποτελούνται από κατώτερης μόρφωσης μέλη (δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και κάτω) ( 80% των φτωχών στην FYROM και στην Αλβανία και 

περισσότερο από 40% των φτωχών στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη)

10 Τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν από μία σειρά μελετών της Παγκόσμιας Τράπεζας: Albania: Growing Out of Poverty 
(1996), and Albania: Poverty and Social Welfare (Rashid et al., 1999); Poverty in Bosnia and Herzegovina: the Legacy of War 
(Bisogno, draft mimeo, WB, 1999); Bulgaria: Poverty During the Transition (WB, 1999); Croatia: Economic Vulnerability and 
Social Welfare Study, Issues Paper (mimeo, WB, 1999); FYR of Macedonia: Focusing on the Poor (two vols., WB, 1999); and 
Romania: Poverty and Social Policy (two vols., WB 1997).
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□ Οικογένειες με ανέργους έχουν τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας. Παρά το 

μεγάλο ποσοστό φτωχών μεταξύ των ανέργων, οι οικογένειες με εργαζόμενους 

αποτελούν σημαντικό ποσοστό των φτωχών συνολικά στο σύνολο του 

πληθυσμού. Για παράδειγμα στην Αλβανία το 70% των φτωχών είναι 

εργαζόμενοι, στη Ρουμανία το 1994 περίπου το 70% των φτωχών ήταν 

εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι.

□ Οι μεγάλες οικογένειες χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη φτώχεια. Στην 

Αλβανία οι φτωχοί ανήκουν σε μεγαλύτερες οικογένειες με μέσο όρο αριθμού 

τέκνων 3,4 σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού που έχει 1,5. Στη FYROM ο 

αριθμός των παιδιών σε κάθε οικογένεια συνδέεται άμεσα με τα επίπεδα της 

φτώχειας, με οικογένειες με περισσότερα από 3 ή 4 παιδιά έχοντας σχεδόν το 

διπλάσιο της εθνικής φτώχειας και αποτελώντας σχεδόν το μισό του συνολικού 

αριθμού των φτωχών. Στη Βουλγαρία τα επίπεδα της φτώχειας είναι επίσης 

χειρότερα σε μεγάλες οικογένειες.

Βασικές υπηρεσίες όπως μόρφωση, υγεία, υγιεινή και δρόμοι κατανέμονται 

ανομοιόμορφα μεταξύ των χωρών της περιοχής γεγονός που επιδεινώνει την 

κατάσταση της φτώχειας. Η δημογραφική δομή των χωρών της περιοχής είναι αρκετά 

ετερογενής: γερασμένες κοινωνίες εκτός από την Αλβανία και το Κόσοβο που έχουν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά νέων και τα μεγαλύτερα επίπεδα γονιμότητας στην Ευρώπη. Παρ’ 

όλα αυτά, παρουσιάζονται σημαντικές μειώσεις στα επίπεδα γονιμότητας κατά τη 

διάρκεια του 1980 και 1997 ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο σε οικονομίες προς 

μετάβαση, που αποτελεί γενική τάση της εποχής (Βλ. Διάγραμμα - 2.1.4).

Διάγραμμα - 2.1.4 - Επίπεδα γονιμότητας, SEE, CEE και CIS (1980-1997)

Σημείωση: (a) Βουλγαρία, Κροατία και Ροομανία 1998; CEE/CIS 1995, με εξαίρεση την Κ. Ασία 

Πηγή: Transmonee Report, UNICEF (1999).
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Χαρακτηριστικοί δείκτες ανόδου του βιοτικού επιπέδου της περιοχής είναι και οι 

δείκτες που χαρακτηρίζουν την υγεία. Πιο συγκεκριμένα τα επίπεδα παιδικής 

θνησιμότητας παραμένουν υψηλά σε σύγκριση με άλλες χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης. Το βιοτικό επίπεδο της περιοχής έχει επηρεαστεί αρνητικά και από την 

έλλειψη της προστασίας του περιβάλλοντος λόγω γρήγορης βιομηχανοποίησης της 

περιοχής και των πολέμων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Το γεγονός αυτό 

έχει μεγαλύτερη επίδραση σε κοινωνικά στρώματα χαμηλότερου βιοτικού επιπέδου. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, η τελευταία δεκαετία της μετάβασης και των πολέμων είχε 

σαν χαρακτηριστικό τη μείωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. 

Χαρακτηριστικά του βιοτικού επιπέδου ήταν η μεγάλη φτώχεια, η ανεργία και η 

ανισότητα. Ενώ σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην απελευθέρωση του εμπορίου 

και στην ιδιωτικοποίηση, η ανάπτυξη στην κοινωνική δομή ακολουθούσε αργούς 

ρυθμούς και οι οικονομικές επιδόσεις ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Πίνακας - 2.1.4 - Επίπεδα παιδικής θνησιμότητας (ανά χιλιάδες γεννήσεις)

Τα επίπεδα θνησιμότητας έχουν αυξηθεί. Πιο συγκεκριμένα, η διάρκεια ζωής των

ανδρών έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο ένα έτος ενώ των γυναικών κατά 1,7 έτη (Πίνακας

-2.1.4).

ΧΩΡΑ 1990 1997 Μεταβολή (%)

Αλβανία 28.3 25.8 -2

Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15.3 12.7 -3

Βουλγαρία 14.8 17.5 +2

Κροατία 10.7 8.2 -4

ΟΔ Γιουγκοσλαβίας 22.8 14.3 -6

FYROM 22.8 15.7 -5

Ρουμανία 26.9 22.0 -3

SEE-6 μέσος όρος 22.3 18.2 -3

CEE-5 μέσος όρος 16.4 9.2 -8

Πηγή: ΜΟΝΕΕ database.
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Ένας από τους βασικούς λόγους για επενδύσεις στην περιοχή είναι τα χαμηλά εργατικά 

κόστη και το αρκετά ικανό εργατικό δυναμικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή 

εκπαίδευση στα οικονομικά, στις επιστήμες, στην ιατρική και στη νομική, σε 

ικανοποιητικά επίπεδα για τα Ευρωπαϊκά στάνταρ. Υπάρχουν διαθέσιμοι επαγγελματίες 

με υψηλή εξειδίκευση ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης ως τεχνικοί και ειδικοί με 

υπόβαθρο στην παραγωγή και στη μεταποίηση. Σε μία έρευνα11, η οποία έγινε σε 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη επενδύσει σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

παρατηρείται ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των επιχειρήσεων, οι οποίες 

αντιμετώπισαν δυσκολία στην εύρεση ικανού εργατικού δυναμικού και ιδιαίτερα σε 

τομείς όπως η πληροφορική, η διοίκηση και τα χρηματοοικονομικά (Πίνακας — 2.1.5 — 

Επίπεδο μόρφωσης, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Βαλτικής και τις CIS 

χώρες (Commonwealth of Independent States) Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkemistan, Ukraine, 

Uzbekistan).

Οι σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων καθορίζονται από συμβάσεις πολλές 

φορές συλλογικές. Οι κυριότερες διατάξεις του εργασιακού περιβάλλοντος είναι 

παρόμοιες με της ΕΕ. Το χαμηλό εργατικό κόστος αποτελεί σημαντικό κίνητρο για 

δυνητικούς επενδυτές. Οι καθαρές αποδοχές κατά μέσο όρο στην περιοχή κυμαίνονται 

από € 120 μέχρι και 400 και οι μισθοί μεσαίων στελεχών μεταξύ € 1000 και 2000.

Πίνακας - 2.1.5 - Επίπεδο μόρφωσης στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της

Βαλτικής και τις CIS χώρες

No difficulty 
finding staff 

locally

percent of all replies
Difficulty with finding staff because of:

^wage Lack°,frial
COSlS skiled staff amenbes

No skilled staff 
available, use 
expatriate staff 

instead

Nofall
replies

IT workers 6324 20.59 0.00
CEE

2.94 13.24 68
Management 33.72 17.44 814 349 37 21 86
Finance 4286 2024 833 714 21.43 84
Other staff 76.81 14.49 1.45 1.45 5.80 69

IT workers 85.00 5.00 0.00
SEE

0.00 1000 20
Management 54.17 833 000 000 37 50 24
Finance 69.57 4.35 0.00 4.35 21.74 23
Other staff 94.74 5.26 0.00 0.00 0.00 19

IT workers 59 09 1818 455
CIS

000 1818 22
Management 21.43 10.71 3.57 0.00 64 29 28
Finance 50.00 21.43 3.57 0.00 2500 28
Other staff 83.33 8.33 0.00 0.00 8.33 24

11 Τα αποτελέσματα της έρευνας (σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επενδύσει στην περιοχή) προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό: European Foundation for the improvement of living and working conditions, από την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.eurofound.eu.int, Μάρτιος 2002.
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2.1.5 Εκτίμηση της EBRD

Η EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) σε μία έκθεσή12 της 

σημειώνει ότι οι οικονομίες σε μετάβαση θα πρέπει να θεωρούνται ευάλωτες, βάσει 

στοιχείων, τα οποία αφορούν τις εξαγωγές τους και τη χρηματοοικονομική εξάρτηση 

από τις οικονομίες της Δύσης. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η μικρή κάμψη του 

ρυθμού ανόδου των οικονομιών των χωρών σε μετάβαση παρατηρείται εξαιτίας της 

μείωσης των εξαγωγών, βάσει των οποίων προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα του 2001. 

Μάλιστα σε ορισμένες οικονομίες η μείωση των εξαγωγών στο ρυθμό αύξησης της 

οικονομικής απόδοσης, δηλαδή στο ΑΕΠ, υποκαθίσταται από την αύξηση της εγχώριας 

κατανάλωσης, η οποία όμως με τη σειρά της αποτελεί ένα πεπερασμένο οικονομικό 

μέγεθος. Ειδικά για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη σημειώνεται ότι η καλή οικονομική 

απόδοση οφείλεται στην οικονομία της ΟΔ Γιουγκοσλαβίας και της Ρουμανίας, οι 

οποίες προχώρησαν σε τομές σε ό,τι αφορά τη διάρθρωσή τους.

Στην ίδια έκθεση της EBRD επισημαίνεται η αναγκαιότητα της προσέλκυσης 

περισσοτέρων ξένων άμεσων επενδύσεων στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να 

συνεχισθεί ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης. Ενδεικτικό στοιχείο της ανάγκης για άμεσες 

επενδύσεις στον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό των περισσότερων βιομηχανιών των 

οικονομιών σε μετάβαση αποτελεί το γεγονός ότι οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 

δαπανούν 4 φορές περισσότερη ενέργεια αναλογικά προς το ΑΕΠ τους ως προς τις 

χώρες της ΕΕ. Ειδικά για τις βαλκανικές βιομηχανίες, θα πρέπει να υπολογισθεί ένας 

μέσος όρος της τάξης από 5 έως 9 φορές. Η διαφορά αυτή ανάγεται στις ενεργοβόρους 

βιομηχανίες των οικονομιών σε μετάβαση, οι οποίες εκτός από ενεργοβόρες είναι και 

βασικές πηγές μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Η μακροοικονομική κατάσταση των χωρών 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν είναι αρκετά ευνοϊκή για την επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών στα πλαίσια του Σύμφωνου Σταθερότητας. Από την αρχή της 

διαδικασίας μετάβασης οι χώρες αυτές έχουν παρουσιάσει μία κάμψη της οικονομικής 

τους απόδοσης, μία μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) (Διάγραμμα - 

2.1.5) και του εθνικού εισοδήματος γεγονότα που προκάλεσαν περιορισμούς στην

12 Η έρευνα έλαβε μέρος το 1999-2000 από την EBRD και την Παγκόσμια Τράπεζα. Περίπου 3000 επιχειρήσεις αντιπροσωπευτικές 
της οικονομικής δομής κάθε χώρας, σε 24 οικονομίες μετάβασης έλαβαν μέρος. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποτέλεσαν οι ΜΜΕ ενώ 
έλαβε μέρος και ένα μικρό ποσοστό μεγάλων επιχειρήσεων (με περισσότερους από 200 εργαζομένους). Τα στοιχεία αυτά 
προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.seerecon.org , Working paper No. 64, Financial structures to promote private 
sector development in southeastern Europe, Francesca Pissarides, Ιούνιος 2001.
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υιοθέτηση προγραμμάτων ανοικοδόμησης, στις επενδύσεις και στην εισροή ξένων 

κεφαλαίων. Η ανεργία και ο πληθωρισμός αποτελούν δύο σημαντικά προβλήματα τα 

οποία παραμένουν. Ειδικότερα η συνεχής άνοδος του πληθωρισμού στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης προκαλείται από την έλλειψη ανεπτυγμένων και 

ανταγωνιστικών αγορών που οφείλεται στην αδυναμία και στην ανωριμότητα της 

παραγωγής στον ιδιωτικό τομέα.

Αναφορικά με την προσπάθεια σύγκλισης των οικονομιών σε μετάβαση προς αυτές της 

ΕΕ, η EBRD παρατηρεί ότι έχει επιτευχθεί σημαντικό έργο στη ΝΑ Ευρώπη, 

προσπάθεια ωστόσο, η οποία θα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Σε γενικές γραμμές η 

EBRD επισημαίνει την έλλειψη επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, την οποία ανάγει στη 

χαμηλή προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Η χαμηλή προσέλκυση κεφαλαίων 

στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οφείλεται, όπως και τα προηγούμενα έτη, 

στον υψηλό δείκτη επιχειρηματικού κινδύνου ο οποίος βασικά συμπυκνώνει την 

επισφάλεια της διάθεσης των προϊόντων, την εκτεταμένη κρατική διαφθορά, τη μέτρια 

έως χαμηλή παραγωγικότητα της τραπεζικής αγοράς και φυσικά την παραοικονομία σε 

συνδυασμό με την εγκληματικότητα. Αντίθετα, παρά τα όσα προβλήματα στην πολιτική 

ζωή των κρατών σε μετάβαση, ο πολιτικός κίνδυνος παρουσιάσθηκε μειωμένος το 

2001, εξαιρούμενης της ΠΓΔΜ.

Διάγραμμα - 2.1.5 - Πραγματικό ΑΕΠ (1989-2000)

Ο υψηλός επιχειρηματικός κίνδυνος, ύστερα από 11 έτη μετάβασης, οφείλεται στο 

χαμηλό βαθμό εφαρμογής των όποιων θεσμικών αλλαγών και κυρίως στην ανεπιτυχή
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ιδιωτικοποίηση σχεδόν σε όλες αγορές των χωρών της περιοχής. 'Οπως εξελίχθηκε η 

ιδιωτικοποίηση στις οικονομίες των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε 

μετάβαση, στην πράξη δημιούργησε συνθήκες για ανάπτυξη ενός παρασιτικού 

στρώματος επιχειρηματιών, το οποίο αναγκαστικά στόχευε σε βραχυπρόθεσμο κέρδος 

και συνεπακόλουθα στη διατήρηση της κρατικής διαφθοράς και της παραοικονομίας. 

Μάλιστα, η επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση στη Σερβία, μέχρι στιγμής ακολουθεί πιστά 

την πρακτική των άλλων χωρών της περιοχής, γεγονός που δεν αναμένεται να οδηγήσει 

την οικονομία της χώρας σε πραγματική ανάκαμψη.

Οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Η 

φύση και η δομή τους καθορίζεται από πολιτικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς και 

άλλους παράγοντες. Για το σκοπό αυτό το Σύμφωνο Σταθερότητας της περιοχής πρέπει 

να εστιάσει στην προώθηση των σχέσεων αυτών, στην καλυτέρευση των δυνατοτήτων 

τοπικού εμπορίου, στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στις αγορές της υπόλοιπης 

Ευρώπης.

Με μία πρώτη ανάλυση της κατάστασης των αγορών των χωρών της περιοχής 

καταλήγουμε σε δυσάρεστα συμπεράσματα. Η διαφοροποίηση των παραγωγικών 

δομών είναι μικρή σε επίπεδο συνόρων και πληθυσμού. Οι περισσότερες χώρες της 

περιοχής δεν έχουν ικανοποιητικούς φυσικούς πόρους και οι διαθέσιμοι είναι 

περιορισμένου είδους και ποσότητας (με εξαίρεση τη γη, το νερό και τα δάση). Η δομή 

των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων υποδεικνύει ότι οι χώρες αυτές εμπορεύονται 

κυρίως προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν υψηλή ευαισθησία στη δυναμική των διεθνών 

αγορών και στα μεταφορικά κόστη και παράγονται από μονοπώλια του ιδιωτικού και 

δημοσίου τομέα.

Όπως παρατηρείται παρακάτω από το 2000 και μετά υπήρξε σημαντική αύξηση του 

ΑΕΠ στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση με την κεντρική, τη δυτική 

και τα κράτη - μέλη της ΕΕ. Γενικότερα το επενδυτικό περιβάλλον της περιοχής είναι 

πολύ φτωχό. Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας που έλαβε μέρος από την 

EBRD, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, παρακάτω απεικονίζεται μία 

μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση σε έξι χώρες ενδεικτικά (βλ. 

Διάγραμμα -2.1.6- Αλβανία, Διάγραμμα -2.1.7- Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Διάγραμμα 

- 2.1.8 - Βουλγαρία, Διάγραμμα - 2.1.9 - Κροατία, Διάγραμμα - 2.1.10 - FYROM,
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Διάγραμμα -2.1.11- Ρουμανία). Οι παράγοντες (ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις), που 

αναλύονται είναι:

Σε μικροοικονομικό επίπεδο

1- χρηματοοικονομική κατάσταση

2- φορολογικό περιβάλλον και νομοθεσία

3- πρακτικές ενάντια του ανταγωνισμού

4- ανοικοδόμηση

Σε μακροοικονομικό επίπεδο

5- πολιτική αστάθεια

6- πληθωρισμός

7- συναλλαγματικές ισοτιμίες 

Σε νομικό επίπεδο

8- λειτουργία του νομικού συστήματος

9- διαφθορά

10- εγκληματικότητα στους δρόμους

11- οργανωμένο έγκλημα

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα η πολιτική αστάθεια θεωρείται ως το σημαντικότερο 

εμπόδιο για εξάπλωση των ΜΜΕ, ενώ συνολικά σε όλη την κλίμακα των χωρών της 

περιοχής ως δεύτερο σημαντικό εμπόδιο θεωρούνται η φορολογία και οι κανονισμοί. 

Ως τρίτο σημαντικό εμπόδιο θεωρείται η έλλειψη πηγών χρηματοδότησης και τέλος η 

διαφθορά (αργές γραφειοκρατικές διαδικασίες). Ένα επίσης σημαντικό αντικίνητρο που 

αντιμετωπίζουν οι κυρίως οι ΜΜΕ είναι η δύσκολη πρόσβαση σε κεφάλαια 

(Διάγραμμα - 2.1.12 - Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στην Αλβανία, Διάγραμμα - 2.1.13 - Πηγές

χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στη Βοσνία 

και Ερζεγοβίνη, Διάγραμμα - 2.1.14 - Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ 

και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στην Βουλγαρία, Διάγραμμα - 2.1.15 - Πηγές 

χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στην 

Κροατία, Διάγραμμα — 2.1.16 — Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στη FYROM, Διάγραμμα - 2.1.17 - Πηγές χρηματοδότησης 

ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στη Ρουμανία). 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης για τοπικές επιχειρήσεις
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είναι τα οικογενειακά κεφάλαια και οι τοπικές τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούν 

κυρίως τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Εξαίρεση αποτελεί η Κροατία όπου οι ΜΜΕ 

χρηματοδοτούνται από τοπικές τράπεζες, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις από ξένες, ενώ 

σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης (π.χ. leasing) παρατηρούνται κατά ένα μικρό 

ποσοστό μόνο στη Βουλγαρία.

Διάγραμμα - 2.1.6 - Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση (Αλβανία)

Micro Environment

I - Fmaia:
2—Taxes and lugplaions 
3 - Artwonpetitht: practices 
4- lnfrafrucluri·_________
Macro l'jnimnmmt

5 - folicy inability 
6-lnilatHHi 
- Exdigigc rale

lam and under

K - Functioning of the indiaan,
9- Comjption
10- Street Crime
11- Oigtiiscd crinv_________

Διάγραμμα - 2.1.7 - Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση (Βοσνία και

Ερζεγοβίνη)

Micro KmiriMiiutnl

1 - Finance
2 - Taxes and i egulah·
λ - Arti-competitive practices 
1 * Infrastructure

Macro Em imimiint

5 - Policy instability
6 - inflation
- Exchange rate____________

La» and orikr

H - Fund inning of the mdiciarx
9- Corruption
10- Street Crime
11- 1 Irearuscd crime
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Διάγραμμα - 2.1.8 - Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση (Βουλγαρία)

Mktw 1.111 inimiH'nt

1 — Finance
2 - Taxes and regulations
3 - Aitfi-oompelitive practices
4 - liil'iastiixrturo
Macro EminuinM'nl

5-Fuilkft tiblaliilily 
6 - Inflation 
- lixchatipe rale

Law ami enter

8 - Functioning of tlse iuJiciaiy
9 - Corruption
10 - Street Crime
11- (yyatitsL-J crime_________

Διάγραμμα - 2.1.9 - Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση (Κροατία)

Ylkro Fmiruimrnl

1 -Finatcc
2 -' Ik\cs and regulations
3 - Antt-oampctilivc practices
4 - Infrastructure

Murm Fmininnrrtl

5 - Policy instability 
6- Inflation
7 - Fxchanpc rate__________

1.um mill order

8 - Functioning of the judiciary
9- Corruption
10- Street Crime
11 - Ottamsod enme________
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Διάγραμμα - 2.1.10 - Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση (FYROM)

ΜΗ RD ENVIRONMENT

1 - Finance

2 - Taxes sad rcuulalKinv

i Anb-compctitnx: practices

4 — [ritrastiucturc

M V( KOI ΝΛ [k«\Ml M

5 Policy instability

6 Intuition

7 - Exchange rale

I l\V WDORIU R

8 Functioning of the judiciary

9 Corruption

10 Street Crime

11- Organised crime

Διάγραμμα - 2.1.11 - Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση

(Ρουμανία)

MICRO ENVIRONMENT

1 - 3 : in mice

2 Taxes snd regulations

3 Anti-camperitne practices

4 - EntraslTucturc

M\< RO ENVIRONMENT

5 Policy instability

6 - [ntluUcm

7 Exchange rale

IWY AM) OKI)! K

8 Functioning of the judicuirv

9 Cormpli m

10 Street Crime

11* Organised dime
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Διάγραμμα - 2.1.12 - Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στην Αλβανία

Διάγραμμα - 2.1.13 - Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
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Διάγραμμα - 2.1.14 - Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στην Βουλγαρία

Διάγραμμα - 2.1.15 - Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στην Κροατία
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Διάγραμμα - 2.1.16 - Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στην FYROM

Διάγραμμα - 2.1.17 - Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στην Ρουμανία
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2.1.6 Ανάλυση κατά χώρα13

2.1.6.1 Ρουμανία

Η συμμετοχή κατά κλάδο οικονομίας στο ΑΕΠ έχει ως εξής:

• Αγροτική παραγωγή 20,1%, στην οποία απασχολείται το 39% του εργατικού 

δυναμικού.

• Βιομηχανία 43,7%, στην οποία απασχολείται το 30,4% του εργατικού δυναμικού.

• Υπηρεσίες 36,2%, στις οποίες απασχολείται το 30,6% του εργατικού δυναμικού.

Τα κυριότερα εμπόδια υλοποίησης του οικονομικού προγράμματος για το 1997 

εντοπίζονται στην απουσία σαφούς στρατηγικής, στην ανεπάρκεια του υφιστάμενου 

νομικού πλαισίου, στην αδράνεια και την πολυπλοκότητα του κρατικού μηχανισμού, 

στην απουσία λειτουργικών δομών, στην αγορά καθώς και στην έλλειψη συνοχής και 

σύμπνοιας μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού. Γενικά παρατηρείται 

διστακτικότητα στη ριζική αναδιάρθρωση και εξυγίανση των προβληματικών κρατικών 

επιχειρήσεων με μεγάλες συνέπειες στην οικονομία.

Το ΑΕΠ σημείωσε μείωση το Δεκέμβριο του 1998 σε ποσοστό -5,4%, το δε επίπεδο 

του πληθωρισμού έφτασε το 2000 στο 45,7% και το ποσοστό ανεργίας στο 10,3%. 

Ωστόσο, παρά τις αρνητικές εξελίξεις στα οικονομικά, η Ρουμανία, από το 1995 μέχρι 

το 2000, παρουσίασε υψηλούς ρυθμούς προσέλκυσης ξένων επενδύσεων (βλέπε 

Παράρτημα - 1).

Γενικότερα η Ρουμανία σημείωσε σημαντική πρόοδο σε ότι αφορά την περαιτέρω 

εδραίωση και εμβάθυνση της σταθερότητας των θεσμών της, που εγγυώνται τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό και την 

προστασία των μειονοτήτων. Βελτιώθηκε σημαντικά και η αποτελεσματικότητα της 

νομοθετικής εξουσίας. Συνεχίστηκε η μεταρρύθμιση των δικαστικών διαδικασιών και η 

αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις θα 

μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς - 

παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό και σε μεγάλο βαθμό, 

ανεπίλυτο πρόβλημα. Επίσης, σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στο χώρο των

13 Τα στοιχεία προέρχονται από τις εξής πηγές: Regular Report from the Commission on Turkey 's, Slovenia 's, Rumania 's, 
Bulgaria's Progress towards Accession, και πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις Ελληνικών πρεσβειών (για τις υπόλοιπες χώρες), 
Γνώμη της ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος), «Κοινωνικός Αιάλογος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», Απρίλιος 
1999.
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ρουμανία έχει σημειώσει πρόοδο σε ότι αφορά την 

εγκαθίδρυση μιας οικονομίας της αγοράς και ενώ μεσοπρόθεσμα δεν θα είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάμεις της αγοράς στο εσωτερικό 

της ΕΕ, έχει λάβει μέτρα τα οποία θα της επιτρέψουν να αναπτύξει μελλοντικά την 

ικανότητά της, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζει την ήδη αναληφθείσα πορεία προς 

την οικονομική μεταρρύθμιση. Η Ρουμανία έχει πραγματοποιήσει πρόοδο σε ότι αφορά 

τη μακροοικονομική σταθεροποίηση, επανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης και αυξήθηκαν οι 

εξαγωγές. Σημαντικές είναι επίσης οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως σε ότι 

αφορά την ιδιωτικοποίηση στον τομέα της ενέργειας.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές οικονομικές ανισορροπίες, με υψηλό 

πληθωρισμό και ένα διευρυνόμενο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, σε ένα δυσχερές 

κοινωνικό περιβάλλον. Το ακόμη ευαίσθητο μακροοικονομικό περιβάλλον, το αβέβαιο 

νομικό πλαίσιο και η περιορισμένη διοικητική ικανότητα παρεμποδίζουν την ανάπτυξη 

του ιδιωτικού τομέα.

Η πρόοδος της Ρουμανίας σε ότι αφορά τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ήταν 

ανάμικτη. Εκτός από τη θέσπιση νέας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η 

πρόοδος ήταν περιορισμένη σε ότι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 

και δεν έχει ακόμη θεσπισθεί η νομοθεσία πλαίσιο για τη νέα και σφαιρική προσέγγιση. 

Πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική υποδομή για τα πρότυπα, την πιστοποίηση και την 

επιτήρηση της αγοράς. Ενώ η Ρουμανία έχει προοδεύσει σε ότι αφορά την 

ευθυγράμμιση με πολλές πτυχές του γεωργικού κεκτημένου, η αναδιάρθρωση του 

τομέα βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα. Η διοικητική ικανότητα του Υπουργείου 

Γεωργίας παραμένει, στο σύνολό της, περιορισμένη και η χώρα αυτή χρειάζεται να 

αναπτύξει ακόμη την ικανότητά της σε ότι αφορά την εφαρμογή των διαχειριστικών 

μηχανισμών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η Ρουμανία συνέχισε την πρόοδό της σε 

ότι αφορά την εναρμόνιση της νομοθεσίας της στον τομέα των μεταφορών. Υπήρξε 

αντιφατική η πολιτική στον ενεργειακό τομέα και, κατά συνέπεια, η πρόοδος είναι 

περιορισμένη. Η πρόοδος ήταν περιορισμένη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών σε ότι 

αφορά την μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, ωστόσο ήταν εκτενείς οι 

προπαρασκευαστικές εργασίες που θα διευκολύνουν τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Η 

Ρουμανία έχει σημειώσει πρόοδο σε ότι αφορά την ευθυγράμμισή της με το 

περιβαλλοντικό κεκτημένο, αλλά δεν διαθέτει τη διοικητική ικανότητα για την
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αποτελεσματική επιβολή της νέας νομοθεσίας, και στον τομέα αυτό διατίθενται 

ανεπαρκείς δημοσιονομικοί πόροι. Η Ρουμανία έχει προοδεύσει σε ότι αφορά την 

ευθυγράμμιση με πολλές πτυχές του κεκτημένου για την προστασία του καταναλωτή, 

χρειάζεται όμως προσοχή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή του.

Η κοινωνική πολιτική αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, και παρόλο που έχει 

πραγματοποιηθεί πρόοδος, απαιτείται περαιτέρω ευθυγράμμιση με το κεκτημένο, 

καθώς και βελτιώσεις της διοικητικής ικανότητας (ιδίως σε θέματα υγιεινής και 

ασφάλειας κατά την εργασία και σε ότι αφορά την ενίσχυση των εργασιακών 

επιθεωρήσεων). Πραγματοποιήθηκε σχετική πρόοδος στο χώρο της περιφερειακής 

πολιτικής κατά την αναφερόμενη περίοδο - κυρίως σε ότι αφορά τη βελτίωση θεσμικών 

ρυθμίσεων. Ωστόσο δεν έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστική πρόοδος σε ότι αφορά τη 

γεωργία, το περιβάλλον και την απασχόληση.

2.1.6.2 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και 

Μαυροβούνιο)

Η συμμετοχή κατά κλάδο οικονομίας στο ΑΕΠ έχει ως εξής:

• Αγροτική παραγωγή 25%.

• Βιομηχανία 50%.

• Υπηρεσίες 25%.

Η πολιτική αστάθεια αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας. 

Το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 7% το 2000, η ανεργία έφθασε το 26,5%, λαμβάνοντας δε 

υπόψη τον αριθμό των υποαπασχολούμενων στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας η 

πραγματική ανεργία προσεγγίζει πολύ υψηλότερα ποσοστά. Ο πληθωρισμός το 2000 

κυμάνθηκε στο 75,7%. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι την αρνητική 

πορεία της ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας επηρέασαν οι διεθνείς οικονομικές κυρώσεις, οι 

οποίες διακόπηκαν τον Δεκέμβριο του 1995.

2.1.6.3 Αλβανία

Η συμμετοχή κατά κλάδο οικονομίας στο ΑΕΠ, έχει ως εξής:
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• Αγροτική παραγωγή 56%, στην οποία απασχολείται το 50% του εργατικού 

δυναμικού.

• Βιομηχανία 21%, στην οποία απασχολείται το 22% του εργατικού δυναμικού.

• Υπηρεσίες 23%, στις οποίες απασχολείται το 28% του εργατικού δυναμικού.

Το 2000 η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ εκφράστηκε σε ποσοστό 7,8% περίπου, ενώ ο 

πληθωρισμός ανήλθε στο 4,2% και η ανεργία στο 16,8% (βλέπε Παράρτημα - 1). Η 

οικονομική μεταρρύθμιση στην Αλβανία υπήρξε από την αρχή πολύ δύσκολη. Η 

κατάσταση αποδίδεται στο γεγονός ότι η οικονομία της συγκεκριμένης χώρας ήταν 

κλειστή με αποτέλεσμα το εγχείρημα της μετάβασης προς την ελεύθερη αγορά να 

πραγματοποιείται από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τις απαραίτητες εμπειρίες από τη 

λειτουργία της.

Επιπρόσθετα, και οι αλλεπάλληλες πολιτικές αλλαγές στην Αλβανία έχουν 

δημιουργήσει στην χώρα μεγάλη αποσταθεροποίηση και έχουν καθυστερήσει 

δραματικά την οικονομική της ανάπτυξη. Όπως είναι φυσικό από την κατάσταση αυτή, 

έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα μεγάλο κύμα ανεργίας καθώς και ανεπτυγμένα 

φαινόμενα παραοικονομίας και διαφθοράς τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν 

συνεχείς τριγμούς στην πολιτική ζωή της χώρας. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα 

η Αλβανία να συγκαταλέγεται στις φτωχότερες χώρες τις Ευρώπης και να 

επιβραδύνονται οι προσπάθειες ανασυγκρότησης της οικονομίας της.

2.1.6.4 Κροατία

Η συμμετοχή κατά κλάδο οικονομίας στο ΑΕΠ έχει ως εξής:

• Αγροτική παραγωγή 12,7%.

• Βιομηχανία 32,8%.

• Υπηρεσίες 13,7%.

• Χειροτεχνία, κλπ. 40,8%.

Η Κροατία το πρώτο εξάμηνο του 1998 παρουσίασε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης 

μεταξύ των χωρών σε μετάβαση. Πιο συγκεκριμένα την τριετία 1995-98 η οικονομία 

της Κροατίας ακολουθεί αδιάκοπη ανοδική πορεία με διαρκή αύξηση των ρυθμών 

ανάπτυξης του ΑΕΠ, το οποίο αυξήθηκε το 1997 κατά 6,5%. Το 2000 το ΑΕΠ



παρουσίασε αύξηση 2,7% και η ανεργία ανήλθε σε ποσοστό 21,4% (βλέπε Παράρτημα 

-1).

2.1.6.5 FYROM

Η συμμετοχή κατά κλάδο οικονομίας στο ΑΕΠ έχει ως εξής:

• Αγροτική παραγωγή 24%.

• Βιομηχανία 44%.

• Υπηρεσίες 32%.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2000 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ανήλθε σε ποσοστό 5,1%, 

ο πληθωρισμός σε ποσοστό 5,8% και η ανεργία σε ποσοστό 32,1% (βλέπε Παράρτημα 

- 1), για το λόγο ότι κυρίως από το 1994 και μετά, άρχισαν οι ιδιωτικοποιήσεις των 

κρατικών επιχειρήσεων. Η ενσωμάτωση της χώρας στην Ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα 

με πολιτικούς παράγοντες, προϋποθέτει ριζικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς 

της οικονομίας προεξέχοντος του Τραπεζικού. Παρ’ όλα αυτά όμως παρατηρείται 

καθυστέρηση στην εφαρμογή μέτρων οικονομικής αναδιάρθρωσης της χώρας, σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα αντιμετωπίζει τις βασικές ανάγκες διατροφής και 

ενέργειας από ίδιες πηγές.

2.1.6.6 Βοσνία - Ερζεγοβίνη

Στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 1999 ανήλθε σε ποσοστό 9%, 

ο πληθωρισμός σε ποσοστό 6,5% και η ανεργία, το 2000, σε ποσοστό 40% (βλέπε 

Παράρτημα - 1). Πρόσφατες αναλύσεις των πολιτικών εξελίξεων στη Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη, βλέπουν το μέλλον της χώρας να μοιάζει ευοίωνο μετά από τις 

προσπάθειες που έχουν γίνει για τη σταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος. Η 

ανοικοδόμηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης συνιστά ένα πολιτικό και οικονομικό 

εγχείρημα άμεσα εξαρτώμενο από το βαθμό υποστήριξης που παρέχουν στη χώρα οι 

Διεθνείς Οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι γείτονες χώρες. Προς το παρόν οι 

προσπάθειες των κυβερνητικών αρχών της χώρας επικεντρώνονται στην 

ανασυγκρότηση πολύ βασικών λειτουργιών όπως του δικαστικού κλάδου, της
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ενίσχυσης των κυβερνητικών θεσμών κ.α. Βεβαίως, σ’ αυτό το πλαίσιο η επιτάχυνση 

των οικονομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί προτεραιότητα.

2.1.6.7 Βουλγαρία

Η συμμετοχή κατά κλάδο οικονομίας στο ΑΕΠ έχει ως εξής:

• Αγροτική παραγωγή 26,2%, στην οποία απασχολείται το 24,4% του εργατικού 

δυναμικού.

• Βιομηχανία 29,5%, στην οποία απασχολείται το 32,6% του εργατικού δυναμικού.

• Υπηρεσίες 44,4%, στις οποίες απασχολείται το 43% του εργατικού δυναμικού.

Η μεταβολή του ΑΕΠ για το 2001 ήταν 4% ο δε πληθωρισμός έκλεισε σε ποσοστό 

4,8% και η ανεργία σε ποσοστό 17,3% (βλέπε Παράρτημα - 1). Στην πορεία της 

οικονομίας της Βουλγαρίας προς το καθεστώς της ελεύθερης αγοράς δόθηκε έμφαση 

στις ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες άρχισαν το 1993 και έχουν σχετικά καλή πορεία. Το 

1998 προγραμματίζεται να ιδιωτικοποιηθεί το 38% του δημόσιου τομέα. Πάντως η 

πορεία της οικονομικής εξυγίανσης της Βουλγαρίας συνοδεύεται από πολλές 

διακυμάνσεις, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κοινωνικές αναταραχές. Παρ’ όλες τις δυσκολίες η 

Βουλγαρία, παρουσίασε σημαντική αύξηση των επενδύσεων και συγκαταλέγεται μαζί 

με τη Ρουμανία στη δεύτερη ομάδα των χωρών που θα ενταχθούν στην ΕΕ, ενώ δεν 

απέχει πλέον πολύ από το να λειτουργεί ως οικονομία αγοράς. Αναμένεται ότι θα είναι 

ικανή να αντιμετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάμεις της αγοράς στο 

εσωτερικό της Ένωσης μεσοπρόθεσμα, υπό τον όρο ότι θα συνεχίσει τις 

μεταρρυθμίσεις και θα εντείνει τις προσπάθειες μεταρρύθμισης ώστε να αρθούν οι 

μόνιμες δυσκολίες.

Οι μακροοικονομικοί δείκτες της Βουλγαρίας παρουσιάζουν, την πενταετία (1995- 

2000), σταθερότητα χάρη στις ικανοποιητικές μακροοικονομικές επιδόσεις που επέτυχε 

η χώρα. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις ιδιωτικοποιήσεις, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τον τραπεζικό τομέα, και στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση, με αποτέλεσμα να 

τίθεται η μικροοικονομική βάση για βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, ο πληθωρισμός 

αυξήθηκε σημαντικά το 2000 και οι επενδύσεις παραμένουν ανεπαρκείς. Η 

χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση εξακολουθεί να είναι μικρής κλίμακας και
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ανεπαρκής. Τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει η κτηματαγορά επηρεάζουν τις 

επιδόσεις τόσο της αγοράς αυτής όσο και άλλων οικονομικών τομέων. Οι αρχές πρέπει 

να δώσουν προτεραιότητα στη βελτίωση του δικαστικού συστήματος και στην 

ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου. Πρέπει επίσης να εξαλειφθούν οι διοικητικοί 

φραγμοί που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι επηρεάζουν 

τη δημιουργία, την ανάπτυξη και το κλείσιμο των επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων και 

των διαδικασιών πτώχευσης.

Στον τομέα της γεωργίας, η Βουλγαρία παρουσιάζει σε γενικές γραμμές πρόοδο όσον 

αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών αλλά η επιβολή του κεκτημένου αποτελεί 

σημαντική πρόκληση. Αν και καταγράφεται πρόοδος όσον αφορά την ευθυγράμμιση 

του εργατικού δικαίου με το κεκτημένο, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για τον τομέα 

της ισότιμης μεταχείρισης. Στον τομέα των μεταφορών, σημειώθηκε πρόοδος όσον 

αφορά τόσο την έγκριση όσο και τη δημιουργία δομών εφαρμογής, ενώ παρατηρείται 

επίσης αύξηση των επενδύσεων.

2.1.6.8 Μολδαβία

Η Μολδαβία είναι από τις μικρότερες δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ και η πορεία της 

πρός την οικονομία της αγοράς παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Κατά την τελευταία 

πενταετία οι πραγματικοί ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας ήταν αρνητικοί. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το έτος 1997 

το ΑΕΠ είχε αρνητική τιμή (-2%). Σύμφωνα με στοιχεία του 2000, ο ρυθμός αύξησης 

του ΑΕΠ ανήλθε σε ποσοστό 1,9%, ο πληθωρισμός σε ποσοστό 18,4% και η ανεργία 

σε ποσοστό 3,1% (βλέπε Παράρτημα - 1). Επίσης το επίπεδο των μισθών παραμένει 

πολύ χαμηλό συγκρινόμενο με τις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Η 

συμμετοχή κατά οικονομικό κλάδο στο ΑΕΠ έχει ως εξής:

• Αγροτική παραγωγή: 30%.

• Βιομηχανία: 29%.

• Υπηρεσίες: 41%.
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2.1.7 Συμπεράσματα

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας συντελέστηκε έξοδος των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης από την πολιτική τους απομόνωση. Παρόλα αυτά, αν και οι 

συγκεκριμένες χώρες μετέβηκαν στο δρόμο της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και 

τεχνολογικής ανάπτυξης, ο δρόμος αυτός εμπεριέχει πολλούς κινδύνους, απόρροια 

κυρίως της μεγάλης ανομοιογένειας των εθνικοτήτων και των θρησκευμάτων που τις 

χαρακτηρίζουν. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ενδείξεις φαίνεται ότι οι χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τη σταδιακή προσέγγιση και 

συνεργασία τους, μόνο μετά την ισορροπία στην εδαφική επικράτεια. Η πολιτική 

ισορροπία φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί, οπότε μπορεί να αναμένονται και 

άλλα παρόμοια γεγονότα στο μέλλον όπως αυτά του παρελθόντος (πόλεμοι κλπ). 

Βασική παράμετρος της παραπάνω εξελικτικής πορείας είναι η προοπτική της ένταξης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί μία προοπτική ελπίδας και σταθερότητας, 

ένας δηλαδή κοινός στόχος που τους ενώνει.

Οι οικονομίες των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναπτύσσονται σταδιακά. Η 

ανάπτυξη αυτή μπορεί σε ορισμένες από αυτές να υποστεί, λόγω πολιτικών γεγονότων, 

προσωρινά «πισωγυρίσματα», αλλά είναι βέβαιο ότι μακροχρόνια θα είναι σημαντική 

προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, 

άλλωστε οι αναπτυγμένες χώρες που έχουν μία προσέγγιση μακροχρόνιας επένδυσης 

στις διακρατικές συνεργασίες, υποστηρίζουν οικονομικά την ανάπτυξη των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η χρηματοδότηση των χωρών αυτών, που προσδίδει σε 

αυτές πολύτιμα κεφάλαια στο άμεσο μέλλον, γίνεται με απώτερο σκοπό να 

προωθηθούν προϊόντα και υπηρεσίες τους. Στην μεταβατική φάση που διέρχονται οι 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ίσως δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς 

παγιωμένους θεσμούς οικονομικής και κοινωνικής δημοκρατίας. Όπως αναφέρεται 

παραπάνω, οι περισσότερες από τις χώρες της περιοχής αντιμετωπίζουν προβλήματα 

εκδημοκρατισμού, οικονομικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης, αδυναμιών του 

θεσμικού πλαισίου, ανεπάρκειας της δημόσιας διοίκησης κ.ά.

Στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επιτυχία τέτοιων θεσμών εξαρτήθηκε από 

ορισμένες προϋποθέσεις, που έδωσαν απάντηση σε τέτοιου είδους προβλήματα, και οι 

οποίες αποκτήθηκαν βέβαια ύστερα από μακρό χρονικό διάστημα. Η Δυτικοευρωπαϊκή 

εμπειρία, είναι δυνατόν σήμερα να μεταφυτευτεί στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
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Ευρώπης, εφόσον αναληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Ο 

κοινωνικός διάλογος στην περιφέρεια αυτή είναι ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλει 

προς αυτή την κατεύθυνση. Ο διάλογος αυτός μπορεί πράγματι να συντομεύσει τον 

χρόνο που απαιτήθηκε από άλλες χώρες για να εκσυγχρονιστούν πολιτικά, οικονομικά 

και κοινωνικά. Για παράδειγμα, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, οι θεσμοί κοινωνικού 

διαλόγου θα μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο. Η προσέγγιση 

αυτή ανταποκρίνεται και στις διαδικασίες της Ε.Ε., η οποία ευνόησε μία εξελικτική 

διαδικασία στην προσαρμογή εθνικών και υποεθνικών δομών. Ο διεθνής περιφερειακός 

κοινωνικός διάλογος μπορεί να παίξει ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων οικονομικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης και ειδικότερα: της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών 

και του εθνικού κοινωνικού διαλόγου, της συμμετοχής των κοινωνικών δυνάμεων στις 

προσπάθειες του εκσυγχρονισμού, των μεθόδων οργάνωσης και υποβοήθησης της 

διοίκησης επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού, του θεσμικού πλαισίου για 

επενδύσεις, της καταπολέμηση της ανεργίας κ.λ.π. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με 

την οικονομική ανάκαμψη των χωρών της περιοχής.

Χωρίς οικονομική ανάπτυξη, μια χώρα μπορεί πολύ δύσκολα να αυξήσει το κατά 

κεφαλήν εισόδημα, το οποίο αποτελεί αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του πληθυσμού, μετά από τόσα χρόνια καταστροφής που προκλήθηκαν 

από τις διαμάχες τους πολέμους. Η οικονομική ανάπτυξη είναι επίσης ιδιαίτερα 

αναγκαία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σε χώρες όπου η ανεργία έχει αυξηθεί σε 

αρκετά υψηλά ποσοστά. Υπάρχουν θετικά σημάδια στην περιοχή, τα οποία παρέχουν 

λόγους για αισιοδοξία. Αρκετοί παράγοντες όμως δυσχεραίνουν ακόμη την ανάπτυξη 

στην περιοχή. Η ανάπτυξη συνδέεται με ουσιαστικά υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων 

και κερδών από την παραγωγικότητα. Αναμφισβήτητα, οι θετικές οικονομικές ειδήσεις 

για τις χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορούν να αποτελέσουν τη 

βάση για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αναμένονται.
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2.2 - Η τάση της Ε.Ε. και η παγκόσμια τάση για ανασυγκρότηση της περιοχής 

2.2.1 - Οι κυριότεροι τομείς εστίασης

Η ΕΕ έχει παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της 

περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όσο και προσφέροντας την πιθανότητα για 

πλήρη ολοκλήρωση σε δομές της ΕΕ. Η Ελλάδα, ένα κράτος - μέλος, αποτελεί μία 

απόδειξη των θετικών αποτελεσμάτων της ολοκλήρωσης σε μία ασταθής περιοχή όπως 

είναι η Νοτιοανατολική Ευρώπη και δείχνει μία αποφασιστικότητα στην υποστήριξη 

της συνεχής μετάβασης σε ανταγωνιστικές οικονομίες σε γειτονικές χώρες. Η 

συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, κατά τη διάρκεια του 2001, δεν επέτρεψε στη χώρα να 

αποκαλύψει τις δυνατότητες της, σε αντίθεση με τη εστίαση για διεκπεραίωση 

εσωτερικής μακροοικονομικής σταθερότητας. Μέρος της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ, 

η Σλοβενία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σταδιακή πρόοδο. Η ΓΙΓΔΜ υπέγραψε τη Συμφωνία για 

Σταθερότητα και Συνεργασία (Stabilisation and Association Agreement, SAA) με την 

EE στις 9 Απριλίου 2001, ενώ το Μάιο 2001 έγινε η έναρξη της συνεργασίας της SAA 

με την ΕΕ, στην Κροατία. Παρόμοιες συμφωνίες παρατηρούνται και για τη Βοσνία- 

Ερζεγοβίνη, την ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας και την Αλβανία.

Η πρόθεση είναι η διεύρυνση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής συνεργασίας 

μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της περιοχής μέσω ενός νέου εργαλείου, το λεγόμενο 

CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Democratisation and 

Stabilisation). Ένα χρηματικό ποσό των 4,65 δις ευρώ έχει δρομολογηθεί για την 

περίοδο 2000-2006, για τη χρηματοδότηση της περιοχής, με σκοπό την ανοικοδόμησή 

της. Το Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο πυροδοτήθηκε τον Ιούνιο 1999, εστιάζεται 

στην ανάπτυξη της υποδομής. Μέσα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας, η τάση 

για επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν ενεργή, υποστηρίζοντας και 

δρομολογώντας οικονομική και δομική πολιτική αλλαγών, με στόχο την καθιερωμένη 

ανάπτυξη στην περιοχή.

Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική ολοκλήρωση εντός των ορίων της ΕΕ δεν πρέπει να 

θεωρηθεί και να σχεδιαστεί ως υποκατάστατο της διαδικασίας ολοκλήρωσης στην 

Ευρωπαϊκή οικονομική περιοχή όπως φάνηκε με την απόρριψη της Κροατίας στην 

ανεπίσημη πρόταση της ΕΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2001, για μία οικονομική ένωση
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μεταξύ των χωρών των δυτικών Βαλκανίων ( Κροατία, ΟΔ Γιουγκοσλαβίας, Βοσνία, 

ΠΔΓΜ και Αλβανία). Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αναμονή για 

προοπτική ενοποίησης στην ΕΕ και εμπόδιο στη γρήγορη διαδικασία εισχώρησης, που 

αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για της χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ως 

μη κράτη - μέλη της ΕΕ. Για ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δέκα χρόνια η 

Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούσε για την προοπτική εξάπλωσης προς τα Δυτικά. Τα 

κυριότερα βήματα ήταν τα παρακάτω:

Για πρώτη φορά στο τέλος του 1989, συζητήθηκε η ένταξη των χωρών της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 η Βουλγαρία, η 

Εσθονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία και η 

Δημοκρατία της Τσεχίας υπέγραψαν τις συμφωνίες της συνεργασίας. Η στρατηγική 

εισχώρησης των χωρών αυτών στην ΕΕ καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

στη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο του 1994. Μετά τον πόλεμο στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία, μία πρωτοβουλία συνεργασίας των Βαλκανικών χωρών ιδρύθηκε στη 

Σόφια το 1996, με στόχο τη σταθερότητα στην περιοχή. Η διαδικασία αυτή 

συνεχίστηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1997, κατόπιν στην Κρήτη το Νοέμβριο 

του 1997, στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 1999 και πιο πρόσφατα στο 

Βουκουρέστι το Δεκέμβριο του 1999. Οι χώρες που συμμετέχουν στη συνεργασία της 

Νοτιοανατολική Ευρώπης είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η ΠΓΔΜ, η 

Τουρκία, και η ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη και η Κροατία 

διατηρούν χαρακτήρα παρατηρητή. Η Ελλάδα ενεργά προωθεί όλες τις πρωτοβουλίες 

όπως είναι η διαδικασία Royaumont της ΕΕ, η πρωτοβουλία συνεργασίας στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Παρευξείνιος οικονομική συνεργασία. Στη σύνοδο 

κορυφής στο Ελσίνκι το 1999 ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της 

Βουλγαρίας, έλαβαν πρόσκληση για την αρχή διαπραγματεύσεων για την είσοδό τους 

στην ΕΕ. Η σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κολωνία τον Ιούνιο 

του 1999 επισκιάστηκε από την κρίση στο Κόσσοβο, ενώ στα πλαίσια της εξάπλωσης 

της ΕΕ επιβεβαιώθηκε η διαδικασία για σταθερότητα και συνεργασία, την οποία και 

προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνάντηση στη Νίκαια το Δεκέμβριο του 2000 

ήταν επίσης μεγάλης σπουδαιότητας, αφού η ΕΕ πήρε μία κρίσιμη απόφαση για το 

αναλογικό εκλογικό σύστημα των μελλοντικών κρατών μελών από την κεντρική και 

την ανατολική Ευρώπη.

84



Τα παραπάνω γεγονότα κατά τη διάρκεια των ετών υπογραμμίζουν τη σχέση μεταξύ 

του Σύμφωνου Σταθερότητας και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η νέα προσέγγιση 

στα πλαίσια του σύμφωνου σταθερότητας εκφράζεται με πιο δυνατούς και 

μακροχρόνιους όρους αφοσίωσης από τις αναπτυγμένες χώρες και τους διεθνείς 

οργανισμούς. Για το σκοπό αυτό εμφανίζονται δημοκρατικές οργανώσεις 

επιταχύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και εγκαθιδρύοντας μεθόδους για γενικότερη 

ασφάλεια στην περιοχή. Η προοπτική της ΕΕ για τα Βαλκανικά κράτη στα πλαίσια του 

Σύμφωνου Σταθερότητας οδηγεί στην υιοθέτηση μεγαλύτερης κλίμακας πρακτικών 

εφαρμογών και αποτελεί γεγονός μείζονος σημασίας, αφού μία τελική αποτυχία θα 

μπορούσε να έχει πλήθος από αρνητικές επιπτώσεις και εκτός της περιοχής της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δεν πρέπει να ξεχνάει κάποιος την άποψη του προέδρου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Romano Prodi, ότι τα Βαλκάνια είναι ένα τεστ δοκιμασίας 

για την ικανότητα της ΕΕ να λειτουργεί σαν μία οντότητα.

Η ΕΕ εξαιτίας της εγγύτητας προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των 

κονδυλίων που μπορεί να διαθέτει μέσω των προγραμμάτων τεχνικής και 

χρηματοδοτικής βοήθειας, διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα πολύπλευρο και τον πλέον 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Οι φορείς χρηματοδότησης (βλέπε 

Πίνακα - 2.2.1) είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (European Bank for the 

Reconstruction and Development EBRD), η Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και οι 

κυβερνήσεις πολλών οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η 

Ιταλία, η Ελβετία, η Αυστρία και η Νορβηγία. Η «μερίδα του λέοντος» των επιλέξιμων 

έργων σε ό,τι αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό τους χωροθετείται εντός της 

ρουμανικής επικράτειας. Πρόκειται για εννέα έργα1 ύψους 1,11 δις ευρώ (27,5% του 

συνολικού προϋπολογισμού). Ακολουθούν η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη, η Κροατία, τα Σκόπια και το Μαυροβούνιο. Έργα προτεραιότητας έχουν 

εντοπισθεί και στο Κοσσυφοπέδιο υπό την προϋπόθεση ότι η τράπεζα θα λάβει το 

«πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χρηματοδοτήσεις στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Περισσότερα από ένα στα τρία έργα είναι οδικά, ενώ έπονται οι 

τομείς των σιδηρόδρομων, της ενέργειας, των λιμένων, της ύδρευσης και της 

αποχέτευσης, των αερομεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος και των

1 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ebrd.org. Μάρτιος 2002.
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τηλεπικοινωνιών. Η έμφαση στον τομέα των μεταφορών προκύπτει από τον θεμελιώδη 

ρόλο του στην διαδικασία προώθησης της περιφερειακής ολοκλήρωση, καθώς εν μέρει 

στο γεγονός ότι η προετοιμασία των επενδυτικών σχεδίων σε άλλους τομείς είναι 

δυσχερέστερη. Προτεραιότητα δίνεται στις κύριες μεταφορικές αρτηρίες.

Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα, πρωτεύοντα στόχο αποτελεί η διασύνδεση των 

εθνικών δικτύων. Επίσης μέριμνα λαμβάνεται και για τη βελτίωση της συνολικής 

ποιότητας της προσφοράς ενέργειας στην περιοχή, ενώ με περιορισμένο αριθμό 

εξαιρέσεων θεωρείται απίθανη η ανάγκη επένδυσης στη δημιουργία επιπρόσθετων 

εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τηλεπικοινωνίες θεωρούνται ο 

κατ’ εξοχήν κλάδος που προσφέρεται για την δραστηριοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα ως καίριας σημασίας προβάλλει η θέσπιση του πλαισίου κανόνων 

και ανταγωνισμού. Ο τομέας των υδάτων προσφέρεται για πολυάριθμες επενδύσεις, με 

έμφαση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική βελτίωσης της πολιτικής διαχείρισης του 

νερού και των λυμάτων.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν έργα ανοικοδόμησης. Ο στόχος της 

ΕΕ να δρομολογήσει έργα, όπως είναι μεταφορικοί κόμβοι από και προς την Κεντρική 

και την Ανατολική Ευρώπη, αποτελεί μέρος ενός συνολικού έργου για όλη την 

Ευρώπη. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες από τις χώρες της περιοχής της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες για την ένταξή τους στην ΕΕ και 

σε άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες. Η καλυτέρευση του κλίματος 

επενδύσεων στις χώρες τις Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνδέεται με θέματα όπως είναι:

□ Ο ορισμός, τα συστατικά και τα συστήματα διοίκησης των ξένων επενδύσεων

□ Οι αντικειμενικοί στόχοι των ξένων επενδύσεων

□ Τα οικονομικά προγράμματα για ανάπτυξη και στρατηγικές ξένων επενδύσεων

□ Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος έργων που αφορούν ξένες επενδύσεις

□ Η σχέση μεταξύ τοπικών και ξένων πηγών για ξένες επενδύσεις

□ Η σχέση μεταξύ πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης και της χρησιμότητας των 

ξένων επενδύσεων
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Πίνακας - 2.2.1 - Τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως μέλη στους 
κυριότερους διεθνείς οργανισμούς2

ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΣΝΙΑ - 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΠΓΑΜ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΟΔ

ΓΙΟΥΓΚ.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ΜΕΛΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ

Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΟΧΙ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ

ΗΤΗΣ

ΕΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ 

Ε ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡ.

ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ 

ΣΥΝΕΡΓ.

ΔΙΑΠΡ ΑΓΜΑΤΕ ΥΣΕΕ 

ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΣΥΜΦΩΝΟΣΥΝΕΡΓ.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ 

ΣΥΝΕΡΓ.

ΟΧΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ 

ΣΥΝΕΡΓ.

ΣΤΑΘΕΡΟΤ.

ΚΑΙ

ΣΥΜΦΩΝΟ

ΣΥΝΕΡΓ.

ΟΧΙ

Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός 

Ασφάλειας και 

Συνεργασίας

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕλΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ

ΗΤΗΣ

Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανοικοδόμησης και 

Ανάπτυξης

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜ

ΑΤΕΥΣΕΕ

Συμβούλιο

Ευρωατλαντικής

Συνεργασίας

ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ

Παγκόσμια Τράπεζα ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜ

ΑΤΕΥΣΕΕ

Συμφωνία Ελεύθερου 

Εμπορίου της 

Κεντρικής Ευρώπης

ΟΧΙ ΟΧΙ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ

Πρωτοβουλία 

Κεντρικής Ευρώπης

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ

Οικονομική 

Συνεργασία Μαύρης 

θάλασσας

ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ

Σύμφωνο

Σταθερότητας

Νοτιοανατολικής

Ευρώπης

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

Πρωτοβουλία κατά της 

Διαφθοράς 

Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2000

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

Διαδικασία 

συνεργασίας 

Ν οτιοανατολικής 

Ευρώπης

ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

Πρωτοβουλία

Συνεργασίας

Νοτιοανατολικής

Ευρώπης

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ

2 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης: www.seerecon.org. ΝοέιιΒριος 2001.
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Η εξάλειψη των εμποδίων για την ανάπτυξη ξένων επενδύσεων μπορεί να προκύψει 

κάτω από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

□ Την εγκαθίδρυση ενός ικανοποιητικού νομικού υπόβαθρου σχετιζόμενο με 

συστήματα διοίκησης ξένων επενδύσεων

□ Τον καθορισμό ξεκάθαρων και αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για 

τους μεσάζοντες

□ Την ανάπτυξη κατάλληλων κανόνων και διαδικασιών

□ Την εκπαίδευση ικανών εξειδικευμένων στελεχών

Οι συνολικές δραστηριότητες πρέπει να υποστηριχτούν από οικονομικά, νομικά και 

οργανωσιακά μέτρα, καθώς επίσης και από συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με του 

κανονισμούς που σχετίζονται με τις ξένες επενδύσεις ανά χώρα. Επιπρόσθετες 

συνθήκες πρέπει να περιλαμβάνουν:

□ Μελέτες μεθόδων επενδύσεων διεθνών οικονομικών οργανισμών και 

ολοκληρωμένα συμπεράσματα μελετών για το σχεδίασμά έργων

□ Συνεργασία με την ΕΕ σε προγράμματα στήριξης της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης σχετικά με τις μεταφορές, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, το 

εμπόριο κλπ

□ Η δρομολόγηση της συνοχής ιδιωτικών κεφαλαίων

□ Περισσότερη βοήθεια για το εργατικό δυναμικό και τις διαθέσιμες παραγωγικές 

δυνατότητες

Οι στόχοι του Σύμφωνου Σταθερότητας έχουν δύο βασικές διαστάσεις, τη συνεργασία 

και ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την προσέγγισή 

τους προς τις δομές των κρατών - μελών της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό τα σημεία που 

πρέπει να προσεχθούν είναι:

□ Βελτίωση της κυβερνητικής πολιτικής με στόχο την ανύψωση του επιπέδου 

ανταγωνιστικότητας

□ Δρομολόγηση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης με στόχο τη βελτίωση 

πολιτικών για τον προϋπολογισμό κάθε χώρας, μέτρα για τη μείωση των χρεών 

διαφόρων επιχειρήσεων, εμπιστοσύνη προς τους προμηθευτές
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□ Εξάλειψη των αδυναμιών του φορολογικού συστήματος

□ Μέτρα για την άνοδο των ορίων πίστωσης των τραπεζών προς κερδοφόρες 

επιχειρήσεις

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι ξένες επενδύσεις θα μπορούσαν να παίξουν κρίσιμο 

ρόλο στην ανοικοδόμηση και τεχνολογική εξέλιξη για τις οικονομίες των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης με στόχο την εγκαθίδρυσή τους ως πιο ανταγωνιστικές. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στα πλαίσια του Σύμφωνου Σταθερότητας οι υπουργοί 

οικονομικών και εμπορίου καθώς επίσης και οι αντιπρόσωποι τους από την Αλβανία, τη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας, την 

ΠΓΔΜ και τη Ρουμανία συναντήθηκαν στη Γενεύη στις 18 Ιανουάριου 2001 και 

συμφώνησαν επίσημα σε μία κοινή θέση σχετικά με την απελευθέρωση του εμπορίου 

στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ΕΕ προώθησε μία προσέγγιση η οποία 

σκόπευε να κρατήσει τις Βαλκανικές χώρες εντός της Ευρώπης, όμως αρχικά εκτός των 

ορίων της ΕΕ. Τοπικές συνεργασίες προωθήθηκαν ως εναλλακτική λύση που θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν γενικές συνθήκες για δημοκρατία, σταθερότητα και να 

διευκολύνουν το εμπόριο. Παρ’ όλα αυτά η κρίση στο Κόσοβο υπέδειξε τα ελαττώματα 

αυτής της προσέγγισης. Η ΕΕ σε συνεργασία με άλλους διεθνείς θεσμούς προχώρησε 

στην καθιέρωση αυτών των σχέσεων. Μέσα στα πλαίσια η «Ευρωπαϊκοποίηση» της 

περιοχής έγινε ανάγκη. Στο ερώτημα εάν τα Βαλκάνια έχουν το υπόβαθρο για αυτή τη 

μεταμόρφωση η απάντηση είναι ότι εφόσον είναι ανάγκη και από τις δύο πλευρές 

μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η είσοδος των χωρών στην ΕΕ από την άλλη πλευρά 

απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς επίσης και τοπικές συνεργασίες μεταξύ των 

χωρών, οι οποίες πρέπει να βασιστούν σε πραγματικές ανάγκες της περιοχής και όχι σε 

εξωτερικά συμφέροντα. Επίσης η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζει την περιοχή σαν σύνολο 

επιτρέποντας όμως τη διάκριση σε περίπτωση που κάποια χώρα αναπτυχθεί με πιο 

γρήγορο ρυθμό. Τέλος στα πλαίσια μίας μακροχρόνιας συνεργασίας η ΕΕ θα έπρεπε να 

αναθεωρήσει ορισμένες πολιτικές της όσον αφορά τη γενικότερη θέση της απέναντι 

στην ένταξη των χωρών αυτών στην ένωση.
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2.2.2 - Περιφερειακά σχήματα συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Οι κυριότερες πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας και δράσεις οι οποίες 

βρίσκονται σε εξέλιξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι οι εξής:

α. Η Πρωτοβουλία των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA)3, (1991)

Σκοπός της Πρωτοβουλίας αυτής είναι η σταδιακή εγκαθίδρυση μίας ζώνης ελεύθερου 

εμπορίου μεταξύ των κρατών - μελών της, κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης. 

Η Πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην εναρμόνιση της ανάπτυξης των οικονομιών προς 

μετάβαση, μέσω της εξάπλωσης το εμπορίου, καθώς επίσης και στην άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου των κρατών - μελών της, μέσω της δημιουργίας ευκαιριών 

απασχόλησης, της αύξησης της παραγωγικότητας και της χρηματοοικονομικής 

σταθερότητας. Άλλος ένας στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η διασφάλιση δίκαιου 

εμπορίου μεταξύ των κρατών - μελών της μέσω της εξάλειψης των εμποδίων και της 

συνεισφοράς της στην ισορροπημένη ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου.

Η Πρωτοβουλία αφορά βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα και περιλαμβάνει γενικές 

απαγορεύσεις, κανονισμούς για τη φορολογία, κρατικά μονοπώλια, δασμούς και 

άλλους τομείς. Τα κράτη - μέλη της Πρωτοβουλίας είναι η Πολωνία, η Δημοκρατία της 

Τσεχίας, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. 

Γενικότερα, οι πρωτοβουλίες της Κεντρικής Ευρώπης χαρακτηρίζονται, από έντονο 

τοπικό χαρακτήρα και υποβοηθούν τη οικονομική ενοποίηση των μελών τους. Η 

διαπίστωση αυτή ισχύει κυρίως για τη CEFTA, ενώ η Κεντροευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

επηρεάζει τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αφού τουλάχιστον δέκα από αυτές 

(ΟΔ Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανία, Σλοβενία, Κροατία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Αλβανία, 

Μολδαβία, Ουκρανία και Ουγγαρία) συμμετέχουν σε δύο συνεργασίες, οι οποίες 

αναφέρονται παρακάτω, δηλαδή στη SECI και την Παρευξείνια συνεργασία.

β. Η Παρευξείνια Συνεργασία (1992)

Η Παρευξείνια Τράπεζα (Black Sea Trade and Development Bank, BSTDB)4 ιδρύθηκε 

από τα 11 κράτη - μέλη του οργανισμού της Παρευξείνιας Οικονομικής Συνεργασίας

3 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.cefta.org. Σεπτέμβριος 2002.
4 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.bstdb.gr. Σεπτέμβριος 2002.

90

http://www.cefta.org
http://www.bstdb.gr


(Organisation of the Black Sea Economic Co-operation) το 1998 ως ένας τοπικός 

οργανισμός πολυμερούς χρηματοοικονομικής ανάπτυξης. Σκοπός της Παρευξείνιας 

Τράπεζας είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών που είναι μέτοχοί της, 

η προώθηση του εμπορίου της περιοχής, τα χρηματοοικονομικά έργα, και η 

διευκόλυνση των προσπαθειών για τη δημιουργία δυνατότερων συνδέσεων μεταξύ των 

οικονομιών των κρατών - μελών της. Τα 11 κράτη - μέλη της Παρευξείνιας Τράπεζας 

είναι η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ελλάδα, η 

Μολδαβία, η Ομοσπονδία της Ρωσίας, η Τουρκία και η Ουκρανία. Οι τρεις μεγαλύτεροι 

μέτοχοι είναι η Ελλάδα, η Ομοσπονδία της Ρωσίας και η Τουρκία με ποσοστό 

συμμετοχής 16,5%.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η άρνηση ή η αδυναμία των περισσοτέρων από τα 11 

κράτη - μέλη (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, 

Αρμενία, Μολδαβία, Αζερμπαϊτζάν και Ελλάδα) να χρηματοδοτήσουν την τράπεζα, 

αποτελούσε αρνητικό στοιχείο για την Πρωτοβουλία, η οποία θα μπορούσε να φανεί 

χρήσιμη κυρίως στην ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας. Οπως φαίνεται, η 

ανάπτυξη των συμφερόντων για τα πετρέλαια απαιτεί τη μείωση οποιασδήποτε 

συσπείρωσης των τοπικών συμφερόντων, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

αιτία και της αποστασιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Παρευξείνια 

συνεργασία.

γ. Η Συνεργασία του Δούναβη (1993)

Στόχος της Συνεργασίας του Δούναβη αποτελούν οι δυνατότητες βελτίωσης του 

διαμετακομιστικού εμπορίου σε μία από τις πλέον δυναμικές αρτηρίες της Ευρώπης. Η 

Παραδουνάβια συνεργασία ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1935, με πρωτοβουλία της 

Τσεχοσλοβακίας λόγω της στρατηγικής θέσης του Δούναβη και παραμένει θεωρητική. 

Ο Δούναβης είναι δυνατό να εξελιχθεί σε κύριο άξονα με την ευρωπαϊκή αγορά και να 

ενισχύσει την περιφερειακή ανάπτυξη της περιοχής.

δ. Η Πρωτοβουλία χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (1997)

Η συνδιάσκεψη των ηγετών των Βαλκανικών χωρών στην Κρήτη το Νοέμβριο του 

1997 υπήρξε η συνέχεια μιας προσπάθειας της Ελλάδας, με στόχο την αναβάθμιση του 

ρόλου της περιοχής κυρίως μέσα από την ανάπτυξη των αναγκαίων διαδικασιών
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ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορευμάτων από και προς τη Δυτική Ευρώπη. Από την 

άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να μένει απαθής γεγονός που οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι η συνδιάσκεψη δεν ήταν επιθυμητή και ενόχλησε αρκετούς εταίρους, 

ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, επειδή έγινε φανερή η ανάγκη για περιφερειακή 

συνεννόηση, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με την Ελλάδα να προβάλλει 

πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρ' όλα τα εμπόδια, η συνδιάσκεψη της Κρήτης πρέπει να 

λάβει θεσμικό χαρακτήρα, έστω και σε συμβουλευτικό-ενημερωτικό επίπεδο, αρκεί να 

εκτιμηθεί ως ένας εν δυνάμει θεσμός.

ε. Η Πρωτοβουλία για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, SECI (South 

Eastern Cooperation Initiative), (1995)

Η Πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει 12 χώρες, οι οποίες δεν ανήκουν όλες στην περιοχή 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά έχουν μεταξύ τους μία σύνδεση τόσο ιστορική, 

όσο και μεταγενέστερη: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Ουγγαρία, ΠΓΔΜ, 

Σλοβενία, Αλβανία, Μολδαβία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ΟΔ Γιουγκοσλαβίας και την 

Τουρκία. Οι κύριοι στόχοι της SECI αφορούν τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα 

μετάβασης της οικονομίας της αγοράς και την απελευθέρωση του διμερούς και 

πολυμερούς εμπορίου. Παρά το γεγονός ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε, οργανώθηκε και 

προωθείται από τις ΗΠΑ, δεν καλύπτεται με χρηματοδότηση, ενώ δραστηριοποιείται 

έντονα, σε επίπεδο μεγαλοεπιχειρηματιών και υψηλόβαθμων τεχνοκρατών. Η 

πρωτοβουλία SECI ενεργεί συμβουλευτικά για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με 

τους στόχους της. Η Συνεργασία των χωρών της Μαύρης Θάλασσας ή Παρευξείνια 

συνεργασία είναι εκείνη με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Αξιοσημείωτο είναι 

ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τόσο τη SECI άμεσα, όσο και την Παρευξείνια συνεργασία 

έμμεσα, χωρίς όμως να τις χρηματοδοτήσουν. Αντίθετα η Ε.Ε. στην πράξη δεν 

υποστηρίζει, τουλάχιστον εμφανώς καμία από τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες, ενώ 

μέσω των προγραμμάτων έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας και μέσω της EBRD έχει χρηματοδοτήσει τα περισσότερα σχέδια 

αναδιάρθρωσης της παραγωγής και της οργάνωσης και λειτουργίας των τραπεζών.

Η περιφερειακή οικονομική συνεργασία στα Βαλκάνια / Νοτιοανατολική Ευρώπη, ως 

ανεξάρτητος ή χαλαρά συναρτημένος τομέας με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δεν 

θεωρείται σήμερα ένα ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
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στάση της Ε.Ε. στην περιφερειακή οικονομική συνεργασία είναι αποτέλεσμα της 

στρατηγικής ανάπτυξης της Ευρώπης, ενώ προωθεί τις πλέον προηγμένες οικονομίες 

των χωρών στη διαδικασία ένταξής τους. Ωστόσο, η έλλειψη χρηματοδότησης των 

οικονομιών αυτών, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση των ιδιωτικοποιήσεων και 

φυσικά με την καθυστέρηση ανάπτυξης σύγχρονης πολιτειακής διαχείρισης, προκαλεί 

σοβαρά προβλήματα στους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε.

Παρ' όλα αυτά, η Ε.Ε. αποτελεί για την περιοχή βασική πηγή χρηματοδότησης, μέσω 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης (EBRD) και των 

προγραμμάτων.

Οι πλέον ισχυρές πρωτοβουλίες συνεργασίας ή σχήματα, εντοπίζονται στη Μαύρη 

Θάλασσα και στα Βαλκάνια. Η γεωπολιτική σημασία των περιοχών αυτών είναι 

εξαιρετικά σημαντική για το ίδιο το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, λόγω του 

γεγονότος ότι ελέγχουν τις βασικές οδούς και κανάλια διάθεσης και διανομής ενέργειας 

και παραγωγικού εξοπλισμού.

Τα σχήματα συνεργασίας συμβάλλουν στη σταθερότητα της περιοχής και στην 

ανάπτυξή της, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Εάν η σταθερότητα μετατρεπόταν σε 

πράξη δεν θα υπήρχε τόσος συνωστισμός για την ένταξη των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο ΝΑΤΟ ή στην Ε.Ε. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η 

συγχώνευση των σχημάτων σε ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο θα υπόκειται στους κανόνες 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όπως φαίνεται η μόνη ενδεδειγμένη μορφή 

συνεργασίας αποτελεί ο μελλοντικός θεσμός της διαβαλκανικής συνεργασίας.

Το διεθνές εμπόριο λειτουργεί μέσα σε ένα φάσμα πολυεθνικών, περιφερειακών και 

διμερών συμφωνιών. Μέσω περιφερειακών συμφωνιών μεταξύ αυτών και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτευχθεί ενοποίηση των υπό μετάβαση χωρών ή θα 

προτιμηθεί η εγκαθίδρυση διεθνών κανόνων και οργανισμών. Η ανάγκη να 

ανταποκριθούν οι χώρες παγκοσμίως στις πρακτικές των διεθνών οικονομικών και 

πολιτικών συστημάτων, οδήγησε σε διάφορες μορφές συνεργασίας. 

Η παγκοσμιοποίηση και η περιφερειακή συνεργασία γενικά εκτιμώνται συνήθως σαν 

αντίρροπες δυνάμεις. Το ερώτημα είναι εάν οι υπό μετάβαση χώρες θα ακολουθήσουν 

το δρόμο της ενσωμάτωσής τους στη παγκοσμιοποιημένη οικονομία μέσω των 

παγκόσμιων οργανισμών ή θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν την αυτόνομη 

περιφερειακή τους ενότητα μέσω θεσμοθετημένων ή μη περιφερειακών σχημάτων.
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Στον παρακάτω Πίνακα - 2.2.2 απεικονίζονται οι επενδύσεις της ΕΕ στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη από το 1991 - 19995. Οι χώρες μέλη της ΕΕ και μη μέλη του 

ΝΑΤΟ είναι η Αυστρία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Σουηδία. Οι χώρες μέλη του 

ΝΑΤΟ μη μέλη της ΕΕ είναι η δημοκρατία της Τσεχίας, η Ουγγαρία, η Ισλανδία, η 

Νορβηγία, η Πολωνία και η Τουρκία, ενώ οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ είναι το 

Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, το 

Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Πίνακας - 2.2.2 - Επενδύσεις της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε εκατ. €

(1991 - 1999)6

Αποδέκτης Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

Κράτη - 

Μέλη

ΕΤΕπ ΣΥΝΟΛΟ

Αλβανία 816,73 712,80 46 1.575,53

Βοσνία - Ερζεγοβίνη 2.081,87 507,90 0 2.569,77

Κροατία 353,76 1.165,90 0 1.519,66

ΟΔ Γιουγκοσλαβίας 471,80 712,40 0 1.184,20

ΓΊΓΔΜ 403,89 178,20 60 542,09

Περιφερειακή Συνεργασία 462,15 0 0 462,15

ΣΥΝΟΛΟ A 4.570,21 3.277,20 106 7.953,41

Ρουμανία 1.813,20 3.069,40 1.134,5 6.017,10

Βουλγαρία 1.480,50 754,80 751 2.986,30

ΣΥΝΟΛΟ Β 3.293,70 3.824,20 1.885,50 9.003,40

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 7.863,91 7.101,40 1.991,50 16.958,81

ζ Το Ελληνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων 7

5 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις δημοσιεύσεις "ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ " Τόμος 5, Τεύχος 3, Χειμώνας 2000, ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΟΤΙΟΣ "Ηβαλκανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης*"
6 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις δημοσιεύσεις "ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ " Touoc 5, Τεύχος 3, Χειμώνας 2000, ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΟΤΙΟΣ "Ηβαλκανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης*" . Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εξωτερικές Σχέσεις.
7 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.bulgarianeconomv.gr. Σεπτέμβριος 2002.
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Το Ελληνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) έχει πενταετή 

διάρκεια (2002-2006), στο πλαίσιο του οποίου η Ελλάδα προτείνεται να διαθέσει το 

ποσό των 180 δισ. δραχμών (528,5 εκατ. ευρώ) το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,043 

του ΑΕΠ της για το αντίστοιχο διάστημα. Οι τομείς - στόχοι του προγράμματος 

αναπτυξιακής βοήθειας είναι οι ακόλουθοι8:

a) Εκσυγχρονισμός υποδομών και ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και των 

μεταφορών,

b) Προώθηση παραγωγικών επενδύσεων

c) Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης,

d) Υποστήριξη δημοκρατικών θεσμών / συνεργασία Κοινοβουλίων,

e) Υποστήριξη του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας, 

ί) Αντιμετώπιση οικονομικών ανισοτήτων,

g) Υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης του 

διοικητικού και επιστημονικού δυναμικού.

Η χρονική κατανομή των κονδυλίων είναι συμβατή, τόσο με την εκτίμηση των 

αναγκών που προκύπτουν για τις χώρες της περιοχής, όσο και με τις ανάγκες της 

ενσωμάτωσης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό 

κορμό. Η χρονική διάρκεια που επιλέχθηκε για το παρόν Σχέδιο Ανασυγκρότησης των 

Βαλκανίων είναι αντίστοιχη των μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών προγραμμάτων που 

υλοποιούνται διεθνώς.

Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της πενταετίας μπορούν να υλοποιηθούν 

ολοκληρωμένες δράσεις, είτε στον τομέα των υποδομών, είτε των υπηρεσιών, που θα 

επιτρέψουν μια αναπτυξιακή ώθηση στις εν λόγω χώρες.

Η γεωγραφική κατανομή των πόρων έχει ως εξής:

□ Ο.Δ.Γ. 80 δις δρχ

□ Κοσσυφοπέδιο 25 δις δρχ

α Αλβανία 17 δις δρχ

□ ΠΓΔΜ 15,5 δις δρχ

□ Βουλγαρία 18,5 δις δρχ

□ Ρουμανία 24 δις δρχ

Οι προβλεπόμενοι τομείς παρέμβασης είναι:

8 «Πρόγραμμα Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων», Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, ηλεκτρονική διεύθυνση
www.nifa.gr, 2002.
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□ οι κοινωνικές υποδομές (συμπεριλαμβάνονται η εκπαίδευση, η υγεία και η 

στέγαση): 32,2% του συνόλου

□ οι οικονομικές υποδομές (συμπεριλαμβάνονται οι μεταφορές, οι 

τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια): 41,1% του συνόλου

□ οι τομείς παραγωγής (συμπεριλαμβάνονται η βιομηχανία (επενδύσεις), το 

εμπόριο και ο πολιτισμός): 26,67% του συνόλου

2.2.3 - Ελεύθερο Εμπόριο και Χρηματοοικονομικός Τομέας

Το εμπόριο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Στα πλαίσια του Σύμφωνου 

Σταθερότητας μία ομάδα εργασίας σχετικά με την απελευθέρωση του εμπορίου 

εγκαθιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000 με κράτη - μέλη την Αλβανία, τη Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την ΠΓΔΜ, τη Ρουμανία και την ΟΔ της 

Γιουγκοσλαβίας. Επίσης από την Παγκόσμια Τράπεζα εγκρίθηκαν δάνεια για έργα9 με 

αντικείμενο τη διευκόλυνση του Εμπορίου και των Μεταφορών στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη (βλέπε Πίνακα - 2.2.3).

Πίνακας - 2.2.3 - Δάνεια για έργα ανά χώρα σε εκατομ. Δολάρια

Χώρα Ποσό (εκατ. δολάρια) Ημερομηνία έγκρισης

Αλβανία 8.1 2 Νοεμβρίου 2000

Βοσνία και Ερζεγοβίνη 11.0 22 Φεβρουάριου 2001

Βουλγαρία 7.4 25 Μαίου 2000

Κροατία 13.9 26 Οκτωβρίου 2000

ΠΓΛΜ 9.3 26 Ιουλίου 2000

Ρουμανία 17.1 13 Ιουνίου 2000

Σε όλες τις χώρες της περιοχής δεν υπάρχουν περιορισμοί στην προσέλκυση άμεσων 

ξένων επενδύσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπου η τοπική νομοθεσία 

καθιερώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις κλπ. Ένας ικανοποιητικός αριθμός τοπικών 

τραπεζών διαπραγματεύονται με ξένους επενδυτές και έναν αριθμό διεθνών εμπορικών

9 Λεπτομέρειες σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης εμπορίου Kat μεταφορών αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.seerecon.org/RegionalInitiatives/ttfse.htm. Μάρτιος 2002.
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τραπεζών με σκοπό τη λειτουργία στην περιοχή. Μεγάλοι διεθνείς χρηματοοικονομικοί 

οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για Ανοικοδόμηση και 

Ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κλπ, διατηρούν μεγάλο δίκτυο 

γραφείων στην περιοχή και δανείζουν αξιόλογα χρηματικά ποσά, για τη μεταμόρφωση 

των οικονομιών της περιοχής.

Οι χώρες της περιοχής προσπαθούν να αναπτύξουν ένα διαφοροποιημένο και μοντέρνο 

χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί ως εξής: α) Κεντρική Τράπεζα, β) 

εμπορικές τράπεζες αποτελούμενες Savings Bank, γ) την αγορά μετοχών, δ) εγχώριες 

και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες ε) τοπικά διακρατικά επενδυτικά ιδρύματα. Η 

βασική αρχή πίσω από τη νομοθεσία στον χρηματοοικονομικό τομέα είναι η λειτουργία 

σε μία αποκλειστικά εμπορική βάση σε όλες τις περιπτώσεις συναλλαγών με το 

δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα εγχώριων ή ξένων οντοτήτων. Η αγορές μετοχών στις 

χώρες τις περιοχής, εκτός από της Ελλάδας και της Τουρκίας αν και κατάφεραν 

σημαντικά αποτελέσματα κατά σε όλη τη διάρκεια λειτουργία τους από το 1990 μέχρι 

σήμερα, βρίσκονται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο ανάπτυξης και τα αποτελέσματα δεν 

έχουν ιδιαίτερη επιρροή στην οικονομική τους επίδοση. Προς το παρόν ένα ευνοϊκό 

νομικό πλαίσιο προσαρμόζει διάφορα θέματα των αγορών αυτών στην περιοχή. Αυτό 

το πλαίσιο βασίζεται σε διεθνή πρότυπα όσον αφορά την προστασία των επενδυτών, τη 

διαφάνεια της πληροφορίας και τον θεμιτό και δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των 

επαγγελματιών που συμμετέχουν στην αγορά μετοχών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 

οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κάνουν μία εντεταμένη προσπάθεια για την 

καλυτέρευση των σχέσεων μεταξύ τους γεγονός που αποδεικνύεται από τις συμφωνίες10 

ελεύθερου εμπορίου μεταξύ τους (βλ. Πίνακα - 2.1.4).

2.2.4 - Συμπεράσματα

Η ΕΕ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην επιρροή πολιτικών αλλαγών στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη αντικαθιστώντας πολιτικούς και χρηματοοικονομικούς 

περιορισμούς. Μερικά από τα παραπάνω αποτελέσματα θα συμβούν μόλις οι χώρες 

αυτές γίνουν κράτη μέλη της ΕΕ. Η ένταξη δεν γίνεται με αρκετά γρήγορο ρυθμό και 

όσο γρηγορότερη τόσο πιο πολύ θα βοηθήσει την διαδικασία αναπροσαρμογής.

10 Οι πληροφορίες προκύπτουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Σύμφωνου Σταθερότητας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη:
www.stabilitvpact.org· Μάρτιος 2002.
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Αντίθετα πρόωρη ένταξη χωρίς ουσιαστική αναπροσαρμογή θα έχει άσχημα 

αποτελέσματα. Και αυτό γιατί οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές πρέπει να 

συμβούν πριν μία χώρα γίνει κράτος - μέλος της ΕΕ. Με άλλα λόγια η προοπτική της 

εισχώρησης θα επιφέρει μεγαλύτερες αλλαγές από ότι η πορεία ενός κράτους μέλους 

μέσα στην ΕΕ. Παρόλα αυτά είναι προτιμότερη η γρήγορη εισχώρηση και οι χώρες με 

τις καλύτερες γεωπολιτικές προοπτικές π.χ. κοντινότερες στα Γερμανικά σύνορα έχουν 

ήδη σημειώσει σημαντικές αλλαγές, με στόχο τη μετάβαση σε δημοκρατικές οικονομίες 

της αγοράς, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
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2.3 - Συμπεράσματα

Εξετάζοντας το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον των χωρών της περιοχής της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Κεφάλαιο 2, καταλήγουμε στη SWOT Analysis, η οποία 

ακολουθεί:

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

□ Ανθρώπινο δυναμικό - υψηλή μόρφωση - αυξημένες ικανότητες και εμπειρία

□ Γεωγραφική θέση - φυσικοί πόροι και ομορφιές - αξιοθέατα

□ Πολιτικό όραμα για ανασυγκρότηση της περιοχής

□ Πολιτική των κυβερνήσεων των χωρών για ιδιωτικοποίηση κρατικών 

επιχειρήσεων και οργανισμών και απελευθέρωση του εμπορίου

□ Τάση για εναρμόνιση των κανονισμών όσον αφορά το διεθνές εμπόριο

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

□ Ανεργία - έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού (ειδικότερα σε επίπεδο 

management), χαμηλή παραγωγικότητα, άγονο έδαφος για οικονομία IT

□ Καθυστέρηση στη μετάβαση λόγω πολέμων στην περιοχή, αστάθεια, εστίαση 

στο παρελθόν, εθνικισμός

□ Φτωχό επενδυτικό περιβάλλον, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, τοπικών και 

ξένων επενδυτών

□ Έλλειψη αποτελεσματικού νομικού περιβάλλοντος, διαφθορά και έλλειψη 

διαφάνειας

□ Αναποτελεσματικότητα και υψηλό κόστος γραφειοκρατίας, αδυναμία τοπικών 

κυβερνήσεων, πολιτική απειρία

□ Χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ανισότητα εισοδημάτων, ποσοστό φτώχειας αυξημένο

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

□ Τηλεπικοινωνίες, τουριστικός τομέας

□ Ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων

□ Συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ

100



□ Νέα νομοθεσία καν ενδυνάμωση του νομικού περιβάλλοντος και ενίσχυση 

πλαισίου κοινωνικής ασφάλειας

□ Νέο κλίμα αισιοδοξίας

□ Άμεσες ξένες επενδύσεις ως κίνητρο για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

υψηλότερη παραγωγικότητα, ανάπτυξη και εστίαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος

ΑΠΕΙΛΕΣ

□ Υψηλά επίπεδα ανεργίας, αστάθεια στο εργασιακό περιβάλλον, ανισότητα 

εισοδημάτων

□ Ιδιωτικοποίηση χωρίς διαφάνεια, με γρήγορους ρυθμούς, διαφθορά, 

οργανωμένο έγκλημα

□ Τοπική αστάθεια και πιθανότητα για μελλοντικούς πολέμους στην περιοχή

Συμπερασματικά λοιπόν, οι χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες, όσον αφορά το εσωτερικό τους περιβάλλον, σε 

τομείς όπως είναι η ανεργία, η οικονομική αστάθεια, η διαφθορά, το χαμηλό βιοτικό 

επίπεδο, η φτώχεια και το ασταθές πολιτικό περιβάλλον.

Παρόλα αυτά όμως, σημειώνεται ολοένα και μεγαλύτερη πρόοδος η οποία χρειάζεται 

να επιταχυνθεί και απαιτούνται απτά αποτελέσματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

διαφάνεια στο επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής. Η ανάπτυξη του 

χρηματοπιστωτικού τομέα συνοδεύεται από καλύτερη εποπτεία του τραπεζικού τομέα, 

με αποτέλεσμα την ευκολότερη πρόσβαση κεφαλαίων για ξένους επενδυτές στην 

περιοχή. Η πρόοδος αυτή σε συνδυασμό με τις δυνάμεις του εσωτερικού περιβάλλοντος 

των χωρών (π.χ. η γεωγραφική θέση, στρατηγικής σημασίας) αποτελεί απόρροια της 

πολιτικής των κυβερνήσεων των χωρών για ανασυγκρότηση της περιοχής, καθώς 

επίσης και της πολιτικής των κρατών - μελών της ΕΕ. Φωτεινό παράδειγμα αποτελεί η 

πολιτική της Ελλάδας, όσον αφορά τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, οι 

οποίες σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζουν 

μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Η πολιτική αυτή οδηγεί στην εγκαθίδρυση μίας 

ενιαίας ζώνης ελεύθερου εμπορίου και οικονομικών σχέσεων, στην επιτάχυνση της 

επέκτασης των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας, στη
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φιλελευθεροποίηση των οικονομιών και στον εκδημοκρατισμό των χωρών της 

περιοχής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΝΛΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1 - Ορισμός της ανταγωνιστικότητας μίας χώρας και τα εργαλεία για τον 

προσδιορισμό της

Μία χώρα γενικά χαρακτηρίζεται ως ανταγωνιστική, σύμφωνα με τα παρακάτω 

ενδεικτικά κριτήρια1:

□ όταν το νόμισμά της είναι ισχυρό, ως αποτέλεσμα της δύναμης της εσωτερικής 

αγοράς και της αποτελεσματικής πολιτικής των κυβερνήσεων,

□ όταν ο μέσος κάτοικος είναι ικανός να αυξήσει την αγοραστική του δύναμη, 

τόσο στην τοπική όσο και στην παγκόσμια αγορά,

□ όταν δεν υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και περιορισμοί που να αποθαρρύνουν 

τη διεξαγωγή διεθνών συναλλαγών,

□ όταν παρατηρείται εισροή κεφαλαίων, το οποίο αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης 

από ξένους επενδυτές της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης της χώρας και

□ όταν το ισοζύγιο πληρωμών, αλλά και τα επιμέρους ισοζύγια είναι θετικά (π.χ. 

το εμπορικό ισοζύγιο αντανακλά τον βαθμό ανταγωνιστικότητας των προϊόντων 

και υπηρεσιών που παράγει μία χώρα σε σχέση με τα αντίστοιχα άλλων χωρών)

Στο επίπεδο της οικονομίας μιας χώρας η ανταγωνιστικότητα αποτελεί διαρκή αύξηση 

στην παραγωγικότητα με αποτέλεσμα την άνοδο, κατά μέσο όρο, του βιοτικού 

επιπέδου.

Η εστίαση των επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να διεισδύσουν σε ξένες αγορές σε 

καινοτόμα μοντέλα εξαγωγών, έχει σαν αποτέλεσμα την εισροή κεφαλαίων στη χώρα. 

Το γεγονός αυτό ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο τη 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που τους επιτρέπει την 

αποτελεσματικότερη διείσδυση σε ξένες αγορές, οπότε και μεγαλύτερη εισροή 

κεφαλαίων για τη χώρα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της μητρικής επιχείρησης. Μη 

καινοτόμες και αναποτελεσματικές στρατηγικές ανταγωνισμού, μη διαφοροποιημένων

1 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις σημειώσεις του μαθήματος «Διοίκηση σε Διεθνείς επιχειρήσεις» στα πλαίσια του MBA, 
Χατζηδημητρίου I, Κεφάλαιο 1, 2001.

103



προϊόντων και υπηρεσιών δημιουργούν το αντίθετο αποτέλεσμα (βλέπε Διάγραμμα - 

3.1.1).

Διάγραμμα - 3.1.1 - Growth and Equity: The Virtuous Cycle2

Καινοτόμα 
μοντέλα 

εξάγω γώ ν

Εισροή
Κεφαλαίων

Ικανότητα/
Καινοτομία

Επένδυση σε 
ανθρώπινο 
δυναμικό

Συναλλαγματική 
Ισοτιμία

Πηγή: JAA (2001)

Το διαμάντι ανταγωνιστικότητας του Michael Porter3 (βλέπε Διάγραμμα - 3.1.2) 

αντιπροσωπεύει τη στρατηγική αντιμετώπισης ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

μίας χώρας, από μία επιχείρηση, η οποία επιθυμεί να επενδύσει σ’ αυτή. 

Χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για την ανάπτυξη στρατηγικής, καθώς επίσης και 

από τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών για την καλυτέρευση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της χώρας, όσον αφορά το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας. Το 

διαμάντι ανταγωνιστικότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

□ Συνθήκες ζήτησης

□ Εξωτερικοί Παράγοντες

□ Στρατηγική και δομή των επιχειρήσεων

□ Σχήμα συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις και

□ Η επιρροή των κυβερνήσεων

Το κλειδί της ανάλυσης είναι η κατανόηση των παραπάνω στοιχείων καθώς και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να 

παρακολουθούν και να εντοπίζουν τις ανάγκες του καταναλωτή στην εγχώρια και στην 

παγκόσμια αγορά γενικότερα, λειτουργούν με στρατηγικές, οι οποίες βασίζονται στη 

ζήτηση. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες στρατηγικές οι επιχειρήσεις αυτές είναι δυνατόν

2 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.competitiveness.bg/. 'Bulgaria Competitiveness Exercise" 
Final Report, J.E. Austin Assosiates, Inc., March 2002.
3 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.competitiveness.bg/. 'Bulgaria Competitiveness Exercise" 
Final Report, J.E. Austin Assosiates, Inc., March 2002.
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να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους (στροφή στο 

διαμάντι ανταγωνιστικότητας αριστερόστροφα με τη μεταφορά της ζήτησης στην 

κορυφή του, βλέπε Διάγραμμα - 3.1.3 - Το εκτεταμένο Διαμάντι Ανταγωνιστικότητας 

του Porter).

Διάγραμμα - 3.1.2 - Το Διαμάντι Ανταγωνιστικότητας του Porter

Διάγραμμα - 3.1.3 - Το Εκτεταμένο Διαμάντι Ανταγωνιστικότητας του Porter

Εντάσεως 
κεφαλαίου V

Στρατηγική και 
Δομή της 

επιγείρησικ

Παγκόσμια ανταγωνιστικότητα

Ζήτηση παγκόσμιας αγοράς

Διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές
Επιχείρηση

εταίρος

Εντάσεως
εργασίας Στασιμότητα

Ανάπτυξη προμήθειας αίας γώρας

Πηγές: Michael Porter (1998); JAA (2001) 4

4 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.corapetitiveness.bg/. 'Bulgaria Competitiveness Exercise" 
Final Report, J.E. Austin Assosiates, Inc., March 2002.
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Το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον μίας χώρας καθορίζει επίσης την 

ανταγωνιστικότητά της, αλλά και την επιλογή της στρατηγικής επένδυσης μίας 

επιχείρησης σ’ αυτή. Πιο συγκεκριμένα αναλύοντας τα πολιτικά ρίσκα που 

αντιμετωπίζει μία επιχείρηση επενδύοντας σε μία χώρα, οι πιο συνηθισμένες 

περιπτώσεις αναφέρονται στον Πίνακα - 3.1.15. Με σκοπό την εξάλειψη των ρίσκων 

αυτών μία επιχείρηση με την είσοδό της σε μία ξένη αγορά μπορεί να ακολουθήσει 

πολιτικές όπως:

□ Η αντιμετώπισή τους ως κριτήρια διαπραγμάτευσης για επένδυση σε μία χώρα

□ Η μετατροπή των απειλών σε ευκαιρίες

Πίνακας - 3.1.1 - Κυριότερα ρίσκα για πολυεθνικές επιχειρήσεις

Πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον

Εσωτερικές οικονομικές συνθήκες

Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις

Σταθερότητα του πολιτικού συστήματος

Εσωτερικές διαμάχες

Εξωτερικές απειλές για τη σταθερότητα στη χώρα

Βαθμός ελέγχου του οικονομικού συστήματος

Αγορά εργασίας

Κοινωνική σταθερότητα

Μέγεθος του πληθυσμού

Κατά κεφαλήν εισόδημα

Οικονομική πορεία τα πορεία έτη

Προοπτική ανάπτυξης για τα επόμενα έτη

Πληθωρισμός τα τελευταία 2 έτη

Διαθεσιμότητα εσωτερικών πηγών χρηματοδότησης

Διαθεσιμότητα υψηλής εξειδίκευσης εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού

Δυνατότητα απασχόλησης ξένων εργαζομένων

Διαθεσιμότητα πηγών ενέργειας

Νομοθετικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον

Αναδιάρθρωση του κλάδου των μεταφορών και των επικοινωνιών

Εμπόδια και περιορισμοί για τη διεξαγωγή διεθνών συναλλαγών

Ελευθερία στις διάφορες μορφές επενδύσεων

Εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης

Ισοζύγιο πληρωμών

Ισοζύγιο εξοπερικών συναλλαγών

Συναλλαγματικοί κίνδυνοι

Πηγή:Ε. Dichtl andH.G. Koeglmayr, "Country Risk Ratings' Management International Review, 26(4), 1986, pp 2-10.

5 Jay B. Barney, 1997,"Gaining and Sustaining Competitive Advantage", pp. 502.
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Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονται στο σωστό δρόμο βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση που παρουσιάζεται στο 

Κεφάλαιο - 2 υποδεικνύει ότι παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί τα 

τελευταία χρόνια πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά των χωρών αυτών σε ξένους 

επενδυτές, μέσω πολιτικών όπως είναι:

□ Καλυτέρευση της γνώσης των καταναλωτών, ώστε να απαιτείται υψηλότερη 

ποιότητα

□ Ανάπτυξη στρατηγικών βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να 

εξελιχθούν

□ Καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

□ Συνεργασία με ξένες επιχειρήσεις

□ Διάλογος και πολιτικές με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων 

από τη συνεργασία με ξένες επιχειρήσεις όσον αφορά την οικονομική πολιτική, 

τη νομοθεσία και την ανάπτυξη υποδομών

3.2 - Άμεσες ξένες επενδύσεις

Μετά την κρίση στα Βαλκάνια οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σε 

μετάβαση, χωρίστηκαν σε δύο περιοχές. Η πρώτη αποτελείται από τις επτά χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEC-7: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 

Κροατία, ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας, FYROM, Ρουμανία) και η δεύτερη από τις πέντε 

χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (CEEC-5: Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία, 

Σλοβακία). Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι γενικότερα λιγότερο 

ανεπτυγμένες, δέχονται λιγότερες άμεσες ξένες επενδύσεις και υστερούν όσον αφορά 

τη μετάβασή τους, σε σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης CEEC-56.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, FYROM και Βουλγαρία) 

παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης, μετά τον πόλεμο στο 

Κόσοβο. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι η Ρουμανία, η Κροατία, η Σλοβακία 

και η Δημοκρατία της Τσεχίας. Η οικονομία της ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας είναι επίσης

6 Τα στοιχεία προέρχονται από το κείμενο: Dr Gabor Hunya, "Recent trends, policies and challenges in SEE countries", November 
2000.
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σε πολύ χαμηλά επίπεδα, το ΑΕΠ είναι το 1/3 του επιπέδου 10 χρόνια πριν, ενώ δεν 

αναμένεται η μετάβαση να γίνει με γοργό ρυθμό.

Η σχέση μεταξύ άμεσων ξένων επενδύσεων και οικονομικής ανάπτυξης είναι διπλή7 

και απεικονίζεται μέσω της ομοιότητας του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και κατά κεφαλήν 

άμεσων ξένων επενδύσεων (βλέπε Διάγραμμα - 3.2.1), ενώ οι ετήσιες κατά κεφαλήν 

εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων απεικονίζονται στο Διάγραμμα - 3.2.2.

Διάγραμμα - 3.2.1 - Αμεσες ξένες επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη στις χώρες 

της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης

0 2000 4000 ΘΟΟΟ 8000 10000 12000

GDP/capita (DSD at exchange rate)

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών οδηγεί σε ανάπτυξη των άμεσων ξένων επενδύσεων, 

στην περιοχή. Οι ξένοι επενδυτές δηλαδή, αντιδρούν θετικά στην εναρμόνιση των 

κανόνων της οικονομίας της αγοράς και της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης. 

Ανάμεσα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η FYROM, η Βοσνία & 

Ερζεγοβίνη και η ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας, δεν προσελκύουν άμεσες ξένες επενδύσεις 

στο βαθμό που επιτρέπει το επίπεδο ανάπτυξής τους. Αιτία αποτελεί ο πόλεμος στο 

Κόσοβο γεγονός που απέτρεψε τους ξένους επενδυτές. Η πολιτική σταθερότητα στην 

περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει τις χώρες αυτές στα ίδια επίπεδα με τις υπόλοιπες 

χώρες της περιοχής.

7 Τα στοιχεία προέρχονται από το κείμενο: Dr Gabor Hunya, "Recent trends, policies and challenges in SEE countries“ November 
2000.
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Διάγραμμα - 3.2.2 - Ετήσιες κατά κεφαλήν, εισροές ΑΞΕ, σε δολάρια

350.0
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200.0

in USD

150.0

100.0 

50,0

0,0

Οι επενδυτές σας χώρες αυτές προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την 

Ολλανδία, την Αυστρία και την Ιταλία. Τα κράτη - μέλη της ΕΕ αποτελούν λιγότερο 

σημαντικούς επενδυτές στις χώρες αυτές, από τις οποίες εκείνες, με περισσότερο 

ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον είναι η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ρουμανία και 

που έχουν ένα μερίδιο περίπου 60%, μικρότερο από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. 

Στη FYROM και στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη γίνονται επενδύσεις κυρίως από γειτονικές 

χώρες. Ο λόγος είναι οι ομοιότητες στην κουλτούρα και οι κοντινές φυσικές 

αποστάσεις.

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την κατανομή των άμεσων ξένων επενδύσεων ανά 

οικονομική δραστηριότητα για την Αλβανία και την ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας, παρά 

μόνο κυρίως για την Κροατία. Για τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη και τη FYROM το 

τελευταίο έτος αναφοράς είναι το 1998. Ο κυριότερος κλάδος για επενδύσεις είναι η 

μεταποίηση, με 45% περίπου επενδυτικού κεφαλαίου. Αλλοι σημαντικοί κλάδοι είναι 

το εμπόριο, οι τηλεπικοινωνίες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι δυσκολίες 

στην πορεία της ιδιωτικοποίησης επεξηγούν τη διακύμανση του επιπέδου των άμεσων 

ξένων επενδύσεων στις τηλεπικοινωνίες.

Ο τραπεζικός κλάδος ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις μεταφορές και στις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι κατάρρευσε στη Βουλγαρία το 

1996, ενώ στη Ρουμανία και στη FYROM υπέστη σημαντική αναδιοργάνωση. Ξένοι

11
ΓΪ1 ■,____ , nil, rlli __«j:__1
Albania BAH Bulgaria Croatia Macedonia Romania
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επενδυτές διεισδύουν στον τραπεζικό κλάδο της περιοχής, όπως η εξαγορά της 

Romanian Development Bank από τη Societe Generale το 1999 κλπ. Το έτος 1997 έως 

το έτος 1999 οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν υψηλότερες από παλαιότερα χρόνια στη 

Βουλγαρία, στην Κροατία και στη Ρουμανία λόγω του γοργού ρυθμού της 

ιδιωτικοποίησης, όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο - 1.

Πίνακας - 3.2.1 - Άμεσες ξένες επενδύσεις ανά χώρα, στη Βουλγαρία

(μέχρι 31.12.2000)

(εκατομ.δολ.)

□ ΓΕΡΜΑΝΙΑ □ ΒΕΛΓΙΟ □ ΙΤΑΛΙΑ
□ ΕΛΛΑΔΑ □ ΚΥΠΡΟΣ □ ΗΠΑ
□ ΑΥΣΤΡΙΑ □ ΡΩΣΙΑ ■ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
□ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ □ ΤΟΥΡΚΙΑ □ ΓΑΛΛΙΑ
□ΙΣΠΑΝΙΑ- _ _ □ ΕΛΒΕΤΙΑ.. ... □ Ν. KOPFA

Α/Α ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(εκ,δολ.)

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 498,2 12,7
2 ΒΕΛΓΙΟ 412,9 10,5
3 ΙΤΑΛΙΑ 374,1 9,5
4 ΕΛΛΑΔΑ 328 8,3
5 ΚΥΠΡΟΣ 238 6,1
6 ΗΠΑ 235,5 6
7 ΑΥΣΤΡΙΑ 213,7 5,4
8 ΡΩΣΙΑ 204,7 5,2
9 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 183,1 4,7
10 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 180,5 4,6
11 ΤΟΥΡΚΙΑ 124,6 3,2
12 ΓΑΛΛΙΑ 111,7 2,8
13 ΙΣΠΑΝΙΑ 110,4 2,8
14 ΕΛΒΕΤΙΑ 104,3 2,7
15 Ν. ΚΟΡΕΑ 56,9 4,1

ΣΥΝΟΛΟ 3928,9 100

Πηγή: Πρακτορείο ζένων Επενδύσεων, Βουλγαρία
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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία. 

Πιο αναλυτικά οι σημαντικότερες προέρχονται από την Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία 

και την Ελλάδα (βλέπε Πίνακα - 3.2.1)8. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αφορούν κυρίως 

επενδύσεις στη βιομηχανία (51,4%). Ακολουθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας (19,4%), 

το εμπόριο (16,5%), ο τουρισμός (4,2%), οι μεταφορές (2,1%), οι τηλεπικοινωνίες 

(1,7%) κ.ά9. Η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα είναι εξαιρετικά έντονη. 

Υπολογίζεται ότι πάνω από 800 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων είναι 

εγκατεστημένες στην Βουλγαρία και απασχολούν περίπου 70.000 εργαζομένους της 

χώρας. Η Βουλγαρία αλλά και γενικότερα οι υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και προσφέρουν ευκαιρίες στις Ελληνικές 

επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν τις δράστηριότητές τους διεθνώς.

3.3 - Εστίαση στις τηλεπικοινωνίες

Οι Τηλεπικοινωνίες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι ίσως η 

τελευταία αναδυόμενη αγορά παγκοσμίως, στην οποία δεν έχουν ακόμη εισχωρήσει 

διεθνείς οργανισμοί ή πολυεθνικές εταιρείες, γεγονός που τείνει να αντιστραφεί με 

γρήγορο ρυθμό. Πιο αναλυτικά η Αγορά Τηλεπικοινωνιών της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης είχε ένα συνολικό μέγεθος της τάξης των 15 δις. ευρώ10. Οι χώρες λοιπόν 

αυτές αναπτύσσονται με έντονους ρυθμούς (εντονότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

των ΗΠΑ), με τις τηλεπικοινωνιακές αγορές να ακολουθούν την ανάπτυξη αυτή και να 

ανοίγουν το δρόμο για τη Νέα Οικονομία στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη. Χαρακτηριστικό της Νέα Οικονομίας αποτελεί το γεγονός ότι οι χρήστες 

επιδιώκουν την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους μέσα από εξελιγμένα 

τηλεπικοινωνιακά εργαλεία, όσο η παγκοσμιοποίηση εντείνει τον ανταγωνισμό. Από 

την άλλη, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών αναζητά νέα μοντέλα λειτουργίας, με άμεσο 

στόχο την επιβίωση από τη γενική κρίση στη Νέα Οικονομία και την επαλήθευση των 

προσδοκιών από τις Τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα, οι οργανισμοί και οι policy makers 

βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση των ορθών ρυθμίσεων για την καλύτερη λειτουργία

8 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθονση www.bfia.org, (Bulgarian Foreign Investment Agency), Σεπτέμβριος
2002.
9 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.bfia.org, (Bulgarian Foreign Investment Agency), Σεπτέμβριος 
2002.
10 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.seeurope.net, Μάρτιος 2002.
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των Τηλεπικοινωνιών, σε μία περίοδο όπου η παγκόσμια ανάπτυξη στηρίζεται κατά 

πολύ στις Νέες Τεχνολογίες.

Με τις χώρες λοιπόν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να παρουσιάζουν παρόμοιο 

επενδυτικό περιβάλλον, ένας ξένος επενδυτής πρέπει να επιλέξει σύμφωνα με τα 

κριτήρια και το ρίσκο κάθε χώρας τα οποία παρουσιάστηκαν στην Ενότητα -3.1, όπως 

είναι ενδεικτικά η πολιτική της κυβέρνησης και το νομικό καθεστώς που διέπει τις 

τηλεπικοινωνίες κάθε χώρας. Στη Βουλγαρία ο κάτοικος κατά μέσο όρο, ξοδεύει για 

τηλεπικοινωνίες περίπου όσο ο κάτοικος κατά μέσο όρο της FYROM, με τον δεύτερο 

να ξοδεύει περισσότερα ανά τηλεφωνική γραμμή. Είναι σαφές λοιπόν πως η Βουλγαρία 

έχει πολύ περισσότερες προοπτικές εξελίξεις για κάποια ξένη επιχείρηση η οποία δεν 

επιθυμεί να δημιουργήσει νέα υποδομή, αλλά να εκμεταλλευθεί την υπάρχουσα μέχρι 

να εξαντλήσει τα όρια της εκμετάλλευσης της. Αντιθέτως, η αγορά της FYROM έχει 

ανάγκη από τη δημιουργία τηλεπικοινωνιακής υποδομής.

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές για ξένες 

επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρά τη γενική ύφεση της παγκόσμιας 

οικονομίας μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η έκθεση11 δείχνει ότι οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις αναμένονται να αυξηθούν στην κεντρική Ευρώπη και σε μερικές 

χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2001 έως 

το 2005. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναμένεται να βιώσουν μια ετήσια αύξηση 5,6 

τοις εκατό και 2,8 τοις εκατό του ΑΕΠ τους, αντίστοιχα.

Στα πλαίσια των διαδικασιών της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησής των 

τηλεπικοινωνιών, οι χώρες της περιοχής εισάγουν σχετικά καλά αναπτυγμένα δίκτυα 

τηλεπικοινωνιών στην αγορά. Η FYROM πούλησε 51 τοις εκατό της Makedonski 

Telekumunikacii στη MATAV, την ουγγρική εταιρία τηλεπικοινωνιών, προς 343 

εκατομμύρια ευρώ.

Αν παρουσιάσουμε ενδεικτικά το επενδυτικό περιβάλλον της ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας, 

σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων11 12, το 2000 

στη χώρα ήταν καταγεγραμμένες 177 εταιρείες με ξένη συμμετοχή, ενώ στο διάστημα 

Ιανουάριου - Ιουνίου 2001 ο αριθμός αυτός έφτασε τις 646, μία αύξηση της τάξεως του 

350% περίπου. Συνολικά για το 2001 εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν ξένες 

επενδύσεις αξίας 100 εκατ. Δολ. ΗΠΑ, ενώ για το τρέχον έτος αναμένεται να αυξηθούν

11 Εμίλ Τσένκοφ, Σόφια, Balkan Times, * Φωτεινότερο το μέλλον των επενδύσεων για τα Βαλκάνια;», 22/01/02
12 Διαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο, «Ο.AT. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ», Φεβρουάριος 2002
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σε 300 εκατ. Δολ. ΗΠΑ. Οι περισσότερες από τις επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν 

στους τομείς εμπορίου, μεταφορών / υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του 

τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα οι σημαντικότερες ελληνικές επενδύσεις έχουν γίνει 

στους τομείς τηλεπικοινωνιών, των ορυχείων, των τροφίμων-ποτών, των τυχερών 

παιχνιδιών, των ασφαλειών και των μπαταριών, με τη μορφή κυρίως μερικής εξαγοράς 

κρατικών οργανισμών. Η σέρβική κυβέρνηση εξέφρασε την πρόθεσή της για τη 

θέσπιση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου και τη συμμόρφωση των υφιστάμενων 

συμβατικών σχέσεων με τη διεθνή πρακτική. Λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης της 

χώρας, έχει αρχίσει να προωθείται ο εκσυγχρονισμός και η ιδιωτικοποίηση του 

συστήματος τηλεπικοινωνιών. Έχουν εισαχθεί πολλαπλά συστήματα κινητής 

τηλεφωνίας και ο αριθμός των προμηθευτών για συνδέσεις στο Διαδίκτυο αυξάνεται 

συνεχώς.

Η πολιτική των κυβερνήσεων των χωρών για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην 

περιοχή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα. Πιο συγκεκριμένα στις 18 

Ιουλίου 2002, στη Βιέννη, υπογράφθηκε μία συμφωνία13 για την υιοθέτηση κοινών 

πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη (« Declaration on Common Principles and Best Practices on 

Attracting Investment to SEE»), από τις κυβερνήσεις των χωρών. Η συμφωνία 

υπογράφθηκε στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με εκθέσεις της EBRD, οι εισροές των ΑΞΕ στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη για το 2002, αναμένεται να παραμείνουν σε σταθερό επίπεδο, 

γεγονός που αποτελεί κίνητρο για ριζικές αλλαγές μέσω των ιδιωτικοποιήσεων. Η 

υπογραφή της συμφωνίας αυτής αποτελεί απόδειξη ότι οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν 

τα προβλήματα της περιοχής σαν σύνολο, ειδικότερα μέχρι το τέλος του 2002 όπου η 

περιοχή θα αποτελεί Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου, με 55 εκατομ. καταναλωτές.

3.3 - Συμπεράσματα

Ο κλάδος των υπηρεσιών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα ο 

τουρισμός οι μεταφορές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, παρουσιάζουν ολοένα 

και αυξανόμενο μερίδιο, στο σύνολο της αγοράς των χωρών. Πιο συγκεκριμένα ο

13 Τα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.stabilitypact.org, Σεπτέμβριος 2002.
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τουρισμός αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στις 

ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, με αποτέλεσμα την προσέλκυση επισκεπτών από 

την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και από άλλες περιοχές. Από την 

άλλη μεριά, οι δυσκολίες που προκύπτουν οφείλονται στην έλλειψη ποικίλων 

τουριστικών πακέτων, στο ανεπαρκές οδικό δίκτυο και στην συνεχιζόμενη πολιτική 

αστάθεια της περιοχής.

Ο τραπεζικός τομέας αναπτύχθηκε από την αρχή της μετάβασης σε ένα περιβάλλον 

ανασφάλειας και αστάθειας, με ένα κλίμα υποψίας για τις τράπεζες και ανικανότητας 

να προστατέψουν τα συμφέροντα των πελατών. Οι τράπεζες παρουσιάζουν έλλειψη 

νέων τεχνολογιών και μεθόδων λειτουργίας. Παρ’ όλα αυτά τα τελευταία δύο χρόνια 

έχει παρατηρηθεί μία χρηματοοικονομική σταθερότητα και οικονομική αναζωογόνηση. 

Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, η αύξηση του όγκου των 

επενδύσεων είναι αρκετά ενθαρρυντικά, γεγονός που χρησιμοποιήθηκε ως σημείο 

αναφοράς για την αρχή ενός μεγάλου αριθμού διαφόρων έργων.

Τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται στα τραπεζικά συστήματα των χωρών 

αυτών είναι η χαμηλή ρευστότητα, εξαγωγή κεφαλαίων, χαμηλά όρια πίστωσης, μικρό 

εύρος τραπεζικών υπηρεσιών, έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ πελατών των τραπεζών 

καθώς επίσης και ιδρυτικά και οργανωσιακά προβλήματα όπως ολιγοπολιακές δομές, 

καθυστερήσεις στην ιδιωτικοποίηση, υποανάπτυκτη αγορά μετοχών, χαμηλή ποιότητα 

υπηρεσιών και ανεπαρκής έλεγχος από τους δημόσιους οργανισμούς. Συμπερασματικά 

τα βασικά συστατικά της συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν:

□ Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής πολιτικής την προσέλκυση κεφαλαίων για 

μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη, ασφάλεια στις τραπεζικές συναλλαγές

□ Την εγκαθίδρυση ενός ικανοποιητικού συστήματος διοίκησης, ελέγχου και 

ασφάλειας των τραπεζικών συστημάτων

□ Την αύξηση του αριθμού των εθνικών τραπεζών

□ Την εγκαθίδρυση πολιτικών των τοπικών αγορών για την προσέλκυση ξένων 

κεφαλαίων σε κλάδους όπου υπάρχει έλλειψη τοπικών επενδυτών

Όσον αφορά τον κλάδο των μεταφορών, κάθε μία από τις χώρες της περιοχής βελτιώνει 

το μεταφορικό της δίκτυο με σκοπό την ικανοποίηση περισσότερο εγχώριων αναγκών, 

με μοναδική εξαίρεση ορισμένες γέφυρες, λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς. Για
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τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών εξωτερικά των χωρών αυτών χρησιμοποιούνται 

κυρίως οι αερομεταφορές.

Το εμπόριο παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης αφού το χρησιμοποιούν για την προμήθεια ενέργειας και 

αποθεμάτων και για την προώθηση μεγάλου ποσοστού των παραγομένων προϊόντων 

και υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υιοθετηθεί μία κοινή εμπορική πολιτική 

από τις χώρες τις περιοχής με σκοπό την υποστήριξη των κοινών τους συμφερόντων 

απέναντι σε τρίτες χώρες. Αυτό το νέο περιβάλλον απαιτεί την ανάπτυξη νέων 

στρατηγικών και πρακτικών διείσδυσης και εξάπλωσης σε νέες αγορές μεταξύ των 

καναλιών διανομής από τον παραγωγό στο μεσάζοντα και στον τελικό καταναλωτή. 

Όμως η αύξηση των επενδύσεων απαιτεί συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της 

τεχνολογικής υποδομής, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε συνδυασμό με την 

εναρμόνιση των προδιαγραφών των εγχώριων προϊόντων και των υπηρεσιών, σύμφωνα 

με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν συμβάλλει σημαντικά στην εξισορρόπηση του 

εξωτερικού χρέους στις χώρες της περιοχής. Το κύριο μέρος των άμεσων ξένων 

επενδύσεων προέρχεται από τις ιδιωτικοποιήσεις που αποφέρουν τις περισσότερες 

εισροές κεφαλαίων. Το ένα πέμπτο των άμεσων ξένων επενδύσεων στον εμπορικό 

τομέα κατευθύνεται στους κλάδους που απαιτούν υψηλό εργατικό δυναμικό, όπως 

κλωστοϋφαντουργία, ρουχισμός, ηλεκτρικά μηχανήματα και αυτοκίνητα. Παρόλα αυτά, 

οι άμεσες ξένες επενδύσεις παραμένουν ο κύριος μοχλός για την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών και νέων μορφών διαχείρισης, καθώς επίσης και των σύγχρονων 

εργαλείων προώθησης πωλήσεων.

Οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν μεταφερθεί από τη βιομηχανία σε τομείς όπως επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας, μεταφορές και ενέργεια, συνδυαζόμενες με προσπάθειες συνολικής 

αναδιάρθρωσης των τομέων αυτών. Η ατζέντα των τραπεζικών ιδιωτικοποιήσεων έχει 

ολοκληρωθεί στις περισσότερες χώρες της περιοχής, αλλά παρόλα αυτά παρατηρούνται 

κυβερνητικές παρεμβάσεις σε κάποιες από τις κρατικές τράπεζες σε θέματα λειτουργίας 

τους και διαμόρφωσης πιστωτικών πολιτικών.

Από την άλλη μεριά η έλλειψη σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων αποτρέπει 

επενδύσεις στον αναπτυσσόμενο ιδιωτικό τομέα, ενώ ο δημόσιος τομέας, οι μη
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κυβερνητικοί οργανισμοί και οι ΜΜΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Γενικότερα, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των υπηρεσιών 

απαιτείται η εγκαθίδρυση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, διαφάνεια στο 

νομικό καθεστώς των χωρών της περιοχής καθώς επίσης και εγκαθίδρυση περισσότερο 

ελκυστικών συνθηκών για την βελτιστοποίηση των τεσσάρων μοντέλων διεθνοποίησης 

(Ενότητα 1.3), με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων τομέων του κλάδου, όπως είναι οι 

τεχνολογίες της πληροφορίας και οι υπηρεσίες Διαδικτύου.

Για τη μείωση λοιπόν, όλων των πιθανών κινδύνων που αναφέρονται παραπάνω και την 

καλύτερη εκμετάλλευση των επενδυτικών ευκαιριών, η βέλτιστη στρατηγική επένδυσης 

για ξένους επενδυτές είναι οι στρατηγικές συμμαχίες, ενώ οι σημαντικότερες ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται είναι στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, της 

ενέργειας και των δικτύων διανομής, κυρίως λόγω ιδιωτικοποίησης των κρατικών 

επιχειρήσεων.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στις χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρατηρούνται εσωτερικά 

πολλές αδυναμίες, όπως το ασταθές πολιτικό περιβάλλον, η μη ανεπτυγμένη υποδομή 

σε ορισμένους κλάδους, η έλλειψη αποτελεσματικού νομικού περιβάλλοντος, η 

διαφθορά και έλλειψη διαφάνειας.

Από την άλλη μεριά η απελευθέρωση του εμπορίου παγκοσμίως, η ιδιωτικοποίηση 

κρατικών επιχειρήσεων και οργανισμών της περιοχής και η προοπτική για 

δημοσιονομική σταθερότητα μέσω της εναρμόνισης των φόρων και των δασμών 

αποτελεί κοινό στόχο των κυβερνήσεων των χωρών, για την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της περιοχής, όπως επίσης και πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του κλάδου 

των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, αποτελεί κοινή πολιτική των κυβερνήσεων των χωρών η 

αντιμετώπιση της περιοχής σαν σύνολο, αφού μεμονωμένα οι αγορές των χωρών είναι 

μικρές σε μέγεθος, γεγονός που δικαιολογεί την τάση για απελευθέρωση των διμερών 

συναλλαγών μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Αναμφισβήτητα, τα κράτη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οδεύουν με 

γρηγορότερο πλέον ρυθμό, προς την οικονομία της αγοράς, καθώς συστηματοποιούν 

τις προσπάθειές τους για κανονιστική μεταρρύθμιση, μακροοικονομική σταθερότητα, 

ιδιωτικοποιήσεις και αναδιάρθρωση των θεσμών. Η κανονιστική μεταρρύθμιση 

αποτελεί πλέον μία από τις βασικές προτεραιότητες τους, με στόχο την προσέλκυση 

επενδύσεων και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Αν και απομένει ακόμη 

μακρύς δρόμος να διανυθεί, τα πρώτα βήματα για την επίτευξη των στόχων της 

μεταρρύθμισης έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται από τις κυβερνήσεις των χωρών, προς 

την κατεύθυνση της συγκρότησης ενός αποτελεσματικού νομοθετικού και θεσμικού 

πλαισίου, για την προώθηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Πρόοδος σημειώνεται 

εξάλλου και στην προετοιμασία στρατηγικών τομέων της οικονομίας των χωρών για 

την ιδιωτικοποίησή τους (π.χ ενέργεια και τηλεπικοινωνίες). Επιπλέον, σταδιακά οι 

κυβερνήσεις αναλαμβάνουν δράσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά το 

εμπόριο. Η ισχυροποίηση των οργανισμών προώθησης ξένων επενδύσεων, αλλά και η 

επιδίωξη για μείωση του επενδυτικού ρίσκου, περιλαμβάνονται στην ατζέντα 

προτεραιοτήτων των κυβερνήσεων. Προς την ίδια κατεύθυνση, μεθοδεύεται η 

επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και η ενεργοποίηση δράσεων για την υποστήριξη
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των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέχρι και το 2002 οι κυβερνήσεις σκοπεύουν να 

διενεργήσουν σημαντική πρόοδο στην ιδιωτικοποίηση μεγάλων τραπεζών και να 

πραγματοποιήσουν βήματα για την βελτίωση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού 

τομέα. Η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μία ακόμη βασική 

προτεραιότητα, γεγονός το οποίο συμβαδίζει με τον περιορισμό των διοικητικών 

εμποδίων κατά τη διαδικασία ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων, τη μείωση της 

γραφειοκρατίας και τη αύξηση των επιλογών χρηματοδότησης των ΜΜΕ.

Για τους παραπάνω λόγους οι κυβερνήσεις των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

πρέπει:

□ Να αναθεωρήσουν τις πολιτικές και τους κανονισμούς που επηρεάζουν το κλίμα 

των επενδύσεων και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα,

□ Να προσαρμόσουν την κυβερνητική τους πολιτική σε διεθνή πρότυπα,

□ Να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς, το ξέπλυμα 

του χρήματος, το οργανωμένο έγκλημα, τις απάτες και τις δωροδοκίες,

□ Να ολοκληρώσουν το δίκτυο των διμερών επενδυτικών συμφωνιών και της 

διπλής φορολογίας και να επεκτείνουν το δίκτυό τους και σε άλλες χώρες, οι 

οποίες αποτελούν πηγές επενδύσεων,

□ Να αναθεωρήσουν τα κόστη και τα οφέλη των επενδυτικών κινήτρων,

□ Να εντείνουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη εμποδίων ανάπτυξης 

επιχειρήσεων στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα την εξάλειψη κανονισμών και 

πρακτικών που εμποδίζουν ή καθυστερούν ξένες επενδύσεις,

□ Να ενισχύσουν συνεργασίες για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

ικανοποιητικών δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων 

της περιοχής,

□ Να αναπτύξουν ένα πλαίσιο ανταγωνισμού στις αγορές τους, το οποίο θα 

περιλαμβάνει αποτελεσματικούς νόμους περί ανταγωνισμού,

□ Να ενδυναμώσουν τις δυνατότητες των επενδυτικών πρακτόρων, με σκοπό την 

παροχή υπηρεσιών σε επενδυτές και την ενδυνάμωση για συνεργασία μεταξύ 

των πρακτόρων σε εγχώριο ή διεθνές επίπεδο,

□ Να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την προτροπή τους για 

συνεργασία σε τοπικά έργα,



□ Να καλυτερεύσουν το χρηματοοικονομικό και ειδικότερα το τραπεζικό σύστημα 

και

□ Να μειώσουν την εξωτερική επιρροή γεγονός που αποτελεί ρίσκο από 

μακροοικονομικής απόψεως. Η σημερινή ύπαρξη ελλειμμάτων στη Βοσνία & 

Ερζεγοβίνη, στη FYROM, στην ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας είναι πολύ σημαντική. 

Υπάρχει εισροή εξωτερικών κεφαλαίων από ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

οργανισμούς, η οποία όμως μελλοντικά και σταδιακά θα μειωθεί, λόγω και της 

παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης.

Όλα τα παραπάνω, είναι προτιμότερο να ολοκληρωθούν με συνεργασία των 

κυβερνήσεων των χωρών μεταξύ τους, για το λόγο ότι η ανάπτυξη της κάθε χώρας δεν 

μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα από την ανάπτυξη και την ευημερία του συνόλου 

των χωρών, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση της οικονομικής, κοινωνικής και 

θεσμικής ανασυγκρότησης των χωρών της περιοχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα - 1 — Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης1

Αλβανία

Indicators 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1. GDP, million USD 2,422 2,689 2,294 3,058 3,801 3,722

2. GDP per capita, USD 745.5 819.1 690.2 911.6 1,122.0 1,094.4

3. Real GDP growth rate, % 13.3 9.1 -7.0 8.0 7.25 7.8

4. Industrial production growth rate, % 5.4 15.8 -5.6 NA NA 5.0

5. Annual inflation rate, % 6.0 17.4 42.07 8.69 -1.03 4.2

6. Annual unemployment rate, % 16.9 12.3 14.9 17.9 18.3 16.8

7. Budget revenues, Lek min 53,716 51,572 56,645 93,515 107,800 120,637

8. Budget expenditures, Lek min 77,134 87,596 100,730 141,200 165,100 170,621

9. Current account balance, USD min -176 -245 -276 -186 -294 -261

10. Minimal salary, USD 36 42 30 39 42 42

11. Average monthly gross salary, USD 69 83 64 76 87.5 104.6

12. Deposits interest rate, % 13.7 19.1 27.0 16.5 9.1 8.0

13. Lending rate, % 21.0 28.8 43.0 25.0 25.1 23.7

14. Gross foreign debt, USD min 298,2 359,1 383,5 491,7 618 614

15. Foreign currency reserves, USD min 240 275 306 384 481 608

16. Exchange rate for 1 USD, end of year 94.5 103.7 149.8 140.1 135.3 143.7

Source: Bank of Albania, Ministry of Finance, EBRD, INSTAT

Βοσνία - Ερζεγοβίνη

Indicators 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1. GDP, USD bln 1.9 2.7 3.4 4.1 4.9 3.2°
2. GDP per capita, USD 540 730 865 1,089 1,140 1,129°
3. GDP, % change 20.8 86.0 40.0 13.0 9.0 10.0*
4. Economic growth rate, % - 69.0 30.0 18.0 15.0 10.0

5. Industrial production growth rate, % - - - 35.0 1.6· 10.6° 5.6·
8.8°

6. Annual inflation rate, % - - 10.8° 7.9° 6.5° 1.0· 2.0° 8.0·
7. Annual unemployment rate, % - - 45.0 38.0 40.0 40.0
8. Current account, in USD min -193 -748 -1060 -790 -971 -878*
9. Average monthly net salary, USD 44 92 176 182 164 172
10. External debt, USD bln 3.6 3.7 4.2 3.4 3.2 2.6
11. Interest rates on demand deposits, % - - - - - 0.5 - 20
12. Exchange rate for 1 USD, end of year - - 1.775 1.680 1.933 2.106

Source: Statistical Office of Bosnia and Herzegovina, World Bank, Federal Office of Statistics, Institute for Statistics RS, USAID

Notes:
* Estimate
° Federation Bosnia and Herzegovina
• Republika Srpska

1 To στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.seeurope.net. Σεπτέμβριος 2002.
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Βουλγαρία

Indicators 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1. GDP, USD bln 10.1 12.2 12.0 12.0 13,56

2. GDP per capita, USD 1,224 1,484 1,510 1,459 1705

3. Real GDP growth rate, % -6.9 3.5 2.4 5.8 4.0

4. Industrial production growth rate, % -10.0 -12.7 -10.0 4.6 4.2 -3,1 (Jan- 
March)

5. Annual inflation rate, % 578.6 1.0 6.2 11.3 4.8 8.4 (Jan- 
April)

17.5 (as of
6. Annual unemployment rate, % 13.7 12.2 16.0 18.4 17.3 end of 

March)

7. Current account balance, USD min. 1046.3 -61.4 -651.7 -701.6p 9903 9728 (Jan- 
Feb)

8. Average monthly gross salary, USD 76.3 106.5 109.4 112.1 688,5 56,0 (Jan- 
Feb)

9. Gross foreign debt, USD min. 9,760 10,251 10,204 10,364 3.58 3.26 (Jan- 
Feb)

10. Foreign direct investments, USD min. 504,8 537,3 818,8 1001,5 688,5 56,0 (Jan- 
Feb)

11. Foreign currency reserves, USD bln. 2.1 2.7 2.9 3.0 3.58 3.26 (Jan- 
Feb)

12. Exchange rate for 1 USD, end of year 1,676.5 1,760.4 1.838 2.124 2.219 2.164 (end 
of April)

Κροατία

Indicators 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1. GDP, USD bln 18.8 19.9 20.1 21.8 20.2 19.0

2. GDP per capita, USD 4,028.9 4,421.9 4,398.2 4,832.7 4,466.5 4,433.0

3. Real GDP growth rate, % 6.8 5.9 6.8 2.5 -0.4 3.7

4. Industrial production growth rate, % 0.3 3.1 6.8 3.7 -1,4 1.7

5. Retail prices growth rate, % 2.0 3.5 3.6 5.7 4.2 6.2
6. Costs of living growth rate, % 4.0 4.3 4.1 6.4 3.5 5.3
7. Manufacturing producers’ prices growth rates, % 0.8 1.4 2.3 -1.2 2.6 9.7
8. Unemployment rate, % (annual average) 14.5 16.4 17.5 17.2 19.1 21.4
9. Current account balance, USD min -1,441.5 -1,091.3 -2,325.1 -1,530.6 -1,522.6 -531.1
10. Current account balance, as % of GDP -7.7 -5.5 -11.6 -7.0 -7,5 -2.8
11. External debt, USD min (end of year) 3,809.1 5,307.6 7,451.6 9,586.2 9,852.3 10,798.0
12. CNB foreign currency reserves, USD min (end of 
year) 1,895.2 2,314.0 2,539.1 2,815.7 3,025.0 3,524.8

13. Commercial banks’ foreign exchange reserves, end of 
year, USD min 1,369.5 1,992.1 2,333.2 1,949.4 1,608.9 2,455.8

14. CNB midpoint exchange rates (HRK/USD), end of 
year 5.32 5.54 6.30 6.25 7.65 8.15

Source: Central Bureau of Statistics, Croatian National Bank (CNB)
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Ρουμανία

Indicators 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1. GDP, USD bln 82.897 86.149 92.311 95.947 89.620 83.078 n.a. n.a.

2. GDP per capita, PPP, USD 3,643 3,790 4,070 4,244 3,975 3,692 aa. n.a.

3. Economic growth rate, % 1.5 3.9 7.1 3.9 -6.1 -5.4 -3.2 1.6

4. Annual inflation rate, % 290.3 136.8 32.3 38.8 154.8 59.1 54.8 45.7

5. Annual unemployment rate, % 10.4 10.9 9.5 6.6 8.9 10.3 11.8 10.3

6. Minimal monthly gross salary, 
ROL.

45,000 65,000 75,000 97,000 250,000 350,000 450,000 1,000,000

7. Average monthly gross salary, 
ROL

76,452 184,719 281,287 426,610 846,450 1,357,132 2,222,369 2,876,645

8. External debt, USD min. 4.2 5.5 6.7 8.8 9.8 10.2 8.27 8.79»

9. Exchange rate for 1 USD (in ROL), 1,276 1,767 2,578 4,035 8,023 10,951 18,255 25,926

Source: National Institute of Statistics and Economic Studies

OA Γιουγκοσλαβίας

Indicators 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1. GDP, USD bln 15.3 16.5 18.1 18.5 15.1 e 8,1** e

2. GDP per capita, USD 1,449 1,558 1,712 1,742 1,424 e 966

3. Real GDP growth rate, % 6.1 5.9 7.4 2.6 -19.1 7.0

4. Industrial production growth rate, % 3.3 5.9 7.5 2.1 -33.0 10,9
75,7%

5. Annual inflation rate, % 74.0 93.0 18.5 29.8 42.4 113,3%
(December
/December)

6. Annual unemployment rate, % 24.6 25.7 24.5 25.1 25.9** 26,5
7. Budget revenues, dinars min - - 13,821 16,807 17,640 28,930
8. Budget expenditures, dinars min - - 13,821 16,807 17,640 28,930
9. Current account balance, USD min. -1,037 -1,314 -1,555 -1,180 -1,110 -378
10. Average monthly net salary, USD 95.7 125.0 124.2 88.8 46.7 39.0 e
11. External debt, USD bln. 11,058 11,573 12,291 12,787 13,135 11,459***
12. Exchange rate for 1 USD, end of year 4.97 4.85 10.09 11.60 11.60 65.0

Source: Federal Office of Statistics of FRY, Serbian Labor Department 

Notes: e Estimate
* Inflation is expected to fall to 35% by the end of2001.
** Without Kosovo
*** Unpaid imports of petrol and gas included by the IMF in the external debt are not included here; 
they amount to USD 0.5 billion
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Μολδαβία

Indicators 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1. GDP, USD bln 1.443 1.665 1.933 1.630 1.162 1.29

2. GDP per capita, USD 393 471 528 465 318 353

3. Real GDP growth rate, % -1.4 -5.9 1.6 -6.5 -4.4 1.9

4. Industrial production growth rate, % -3.9 -6.5 0.0 -15 -11.6 2.3

5. Annual inflation rate, % 23.8 15.1 11.2 18.3 43.7 18.4

6. Annual unemployment rate, % 1.4 1.8 1.5 1.9 2.0 3.2

7. Budget revenues, min Lei 2002.0 2074.2 2941.7 2721.9 3100.3 4064.2

8. Budget expenditures, min Lei 2376.0 2827.0 3608.4 3027.1 3495.3 4225.7

9. Current account balance, USD min. -95.2 -198.1 -285 -347.2 -34 -80.0

10. Average monthly salary, USD 31.8 40.8 47.5 46.4 28.9 32.8

11. Gross foreign debt, USD min. 839.9 1067.6 1293.1 1442.8 1488.5 1561.0

13. Foreign currency reserves, USD min. 256.3 313.6 364.7 142.6 189.5 228,8

14. Exchange rate for 1 USD, end of year 4.50 4.65 4.66 8.32 11.59 12.4

Source: Department of Statistical and Sociological Analysis

FYROM

Indicators 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1. GDP, USD bln 3,351 3,390 3,439 3,540 3,633 3,818
2. GDP per capita, USD 1,705 1,709 1,722 1,763 1,801 1,885
3. Real GDP growth rate, % -1.2 0.8 1.4 2.9 2.7 5.1
4. Industrial production growth rate, % -11.0 4.0 4.9 4.5 -2.6 3.5
5. Annual inflation rate, % 15.9 3.0 4.4 0.8 -1.1 5.8
6. Annual unemployment rate, % 35.6 31.9 36.0 34.5 32.4 32.1
7. Budget revenues, USD min 1,814.4 1,918.4 772.4 784.1 864.3 957.7
8. Budget expenditures, USD min 1,950.4 1,959.6 707.0 783.5 829.8 875.6
9. Current account balance, USD min. -221 -288 -276 -290 -140 -210
10. Average monthly salary, USD 225.8 220.4 182.0 172.4 169.1 154.7
11. Discount interest rate, % 8.9 8.9 8.9 7.9
12. Gross foreign debt, USD min. 1,430 1,170 1,130 1,450 1,440 1,436
13. Foreign currency reserves, USD min. 270 270 280 334 458 710
14. Exchange rate for 1 USD, end of year 38.0 41.4 55.4 51.8 60.3 65.3

•May 1993 Denomination 100 old Denars=l new Denar 
15. - Source - National Bank of the Republic of Macedonia
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Παράρτημα - 2 - Λίστα πινάκων

Πίνακας 1.1.1: Εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο υπηρεσιών παγκοσμίως 

Πίνακας 1.1.2: Εμπόριο υπηρεσιών στις βασικότερες κατηγορίες στις χώρες G7 του ΟΟΣΑ 

Πίνακας 1.1.3: Μερίδιο του κλάδου (%) των υπηρεσιών σε εξαγωγές, 1987-1997 

Πίνακας 1.1.4: Μερίδιο του κλάδου (%) παγκοσμίως 1991-1998

Πίνακας 1.1.5: Εμπόριο υπηρεσιών ανά κατηγορία, 1986-2000, εξαγωγές και εισαγωγές αντίστοιχα 

Πίνακας 1.1.6: Εμπόριο υπηρεσιών ανά περιοχή, 1986-2000, εξαγωγές και εισαγωγές αντίστοιχα 

Πίνακας 1.1.7: Έσοδα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (εκατ. δολάρια)

Πίνακας 1.1.8: Προστιθέμενη αξία (ποσοστά) στο ΑΕΠ, ανά χώρα, 1987, 1997 

Πίνακας 1.1.9: Συνεισφορά του κλάδου των υπηρεσιών στο ΑΕΠ, ανά κατηγορία, 1987 και 1997, ανά 

χώρα

Πίνακας 1.1.10: Ποσοστά απασχόλησης στον κλάδο των υπηρεσιών σε σχέση με τη συνολική 

απασχόληση

Πίνακας 1.2.1: Χαρακτηριστικά του κλάδου και προβλήματα στην προώθηση των υπηρεσιών 

Πίνακας 1.2.2: Κατηγοριοποίηση του κλάδου των υπηρεσιών

Πίνακας 1.2.3: Οι κυριότερες δραστηριότητες ανά είδος υπηρεσίας / Ορισμός των παρεχομένων σε 

επιχειρήσεις υπηρεσιών σύμφωνα με την ταξινόμηση της NACE 

Πίνακας 1.2.4: Υπηρεσίες και οικονομία / Ευρώπη των 15

Πίνακας 1.2.5: Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης των παρεχομένων σε επιχειρήσεις υπηρεσιών στην 

Ευρώπη των 15

Πίνακας 1.2.6: Προστιθέμενη αξία: Παρεχομένων σε επιχειρήσεις υπηρεσιών / Μεταποίηση (Ευρώπη 

των 15 (*) και ΗΠΑ)

Πίνακας 1.5.1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη

Πίνακας 1.5.2: Αμεσες απώλειες εσόδων λόγω της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Πίνακας 2.1.1: Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ, σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
(1998-2001)

Πίνακας 2.1.2: Ποσοστά ανεργίας, σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Πίνακας 2.1.3: Ποσοστό διεθνούς εμπορίου, σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Πίνακας 2.1.4: Επίπεδα παιδικής θνησιμότητας (ανά χιλιάδες γεννήσεις)

Πίνακας 2.1.5: Επίπεδο μόρφωσης στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Βαλτικής και τις CIS χώρες 

Πίνακας 2.2.1:Τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως μέλη στους κυριότερους διεθνείς 

οργανισμούς

Πίνακας 2.2.2: Επενδύσεις της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε εκατ. € (1991 - 1999)

Πίνακας 2.2.3: Δάνεια για έργα ανά χώρα σε εκατομ. Δολάρια
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Πίνακας 2.2.4: Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ιανουάριος, 2002

Πίνακας 3.1.1: Κυριότερα ρίσκα για πολυεθνικές επιχειρήσεις
Πίνακας 3.2.1: Αμεσες ξένες επενδύσεις ανά χώρα, στη Βουλγαρία (μέχρι 31.12.2000)

Παράρτημα - 3 - Λίστα διαγραμμάτων

Διάγραμμα 1.1.1: Εμπόριο υπηρεσιών των ΗΠΑ

Διάγραμμα 1.1.2: Ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, 1985-2000 

Διάγραμμα 1.1.3: Πωλήσεις υπηρεσιών σε ξένους συνδέσμους σε σύγκριση με το εξαγωγικό εμπόριο 

στις ΗΠΑ, 1988-1998

Διάγραμμα 1.1.4: Ποσοστά μεριδίου του εμπορίου υπηρεσιών των ΗΠΑ ανά περιοχή παγκοσμίως 2000 

Διάγραμμα 1.2.1: Ποσοστά ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας / Σύνολο των κρατών μελών της Ευρώπης 

των 15

Διάγραμμα 1.2.2: Ποσοστά απασχόλησης / Ευρώπη των 15

Διάγραμμα 2.1.1: Ποσοστό μεταβολής του ΑΕΠ, σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, (1996-2001) 

Διάγραμμα 2.1.2: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (1996-2001) 

Διάγραμμα 2.1.3: Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ για το 2000, σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης

Διάγραμμα 2.1.4: Επίπεδα γονιμότητας SEE, CEE και CIS, (1980-1997)

Διάγραμμα 2.1.5: Πραγματικό ΑΕΠ (1989-2000)

Διάγραμμα 2.1.6: Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση (Αλβανία)

Διάγραμμα 2.1.7: Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Διάγραμμα 2.1.8: Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση (Βουλγαρία)

Διάγραμμα 2.1.9: Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση (Κροατία)

Διάγραμμα 2.1.10: Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση (FYROM)

Διάγραμμα 2.1.11: Μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση (Ρουμανία)

Διάγραμμα 2.1.12: Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

στην Αλβανία

Διάγραμμα 2.1.13: Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Διάγραμμα 2.1.14: Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

στην Βουλγαρία

Διάγραμμα 2.1.15: Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

στην Κροατία

Διάγραμμα 2.1.16: Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

στην FYROM
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Διάγραμμα 2.1.17: Πηγές χρηματοδότησης ανάλογα για τις ΜΜΕ και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

στην Ρουμανία

Διάγραμμα 3.1.1: Growth and Equity: The Virtuous Cycle 

Διάγραμμα 3.1.2: To Διαμάντι Ανταγωνιστικότητας του Porter 

Διάγραμμα 3.1.3: To Εκτεταμένο Διαμάντι Ανταγωνιστικότητας του Porter

Διάγραμμα 3.2.1: Άμεσες ξένες επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

και της Κεντρικής Ευρώπης

Διάγραμμα 3.2.2: Ετήσιες κατά κεφαλήν, εισροές ΑΞΕ, σε δολάρια

Παράρτημα - 4 - Λίστα σχημάτων

Σχήμα 1.2.1: Ο ρόλος των υπηρεσιών στην οικονομία 

Σχήμα 1.3.1: Τα τέσσερα μοντέλα διεθνοποίησης σύμφωνα με την GATS 

Σχήμα 1.3.2: Σύνθετη μορφή μοντέλων διεθνοποίησης μεταξύ δύο χωρών (GATS) 

Σχήμα 1.3.3: Διαδικασία διεθνοποίησης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
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